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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering 2018 - 2022 (avfallsplan) 

Förvaltningens förslag till beslut  

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anta plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-
2022. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
Ludvika kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som 
avses utvecklas under planperioden 2018 – 2022 och som ingår som en 
viktig del i avfallsplanen. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger 
uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att besluta om revidering av 
åtgärder i avfallsplanen under planperioden om det behövs för att 
målen ska uppnås. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger 
uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utse en lokal 
avfallsplanegrupp bestående av tjänstemän från kommunens 
förvaltningar och bolagen LudvikaHem AB, Ludvika 
Kommunfastigheter AB och WessmanBarken Vatten & Återvinning 
AB som har till uppgift att driva det lokala avfallsplanearbetet under 
planperioden 2018 – 2022. 

5. Samhällsbyggnadsnämnden tillsätter, under förutsättning att planen 
antas av kommunfullmäktige, en politisk referensgrupp bestående av 
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (tillika ordförande i 
referensgruppen) och representanter från myndighetsnämnden miljö 
och bygg, vård- och omsorgsnämnden, social- och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen, LudvikaHems styrelse, Ludvika Kommunfastigheters 
styrelse samt WessmanBarken Vatten & Återvinnings styrelse att delta i 
den lokala avfallsplanegruppen.  

Beskrivning av ärendet 

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (avfallsplan). Planen utgör 
tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering 
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kommunens renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige.  

Dalarnas kommuner har sedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående 
planperioder har varit 2006–2010 samt 2012–2017. Samarbetet har inneburit att 
alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål med åtgärder som genomförs 
på både regional nivå (län eller del av län) och på kommunal nivå. För Ludvika 
kommun och Smedjebackens kommun har en gemensam avfallsplan tagits 
fram. 

Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering perioden 
2018 – 2022 har tagits fram via arbete i en regional projektgrupp och lokala 
arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal regionala nätverk 
använts för att utveckla och förankra mål och åtgärder inom dess 
verksamhetsområden. Under arbetet har två större seminarier hållits med 
sammanlagt fler än 120 deltagare (såväl politiker som tjänstemän) och dialog 
har hållits med berörda nätverk och organisationer (inkl. Region Dalarnas 
direktion).  

Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i 
regional projektgrupp och nätverk, och länsstyrelsens regionala miljömål inom 
avfallsområdet utgår från mål och åtgärder i avfallsplanearbetet. 
Avfallsplanernas gemensamma åtgärder kommer också att ingå i det nya 
åtgärdsprogrammet till Dalarnas miljömål 2018 - 2022. 

Under kommande planperiod föreslås arbete med att förbygga avfall och 
minska avfallsmängder prioriteras särskilt. I syfte att stärka detta arbete avses 
det gemensamma konceptet ”Dalarna minskar avfallet” utvecklas där olika 
samhälls- och verksamhetssektorer ges möjlighet att bidra och ta ansvar för att 
öka det förebyggande arbetet och minska avfallsmängderna. Vid seminarium 
med företrädare för hela länet framkom att arbetet inledningsvis ska riktas mot 
kommunens egna verksamheter. Olika områden kommer att omfattas av 
konceptet ”Dalarna minskar avfallet”, ex  skola och äldreomsorg, 
hyresfastigheter och återvinningscentraler.  

Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal 
kostverksamhet prioriteras via kostnätverket med företrädare från kommunerna 
i Dalarna. Målsättningen är, som framgår av mål M 1.3 i planen, att halvera 
matsvinnet i kommunal kostverksamhet till år 2030 där halva vägen uppnåtts 
2022. Effekterna av detta bedöms preliminärt motsvara 750 ton minskade 
koldioxidutsläpp (CO2-ekv) per år efter 2022 (ca 250 personbilar).  

Arbetet med att minska matsvinn måste bedrivas via många olika förvaltningar i 
kommunerna. Kostenheten ansvarar för produktion, tillagning och servering 
och sedan finns det olika nämnder där maten serveras och konsumeras, ex 
förskola, skola och omsorg. Det är centralt att alla berörda nämnder bidrar 
utifrån sina ansvarsområden med att gemensamt arbeta för att matsvinnet ska 
kunna kan minska.  
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Det lokala arbetet i Ludvika kommun under planperioden ska bedrivas av en 
lokal avfallsplanegrupp bestående av en tjänstemannagrupp och en politisk 
referensgrupp. I den politiska referensgruppen föreslås ordförandena i 
samhällsbyggnadsnämnden (tillika ordförande i referensgruppen), 
myndighetsnämnden miljö och bygg, vård- och omsorgsnämnden, social- och 
utbildningsnämnden samt representanter från kommunstyrelsen, LudvikaHems 
styrelse, Ludvika Kommunfastigheters styrelse och WessmanBarken Vatten & 
Återvinnings styrelse vara med. Tjänstemannagruppen föreslås bestå av 
tjänstemän från kommunens förvaltningar och ovanstående kommunala bolag.  

För att kommunicera arbetet under planperioden har DalaAvfall utvecklat en 
gemensam webbportal (www.avfallsplandalarna.se). Webbportalen har även 
använts under planens utställning och remiss. Under oktober-december 2017 
har samtliga kommuner genomfört utställning och remiss av planen till 
allmänhet och parter som kan ha ett intresse för avfallshantering. Remissen har 
ställts ut på biblioteken i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Inkomna 
synpunkter har bearbetats i regionala och lokala avfallsplanegruppen och förslag 
till ändring/komplettering framgår av bifogad samrådsredogörelse.  

 

Göran Andersson 
Förvaltningschef 

Erika Brömses 
Återvinningsstrateg, WBAB 

Bilagor 
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1 INLEDNING 
Vi använder idag i genomsnitt 20 ton materiella resurser per person och år. Avfallsmängderna ökar, 
men eftersom vi har blivit allt bättre på att ta hand om avfallet så har deponeringen minskat. 
Ambitionen både inom Sverige och EU är att minska avfallsmängderna och åstadkomma 
resurseffektiva och giftfria kretslopp, vilket är en stor utmaning.  

Avfallshanteringen har under den senaste 25 årsperioden gått från fokus på deponering och 
destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. Sammantaget förbrukas det mer resurser 
såväl globalt som nationellt/regionalt/lokalt än vad som långsiktigt är hållbart. En tydlig förändring 
måste ske för att säkerställa även kommande generationers förutsättningar att leva i ett 
välfärdssamhälle. I samtliga kommuners avfallsplaner i Dalarna avses under den kommande perioden 
fokus läggas på att minska avfallsmängderna och öka resursutnyttjandet. T.ex. genom att bredda 
engagemanget i samhället genom ”Dalarna minskar avfallet – vi tar vårt ansvar”, kopplat till olika 
samhälls- och verksamhetssektorer.  

Varje kommun har ansvar för att det finns en plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering och för att ta hand om avfall som kommunen ansvarar för enligt 
renhållningsordningen. För detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) och dessa får tas ut på sådant 
sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Avfallsplanen ska bland annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s 
avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet.  

Avfallsplanen ska ses som en del i kommunens arbete med att uppnå en hållbar avfallshantering med 
utgångspunkt från EU:s direktiv, nationella miljömål samt olika nationella och regionala planer och 
program såsom det avfallsförebyggande programmet. Planen ska också koordineras med lokala mål 
och program.  

I Dalarna har det gemensamma arbetet med avfallsplanen sedan 2006 koordinerats med de 
regionala miljömålen. Detta arbetssätt kommer att användas även kommande planperiod. 

Förslag avfallsplan 2018 – 2022 är dessutom gemensam i följande kommungrupperingar; 

• Mora, Orsa och Älvdalen 

• Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro 

• Borlänge, Falun och Säter 

• Ludvika och Smedjebacken 

Avesta, Hedemora och Malung-Sälen har egna avfallsplaner.  Notera dock att avfallsplanerna till stora 
delar är samordnade inom hela Dalarna.  
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2 PLANENS SYFTE OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 2018 - 2022 
Avfallsplanen avses vara samordnad mellan kommunerna i Dalarna. Avfallsplanen avser att skapa en 
gemensam plattform för Dalarnas utveckling inom avfallshanteringen, i syfte att utveckla en miljö- 
och serviceinriktad avfallshantering utifrån EU:s avfallshierarki, som åskådliggörs via den så kallade 
avfallstrappan. 

 

Under planperioden föreslås det mest prioriterade för avfallshanteringen i Dalarna vara att förbättra 
positionen i avfallstrappan. Detta genom ett långsiktigt arbete (10 - 15 år) som sammanfattas i 
följande övergripande mål;   
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Övergripande mål 1: Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån 
för hållbar konsumtion1 och ökad återanvändning 

Övergripande mål 2: Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera 
och materialåtervinningen ska öka 

Övergripande mål 3:  Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås 

Övergripande mål 4:   Insamlingen av farligt avfall ska förbättras 

Övergripande mål 5:   Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till 
återanvändning ska förbättras 

Övergripande mål 6:  Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp 
med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen 

Övergripande mål 7: Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier 
ska minska  

Övergripande mål 8:  Nedskräpning ska minska i städer, naturområden samt längs sjöar och 
vattendrag 

Övergripande mål 9: Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt 
använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt 
sätt 

Övergripande mål 1 - 3 samt 9 (fet stil) är de mest prioriterade områdena under planperiod 2018 – 
2022 där mätbara mål och gemensamma åtgärder i Dalarna normalt konkretiseras (kan förekomma 
även i övriga områden).   

Utvecklingen följs via mätning av indikatorer i samtliga områden som kan föranleda behov av ökade 
eller ändrade insatser.  

Under planperioden avses insatser och engagemang utvecklas i syfte att få många att bidra till ett 
mer hållbart samhälle, med strävan högst upp i avfallstrappan. För att åstadkomma detta föreslås att 
ett gemensamt koncept ”Dalarna minskar avfallet” används där olika verksamheter och aktörer ges 
förutsättningar att engagera sig för att minska uppkomsten av avfall genom förebyggande och 
återanvändning, se bilaga 1.  

  

                                                           
1 Med hållbar konsumtion avses konsumtion som garanterar en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, t.ex. mindre 
konsumtion genom delning av produkter, konsumtion av mer hållbara produkter och konsumtion av tjänster som alternativ 
till konsumtion av produkter”. 
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3 LEDSTJÄRNOR 
Ledstjärnorna avser att vara vägledande för alla beslut och ställningstaganden inom 
avfallshanteringen i Dalarna. De togs fram inför föregående avfallsplaneperiod. 

Enkelhet och god service 

• Enkelhet för kund och medborgare 
• God service 
• God pedagogik 

Positivt budskap 

• Positiv inställning 
• Använd föredömen och goda exempel 
• Bekräftelse 

Hållbar utveckling 

• Klimatsmart 
• Resurseffektivt 
• Generationsperspektiv 

Helhetssyn 

• Effektivitet 
• Samordning 
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4 MÅL OCH ÅTGÄRDER 
Mål och åtgärder är uppdelade i områden anpassade till avfallshanteringens olika delar med 
avseende på EU:s och Miljöbalkens avfallstrappa samt utifrån vad som prioriteras i Dalarna 2018 - 
2022. Målen gäller såväl hela Dalarna som varje enskild kommun om inte annat anges. 

Målen gäller under hela planperioden där övergripande mål riktar sig 10 – 15 år i framtiden och dess 
underliggande delmål avser mätbart utfall år 2022. Som utgångspunkt för delmål används basår 2016 
om inte annat anges. Målen avses följas upp årligen.  

Åtgärderna avser det specifika övergripande målet och samtliga dess underliggande delmål.  
Åtgärderna kan revideras årligen i syfte att uppnå uppsatta mål. Vid behov ska åtgärder inarbetas i 
ansvarigas verksamhetsplaner/budget. Under varje område anges åtgärd med ansvar och tidsplan.  

I separat faktaunderlag framgår uppgifter på utfall uppföljning avfallsplan 2013 – 2017, nationella 
regionala mål och riktlinjer, statistik samt övriga uppgifter som ska framgå av en kommunal 
avfallsplan.  

Hushållens omdömen om avfallshantering mäts kontinuerligt via kundundersökningar i samtliga 
kommuner i Dalarna. 
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4.1 UPPKOMST, FÖREBYGGANDE OCH ÅTERANVÄNDNING AV AVFALL MED KOMMUNALT ANSVAR 

4.1.1 Nulägesanalys 
I avfallshierarkin är avfallets uppkomst den högsta och viktigaste nivån som alla länder i Europa 
strävar att förbättra och den är numera inarbetad i Miljöbalken. I Dalarna berör detta till stor del 
kommunernas och hushållens konsumtionsmönster samt källsortering i hushåll, kommunal 
verksamhet och arbetsplatser. Förebyggande av matsvinn och textilier är särskilt prioriterat.  

Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan har under senare år hamnat allt mer i fokus. 2012 startade 
FN ett tioårigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion, och i det internationella 
arbetet med Agenda 2030 är hållbar konsumtion och produktion ett av de fastställda 17 målen. 

Nationellt anges att återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli 
enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till förberedelse för 
återanvändning. 

I Sverige är avfallshanteringen effektivare nu och orsakar mindre miljöpåverkan än förr. Men 
avfallsmängderna fortsätter att öka. Mängden avfall måste minska för att generationsmålet och flera 
miljökvalitetsmål ska nås. 

Hushållsavfallet har tenderat att öka de senaste åren i Dalarna, se diagram med trendlinje. I Dalarna 
kastar således ett medelhushåll ca 508 kg/person och år (2016), vilket är i nivå med Sverigesnittet 
(515 kg/person).  

 

Under 2015 – 2016 utvecklades möjligheterna att samla in textilier i många av kommunerna i 
Dalarna. Utvecklingen har medfört att insamlade textilier numera återanvänds och det som inte 
återanvänds bearbetas för textilåtervinning.  

Hushållens vilja att ändra sitt levnadssätt för att minimera avfallsmängder har ökat från 33 % år 2013 
till 55 % år 2017 (Sverige medel 55 %). Dessutom styr 55 % sin konsumtion mot ökad återanvändning 
(Sverige 53 %), vilket kan jämföras med år 2013 då 49 % angav detta.  
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I Avfallsplan 2013 – 2017 sattes målet att andelen personer som försöker styra sin konsumtion mot 
ökad återanvändning och/eller tjänstekonsumtion ska öka med minst 10 % enheter mellan 
mättillfälle i kundenkäter 2013 – 2017. Utfallet år 2017 var 55 % jämfört med 49 % år 2013.  

4.1.2 Övergripande mål 

 

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad 
återanvändning 

 

4.1.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken  
2016 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
medel 
2016 

M 
1.1 

Mängden 
hushållsavfall exkl. 
slam ska minska 
(kg/person) 

508 <508 L: 523 

S: 579 

L: <523 

S: <579 

515 

M 
1.2 

Hushållens vilja att 
ändra levnadssätt 
för att minimera 
avfallsmängder 
samt vilja att styra 
sin konsumtion 
mot ökad 
återanvändning ska 
öka med 10 % i 
Dalarna, andel som 
svarar ganska eller 
väldigt mycket på 5 
gradig skala 

OBS: Två frågor i 
kundundersökning.  

Basår 
2017 

55 %  

55 % 

60 % 

60 % 

Basår 2017 

L: 51 %/57 % 

S: 52 %/48 % 

L: 56 %/63 % 

S: 57 %/53 % 

Basår 
2017 

55 % 

53 % 

M 
1.3 

Matsvinnet i 
kommunal 
kostverksamhet ska 
halveras till år 
2030, där halva 

Mäts 
2018 

 Mäts 2018   
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vägen uppnåtts år 
2022 

4.1.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:1 Stärka regionalt och lokalt 
nätverksarbete i Dalarna 

Under perioden avses 
befintliga regionala nätverk 
stärkas och ett 
politikernätverk initieras  

Dessutom avses den lokala 
organisationen för att 
arbetet med avfallsplanens 
genomförande utvecklas, i 
synnerhet samarbetet 
mellan de lokala 
arbetsgrupperna inom 
avfallsplanering och de 
kommunala enheter som 
avses delta i ”Dalarna 
minskar avfallet”.  

Samråd Region Dalarna 

Länsstyrelsen 

Regional 
avfallsplanegrupp 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2022 

2017:2 Utveckla publik webbportal i 
Dalarna för kommunikation 
rörande avfallsplanen och 
dess genomförande och 
uppföljning 

DalaAvfall Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

2017:3 Utveckla konceptet ”Dalarna 
minskar avfallet”. Se bilaga 1 
som anger ett idékoncept 
för upplägget.  

Konceptet avses utvecklas i 
dialog med intresserade 
organisationer och företag 

Regional 
avfallsplanegrupp 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2022 
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Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:4 Ta fram riktlinjer för att 
organisera och införa 
avfallshierarkin 
(avfallstrappan) i 
kommunernas strategiska 
dokument och 
verksamhetsplaner.  

Regional 
avfallsplanegrupp 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2019 

2017:5 Inom ramen för 
Upphandlingsdialog 
Dalarnas metodutveckling 
och kompetensaktiviteter 
för miljö, uppmärksamma 
frågor om hållbar 
konsumtion och 
avfallshierarkin. 

Länsstyrelsen – 
Upphandlingsdialog 

Dalarna och Regionala 
avfallsplanegruppen. 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 
- 

2020 

2017:6 Matsvinn i kommunal 
verksamhet 

• Gemensam policy i 
Dalarna mätning 
matsvinn i kommunal 
kostverksamhet 

• Samordna mätning 
matsvinn kommunal 
kostverksamhet 

• Överenskommelse i 
kostnätverk för reglering 
av dess arbete, ansvar 
och finansiering 

Kostnätverk Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

Se även kapitel 4.5 angående återanvändning vid ÅVC 
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4.1.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS: 2017:1 
(alla 
kommuner) 

Delta i regionalt informationsarbete och 
”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på 
lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-
veckan”. 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 – 
2022 

LS 2017:2 Utbildning av kommunens personal utifrån 
”Dalarna minskar avfallet” 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018-
2022 

Se även kapitel 4.5 angående återanvändning vid ÅVC 
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4.2 KÄLLSORTERING OCH MATERIALÅTERVINNING 

4.2.1 Nulägesanalys 

I avfallstrappan är materialåtervinning det näst högsta steget efter minskad uppkomst och 
förebyggande av avfall. Det avfall som ändå uppstår ska så långt som möjligt materialåtervinnas.  

Materialåtervinningen utgörs främst av förpackningar och returpapper och återvinning av olika 
fraktioner som normalt lämnas vid ÅVC, exempelvis metall, elavfall, batterier, wellpapp, däck, gips, 
planglas, plast och textilier.  Omhändertagande av vissa grovavfallsfraktioner bör utvecklas i syfte att 
öka materialåtervinning och minska deponering, ex gips och planglas, isolering (glasfiber) 

Förpackningar och returpapper ska återvinnas och normalt lämnas vid en återvinningsstation (ÅVS). 
Ansvaret för insamling och omhändertagande av förpackningar och returpapper har normalt 
förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB (bildat av producenterna för förpackningar och 
returpapper). Kommunerna har, under vissa betingelser, möjlighet att sköta insamlingen och avsätta 
materialet till återvinningsindustrin.  

Nationellt anges att minst 90 % ska vara nöjda med insamlingen av hushållsavfall med koppling till 
materialåtervinning. Textilier och elavfall anges som särskilt prioriterade områden. I Dalarna var 77 % 
ganska eller mycket nöjda med hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper till 
materialåtervinning (år 2017).  

Insamlingen fungerar i flera avseenden bristfälligt med bland annat felsortering som följd, vilket 
innebär att material läggs i restavfallet som går till avfallsförbränning istället för att 
materialåtervinnas. Regeringen utreder om kommunerna ska överta ansvaret för insamling av 
förpackningar och returpapper. Det blir allt vanligare med att kommuner inför fastighetsnära 
insamling (FNI) i egen regi, vilket innebär att förpackningar och tidningar samlas in hos hushållen. 
Detta innebär utökad service för hushållen då de inte längre behöver åka till en återvinningsstation 
för att lämna sina förpackningar och tidningar. Det finns flera olika system för FNI. De vanligaste 
systemen är ”Flerfackskärl” och ”Optisk sortering” men även kvartersnära hämtning utvecklas. Mer 
information framgår av underlag, kapitel 4.  

Kommunernas och hushållens samt verksamheters källsortering är väldigt viktig för att säkerställa att 
avfall omhändertas i enlighet med EU:s avfallshierarki och nationella mål. Det avser främst; 

• farligt avfall ska separeras och lämnas till avsedd mottagning för att inte hamna i restavfallet 
• förpackningar och returpapper ska sorteras ut och transporteras till de återvinningsstationer som 

finns utplacerade i kommunen  
• matavfall ska läggas i papperspåse för de kommuner som infört källsortering (alla utom Ludvika 

och Säter)  

Kommunala verksamheter har på många håll bristfällig källsortering. Under föregående planperiod 
genomfördes insatser (sopa framför egen dörr) i syfte att driva på arbetet men alltjämt finns det 
mycket att förbättra.  

Dalarna har en gemensam sorteringsguide och vid senaste kundundersökningen var andelen kunder 
som är ganska eller mycket nöjda med information om källsortering 75 % år 2017 (Sverige 73 %).  
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I avfallsplan 2013 – 2017 var målet att mängden förpackningar och returpapper som slängs i kärl för 
mat- och restavfall ska understiga 30 kg/person. Utvecklingen har gått åt fel håll och 2015 var 
mängden uppe i 54 kg/person. Branschutvecklingen har medfört att redovisning av plockanalyser 
sker på andra sätt än kg/person och detta tillämpas även framöver i Dalarna, se nedan.  

I Dalarna genomförs normalt plockanalyser vartannat år. Vid senaste plockanalysen, år 2015, kunde 
följande noteras; 

Kommuner med källsortering av matavfall 

• Två tredjedelar av hushållens restavfall är som regel felsorterat.  
• I restavfallet från villor med eget matavfallskärl utgörs i genomsnitt 40 % förpackningar och 

returpapper i restavfallet, vilket motsvarar 1,55 kg/hushåll*vecka (Sverige 35%/1,52 kg). I 
kommuner med så kallat fyrfackssystem läggs i snitt 28% förpackningar och returpapper i 
restavfallet motsvarande 1,03 kg/hushåll*vecka.  

• I restavfallet från lägenheter med central insamling läggs i genomsnitt 41 % förpackningar och 
returpapper i restavfallet, vilket motsvarar 1,37 kg/hushåll*vecka (Sverige 36%/1,52 kg).  

• Av förpackningar och returpapper är plastförpackningar mest felsorterat (ca 14 %) följt av 
pappersförpackningar (ca 11 %) och tidningar (ca 9 %). 

• Felsorterat matavfall i restavfallet från villor med eget matavfallskärl uppgick till 19 % 
motsvarande 0,74 kg/hushåll*vecka (Sverige 22%/0,99 kg).  

• Felsorterat matavfall i restavfallet från lägenheter med central insamling uppgick till 24 % 
motsvarande 0,81 kg/hushåll*vecka (Sverige 25%/1,1 kg).  

Kommuner utan källsortering av matavfall (Ludvika, Säter) 

• I blandsopor från villor läggs i genomsnitt 3,01 kg förpackningar och returpapper/hushåll*vecka, 
vilket är nästa dubbelt så mycket som i kommuner med källsortering matavfall 

I Dalarna bedöms det vara mycket angeläget att minska på mängden felsorterade förpackningar och 
returpapper i restavfallet den kommande planperioden, i syfte att öka materialåtervinningen samt 
säkerställa att matavfall enbart innehåller matavfall som anvisas att läggas i papperspåse för 
matavfall. Detta är av stor vikt för att kunna behandla matavfallet på avsett vis, se kapitel 4.3. 

God källsortering är även av stor vikt för det som hamnar i avloppet, där såväl ovidkommande avfall 
som kemikalier, mediciner och annat skadligt får stor negativ påverkan på miljö genom att 
avloppsvatten släpps ut i våra vattendrag och slammet kontamineras med för jordbruk skadliga 
ämnen.  

Farligt avfall och elavfall behandlas under kapitel 4.4. 

4.2.2 Övergripande mål 

 

Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska 
öka  
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4.2.3 Mätbara mål 2022 

 ID Mätbara delmål Dalarna Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 
Smedje-
backen 

2016 

Resultat 
Ludvika 
Smedje-
backen 

2022 

Sverige 
medel 
2016 

M 
2.1 

Andel hushållsavfall 
insamlat för 
materialåtervinning 
inklusive biologisk 
behandling ska öka med 
10 % 

40 % 44 % L : 37 % 

S: 32 % 

L: 41 % 

S: 35 % 

39 % 

M 
2:2 

Rätt källsorterat 
restavfall ska överstiga 
50 % 

Villa 40 % 

Lägenhet 
34 % 

>50 % L: - 

S: - 

L: >50 % 

S: >50 % 

 

M 
2.3 

Renheten i källsorterat 
matavfall ska överstiga 
98 % (för matavfall som 
källsorteras) 

- >98 % L: - 

S: - 

L: >98 % 

S: >98 % 

 

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC 

 

Ludvika kommun har en vision som har beslutats i kommunfullmäktige. I visionen finns det flera 
kommunövergripande mål för år 2016 - 2020 varav ett av målen är ”En miljövänlig kommun”. Som 
ett resultatmått för målet ska andelen hushållsavfall som återvinns följas upp. Som förslag på 
målvärde år 2020 är att 65 % av hushållsavfallet ska återvinnas 

ID Mätbara delmål Ludvika Basår  
Ludvika 

2016 

Resultat 
Ludvika 

2022 

ML 

2.1 

65 % av hushållsavfallet ska återvinnas år 2020 (andel 
hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive 
biologisk behandling ska vara 65 % år 2020) 

L : 37 % 

 

L: 65 % 
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4.2.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:7 Utveckla information och 
kommunikation samt återkoppling till 
hushållen om vikten och nyttan av 
källsortering genom 
kommunikationsplan som revideras 
årligen.  

Inriktning bättre källsortering av 
förpackningar och returpapper samt 
rent matavfall och rent avlopp.  

DalaAvfall WessmanBarken 
Vatten & 

Återvinning AB 

2018 
– 

2022 

2017:8 Följa den nationella utvecklingen kring 
ansvar för insamling av förpackningar 
och returpapper samt utreda regionala 
lösningar för fastighetsnära insamling, 
transport och avsättning av material 

DalaAvfall WessmanBarken 
Vatten & 

Återvinning AB 

2018 
– 

2022 

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC 

4.2.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:3 (alla 
kommuner) 

Alla kommunala verksamheter 
ska införa källsortering enligt 
beslutad renhållningsordning 

Kommunstyrelsen 2018 
– 

2022 

LS 2017:4 Upphandling av hämtning av 
förpackningsmaterial inom 
kommunala verksamheter 

Kommunstyrelsen 2018-
2022 

LS 2017:5 Utreda möjlighet att införa 
fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar hos 
villor och fritidshus i 
Smedjebacken 

WessmanBarken 
Vatten & Återvinning AB 

2018-
2020 

LS 2017:6 Utreda möjlighet till 
fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar vid 
flerfamiljshus 

LudvikaHem 

Bärkehus 

2018-
2019 
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LS 2017:7 Ställa krav på att källsortering 
ska finnas vid offentliga 
arrangemang (yttrande till 
polismyndigheten) 

L: Samhällsbyggnadsnämnden 
och Myndighetsnämnden Miljö 

och bygg 

S: Samhällsbyggnadsutskottet 
och Miljö- och 

byggnadsnämnden 

2019-
2022 

LS 2017:8 Utreda möjlighet att kunna 
erbjuda utlåning av 
”källsorteringsmöbel” vid 
arrangemang 

WessmanBarken Vatten & 
Återvinning AB 

2018 

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC 
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4.3 OMHÄNDERTAGANDE AV MAT-OCH RESTAVFALL 

4.3.1 Nulägesanalys 

I de nationella miljömålen anges att matavfall ska behandlas så att 50 % av växtnäringen tas tillvara 
samt minst 40 % går till energiutvinning. I Dalarna används ca 33 % av matavfall till växtnäring men 
ingen energi utvinns. Motsvarande i övriga Sverige är 22 % till växtnäring och 15 % till 
energiutvinning.  

Regeringen har utrett behovet av att införa skatt på förbränning av avfall. Om det blir aktuellt 
kommer förbränningskostnaderna att öka, vilket gör det mer lönsamt att sortera ut avfall till 
återvinning 

I Dalarna har samtliga kommuner förutom Ludvika och Säter infört källsortering av matavfall för 
central behandling. I Ludvika pågår arbete för införande av källsortering matavfall. I Dalarna 
behandlas matavfallet främst via kompostering. 

I Sverige samlar 212 kommuner in matavfall2. Av dessa är det bara ca 22 kommuner som 
komposterar matavfallet. Övriga behandlar det helt eller delvis via rötning.  

Under 2017 har kommunerna i Dalarna samordnat förbehandling av matavfallet i en anläggning i 
Borlänge för vidare transport till rötningsanläggning med gasproduktion för fordonsändamål samt 
återföring av växtnäring. Därmed erhålls full miljönytta med det källsorterade matavfallet.  

För att kunna använda matavfallet till växtnäring krävs mycket god renhet och certifiering anses 
nödvändig. I Dalarna avses detta vara ett prioriterat område den kommande planperioden 2018 – 
2022 i syfte att se till att full miljönytta uppnås. Bristande kvalitet medför också ökade kostnader i 
och med att mottagning kan stoppas.   

Förtroendet för att det avfall kommunerna samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt har 
ökat från 71 % år 2013 till 76 % år 2017 (Sverige medel 77 %). Ett starkt förtroende bidrar till att 
hushållen gör sin andel av arbetet för en bättre miljö. I avfallsplan 2013 – 2017 är målet 90 %. 

84 % var 2017 nöjda med hur insamlingen av hushållsavfall fungerar (Sverige 87 %). 

Insamlingen av mat- och restavfall sker via särskilda lastbilar som kan komprimera avfallet, vissa 
fordon har dessutom flera fack, som kan samordna insamling av flera avfallsslag vid samma tillfälle. I 
Dalarna beräknas dessa transporter till ca 120 000 mil, vilket motsvarar ca 480 varv runt jorden, alltså 
en stor arbetsinsats. Fossilfria drivmedel och ”miljödiesel” (HVO, RME, tallolja, etc.) är de bränslen 
som används där miljövänliga drivmedel är på uppgång vilket motsvarar mer än 35 % i Dalarna år 
2016. Arbetet med att optimera transporter, helst över kommungränser, med fossilfria drivmedel är 
prioriterade frågor som avses drivas främst på kommunal nivå, genom de samverkansorganisationer 
som finns i Dalarna och DalaAvfall.           

  

                                                           
2 Avfall Sverige aug 2016 
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4.3.2 Övergripande mål 

 

Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås 

 

4.3.3 Mätbara mål 2022 

 ID Mätbara 
delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat Ludvika 
Smedjebacken 

2022 

Sverige 
medel 
2016 

M 
3.1 

 15 % 50 % L: 0 % 

S: 6,5 % 

L: 50 % 

S: 50 % 

18 % 

4.3.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:9 Utred möjligheten att erbjuda 
papperspåsar/säckar för verksamheter 
att använda för sitt matavfall. 

DalaAvfall WessmanBarken 
Vatten & 

Återvinning AB 

2018 

4.3.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:9 Utreda möjligheten att införa fossilfritt 
bränsle för insamling av hushållsavfall i 
Smedjebacken (avtalsbundet). 

WessmanBarken 
Vatten & 

Återvinning AB 

2018-
2019 

LS 2017:10 Övergå till fossilfritt bränsle för insamling av 
hushållsavfall i Ludvika. 

WessmanBarken 
Vatten & 

Återvinning AB 

2018 
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4.4 FARLIGT AVFALL OCH ELAVFALL 

4.4.1 Nulägesanalys 

Att minska avfallets farlighet för hälsa och miljö har länge varit en huvudsaklig uppgift för samhället. 
På senare år bedöms frågan ofta hamnat lite i skuggan av att minska mängden avfall och ökad 
återanvändning och återvinning.  

Farligt avfall ska inlämnas på anvisade platser i kommunen, ex återvinningscentraler.  

Mängden farligt avfall har tenderat att öka de senaste åren, såväl i Sverige som i Dalarna, se diagram 
med trendlinje. I Dalarna lämnar alltså ett medelhushåll ca 10,4 kg farligt avfall per person och år 
(2016), vilket är avsevärt högre jämfört med Sverige (8,8 kg/person). Det som ökat mest i Dalarna är 
impregnerat trä.  

 

I Dalarna uppgick farligt avfall i restavfall från villor (kommuner med källsortering matavfall, 
centralkompostering) till 0,09 %.  Detta motsvarar 0,002 kg/hushåll*vecka (Sverige 0,03 
kg/hushåll*vecka).  

Från lägenhet var motsvarande andel 0,07 % motsvarande 0,003 kg/hushåll*vecka (Sverige 0,06 
kg/hushåll*vecka).   

I kommuner som saknar källsortering matavfall (Ludvika, Säter) uppgick mängden farligt avfall i villor 
till 0,009 kg/hushåll*vecka, vilket är nästan 5 gånger högre än kommuner med källsortering 
matavfall.  

Målen i avfallsplan 2013 – 2017 att understiga 0,1 kg/person farligt avfall i restavfall uppnåddes 
(resultat 0,07 kg/person).  

Sammantaget fungerar källsorteringen av farligt avfall i Dalarna mycket bra och har blivit allt bättre 
de senaste åren.  
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Hushållens omdömen om avfallshantering mäts kontinuerligt via kundundersökningar i samtliga 
kommuner i Dalarna. Hushåll som är nöjda med tillgänglighet för inlämning av farligt avfall uppgick 
2017 till 65 %, vilket är i paritet med år 2013 som var 64 % (Sverige medel 67 %). Variationen mellan 
kommunerna är stor, från 45 % till 80 %.  

Gällande omdömen om information om farligt avfall uppgav 69 % år 2017 att de var nöjda med detta 
vilket är avsevärt sämre än 2013 då nöjdheten var 79 % (Sverige medel 66 %).  

Under kommande planperiod är det av stor vikt att den goda trenden med källsortering av farligt 
avfall fortsätter men även att säkerställa att det farliga avfallet lämnas in på ett riktigt sätt. Om 
indikatorer påvisar behov av insatser ska åtgärder omgående vidtas.    

4.4.2 Övergripande mål 

 

Insamlingen av farligt avfall ska förbättras 

 

4.4.3 Mätbara mål 2022 

Saknas under planperioden 

4.4.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:10 Utreda möjligheter, kostnader och 
finansieringsalternativ för att förbättra 
källsorteringen genom insamling av 
farligt avfall, smått elavfall och batterier 
vid kommunala hyresfastigheter samt 
andra lämpliga verksamheter. 

DalaAvfall WessmanBarken 
Vatten & 

Återvinning AB 

Kommunala 
fastighetsenheter 

2019 

4.4.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:11 Erbjuda hämtning av hushållens farliga 
avfall i båda kommunerna 

WessmanBarken 
Vatten & 

Återvinning AB 

2018-
2022 
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4.5 GROVAVFALL/ÅVC 

4.5.1 Nulägesanalys 

Grovavfall, eller skrymmande avfall som är definitionen, lämnas normalt på kommunens 
återvinningscentral. I en del kommuner tillämpas mobil insamling via särskilda körscheman, 
exempelvis under våren. Budning (hämta grovavfall vid fastighet) via renhållaren är också ofta 
möjligt, normalt kopplat till en avgift. Vid de flesta ÅVC kan även verksamhetsavfall lämnas från 
mindre företag mot avgift.  

Återvinningscentralerna (ÅVC) har utvecklats till att bli en av kommunens mer besökta platser där 
grövre avfall samt farligt avfall kan lämnas. För att besöket ska fungera väl är det av stor vikt att 
centralen har en god logistisk planering för fordon inklusive släpvagnar samt bra skyltning så att 
besökare vet hur de ska kunna lämna avfallet på rätt sätt. Kunnig och serviceinriktad personal bidrar 
till att uppnå ett bra resultat vid avlämningen. I takt med ökade behov finns ökande förväntningar på 
öppettider och närhet.   

För att möta de ökande behoven har nya obemannade ÅVC:er börjat tillämpas i några kommuner i 
Sverige. Upplägget är baserat på att kunden, efter viss utbildning, kan lämna grovavfall även utanför 
ordinarie öppettider vilket ger ökad tillgänglighet. Körkort används som passerkort och identifikation. 
Bra belysning, skyltning och kameraövervakning används som verktyg för att detta ska fungera.  

I Dalarna har ett flertal av återvinningscentralerna moderniserats den senaste 10 års perioden och i 
vissa kommuner har ny ÅVC byggts. Öppettiderna har succesivt ökat. År 2016 var genomsnittlig 
öppettid totalt 40 timmar per vecka jämfört med 36 timmar år 2010. Motsvarande öppettider kväll 
(efter kl. 16) och helg var 10,6 timmar jämfört med 8,4 timmar (+ 26 %). I Sverige var genomsnittlig 
öppettid 44 respektive 12 timmar per vecka år 2016.  

Nöjdheten gällande besök ÅVC har ökat stadigt. Fortfarande är dock nöjdheten relativt låg gällande 
hur enkelt det är att lämna grovavfall (öppettider och tillgänglighet). Detta kan bidra till ökad 
nedskräpning och kostnader för städning och tillsyn i kommunerna.  

Det mesta av materialet som lämnas in på ÅVC återvinns och endast en blygsam del går till 
deponering. Då en del av grovavfallet mycket väl kan återanvändas av andra personer ökar 
kommunernas insatser för att möjliggöra detta vid ÅVC. T.ex. så att secondhandverksamheter i 
kommunen erbjuds utrymme för mottagning. Textilinsamling är ytterligare ett exempel på 
möjligheter att bidra till såväl materialåtervinning som återanvändning. I Sverige finns flertalet 
exempel på kretsloppsparker, eller motsvarande som visar på denna utveckling. Det kan exempelvis 
avse möbler, prydnadssaker, hushållsprylar och fritidsartiklar. I en del kommuner har också särskilda 
platser för återbruk av byggnadsmaterial etc. skapats. 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras för Dalarna gällande grovavfall/ÅVC (kundomdömen 
avser 2017, övriga 2016);  

• 66 % är nöjda med hur enkelt det är att lämna grovavfall (Sverige 66 %).  

• 226 kg grovavfall/person*år lämnas till återvinningscentralerna, ÅVC (Sverige 209 
kg/person*år). Variationen är dock stor från 104 kg i Borlänge till 326 kg i Smedjebacken. 
Jämfört med Sverige är det främst trä 78 kg (60 kg), brännbart 63 kg (49 kg) och metall 27 kg 
(22 kg) som är högre.   
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• 1,4 kg/person textilier gick till återanvändning vid ÅVC 

• Öppettider kväll (efter kl. 16) och helg vid största ÅVC uppgick till 10,6 tim./vecka i snitt 
(Sverige 12 tim./vecka) 

• 89 % är sammanfattningsvis nöjda efter ett besök vid ÅVC (Sverige 88 %) 

• 68 % är nöjda med närhet till ÅVC (Sverige 71 %) 

• 69 % är nöjda med öppettider ÅVC (Sverige 71 %) 

• 84 % är nöjda med framkomlighet ÅVC (Sverige 80 %) 

• 86 % är nöjda med information och skyltning vid ÅVC (Sverige 82 %) 

• 85 % är nöjda med personalens kunnighet och servicekänsla vid ÅVC (Sverige 84 %) 

• 89 % är nöjda med hur rent och snyggt det är på ÅVC (Sverige 87 %) 

4.5.2 Övergripande mål 

 

Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras 
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4.5.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2017 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2017 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
2017 

M 
5.1 

Hushållens 
nöjdhet med 
möjligheten att 
lämna grovavfall 
till 
återanvändning 
ska öka med 
minst 10 %, andel 
ganska eller 
mycket nöjda 

62 % 68 % L 87 % 

S 33 %  

L 96 % 

S 36 % 

66 % 

4.5.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:11 Utveckla materialåtervinning av 
grovavfall, i synnerhet för avfall som 
annars deponeras eller förbränns 

DalaAvfall WessmanBarken 
Vatten & 

Återvinning AB 

2018 - 
2019 

4.5.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:12 
(alla 
kommuner) 

Utveckla möjligheterna till att lämna 
grovavfall till återanvändning vid ÅVC 

WessmanBarken 
Vatten & Återvinning 

AB 

2018 
- 

2019 

LS 2017:13 Utreda möjlighet till obemannad ÅVC WessmanBarken 
Vatten & Återvinning 

AB 

2018-
2020 

LS 2017:14 Utöka mobil ÅVC till flera gånger/år WessmanBarken 
Vatten & Återvinning 

AB 

2018 
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LS 2017:15 Utreda möjlighet till insamling av 
grovavfall till återanvändning vid 
flerfamiljshus 

LudvikaHem 

Bärkehus 

2018-
2019 

4.6 LATRIN, SLAM OCH FETT 

4.6.1 Nulägesanalys 

Slam från enskilda avloppsanläggningar, latrin och fett kategoriseras normalt som hushållsavfall. I 
detta avsnitt hanteras även slam från kommunala avloppsreningsverk. 

I Dalarna finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar som ligger utanför allmän VA anläggning. 
Dessa töms av renhållaren eller av denne utsedd entreprenör. Normalt lämnas detta slam vid ett 
avloppsreningsverk inom egna kommunen. Ca 26 % av hushållen i Dalarna har en enskild 
avloppsanläggning (Sverige 30 %).  

I en del kommunala avloppsreningsverk i Dalarna produceras biogas för energiåtervinning som 
återbrukas i verkets drift.  Fett och fettavskiljarslam har högt energiinnehåll varför det är viktigt att 
detta tas emot i avloppsreningsverk med biogasproduktion.  

I Dalarna omhändertas och återanvänds avloppsslam främst genom tillverkning av anläggningsjord. 
VA-huvudmännen arbetar för att kvalitetssäkra slam och utgående vatten från reningsverk. 

Det långsiktiga målet i Sverige är att växtnäringen i behandlat avloppsslam ska kunna användas till 
jordbruksmark eller skogsmark i syfte att ersätta konstgjorda gödningsmedel (främst fosfor som är en 
ändlig resurs). 

Latrin är mindre vanligt förekommande och minskar successivt i användning.  

Fosforfällor kopplat till enskild avloppsanordning ökar i omfattning, där syftet är att öka 
reningsgraden av avloppsvattnet. Det är inte utrett hur materialet i dessa fosforfällor ska kunna 
återanvändas.  

4.6.2 Övergripande mål 

 

Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan 
av farliga ämnen 
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4.6.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara 
delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat  
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
2016 

M 
6.1 

Kommunal 
slamstrategi 
finns 

0  

(antal 
kommuner) 

15  

(antal 
kommuner) 

L: 0 

S: 0 

 

L: 1 

S: 1 

 

Värde 
saknas 

4.6.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:12 Ta fram länsmodell som underlag för 
kommunal slamstrategi inklusive dess 
uppföljning och utvärdering. 

Bör bland annat beakta riktlinjer från 
Svenskt Vatten, 
kommunikation/information, 
samordning Kommunal VA planering, 
slamkvalitet/uppströmsarbete, regional 
samordning av behandling och 
avsättning samt samverkan aktörer.  

Arbetet sker i samverkan med DalaAvfall, 
kommunal miljötillsyn och länsstyrelse. 

Dala VA  WessmanBarken 
Vatten & 

Återvinning AB 

2018 
– 

2019 

2017:13 Utreda möjligheterna att utveckla 
insamling och återanvändning av 
(fettavskiljarslam och) frityrolja i länet, 
genom att belysa juridiska 
förutsättningar, koordinerade 
systemlösningar och upphandlingar. 

DalaAvfall WessmanBarken 
Vatten & 

Återvinning AB 

2019 
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4.6.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:16 
(alla 
kommuner) 

Arbeta fram och fastställa en kommunal 
slamstrategi (med utgångspunkt från 
gemensam arbetsmodell, se åtgärd 
2017:12) 

VA huvudman 2020–
2022 

LS 2017:17 Införa mottagning av fettavfall på ÅVC 
för återvinning. Information till 
hushållen om sortering av fett/olja. 

WessmanBarken 
Vatten & Återvinning 

AB 

2018 

LS 2017:18 Tillsyn av livsmedelsverksamheter med 
inriktning på hantering av fettavfall 

L: Myndighetsnämnden 
miljö och bygg 

S: Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2018-
2019 
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4.7 NEDLAGDA KOMMUNALA DEPONIER 

4.7.1 Nulägesanalys 

I Dalarna finns ca 280 stycken nedlagda kommunala avfallsdeponier. Av dessa deponier är omkring 
80 stycken i riskklass 1 eller 2, vilket betyder stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljö.  
Deponier som är i riskklass 1 eller 2 är prioriterade för undersökningar och ska vid behov åtgärdas i 
form av lämplig efterbehandling.  

Undersökning av deponier sker enligt Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), vilken 
delas in i en orienterande studie (fas 1) och en översiktlig undersökning (fas 2). Idag har ungefär 20 
stycken deponier undersökts enligt MIFO fas 2. Efter undersökning har ca 7 stycken deponier 
åtgärdats alternativt omklassats till lägre riskklasser.  

Ett stort antal deponier kvarstår innan länets samtliga prioriterade deponier har undersökts och vid 
behov åtgärdats.  

Förslag till etappmål anger att 25 % av riskklass 1 och 15 % riskklass 2 ska vara åtgärdade år 2025 
(gäller alla förorenade områden).   

4.7.2 Övergripande mål 

 

Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier ska minska  

 

4.7.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål Dalarna Basår 
Dalarna 

2016 

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2016 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

M 
7.1 

Alla prioriterade nedlagda 
kommunala deponier (klass 
1 och 2) ska vara 
undersökta enligt MIFO fas 
2 med utgångspunkt från 
gemensamma riktlinjer. 

22 st. 81 st. L: 5 av 7 

S: 0 av 6 

L: 7 

S: 6 

M 
7.2 

År 2022 ska det finnas en 
tidsatt åtgärdsplan för 
varje nedlagd kommunal 
deponi där undersökningar 
visar på att behov av åtgärd 
finns. För de deponier där 
behov av åtgärd inte finns 

10 st. 81 st.   
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ska en bedömning göras av 
om deponin kan omklassas 
till lägre riskklass.  

 

4.7.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:14 Bilda länsövergripande 
arbetsgrupp för hantering av 
prioriterade kommunala 
nedlagda deponier under 
perioden 2018 - 2022.   

Länsstyrelsen Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

2017:15 Ta fram gemensamma 
riktlinjer om ansvar, 
undersökningar och 
åtgärder.  

Riktlinjerna ska även 
behandla finansieringen 
samt strategi för 
kommunen.  

Insatsen ska rikta sig mot 
berörda kommunala 
förvaltningar, bolag och 
nämnder.  

Länsövergripande 
arbetsgrupp (se 
åtgärd 2017:13) 

 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018 

4.7.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:19 (alla 
kommuner) 

Med utgångspunkt från gemensamma 
riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en 
strategi i samtliga kommuner som anger 
tillvägagångssätt för att alla nedlagda 
prioriterade kommunala deponier ska vara 
undersökta och åtgärdade. 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2019 
- 

2022 
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LS 2017:20 (alla 
kommuner) 

Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 
med utgångspunkt från gemensamma 
riktlinjer för prioriterade nedlagda 
kommunala deponier samt ta fram 
åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där 
undersökningar visar på att behov av åtgärd 
finns.  

Verksamhets-
utövaren 

2019 
- 

2022 
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4.8 NEDSKRÄPNING 

4.8.1 Nulägesanalys 

Nedskräpning är att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t.ex. fimpar, 
godispapper, snabbmatsförpackningar, tuggummi, påsar, burkar, engångsgrillar, glas och plastflaskor. 
Större föremål som t.ex. vitvaror, möbler, skrotbilar och byggavfall samt organiskt avfall som t.ex. 
trädgårdsavfall omfattas också Även sådant avfall som slängts eller tappats i sjöar och hav och sedan 
spolats upp på land eller ligger vid strandkanten räknas som nedskräpning. 

Kommunerna i länet genomför dagligen städinsatser på allmän plats. Att arbeta förebyggande för att 
minska nedskräpningen kan vara mer kostnadseffektivt än att enbart reagera i efterhand genom att 
städa. 

Nedskräpning har många olika orsaker där våra vanor, värderingar och kunskap spelar en stor roll. 
Men även t.ex. bristande tillgänglighet till ÅVC, se kapitel 4.5, kan påverka risken för att nedskräpning 
sker med större föremål som annars ska lämnas där.  

I dag sker ingen uppföljning eller mätning av nedskräpning i länets kommuner. 

4.8.2 Övergripande mål 

 

Nedskräpning ska minska i tätorter, naturområden samt längs sjöar och vattendrag 

 

4.8.3 Mätbara mål 2022 

ID Mätbara delmål 
Dalarna 

Basår 
Dalarna 

2017  

Resultat 
Dalarna 

2022 

Basår  
Ludvika 

Smedjebacken 
2017 

Resultat 
Ludvika 

Smedjebacken 
2022 

Sverige 
2017 

M 
8.1 

Andelen invånare 
som upplever att 
nedskräpning är 
ett problem i 
kommunen ska 
minska jämfört 
med 2017. (svar 
4 eller 5 på fråga 
21a i enkät) 

30 % <30 % L 43 % 

S 24 %  

L <43 % 

S <24 % 

- 
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4.8.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:16 Riktad enkät om nedskräpning på 
kommunens hemsida i samband med 
att avfallsenkäten görs. Analysera 
resultat och ta fram förebyggande 
åtgärder för minskad nedskräpning. I 
samband med detta genomföra 
information för att medvetandegöra 
invånare om nedskräpning på allmän 
plats. Samråd med tillsyn.  

Gata och 
Park 

nätverk 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018, 
2020, 
2022 

2017:17 Införa gemensamma rutiner för att 
löpande Informera om det som 
kommunerna redan gör gällande 
gaturenhållning och säkerställa 
samordning/delaktighet i evenemang 
och kampanjer för minskad 
nedskräpning. 

Gata och 
Park 

nätverk 

Lokal 
avfallsplanegrupp 

Löpande 

4.8.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:21 (alla 
kommuner) 

Tydliggöra kostnader för 
nedskräpning 

Lokal avfallsplanegrupp 2018 

LS 2017:22 (alla 
kommuner) 

Identifiera åtgärder som följd 
av behov utifrån 
kundundersökning och 
identifierade kostnader 

Lokal avfallsplanegrupp 2018-
2022 

LS 2017:23 Medverka i Håll Sverige Rents 
årliga kampanj ”Vi Håller 
Rent” 

Lokal avfallsplanegrupp 2018-
2022 

LS 2017:24 Utveckla och utvärdera rutin 
för hantering av 
nedskräpningsärenden 

L: Samhällsbyggnadsnämnden 
och Myndighetsnämnden Miljö 

och bygg 

S: Samhällsbyggnadsutskottet 
och Miljö- och 

byggnadsnämnden 

2018-
2022 
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4.9 VERKSAMHETSAVFALL 

4.9.1 Nulägesanalys 

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det 
avfallsförebyggande programmet. Bland annat lyfts behovet av bättre tillsyn över hanteringen för att 
förebygga uppkomsten av avfall fram. 

Inom byggsektorn skapas årligen ca en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom Sverige (om man 
inte räknar med gruvavfallet) och en fjärdedel av allt det farliga avfallet.  

Naturvårdsverkets mål är att minska mängderna och minska farligheten i det bygg- och rivningsavfall 
som uppstår.  

Förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning (exklusive 
energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EU:s avfallsdirektiv öka till minst 
70 viktprocent före år 2020. 

I avfallsplanen 2012 – 2017 fanns åtgärden ”Utvärdera behov av förbättrade rutiner för hantering av 
rivningslov”. Utifrån detta har ett arbete genomförts för att ta fram checklistor/rutiner för 
rivningsplaner. Utvärdering av detta pågår. 

I Dalarna finns en ideell förening som arbetar inom byggsektorn, ByggDialog Dalarna. Föreningen ska 
bland annat jobba med hållbar utveckling.   

4.9.2 Övergripande mål 

 

Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt använda miljövänliga material och 
omhänderta farligt avfall på rätt sätt 

 

4.9.3 Mätbara mål 

Anges ej för planperiod 2018 - 2022 

4.9.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

2017:18 Identifiera och initiera fler insatser 
för minimering av byggavfall. Skapa 
återanvändning av bygg- och 
rivningsavfall. Använda 
projektet/förstudien Borlänge 

ByggDialog 
Dalarna 

Byggutbildning 
STAR 

 2018-
2022 



32 
 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Drivande Medverkande Tid 

Återbyggdepå som ett pilotprojekt 
för dessa ambitioner.     

2017:19 Utveckla avfallsförebyggande i 
tillsynsvägledningsplaner för miljö 
samt bygg.  

 Beakta förutsättningar tillsyn 
gällande 

- källsortering i hushåll och 
verksamheter enligt gällande 
renhållningsordning (samarbete 
DalaAvfall)  

- avfallshierarkin tillämpas vid 
tillsyn mot verksamheter (rutiner 
finns)  

- avfallshierarkin tillämpas vid 
upphandling 

- nedskräpning (ex avseende 
illegala deponier, plast etc) 

- bygg och rivningsavfall 

Länsstyrelsen Miljö- och 
byggtillsyn 

2020 

4.9.5 Kommunala åtgärder 

Åtgärds-
nummer 

Åtgärder Ansvar Tid 

LS 2017:25 Utreda möjligheten till återanvändning 
av byggmaterial  

Lokal 
avfallsplanegrupp 

2018-
2022 
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5 BEHOVET AV ÄNDRING AV FRAMTIDA INFRASTRUKTUR FÖR 

AVFALLSHANTERING 
Infrastrukturen för kommunal avfallshantering bygger till stor del på verksamheternas och hushållens 
källsorteringssystem som innebär att avfall och material sorteras i olika fraktioner i enlighet med 
kommunens renhållningsordning. Det källsorterade avfallet/materialet insamlas och transporteras till 
olika typer av behandlingsanläggningar.  

Många av kommunerna har utvecklat insamlingssystem för textilier, ofta i anslutning till kommunens 
ÅVC. 

Hushåll kan även lämna grovavfall vid ÅVC som det finns minst en av i varje kommun, se kapitel 4.5. 
En förbehandlingsanläggning för matavfall byggs under 2017 i Borlänge med syfte att behandla allt 
matavfall från hushåll och eventuellt vissa typer av matavfall från butiker och storkök, se kapitel 4.3.   

De framtida regionala behoven bedöms främst vara följande; 

• Insamlingssystemet för förpackningar och returpapper bör utvecklas i syfte att underlätta 
källsortering och avlämnande av material till återvinning 

• Insamlingssystemet för textilier kan vidareutvecklas avseende regional optimering av 
insamlingspunkter, transport och logistik samt kommunikation baserat på resultat och 
nyttoeffekter.  

• Om möjligt, tillvarata förbehandlat matavfall i Dalarna i regionen i syfte att kunna erbjuda 
fordons gasoch biogödsel baserat på matavfall till jordbruk.  

• Utveckla återbruksverksamhet inom byggavfall, se kapitel 4.9. 
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6 UPPFÖLJNING 
Ändringar i gemensamma och lokala åtgärder hanteras i uppföljningsseminarium, normalt under 
maj-juni månad. Kan vara tema baserat utifrån ”Dalarna minskar avfallet” arbetet, med en årlig 
kampanj under hösten/europeiska avfallsveckan. 

Under planperioden föreslås samma organisation kvarstå som under framtagande, med 

• Regional avfallsplanegrupp 
• Lokala avfallsplanegrupper bestående av en tjänstemannagrupp samt en politisk 

referensgrupp 
• Nätverk 

Deltagare i Regional avfallsplanegrupp och lokala avfallsplanegrupper kan förändras under 
planperioden.  

Länsstyrelsen och DalaAvfall ansvarar för tillsättning av Regional avfallsplanegrupp.  

Kommunstyrelsen i respektive kommun ansvarar för tillsättning av lokala avfallsplanegrupper.  

Tillsättning i nätverken styrs av dess egna anvisningar.  

Regionala avfallsplanegruppen har ansvar för att driva det fortlöpande regionala arbetet i Dalarna 
och vid behov initiera insatser. Ansvaret omfattar genomförande av uppföljningsseminarium samt 
uppdatering av kommunikationsportal gällande avfallsplanen. Gruppen bör träffas minst två gånger 
per år.  

Lokala avfallsplanegrupper har ansvar för att driva det lokala arbetet i respektive kommun.  

Målen ska dokumenteras och kommuniceras årligen via den föreslagna kommunikationsportalen och 
årligt uppföljningsseminarium. 

Åtgärderna ska utvärderas och, vid behov, revideras årligen. Regionala avfallsplanegruppen har 
ansvar för utvärdering och revidering av gemensamma åtgärder och lokala avfallsplanegrupperna har 
ansvar för utvärdering och revidering av kommunala åtgärder. Revidering av åtgärder ska godkännas 
av ansvarig aktör.     

Den i planen föreslagna kommunikationsportalen avses användas som plattform för all regional 
kommunikation, som komplement till de lokala kommunikationsplattformarna i respektive kommun 
(hemsidor, etc.). 

Parter och roller under planperiod framgår av bilaga 4.  
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7 STYRMEDEL 
Styrmedel är den offentliga sektorns verktyg för att genomföra åtgärder. Styrmedel kan delas upp i 
administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. 

För denna avfallsplan avses främst följande styrmedel tillämpas; 

• Information och kommunikation 

För remiss och utställning samt arbete under planperiod kommer en kommunikationsportal att 
användas i syfte att informera och kommunicera mål och åtgärder och dess uppföljning. Via portalen 
ska även kommunikationsinsatser i Dalarna hanteras.  

DalaAvfall kommer att ta fram en kommunikationsplan för hela planperioden med årlig uppdatering.  

• Avfallsföreskrifter 

Föreskrifter för avfallshantering är i stort sett samordnade i Dalarna och som en följd av planen ska 
behovsanalys revidering av föreskrifter genomföras under 2018, via samarbetsorganet DalaAvfall. 

• Utformningen av avfallsavgiften 

Taxekonstruktionen för avfall är i stort sett samordnad i Dalarna och som en följd av planen ska 
behovsanalys revidering av taxekonstruktionen genomföras under 2018, via samarbetsorganet 
DalaAvfall. 

• Tillsyn 

Länsstyrelsen samordnar länets tillsynsarbete och under planperioden ska fortlöpande insatser ske i 
kommunerna. Under planperioden finns åtgärder som omfattar tillsyn varför representanter för 
tillsyn föreslås ingå i såväl regionala avfallsplanegruppen som lokala avfallsplanegrupper. 

• Fysisk planering 

Länsstyrelsen samordnar ett nätverk med länets miljöstrateger eller motsvarande via miljöstrategiskt 
nätverk och i detta nätverk avses fortlöpande dialog hållas om insatser.  

• Upphandling 

Länsstyrelsen samordnar ett nätverk i Dalarna, upphandlingsdialog Dalarna. Under planperioden 
finns åtgärder med deltagande för upphandlingsdialog.  

• Nätverk 

Befintliga nätverk i Dalarna kommer att användas för att förmedla insatser, såväl nätverk som nu har 
deltagande i åtgärder och nya nätverk såsom miljötinget3.  

Dessutom avses nya nätverk engageras under planperioden, främst lokalt via lokala 
avfallsplanegrupper där såväl tjänstemän som politiker föreslås ingå.  

                                                           
3 Syftet med Miljötinget är att öka kunskapen i klimat- och miljöfrågor samt ge unga i Dalarna och Gävleborg 
verktyg att påverka samhället. 
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Avsikten är också att erhålla en politisk dialog på länsnivå via Region Dalarna.   



37 
 

Bilaga 1. Dalarna minskar avfallet 
Omställningen till det hållbara samhället ställer oss inför stora utmaningar där det är viktigt att 
många aktörer kan bidra med små och stora insatser. Konceptet ”Dalarna minskar avfallet ” 
har till syfte att bjuda in till att vara med i omställningen mot avfallsförebyggande, minskade 
avfallsmängder och mer hållbar konsumtion. Konceptet är avsett att gälla även under 
kommande planperioder. 

Under avfallsplaneperioden kommer förslag till insatser och åtgärder att utvecklas inom olika 
områden där aktörer kan välja att delta. Inom varje område ska ett mindre antal obligatoriska 
och ett flertal valbara insatser konkretiseras som olika verksamheter och aktörer kan tillämpa 
för att bidra i arbetet. Dessa insatser tas fram av regionala avfallsplanegruppen i samråd med 
berörd verksamhet eller aktör.  

Deltagande verksamheter och aktörer ska kunna tillämpa en symbol som påvisar dess 
engagemang.  

Ansvaret för att utveckla och driva konceptet har regionala avfallsgruppen med stöd av de 
lokala avfallsplanegrupperna.  

För varje år ska en handlingsplan tas fram via det årliga uppföljningsseminariet och ett särskilt 
tema ska genomföras under den europeiska avfallsveckan. 

Den planerade gemensamma digitala plattformen för Dalarnas avfallshantering avses 
användas för att kommunicera arbetet.   

Idéer som framkommit under planarbetet är bland annat följande; 

• Kommuner bör prioriteras inledningsvis i syfte att ”städa framför egen dörr” och 
insatserna kan inledas i de områden där det finns bäst förutsättningar att nå resultat, 
t.ex. det arbete som kostnätverket driver i syfte att minska matsvinn i kommunal 
verksamhet.  

• Skolor – tex. textilåterbruk inom syslöjd, kasserat byggmaterial i träslöjd. 

• Förskola - t.ex. klädbyteshylla. 

• Äldreomsorg t.ex. minska inkontinensprodukter, flergångsunderlägg i sängar. 

• Hemtjänst t.ex. stödja personer med funktionshinder 

• Matsvinn inom livsmedelssektor och restauranger/storkök.  
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• Kommunala hyresfastigheter -t.ex. genom flerspråkig information, återbruksrum, 
skänkes/sökes tavla, insamling textil, lånepool (verktyg, etc.), verkstad (laga möbler, 
cyklar, etc.). 

• Handel (ex för ökad återanvändning och återvinning av textilier) 

• Tillvaratagande av goda exempel från andra kommuner, t.ex. Göteborg som kommit 
långt i sitt arbete med avfallsförebyggande inom kommunen  

• Kommunens ÅVC är en annan viktig verksamhet som kan ingå i detta, t.ex. kopplat till 
Återanvändning (textilier, möbler, fritidsartiklar, virke, leksaker, cyklar), återvinning 
(metall, plast, gips, planglas och isolering) och flerspråkig information. 

• Föreningsverksamhet, eventuellt samordnat genom Dalarnas bildningsförbund 

• Arrangörer för större evenemang och event (förebyggande, källsortering, 
omhändertagande)  
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Bilaga 2. Indikatorer 
I tabell nedan framgår de indikatorer (nyckeltal) som avses dokumenteras årligen i syfte att 
följa utvecklingen av övergripande mål och som kan föranleda omprövning eller nya åtgärder 
under planperioden. Alla kundomdömen anges med värde år 2017 (I 1.1 – I 1.5, I 2.5 – I 2.8, I 
2.11 – I 2.12, I 3.3, I 4.6 – I 4.7, I 5.1 – I 5.3, I 8.1 – I 8.2).    

År 
2016/ 
2017 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

Uppkomst, förebyggande och återanvändning (kapitel 4.1) 

I 1.1 Hushållens vilja att undvika slänga mat 
(matsvinn), andel som instämmer till 
stor del eller helt  

74 % L: 74 % 

S: 75 % 

74 % 

I 1.2 Hushållens vilja att minimera 
pappersanvändning i hushållet, andel 
som instämmer till stor del eller helt 

29 % L 20 % 

S: 24 % 

31 % 

I 1.3 Hushållens vilja att undvika använda 
nya plastpåsar för matvaror i 
livsmedelsaffärer, andel som instämmer 
till stor del eller helt 

50 % L: 50 % 

S: 47 % 

52 % 

I 1.4 Hushållens vilja att sälja/lämna in sina 
begagnade saker så att någon annan 
kan få användning för dem, andel 
ganska eller mycket sannolikt 

83 % L: 86 % 

S: 80 % 

84 % 

I 1.5 Hushållens vilja att köpa begagnade 
saker, andel ganska eller mycket 
sannolikt 

49 % L: 46 % 

S: 47 % 

46 % 

I 1.6 Mängd insamlade textilier till 
återvinning och återanvändning, 
kg/person 

1,4 L: 3,1 

S: 0,7 

1,1 

I 1.7 Tallriksvinn i kommunal 
kostverksamhet, g/portion 

Mäts 
2018 

Mäts 2018 - 

I 1.8 Serveringssvinn i kommunal 
kostverksamhet, g/portion 

Mäts 
2018 

Mäts 2018 - 
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År 
2016/ 
2017 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

Källsortering och materialåtervinning (kapitel 4.2) 

I 2:1 Mängd restavfall, kg/person 142 L: 241 

S: 146 

182 

I 2:2 Mängd matavfall, kg/person 47 L: 0 

S: 14 

31 

I 2:3 Mängd förpacknings- och 
tidningsmaterial i restavfall 
(kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet 

1,55 

1,37 

L: 3,15 

S: Mäts 2017 

1,52 

1,52 

I 2:4 Mängd matavfall i restavfall 
(kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet 

0,74 

0,81 

L: 2,54/2,07 

S: Mäts 2017 

0,99 

1,10 

I 2:5 Hushållens nöjdhet med information 
om källsortering, andel ganska eller 
mycket nöjda 

75 % L: 59 % 

S: 77 % 

73 % 

I 2:6 Hushållens sortering av 
pappersförpackningar, andel som anger 
att de källsorterar väldigt mycket   

86 % L: 81 % 

S: 93 % 

86 % 

I 2:7 Hushållens sortering av 
plastförpackningar, andel som anger att 
de källsorterar väldigt mycket   

83 % L: 82 % 

S: 93 % 

81 % 

I 2:8 Hushållens sortering av 
metallförpackningar, andel som anger 
att de källsorterar väldigt mycket   

93 % L: 93 % 

S: 97 % 

88 % 

I 2.9 Andel hushållsavfall insamlat för 
materialåtervinning, exkl. biologisk 
behandling 

26 % L: 26 % 

S: 20 % 

26 % 

I 2.10 Mängd insamlade förpackningar och 
returpapper, kg/person 

67 74 70 

I 2.11 Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att 
lämna förpackningar och returpapper 

77 % L: 71 % 78 % 
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År 
2016/ 
2017 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

till materialåtervinning, andel ganska 
eller mycket nöjda 

S: 80 % 

I 2.12 Hushållens sammanfattande nöjdhet 
efter besök vid återvinningsstation 
(ÅVS) 

62 % L: 52 % 

S: 56 % 

67 % 

Omhändertagande av mat- och restavfall (kapitel 4.3) 

I 3.1 Andel miljövänliga drivmedel 27 % L: 5 % 

S: 5 % 

46 % 

I 3.2 Energianvändning insamling mat- och 
restavfall, kWh/ton 

120 L: 69 

S: 348 

91 

I 3.3 Hushållens förtroende för att insamlat 
avfall behandlas och återvinns på ett 
riktigt sätt 

76 % L: 78 % 

S: 77 % 

77 % 

Farligt avfall och elavfall (kapitel 4.4) 

I 4.1 Mängd insamlat farligt avfall, kg/person 10,4 L: 11,0 

S: 13,6 

8,8 

I 4.2 Mängd insamlat impregnerat trä, 
kg/person 

6,3 L: 6,9 

S: 9,1 

6,2 

I 4.3 Mängd elavfall, kg/person 14,2 L: 18,0 

S: 14,3 

14,6 

I 4.4 Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfall från lägenheter ska minska 
under planperioden, kg/hushåll*vecka 

0,018 L: 0,015 

S: Mäts 2017 

0,10 

I 4.5 Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfall från en- och tvåfamiljshus, 
kg/hushåll*vecka 

0,010 L: 0,035 

S: Mäts 2017 

0,07 
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År 
2016/ 
2017 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

I 4.6 Hushållens nöjdhet med tillgänglighet 
för insamling av farligt avfall 
(öppettider, närhet), andel ganska eller 
mycket nöjda 

65 % L: 68 % 

S: 66 % 

67 % 

I 4.7 Hushållens nöjdhet med information 
om sortering farligt avfall, andel ganska 
eller mycket nöjda 

69 % L: 62 % 

S: 63 % 

66 % 

Grovavfall/ÅVC (kapitel 4.5) 

I 5.1 Hushållens nöjdhet med hur enkelt det 
är att lämna grovavfall, andel ganska 
eller mycket nöjda 

66 % L: 64 % 

S: 70 % 

66 % 

I 5.2 Hushållens sammanfattande omdöme 
besök ÅVC, andel ganska eller mycket 
nöjda  

89 % L: 97 % 

S: 91 % 

89 % 

I 5.3 Hushållens nöjdhet öppettider ÅVC, 
andel ganska eller mycket nöjda  

69 % L: 86 % 

S: 64 % 

69 % 

I 5.4 Mängd grovavfall, kg/person 226 L: 175 

S: 326 

209 

I 5.5 Mängd insamlat textil till 
återanvändning, kg/person 

1,4 L: 3,1 

S: 0,7 

1,1 

I.5.6 Mängd grovavfall till 
materialåtervinning (well, metall, plast, 
textil), kg/person 

38 L: 32 

S: 43 

33 

I 5.7 Hushållsavfall till deponering, kg/person 13,7 L: 5,8 

S: 19,7 

10,4 

Latrin, slam och fett (kapitel 4.6) 

 Saknas för närvarande    
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År 
2016/ 
2017 

Indikatorer som ska följas (utöver 
mätbara mål) 

Dalarna  Ludvika 
Smedjebacken 

Sverige 

Nedlagda kommunala deponier (kapitel 4.7) 

 Saknas för närvarande    

Nedskräpning (kapitel 4.8) 

I 8.1 Hushållens omdömen om att 
nedskräpning har ökat i min kommun, 
andel som instämmer till stor del eller 
helt 

   

I 8.2 Hushållens omdömen om att min 
kommun skulle behöva sätta in ökade 
åtgärder för att minska nedskräpning, 
andel som instämmer till stor del eller 
helt 

   

Verksamhetsavfall (kapitel 4.9) 

 Saknas för närvarande    
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Bilaga 3. Avfallsbegrepp 
I tabell nedan framgår förklaring på avfallsbegrepp som används i avfallsplanen (källa Avfall 
Sverige).  

AVFALL (Waste) Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 
skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, 
om ämnet eller föremålet 
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller 
föremålet, 
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i 
industriell praxis, och 
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och 
som inte strider mot lag eller annan författning. 
Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara avfall, om det har hanterats på ett sätt 
som innebär återvinning och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 9 eller 28 § (15 kap. miljöbalken).  

AVFALLSHIERARKIN (Waste hierarchy) Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika 
behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin 
regleras i ramdirektivet om avfall och är implementerad i svensk lagstiftning genom olika 
bestämmelser i miljölagstiftningen. Styrmedel som förbuden mot att deponera brännbart och 
organiskt avfall verkar också för att uppfylla avfallshiearkin. Översta steget är Förebyggande – 
minska avfallets mängd och farlighet, därefter följer Förberedelse för återanvändning, 
Återanvändning, Materialåtervinning, Annan återvinning – exempelvis energiåtervinning och sist 
Bortskaffande – exempelvis genom deponering.  

AVFALLSMINIMERING (Waste prevention) Se Förebyggande av avfall  

AVFALLSTRAPPAN Se Avfallshierarkin  

BIOGAS (Biogas) Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen 
bestående av metan och koldioxid. Biogas kan användas för energiproduktion eller, efter 
uppgradering (rening), som fordonsbränsle.  

BIOGÖDSEL (Biofertilizer) En produkt från rötning av bioavfall. Det är ett snabbverkande 
gödselmedel som ersätter mineralgödsel inom jordbruket. Certifierad biogödsel godkänns idag 
av bland annat KRAV.  

BIOLOGISK ÅTERVINNING (Biological treatment) Återvinning av humus, näring och/eller energi 
ur bioavfall genom aerob eller anaerob behandling  

BRÄNNBART AVFALL (Combustible waste) Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter 
det att förbränningsprocessen startat (se 3 § avfallsförordningen)  

BYGG - OCH RIVNINGSAVFALL (Construction and demolition waste) Avfall som uppstår vid 
nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad  
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DEPONI (Landfill) Upplagsplats för avfall (se 5 § avfallsförordningen)  

ELEKTRISKT OCH ELEKTRONISKT AVFALL (Waste from Electric and Electronic Equipment, WEEE) 
Avfall från elektriska och elektroniska produkter som i sin utformning och för en korrekt 
funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, utrustning för 
generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält samt 
material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller sådan utrustning som nämns ovan. 
Omfattas av producentansvar (se 8 § avfallsförordningen och förordningen (2005:209) om 
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.  

ENERGIÅTERVINNING (Energy recovery) Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning 
för avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen, till exempel i en rötningsanläggning 
eller på en deponi  

FARLIGT AVFALL (Hazardous waste) Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är 
markerat med en * i bilaga 4 till avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över 
egenskaper som gör att avfall ska anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som 
har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen. Det gäller exempelvis ämnen som kan vara 
hälsoskadliga, smittförande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.  

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING, FNI (Curb-side collection) Insamling vid fastighetsgränsen eller 
vid överenskommen- eller anvisad plats inom rimligt avstånd från fastigheten  

FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING (Preparation for re-use) En avfallshantering som genom 
kontroll, rengöring eller reparation gör att produkter eller komponenter som blivit avfall kan 
återanvändas.  

FÖREBYGGANDE AV AVFALL (Waste prevention) Åtgärder som vidtas för att förebygga att det 
över huvud taget uppkommer avfall exempelvis genom minskad konsumtion eller delat ägande. 
Förebyggande är det översta steget i EU:s avfallshierarki. Definieras som åtgärder som vidtas 
innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av 
a) mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av 
produkters livslängd, 
b) den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, eller  
c) halten av skadliga ämnen i material och produkter.  

GROVSOPOR/GROVAVFALL (Bulky waste) Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att 
det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl (se 5§ NF S 2004:4)  

HUSHÅLLSAVFALL (Household waste) Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet (se 15 kap. 2 § miljöbalken). Se även Avfall Sveriges Guide #4: 
Innebörden av begreppet hushållsavfall  

INSAMLING (Collection) Uppsamling, sortering eller inledande lagring av avfall för vidare 
transport (se 4 § avfallsförordningen).  

KOMPOSTERING (Composting) Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under 
förbrukning av syre (jämför rötning)  
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KÄLLSORTERING (Source separation) Sortering eller separering av avfall på samma plats där 
avfallet uppkommit, till exempel i hushållet (jämför MRF)  

MATAVFALL (Food waste/Catering waste) Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, 
restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) 
som icke ätbart, exempelvis ben, kärnor och skal.  

MATSVINN (Edible food waste) Onödigt matavfall, d v s sådan mat som hade kunnat ätas upp 
om den hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i 
förpackningar  

MATERIALÅTERVINNING (Material recycling) Se återvinning  

PRODUCENTANSVAR (Producers’ responsibility) Skyldighet för producenter att se till att avfall 
samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas 
för en miljö- och hälsomässigt godtagbar avfallshantering (j fr 15 kap. 6 § miljöbalken).  

RÖTNING (Anaerob digestion) Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas 
och bioavfallet omvandlas till biogödsel (jämför kompostering)  

VERKSAMHETSAVFALL (Industrial waste) Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess. 
I en verksamhet kan det uppstå både med hushållsavfall jämförligt avfall och annat avfall än 
hushållsavfall.  

ÅTERANVÄNDNING (Reuse) En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är 
avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.  

ÅTERVINNING (Recovery) En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller 
som på annat sätt innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller 
förbereds för att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för 
återanvändning.  

ÅTERVINNINGSCENTRAL, ÅVC (Recycling centre) Bemannad större anläggning för av grovavfall, 
trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall etc. Ibland även med verksamhet för återanvändning.  

ÅTERVINNINGSSTATION, ÅVS (Recycling station) Obemannad mindre anläggning för mottagning 
av förpackningar och returpapper 
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Bilaga 4. Parter och roller under planperiod 
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Bilaga 2 
Samrådsredogörelse  ‐ Avfallsplanering kommuner i Dalarna 
Anvisningar 
Följande samrådsredogörelse redovisar synpunkter på planens innehåll och i vissa fall har synpunkterna sammanfattats.  

I dokumentet framgår även remissvar med kommentarer från Åtgärdsprogram 2018 – 2022 till Dalarnas miljömål, som är samordnade med avfallsplanerna 
samt förslag justeringar i avfallsplanen med anledning av remissen.  

I kommentarskolumn framgår kommentarer som avser alla kommuner i Dalarna. Kursiv text anges kommentar egen kommun.  

Förkortningar: 

DMA:     Dalarna minskar avfallet 

DalaAvfall:     Nätverk med representanter från kommunerna renhållningsverksamheter (avfall) 

Hållbar konsumtion:   Nätverk bestående av Landstinget, Dalarnas bildningsförbund, Falu kommun, Naturskyddsföreningen i Dalarna, Högskolan 
Dalarna, Dalarna Science Park och 2047 Science center. Leds av länsstyrelsen Dalarna.  

Gatunätverk:     Nätverk med representanter från kommunerna gatuverksamheter.  

Parknätverk:     Nätverk med representanter från kommunerna parkverksamheter.  

   



Synpunkt Lämnat av Kommentar 

Vi anser att det är mycket bra att planen har fokus på hållbar 
konsumtion och att förebygga att avfall uppkommer. Det stödjer vi till 
fullo. 
 
Vi hjälper gärna till i kampanjen ”Dalarna minskar avfallet”.  
 
Naturskyddsföreningens kampanj Miljövänliga Veckan, alltid v. 40, 
kommer under 2018 och 2019 ha temat ”Ta vara på det du har” enligt 
norsk förlaga, se https://tavarepadetduhar.no/ Kampanjupptakten 
innehåller bl.a. ett studiebesök på återanvändnings-gallerian ReTuna, 
ett gott exempel i Eskilstuna.  
 
Sedan tidigare har Naturskyddsföreningen också ett lyckat koncept för 
Klädbytardagar på våren. 2018 genomförs evenemanget den 14 april, 
se www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen.   

Lillian Lundin Stöt, 
Naturskyddsföreningen 

Avses bjudas in i DMA 

Medlem i Hållbar konsumtion nätverk 

Justering av åtgärd 2017:3 

 

Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB önskar härmed framföra våra 
synpunkter på kommunens samrådsmaterial, avseende en gemensam 
kommunal avfallsplan gällande Mora, Rättvik och Leksand med flera. 
 
Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB äger och förvaltar i egen regi ca 
700 lägenheter och ca 170 lokaler inom följande kommuner: Leksand, 
Mora, Rättvik, Malung, Borlänge och Uppsala. 
 
Bolaget bedriver ett aktiv energi –och miljöarbete. Det kan handla om 
exempelvis utbyte till energisnålare belysning, förbättrade möjligheter 
till hushållsnära avfallshämtning, minskad uppvärmningsenergi och 
elenergi, fasa ut olja som uppvärmningskälla, minska användningen av 
köldmedia samt övrig driftoptimering. 
 
Beträffande avfallshanteringen har vi stora ambitioner om att kunna 
erbjuda samtliga våra hyresgäster fler fraktioner i de lokala 
miljörummen inom respektive bostadsområde. 
 
Av den anledningen ser vi bara positivt på att i samtliga kommuners 
avfallsplaner sätter stort fokus på att minska avfallsmängderna och öka 
resursutnyttjandet. Den planerade satsningen ” Dalarna minskar avfallet 
- vi tar vårt ansvar” kommer också att ge fler verksamhetssektorer och 

Stefan Persson, 
Fastighetsbolaget Nils 
Skoglund AB 

Intresset visar på en positiv möjlighet till 
utveckling inom fastighets- och byggsektorn i 
Dalarna 

Avses bjudas in i DMA 

Justering av åtgärd 2017:3 



Synpunkt Lämnat av Kommentar 

privata aktörer möjlighet att aktivt delta i det lokala arbetet. Vi deltar 
mycket gärna i det samarbetet 

Ägodela!  Grundprincipen är att det är tillgången som är det väsentliga, 
inte själva ägandet. Vi går från privat ägande till att dela på tillgångar. Vi 
lånar, byter, hyr, köper second-hand och delar istället för att köpa nytt - 
och sparar på så sätt på miljön. Mycket inspiration går att hämta från 
boken som Naturskyddsföreningen har gett ut 
https://www.naturskyddsforeningen.se/agodela 
Kommunerna kan uppmuntra till att ägodela, t ex genom att skapa olika 
pooler, såsom verktygsägodela, festklädsägodela, m.m.. 

Naturskyddsföreningen i Falun Avses bjudas in i DMA 

Medlem i Hållbar konsumtion nätverk 

Justering av åtgärd 2017:3 

Nedskräpningen längs vägar har påtagligt ökat de senaste åren. 
Bilisterna verkar hämningslöst slänga ut skräp genom fönsterna. Det 
behövs kraftfulla åtgärder för att öka medvetenheten kring 
konsekvenserna av detta beteende. Varför inte starta länsövergripande 
kampanjer för att uppmärksamma problemet. Lyft fram positiva 
exempel. Utlys tävlingar kring vilken kommun som har minst skräp 
längs vägarna...Samarbeta med cruisingarrangörer, så att de kan 
försöka påverka attityderna hos deras fans. Nolltolerans för 
nedskräpning! 

Naturskyddsföreningen i Falun Förmedlas till gatu/park nätverket att medta i 
åtgärd 2017:16 och 2017:17  

Ingen planändring 

I Falu kommun saknas det möjlighet att lämna textilier till återvinning. 
Visst finns det ett stort antal behållare för att lämna begagnade kläder 
till en välgörenhetsorganisation. Men vad gör vi med textilier som för 
slitna för att lämnas till en ny ägare? Det fanns ett företag i Avesta som 
tog hand om textilier, men tyvärr har de fått stänga sin verksamhet. 
Norra Dalarna verkar ha kommit längre i detta avseende 
http://www.nodava.se/?q=node/327  
Även faluborna måste få en möjlighet till meningsfull återvinning av 
textilier, så att vi slipper bränna dem i framtiden. 

Naturskyddsföreningen i Falun Behandlas i Falun 

Det behöver bli enklare att lämna förpackningar för återvinning. Nu 
slängs de i brännbart eftersom det är krångligt att ta sig till stationen, 
där det ofta är ofräscht och överfullt. 

Anonym Frågan avses behandlas under planperioden, se 
kapitel 4.2.  

Ingen planändring 

För att göra återvinningen enklare, vilket planen föreslår, behöver t ex 
Ta Till Vara finnas tillgänglig för icke motoriserade medborgare, det 
finns en hel del central belägna lokaler i Falun som står tomma.  

Naturskyddsföreningen i Falun Avses bjudas in i DMA 

Medlem i Hållbar konsumtion nätverk 
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Hela konceptet med återvinning skulle kunna byggas ut med t ex 
caféverksamhet, verkstäder, där man t ex kan lämna in elektroniska 
apparater för reparation. Inspiration går att hämta hos Sveriges första 
återvinningsgalleria i Eskilstuna 
https://www.eem.se/privat/atervinning/retuna-aterbruksgalleria/ 

Justering av åtgärd 2017:3 

Hej, Vid återvinningsstationen I Bergkarlås i Mora kommun har marken 
varit jättedålig, blivit mycket stora gropar med till följd att det var stora 
vattensamlingar där så det var svårt att komma fram. Och trots flera 
påringningar så hände inget. Faktiskt flera år. 
Detta måste / bör skötas bättre. Planen som används måste skötas 
bättre. 
Den är på bygdegårdens mark och fått tillåtelse för det men folk har 
klagat till bygdegården men även ring till deras telefon(ansvarig för 
återvinningen) för åtgärd men inget hände. 
Men nu äntligen har något hänt, vet tyvärr inte om det är ansvarig som 
gjort något eller annars vet jag att några grannar hade i alla fall börjat, 
kratta och flytta om grus på planen och så ska det väl inte behöva gå 
till. 
 
Och synlig gör mer att man kan lämna saker till återbruket vid stora 
återvinningsstationen, i alla fall i Mora. Kastas mycket saker som dom 
skulle kunna ta till vara och på så sätt minska avfallet. vet ej om dom 
har personal på plats vid återvinningsstationen annars skulle väl det 
vara en bra ide. Och dom/den kunde uppmärksamma folk på att lämna 
det till deras ställe på återvinningsstationen. 

  Behandlas i Mora 

På Ludvika kommuns hemsida så borde det finnas info om regler för " 
Din sophämtning" och även ges ut som folder till alla hushåll. 
Informationen delas upp i kategorier: - För dig som bor i villa, lägenhet, 
fritidshus, för dig som är nyinflyttad. Se websidan för Huddinge 
kommun: srvatervinning.se 
 
Sortering matrester genom att hushållen i egna villor och radhus, 
fritidshus lägger matavfallet i särskild soptunna i en papperspåse eller 
plastpåse.  Övriga hushåll lägger matavfallet i samma sorts påse och 
lägger det i det vanliga sopkärlet som används. 
 

Mari Björkman Behandlas i Ludvika 

Information om avfall och återvinning finns på 
WessmanBarken Vatten & Återvinnings hemsida 
(länk finns från kommunens hemsida). Finns 
även information i miljökalendern som delas ut 
till alla hushåll i kommunen. 

Matavfallsinsamling kommer att införas i Ludvika 
under 2019. Det finns möjlighet att mot kostnad 
få grovavfall (inklusive vitvaror) hämtat. 
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Hämtning av kyl/frys och grovsophämtning. För att finansiera detta görs 
en höjning av kommunala skatten. Detta kan då göra att vi i framtiden 
slipper se grovsopor som slängts i naturen och vi som ej har bil kan då 
få hjälp med grovsoporna 

Det finns en risk när analyser genomförs på regional nivå att kopplingen 
till kommunen och kommunens unika förutsättningar försvinner och 
planen därför blir svår att implementera på lokal nivå. Nulägesanalyser 
bör istället utföras på lokalnivå och redovisas i planen.  
 
En aktör som ska arbeta med genomförandet är den lokala 
avfallsplanegruppen. Är det en grupp som redan existerar? Vad syftar 
den gruppen till, vilka ingår i den gruppen?  
 
Sammanfattningsvis saknar planen en tydlig kommunal/lokal vision och 
viljeriktning. Jämfört med andra kommuners avfallsplaner upplevs 
ambitionsnivån låg och år efter. 

 Anonym Regional samverkan ses som en bra grund för 
att utveckla förebyggande av avfall och en 
hållbar avfallshantering. 

I kapitel 6 framgår hur uppföljning avses ske.   

Ingen planändring. 

Frågan i övrigt behandlas i Avesta. 

Som ert övergripande mål2 definieras: Hushåll, kommuner och 
verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen 
ska öka. 
 
I mitt villakvarter har de flesta den stora tunnan, de sopsorterar 
ingenting, allt går i brännbart, reklam/tidningar, glas mm. Vi hade två 
blöjbarn samtidigt tidigare och hade inga problem med att ha 190L 
tunnan, eftersom vi sopsorterar. 
 
Sopkärlen 190L kostar 1838 kr/år och 
Sopkärl 370L kostar 2273 kr, bara 23% dyrare. 
 
Enda sättet att få Borlängebor att sortera mer är att höja taxan för stora 
tunnan alternativt bara tillåta 5-6 personers hushåll att ha tunnan. 
Rimligt vore att betala minst dubbelt för den stora tunnan, men är man 
mer än 5-6 i hushållet kan kostnaden vara som idag. (synd att straffa 
större familjer) 

Johan E Behandlas i Borlänge 
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Bra förslag med en ansvarig ledningsgrupp bestående av tjänstemän 
och politiker. 
 
Säter och Ludvika har ingen matavfallskällsortering och hur påverkar 
det vår gemensamma avfallstaxa? Det borde skapas incitament för de 
kommuner som idag inte har den typen av källsortering och i övrigt lika 
för samtliga kommuner att få till en bättre avfallshantering. Samordning 
av resurser över kommungränserna kan vara en viktig del i detta. 
 
För att öka viljan till källsortering: Bättre tillgänglighet i form av utökade 
öppettider på återvinningsstationerna samt en utökad frekvens av 
tömning vid de bostadsnära källsorteringsstationerna så att 
medborgaren inte måste vända med oförrättat ärende. 
 
Nedskräpning är viktigt att vi förebygger då annars inofficiella 
tömningsområden  lättare kan uppkomma (tex trädgårdsavfall) I dag 
sker ingen uppföljning eller mätning av nedskräpning i länets kommuner 
och vi ser att detta är en brist. Det borde upprättas en plan för 
kartläggning och förslag på förebyggande åtgärder. 
 
För Faluns del så anser vi att planen ska synkroniseras så långt det är 
möjligt med kommunens beslutade hållbarhetsprogram. 

Falu Arbetare-kommun Social-
demokraterna Monica 
Enarsson, vice ordförande 

Både Ludvika och Säter avser införa 
källsortering av matavfall.  

Varje enskild kommun bestämmer om taxa och 
dess miljöstyrning.  

Kommunerna har ett samarbete kring utveckling 
av taxans konstruktion.  

Förmedlas till gatu- och parknätverk att medta i 
åtgärd 2017:16 och 2017:17  

I övrigt behandlas frågan i Falun 

Miljö- och byggnadsnämnden ser positivt på att många åtgärder i 
avfallsplanen ska drivas av eller ha medverkan av en “Lokal 
avfallsplanegrupp”. Gruppen ska utses av kommunstyrelse i varje 
kommun. För att genomföra åtgärderna krävs det att kommunen 
avsätter resurser till en sådan grupp.  

De två åtgärdspunkter som direkt faller under miljö- och 
byggnadsnämnden är nedanstående; 2017:19 samt 2017:20. När det 
gäller 2017:20 anser förvaltningen att frågor om hur avfallshierarkin 
tillämpas vid upphandling. eller mot verksamheter endast kan 
diskuteras i myndighetens rådgivande kapacitet. Därutöver finns 
åtgärder inom det övergripande målet “Risken för negativ miljöpåverkan 
från nedlagda kommunala deponier ska minska” där miljöförvaltningen 
kan komma att bli involverad. 

Miljö och byggnads-nämnden, 
Gagnef 

Behandlas i Gagnef 



Synpunkt Lämnat av Kommentar 

Min fru och jag har blivit riktigt bra på att källsortera och är i dagsläget 
nere på ca 2-3 plastpåsar per månad brännbart i det grå kärlet. Resten 
sorterar vi på återvinningsstationen i byn och vid behov på Limhagen. 
Ändå betalar vi samma summa för sophämtningen. Det skulle vara bra 
om man kunde utveckla en teknik för att väga hushållssoporna när de 
lyfts upp av sopbilen och basera taxan på det. Kanske en fast avgift för 
tjänsten och en rörlig baserad på mängd sopor? 

Jakob Wilhelmsson Behandlas i Leksand 

Återvinningscentralen behöver anpassa sina öppettider efter det 
moderna samhället. Det samhälle som jobbar intensivt under veckorna, 
har sovmorgon på lördagar och helst åker till ÅVC på söndag 
eftermiddag. 

 
Behandlas i Leksand 

Vill särskilt betona vikten av att utbildnings- och informationsinsatser 
genomförs för ideella organisationer samt att det finns en plan för 
återvinning vid idrotts-, kultur-, frilufts-, och turistiska besöksmål. 

Kultur- och fritidsnämnden i 
Ludvika 

Beaktas i DMA med hänvisning till Dalarnas 
bildningsförbund 

Behandlas i Ludvika och Smedjebacken 

Kommer att hanteras i lokala 
avfallsplanegruppen. De lokala åtgärderna LS 
2017:7 och 2017:8 berör detta. 

Ludvika kommun måste införa sortering av matavfall/kompost. 
 

Behandlas i Ludvika 

Matavfallsinsamling kommer att införas i Ludvika 
under 2019. 

GENERELLA SYNPUNKTER 

Avfallsplanen i sin nuvarande form ger en bra nulägesanalys över 
avfallshanteringen i Dalarna. Samt en överblick över de områden som 
bör prioriteras för att nå en mera hållbar avfallshantering de kommande 
åren, De övergripande malen och deras delmål är alla viktiga för att nå 
EU: s avfallsdirektiv samt de nationella och regionala Miljömålen, För 
att nå de uppsatta malen finns ett antal faktorer som är avgörande: 

 Att uppföljning av indikatorerna och eventuella revideringar av 
åtgärder prioriteras 

 Att åtgärder inarbetas i ansvarigas verksamhetsplaner /budget 

LudvikaHem Avses bjudas in i DMA 

Tjänsteskrivelse avses utformas med anvisning 
att åtgärder inarbetas i ansvarig nämnds/bolags 
verksamhetsplan och budget samt anvisningar 
för vilka funktioner som ska ingå i lokal 
avfallsplanegrupp. 

 

Ingen planändring 
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 Att drivande förvaltningar /bolag för respektive åtgärd är väl insatta i 
sina åtaganden 

Mal 1: Mängden avfall sam kommunen ansvarar för ska minska till 
förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning 

I Sverige är avfallshanteringen effektivare nu och orsakar mindre 
miljöpåverkan än förr. Men avfallsmängderna fortsätter att öka. 
Hushållsavfallet har tenderat att öka de senaste åren i Dalarna. 

Det gemensamma konceptet "Dalarna minskar avfallet" är en bra 
plattform för att arbeta med att förändra människors 
konsumtionsbeteende. Förslagsvis bör arbetsgruppen genomföra 
riktade insatser mot förskolor och skolar. Informera och skapa 
förståelse för vikten av att minska uppkomsten av avfall samt att vara 
"sopor" är en resurs om den tas om hand om på rätt sätt. 

Mal 2: Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att 
källsortera och materialåtervinning ska öka 

I Ludvika kommun innebär införandet av fastighetsnära insamling (FNI) 
för villor att materialåtervinngen kommer att öka. I flerfamiljshus 
kommer detta inte att bli aktuellt under de kommande åren, bortsett från 
några möjliga pilotprojekt i ett antal bostadsområden. Majoriteten av de 
boende i flerfamiljshus kommer inte att erbjudas den utökade servicen 
sam FNI innebär och materialåtervinningen kommer således inte att 
öka i samma grad som den från villor, Detta är viktigt att ha i beaktande 
för att nå det uppsatta malet i kommunen att 65 % av hushållsavfallet 
ska återvinnas år 2020. 

De kommunala verksamheterna bör utgöra ett gott föredöme i 
kommunen och åtgärd LS 2017:3 är därför viktig. Åtgärd 2017: 4 är 
dock avgörande för att åtagandet inte ska bygga på enskilda 
"eldsjälars" engagemang. 

Mål 5: Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till 
återanvändning ska förbättras. 

Hantering av grovavfall är ett återkommande problem i våra fastigheter. 
Stora mängder förvaras i trapphus, källare och förråd. Detta utgör en 
brandrisk och en stor hantering för våra husvärdar. En utökad möjlighet 
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att lämna grovavfall på ÅVC kan vara en lösning, men kommer 
förmodligen inte att vara tillräckligt för att komma tiIIrätta med 
problemet. Vi måste utreda alternativa lösningar för att komma tilIrätta 
med problemet. Att kunna erbjuda våra hyresgäster möjligheten att 
lämna sitt grovavfall för återanvändning är ett led i vårt 
hållbarhetsarbete,  

Förutsättningen för att detta ska vara genomförbart är att det finns en 
etablerad secondhandverksamhet i kommunen som viII samarbeta med 
oss kring detta. 

Mål 9: Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall 
samt använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt 
sätt 

Ökad återanvändning av byggavfall är ett viktigt steg för att minska 
avfallsmängderna från byggsektorn. Den största miljövinsten är dock att 
minska den miljöpåverkan som uppstår vid tillverkning av material och 
varor. 

För att minska uppkomsten av byggavfall samt farligheten i det avfall 
som uppstår är formulering av krav i upphandling samt metoder för 
uppföljning av kraven ett effektivt verktyg. Ett uppdrag för ByggDialog 
Dalarna skulle förslagsvis vara att skapa en projektgrupp som arbetar 
med detta. 

Vill särskilt uppmärksamma att planen ska uppmärksamma äldre och 
funktionshindrades möjlighet att bidra till hållbarhet samt hur 
information och möjligheter till avfallssortering ska kunna ges för 
grupper med funktionshinder.  

Vård och omsorg, Ludvika 
kommun 

Utöver normal handläggning av dessa frågor så 
avses DMA även inriktas mot hemtjänst och 
äldre/funktionshindrade 

Plan justeras med anledning av detta i bilaga 1. 

Jag utgår helt och hållet från Sälen i mina kommenterar nedan.  
 
Utan att ha läst planen helt och fullt skulle jag vilja framföra att det vore 
önskvärt med källsortering i anslutning till de kommunala bostädernas 
sop- och matavfallskärl för att öka vilja och möjligheten till källsortering 
som gärna blir en tämligen skrymmande företeelse och där det ibland 
kan verka lättare att slänga allt i brännbart, än att förvara det tills man 
ska förbi källsorteringen. Som det är just nu finns endast källsortering 
på en centralplats i Sälen by. 

Terése Hulterström Behandlas i Malung-Sälen 
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Jag upplever också att soptippen i Sälen är bristfällig då det är ytterst få 
saker som kan sorteras, tex. finns ingen behållare för plast, utan den 
ska slängas i brännbart. Återvinningsstationen bör ses över och 
förbättras. 

Övergripande mål 1+2 

‐ Ta fram roligare infoflygblad alternativt almanacka 

‐ Inrätta kommunala elbilpooler 

Övergripande mål 3 

‐ Underlätta och informera bättre om hemkompostering som 
alternativ till hämtning 

‐ Regelbundnare storstädning vid miljöstationerna av 
förpackningsinsamlingen 

‐ Inrätta separata wellpappcontainers då den fraktionen antas 
öka i med näthandeln 

‐ Förläng användningstiden för It och elektronikprodukt 

Övergripande mål 5 

‐ Skynda på processen med återvinning av grovsopor och 
byggavfall. Fönster, dörrar, möbler etc. måste fraktioneras inför 
skrotning och mycket i gott skick måste återanvändas 
alternativt renoveras först. 

Övergripande mål 8 

‐ Informera på ett psykologiskt sätt om regelverk om tex 
avfallsbränning i byar med öppen eld även så majbrasor samt 
däckbränning från motorkulturella evenemang och eljest 
spontan sådan inte minst i Älvdalen på vägar o Monzabanan. 
Med då stora microplast utsläpp i Älven för vidare transport till 
Östersjön. Ävenså på andra håll. 

Göran Melesjö Behandlas av Älvdalen 
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‐ Informera om ris och kvistar etc. bör tas hand om lokalt för 
långsam kompostering/nedbrytning av grovavfall som är helt 
biologiskt 

Övergripande mål 9 

‐ Intensifiera fjällturismens dåliga källsortering och 
rastplatsnedskräpning utefter fjällvägar 

Mätbart mål M 6.1 bör formuleras enligt följande; 

Kommunal slamstrategi finns. Basår Dalarna 2016=0, Resultat Dalarna 
2022=15.  

Anders Bergman, Dala VA Synpunkten stödjer förslagets formulering 

Ingen planändring 

Centerpartiet i Säter önskar förtydliganden och komplettering av en del 
uppgifter. Vissa av de efterfrågade uppgifterna saknas på grund av låg 
bemanning när uppgifterna skulle sammanställas  

1 o 2. Förtydliganden av begrepp och benämningar önskas 

3, 4 och 6. Komplettering önskas av vissa uppgifter.  

5. Påtalas vikten av att ha uppsikt över medicinrester i avloppen från 
större sjukhus 

7. Det ifrågasätts om det är negativt att mängden miljöfarligt avfall ökar. 
Det skulle kunna vara positivt att det inte hamnar i de vanliga 
hushållssoporna.  

8 Det efterfrågas vilka avloppsreningsverk som producerar biogas och 
anläggningsjord fortfarande producerar inom Falun, Borlänge eller 
Säter. 

9 En kommentar om skyltning vid ÅVC i Säter 

10-21 Frågor föranledda av begrepp som inte tillräckligt tydligt förklarats 
i förslaget 

Centerpartiet, Säter Avfallsbegrepp förklaras i planen.  

I övrigt behandlas detta i Falun, Borlänge och 
Säter 

1. Miljönämnden anser att avfallsplanen är ett viktigt dokument och 
känns väl genomarbetat. Nämnden anser dock att man i planen bör 
begränsa sig till ett mindre antal åtgärder. För miljönämndens del är det 

Miljönämnden Mora Orsa Åtgärd 2017:19 är borttagen 

I övrigt behandling i Mora-Orsa. 



Synpunkt Lämnat av Kommentar 

svårt med nuvarande resurser att prioritera projekt som ligger utanför 
ordinarie tillsyn. 

2. MOÄ 2017:7 Miljönämnden har ingen möjlighet att prioritera tillsyn av 
hushållen när det gäller källsortering och materialåtervinning. Nämnden 
anser dessutom att det är mer lämpligt att arbeta med riktad information 
till hushåll och eventuellt andra styrmedel för att få till en 
tillfredsställande sortering av hushållsavfall. 

3. MOÄ 2017:8 Miljönämnden har de senaste åren haft och kommer att 
ha fokus på avfall vid tillsynen av de miljöfarliga verksamheterna i 
kommunerna. 

4. MOÄ 2017:15 Tillsynen av nedlagda kommunala deponier är viktiga 
att prioritera och miljönämnden anser att det är en bra åtgärd. Att 
arbeta länsöverskridande med dessa frågor är positivt. 

5. MOÄ 2017:19 Miljönämnden har tidigare varit delaktiga i projektet om 
bygg och rivningsavfall. Resultatet från det projektet är att vi har tagit 
fram skrivelser och information som används i samband med 
rivningslovsprocessen. Miljönämnden anser att det inte är aktuellt att 
prioritera ett tillsynsprojekt om tillsyn av bygg- och rivningsavfall inom 
planperioden. 

Nämnden påtalar behovet av att på ett enklare och mer lokalt sätt 
hantera förorenade schaktmassor och avloppsslam med höga halter 
metallhydroxid 

Myndighetsnämnden för bygg 
och miljö, Falun  

Behandlas i Falun 

De åtgärder och mål som finns i förslaget är i huvudsak bra men 
ambitionsnivån för vissa mål och delmål är för lågt satta. Planen 
upplevs inte färdig då det inom vissa områden saknas mål och 
åtgärder.  

Mätbara mål - resultat Falun, Borlänge och Säter bör vara densamma.   

Ambitionsnivå M1.1, 1.2, 2.1 och 2.2 tycks vara för lågt satta. 

Kap 4.1.1. Förtydligande vad som ingår i hushållsavfall. 

Miljö- och byggnadsnämnden, 
Säter 

I planarbetet har genomtänkta prioriteringar 
gjorts, inte minst vid de seminarier som 
genomförts, i syfte att föreslå de åtgärder som 
bedöms vara mest relevanta att genomföra 
under denna planperiod utifrån tillgängliga 
resurser. Det finns inget som hindrar att man i 
enskild kommun önskar höja ambitionsnivån än 
vad som anges i planen. 

Målen innebär en procentuell förändring utifrån 
det utgångsläge som kommunen har vid 



Synpunkt Lämnat av Kommentar 

Kap 4.3.1. Energi ur matavfall utvinns idag via förbränning i Ludvika och 
Säter.  

Kap 4.4.3. Borde finnas mätbara mål. Stabilisering av mängden farligt 
avfall över tid kombinerat med nollvision för farligt avfall i restavfall.  

Kap 4.6.4. Borde utredas hur fosforfällor kan omhändertas om 
återanvändning är oklar. 

Kap 4.8.2. Nationellt mål gäller vissa områden men målet bör för Falun, 
Borlänge och Säter bör vara att nedskräpning ska minska på alla 
platser.  

Kap 4.8.5. Inte rimligt enbart fokusera på kostnaden för nedskräpning, 
ex även problem med mikroplaster.  

Kap 4.9.1. Rimligt prioritera bygg och rivningsavfall men det bör 
påpekas att mer verksamhetsavfall finns som behöver hanteras. 
Hanteras matavfall från verksamheter här eller i kap 4.3.  

Planen uppfattas inte som klar när det på flera ställen står Kommunala 
åtgärder, saknas för närvarande. Ska den således remissas igen ? 

Kommunala åtgärder som skulle kunna bli aktuella är  

Kap 4.3.5. Åtgärder matsvinn från butiker/restauranger som 
komplement till kommunens matsvinn.  

Kap 4.4.5. Möjlighet till insamling av ex glödlampor, lågenergilampor 
och liknande vid mack, butik eller liknande.  

Kap 4.5.5. Utveckling av ta till vara verksamheter med sociala 
satsningar för arbetslösa, nyanlända etc. 

Kap 4.8.5. Proaktiva åtgärder mot återkommande nedskräpning med 
trädgårdsavfall. 

Kap 4.9.5. Åtgärder kring avfallsförebyggande och -hantering som del 
av tillsyn. 

Synpunkter på att enheter inte är rättvisande. 

planperiodens början. Detta innebär att om alla 
kommuner bidrar med sin andel så klarar 
Dalarna målen. Det bedöms som orimligt att alla 
kommuner ska uppnå samma nivå under 
planperioden.  

Mål M 1.1 och 1.2 samt 2.1 och 2.2 bedöms vara 
högt satta och innebär en stor utmaning under 
planperioden. Erfarenheterna har visat att 
förändringar av attityder och beteenden är 
trögrörliga processer som måste hanteras med 
långsiktigt och uthålligt arbete.   

Förtydligande hushållsavfall framgår av ny bilaga 
3.  

Den energiutvinning som avses i kap 4.3.1 
rörande nationella miljömål avser enbart 
biogasproduktion. 

Mätbara mål farligt avfall har ej ansetts prioriterat 
då resultaten i plockanalyser visat goda resultat 
men utvecklingen avses följas under 
planperioden via uppsatta indikatorer.  

Möjligheten till återanvändning av fosforfällor är 
beroende av fabrikat och den följs bäst upp av 
miljötillsynen och nationell utveckling. Frågan 
kan dock lyftas till befintligt nätverk för miljötillsyn 
i Dalarna. 

I avfallsplanen görs ingen skillnad i mål M 8.1 
avseende platser i kommunen där nedskräpning 
sker. Kostnader bedöms vara en viktig 
parameter. Utifrån analys i kundundersökningar 
kan fler parametrar ligga till grund för åtgärder. 

Matavfall i kap 4.3 avser det som räknas som 
hushållsavfall och därmed jämförligt. Däremot 
kan matavfall från verksamheter beröras av det 
förebyggande arbete som avses ske under 



Synpunkt Lämnat av Kommentar 

Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning hur platser för anläggningar 
för att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i 
kommunens arbete med fysisk planering.  

planperioden via Dalarna minskar avfallet 
konceptet, se åtgärd 2017:3. 

Att kommunala åtgärder saknas innebär inte att 
planen ska remitteras igen. I förslag 
tjänsteskrivelse framgår att lokal 
avfallsplanegrupp kan ge kommunstyrelsen 
förslag på revidering och komplettering av 
åtgärder om behov uppstår under planperioden. 

De enheter som används bygger på de källor 
som tillämpas i branschen, exempelvis Avfall 
Sverige.      

I faktaunderlag till planen framgår nuläge 
gällande avfallsanläggningar. I arbetet med 
avfallsplan har vi bedömt att behov av ny 
infrastruktur inte identifierats i den omfattning 
som föranleder att det står med i avfallsplanen. 
Naturligtvis är det av stor vikt att varje kommun 
bevakar den fysiska planeringen kopplat till 
avfallsfrågor när det är aktuellt med exempelvis 
ny ÅVC.      

Inget att erinra/tillstyrker förslaget Miljö och byggnads-nämnden, 
Rättvik 

Miljö och byggnads-nämnden, 
Smedjebacken 

Samhällsbyggnadsutskottet, 
Smedjebacken 

Barn- och utbildningsnämnden, 
Säter 

Kultur och fritidsnämnden, 
Gagnef 

Tekniska nämnden, Gagnef 

 



Synpunkt Lämnat av Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden, 
Gagnef 

Gagnefbostäder AB 

Socialnämnden, Gagnef 



Remissvar med kommentarer Åtgärdsprogram Dalarnas miljömål (kopplat till avfallsplanen) 

Synpunkt  Lämnat av  Kommentar 
8. Mora Orsa 
miljönämnd 

Åtgärden tillsynsprojekt bygg- och rivningsavfall är planerat att starta 
under 2018.  

Eftersom planeringen för nästa års verksamhet hos många 
miljökontor redan är klar är det svårt att prioritera åtgärder som 
planeras att genomföras under 2018. 

Åtgärd 2017:19 tas bort 

Åtgärd 2017:20 kompletteras med bygg och rivningsavfall 

10. 
Centerpartiet 

Det ska vara lätt att källsortera och därför måste det finnas bra 
system och rutiner för återvinning. Vi vill ha ett hållbart samhälle och 
då måste vi minimera, återanvända och återvinna soporna vi 
slänger. Därför behövs en ny form av beskattning på allt osorterat 
avfall som bränns i Sverige, men som utformas så att den ökar 
materialåtervinningen och minskar miljöpåverkan från miljöfarliga 
ämnen och utsläppen av koldioxid. Ett steg i rätt riktning är att 
underlätta för människor att sortera genom att det finns bra system 
för återvinning. Pantsystem är en bra metod för att öka viljan hos 
konsumenter att återvinna. Det är också bra för att bättre ta tillvara 
metaller och andra värdefulla ämnen. Här måste producenterna som 
ansvarar för återvinningen se till att det fungerar bra. 

Mediciner kan göra stor skada om kemikalierna i dem kommer ut i 
naturen. Därför vill vi att vissa läkemedel miljöklassas. Det bör alltid 
framgå på medicinförpackningen hur den ska källsorteras. 

Flera av synpunkterna berör nationella regelverk 

Ingen planändring 

11. Malung‐
Sälens 
kommun 

Åtgärderna i 10.3 kopplade till länets nedlagda deponier är 
översiktliga. 

Åtgärderna borde även vara riktade mot åtgärdande av deponierna. 

Alla kommuner avses formulera lokala åtgärder med 
utgångspunkt från de gemensamma i Dalarna 

11. Malung‐
Sälens 
kommun 

Det som är föreslaget under avsnitt 10.4 Nedskräpning kräver både 
personella och ekonomiska resurser, vilket vår kommun inte har i 
dagsläget, därav ställs följande frågor: 

• Vem tar fram en riktad enkät? 

• Vem sammanställer och analyserar resultaten? 

• Vem hittar på, samordnar och bekostar kampanjer? 

Användning och tillämpning av enkäter och kampanjer avses ske 
via gatu- och park nätverket 

Det finns redan enkätupplägg och frågeställningar som är 
samordnade med Håll Sverige rent 



Och hur vet man att kostnaderna för kampanjerna kommer att täckas 
av 

minskade utgifter för barmarksrenhållningen? Avdelningen 
Gata/Park 

behöver fortfarande sopa upp grus, löv och krossat glas, skräp som 
fåglarna 

drar ur skräpkorgarna (trots att vi använder modeller som ska vara 

"fågelovänliga") med mera och tömningsintervallen av skräpkorgarna 

kommer ju att vara oförändrat. 

12 Landstinget 
Dalarna 

10 Avfall. Merparten av åtgärderna är skrivna med kommuner som 
drivande part och medverkande part. Här kan landstinget och andra 
stora aktörer vara mer delaktiga i tidigt stadie 

Landstinget avses bjudas in i alla delar där landstinget har en roll, 
inte minst i DMA arbetet 

18. Borlänge 
kommun 

Övergripande: Kommunen är helt införstådd med åtgärderna 
eftersom de är de samma som i avfallsplanen vi varit med och tagit 
fram. Vi tycker att åtgärderna är rätt.  

 

18. Borlänge 
kommun 

10.1.4: Avfallstrappan är införd. Men hur följs den upp? Hur 
säkerställer vi att vi jobbar efter den? 

Uppföljning av resultat av avfallshanteringen sker via Avfall 
Sveriges statistikdatasystem Avfall web där särskild fokus ligger 
på att följa hur vi uppnår avfallshierarkin 

23 Säters 
kommun 

Avfall: De flesta av åtgärderna finns även i grundförslaget för ny 
Avfallsplan i Dalarna. Är det meningsfullt att ha samma eller snarlika 
åtgärder i olika dokument? En annan synpunkt är att det i några 
åtgärder står Dala avfall som drivande och kommunernas renhållare 
som medverkande. Dala Avfall består endast av kommunernas 
renhållare och har ingen egen personal. 

Genom åtgärdsprogrammet 2018 – 2022 till Dalarnas miljömål 
fastställs ambitionerna regionalt.  

Avfallsplanerna är en del i miljöbalkens krav på att varje kommun 
ska ha en renhållningsordning (avfallsplan + föreskrift) och den 
ska beslutas i respektive kommun även om de framtas i regionalt 
samarbete.  

Samordning av mål och åtgärder ses som en styrka för att erhålla 
ett bra genomförande.  

27. Hedemora 
kommun 

Åtgärd 10.6.1.  Vi arbetar fortlöpande med matsvinnet i våra 
verksamheter och deltar i kostnätverket Dalarna kring dessa frågor. 
Målet är att halvera svinnet till 2030 med halva vägen nådd 2022. Vi 
tittar på gemensamt sätt att mäta svinn, mätverktyg, ansökan om 
medel (Klimatklivet) mm. Bildningsnämnden är tidigare informerad 
om projektet. 

 



Förutom matsvinnet arbetar vi inom kosten aktivt med hållbarhet 
som ett viktigt ben i våra livsmedelsupphandlingar. Genom s.k. tidig 
dialog med möjliga framtida leverantörer ställs frågor om hur man 
arbetar med hållbarhet i sin produktion och med sina produkter. Här 
diskuterar vi även social hållbarhet som är ett annat område. 

27. Hedemora 
kommun 

Kap 10.2. Kommunal avfallshantering, stämmer överens med vad vi 
diskuterat i lokala avfallsplanegruppen och i Dala Avfall men det är 
inte enbart Hedemora energi som ska vara drivande i dessa frågor 

 

27. Hedemora 
kommun 

Åtgärd 10.3.1. Förvaltningen ser positivt på att en arbetsgrupp inom 
detta område kommer att startas i länet. 

 

28. Högskolan 
Dalarna 

Under detta avsnitt kan ett projekt/förstudie som just nu drivs av 
Högskolan Dalarna nämnas bland åtgärderna: Borlänge 
Återbyggdepå. Tanken är att skapa en uppsamlingsplats för 
byggmaterial då det är mycket spill vid både nyproduktion och 
renovering. Material ska tas tillvara, förädlas och användas i 
utbildningssyfte för att föra in välbehövlig arbetskraft till 
byggbranschen. STAR Byggutbildning och Högskolan har en KTP 
Trainee inom en förstudie på ett halvt år och samarbetar med 
Borlänge kommun, Borlänge energi och Tunabyggen för att hitta en 
struktur och affärsmodell likande Malmö återbyggdepå. 

Hänvisar till åtgärd 2017:18 i avfallsplan som föreslås uppdateras 
till följande; 

Förslag åtgärd: Identifiera och initiera fler insatser för minimering 
av byggavfall. Skapa återanvändning av bygg- och rivningsavfall. 
Använda projektet/förstudien Borlänge Återbyggdepå som ett 
pilotprojekt för dessa ambitioner.    

Drivande part: ByggDialog Dalarna, Byggutbildning STAR 

Behandlas i övrigt i Borlänge kommun 

29. NODAVA  Åtgärderna inom avfall och avfallsförebyggande är ambitiösa och 
ändamålsenliga. Det är av särskild vikt att länsstyrelsen inom ramen 
för sin kommunsatsning 2018, betonar betydelsen av att 
åtgärdsansvar landar rätt och väl samt förvaltas inom den 
kommunala organisationen. 

Länsstyrelsen bör i övrigt finnas med som samverkanspart avseende 
arbetet med slamstrategi. 

Är redan med i avfallsplan åtgärd 2017:12 och det bör även 
framgå av miljömålsprogrammet.  

31 Trafikverket  Trafikverket arbetar också med masshantering, som har koppling till 
avsnitt 10.1 "Avfallsförebyggande" samt med renhållning av 
rastplatser etc./ avsnitt 10.4 "Nedskräpning". 

Frågan gällande nedskräpning förmedlas till gatu- och park 
nätverket att medta i åtgärd 2017:16 och 2017:17. 

I nulägesbeskrivning ska trafikverkets roll med masshantering 
(avfallsförebyggande) och nedskräpning.  

Ingen planändring 

36 Miljöpartiet 
Falun 

10 Avfall och avfallsförebyggande Avfallsplanen har huvudfokus i avfallstrappan tidiga skeden, inte 
minst genom att stärka lokala och regionala nätverk, få in 



Kommunen är en viktig aktör för alla åtgärder inom området. Större 
tyngd bör läggas vid de tidiga stegen i avfallstrappan. Det innebär att 
förlänga livslängden på bruksföremål av alla slag genom 
reparationer och återanvändning. Kretslopp bör underlättas. 

avfallstrappan i kommunernas strategiska dokument, utveckla 
förutsättningar till hållbar upphandling och igångsätta arbete med 
”Dalarna minskar avfallet” där många aktörer avses engageras i 
syfte att minska avfallsmängder och förbättra kretslopp.  

Minskat matsvinn är ett annat konkret arbete som avses 
genomföras.  

36 Miljöpartiet 
Falun 

10.1 Avfallsförebyggande 

Problemen men plastavfall som hamnar i haven bör 
uppmärksammas mer. Vi saknar åtgärder. 

Plastavfall har ett nationellt fokus och i avfallsplanen har vi mål 
och åtgärder som avser att minska nedskräpning, också av 
plastavfall. Under planperioden avses situationen om plastavfall 
följas och vid behov kan åtgärder sättas in. 

37 Omställning 
Falun 

Det behövs ett radikalt omtänkande av hantering av restprodukter 
med näring. Flytande näringsämnen från matlagning och 
livsmedelsindustri behöver hållas skilda från gråvatten, industrins 
processvatten och dagvatten (alltså inte bara separation av 
dagvatten och dräneringsvatten från avloppssystemet som sägs i 
9.4). Komposterbara matrester, slaktavfall etc måste också hållas så 
rena som möjligt (även om rötning kan ge en viss rening). Dagens 
reningsverk behöver på sikt ersättas eller kompletteras med andra 
parallella insamlingssystem. Tekniken bör inte vara för storskalig, 
materialet tål inte höga transportkostnader. 

Frågan berör delvis vatten och avlopp (ej enbart avfallsplan).  

Matavfall från hushåll ingår i avfallsplanen och där avser 
kommunerna i Dalarna samverka för att skapa rena kretslopp och 
producera biogas och biogödsel för det matavfall som samlas in. I 
första hand ska uppkomsten av matavfall förhindras, vilket avses 
bli en del av arbetet med ”Dalarna minskar avfallet”.  

I slamstrategi, åtgärd 2017:12, kan frågan komma att behandlas 
(delges Dala VA som är drivande part).   

Frågan behandlas i övrigt i Falun.  

37 Omställning 
Falun 

Avfallstrappan med avfallsförebyggande som första steg är lovvärt.  

En avfallsförebyggande strategi bör utvecklas och med avsikten att 
den ska integreras i kommunernas avfallsplaner och upphandlingar. 

Sektorstänkande går inte ihop med ett hållbart samhälle. Respektive 
branscher ska naturligtvis delta i miljömålsarbetet men risken är stor 
att det blir business as usual om inte andra samhällsintressen kan 
ha ett inflytande på det område det gäller. 

Avfallsplanen har huvudfokus i avfallstrappan tidiga skeden, inte 
minst genom att stärka lokala och regionala nätverk, få in 
avfallstrappan i kommunernas strategiska dokument, utveckla 
förutsättningar till hållbar upphandling och igångsätta arbete med 
”Dalarna minskar avfallet” där många aktörer avses engageras i 
syfte att minska avfallsmängder och förbättra kretslopp.  

Minskat matsvinn är ett annat konkret arbete som avses 
genomföras. 

37 Omställning 
Falun 

Avfallshantering är ett annat område där det skulle gå att införa 
mycket enklare system för hushållen när man ska lämna avfall. Med 
system där det är enkelt att sortera rätt ökar både fraktionernas 
renhet och mängden material till återvinning. Om insamling av 
förpackningar och tidningar slås ihop med övrig insamling av avfall 
blir det mycket enklare för hushållen att sortera rätt och mindre i 
övrigt-fraktionen. Om systemen dessutom utformas så att man inte 

Under planperioden avses den nationella utvecklingen följas 
(åtgärd 2017:8) avseende fastighetsnära insamling.  



måste ha bil för att kunna lämna sitt sorterade avfall lär resultatet bli 
ännu bättre. 

38 DOF  I detta avsnitt saknar föreningen åtgärder som handlar om tillsyn av 
illegala små deponier. Tillsyn ska i och för sig ske oavsett om det 
står något om det i miljömålsåtgärderna. Det är likväl av värde om 
det kunde lyftas fram då det är föreningens erfarenhet att när det 
handlar om olagliga soptippar, utfyllnad av små våtmarker och 
lövskogsraviner, så ökar det i omfattning. Därmed förstörs dessa 
miljöer på ett icke acceptabelt sätt. 

Varje kommun kan särskilt prioritera tillsyn av olagliga tippar m.m. 
utifrån behoven.  

I arbetet med nedskräpning kan frågan om illegal dumpning m.m. 
framkomma om problem uppmärksammas, se avfallsplan kapitel 
4.8.   

38 DOF  Under avsnittet 10.5 Verksamhetsavfall, finns bara frågor kring 
byggavfall. Här borde jordbrukets avfall tas upp. Det är inte ovanligt 
att stora mängder gammalt foder och andra produkter hamnar i de 
miljöer som beskrevs tidigare. 

Varje kommun kan särskilt prioritera tillsyn av jordbrukets avfall 
utifrån behoven.  

39 Region 
Dalarna 

Avfallsförebyggande 

Region Dalarnas har idag inget utvecklingsansvar för och inte heller 
givits någon roll av Länsstyrelsen i sektorn. Samråd sker dock med 
Region Dalarna i åtgärder 10.1.1, vilket är korrekt. 

 

 

   



Förslag ändring/komplettering i avfallsplan med anledning av inkomna synpunkter 

Avfallsplan, kapitel 
samt mål/åtgärd 

Förslag ändring/komplettering i avfallsplan med anledning av inkomna synpunkter 

Kap 1  Bakgrund ändras till Inledning och i kapitlet läggs till information om vilka kommuner som samordnat avfallsplanerna utöver den 
samordning sker i Dalarna.  

Kap 4.1.4 

Åtgärd 2017:3 

Utveckla konceptet ”Dalarna minskar avfallet”. Se bilaga 1 som anger ett idékoncept för upplägget.  

Konceptet avses utvecklas i dialog med intresserade organisationer och företag 

Kap 4.6.3 

Mål 6.1 

Tillägg förtydligande mål 6.1 avser antal kommuner 

Kap 4.9.4. 

Åtgärd 2017:18 

Utveckla modell för återbruksverksamhet inom byggbranschen med utgångspunkt från ”Förslag på arbetsmodell för återbruk av 
byggmaterial”, Examensarbete i byggteknik för Byggarbetsledare (BY 1025), 2017‐05‐29. 

Nytt förslag:  

Identifiera och initiera fler insatser för minimering av byggavfall. Skapa återanvändning av bygg‐ och rivningsavfall. Använda 
projektet/förstudien Borlänge Återbyggdepå som ett pilotprojekt för dessa ambitioner.    

Drivande ByggDialog Dalarna och Byggutbildning STAR 

Tid 2018 ‐ 2022 

Kap 4.9.4. 

Åtgärd 2017:19 

Tas bort 

Kap 4.9.5 

Åtgärd 2017:20 

Ändras till 2017:19. Kompletteras med nedskräpning (ex avseende illegala deponier, plast etc) och bygg och rivningsavfall som 
områden där tillsyn kan beaktas 

Kapitel 6 

Bilaga 3 

Tillägg kap 6, ”Parter och roller under planperiod framgår av bilaga 4.”  

Ny bilaga 3, ”Parter och roller under planperiod” 

Bilaga 1  Tillägg idéer att utveckla Dalarna minskar avfallet konceptet på 



Avfallsplan, kapitel 
samt mål/åtgärd 

Förslag ändring/komplettering i avfallsplan med anledning av inkomna synpunkter 

 Hemtjänst t.ex. stödja personer med funktionshinder 

 Handel (ex för ökad återanvändning och återvinning av textilier) 

 Tillvaratagande av goda exempel från andra kommuner, t.ex. Göteborg som kommit långt i sitt arbete med 
avfallsförebyggande inom kommunen  

 Kommunens ÅVC är en annan viktig verksamhet som kan ingå i detta, t.ex. kopplat till Återanvändning (textilier, möbler, 
fritidsartiklar, virke, leksaker, cyklar), återvinning (metall, plast, gips, planglas och isolering) och flerspråkig information. 

 Föreningsverksamhet, eventuellt samordnat genom Dalarnas bildningsförbund 

 Arrangörer för större evenemang och event (förebyggande, källsortering, omhändertagande)  

 

I övrigt har uppdatering skett med kundomdömen som genomfördes under hösten 2017 för samtliga kommuner i Dalarna samt redaktionella ändringar.  
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1 VÄGLEDNING OCH NYA FÖRESKRIFTER AVFALLSPLANERING 
Kommunerna är ansvariga för att ta fram den kommunala avfallsplanen. Länsstyrelserna ska bland 
annat sammanställa kommunernas planer och bör delta vid samråd samt ges möjlighet att yttra 
sig angående behovsbedömningen enligt kriterierna i bilaga 4 i förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfallsplaner om 
förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens 
sammanställning. Föreskrifterna börjar gälla från och med den 1 maj 2017.  

Nedan framgår sammanfattning av vad som är nytt. 

Ökat fokus på avfallsförebyggande mål och åtgärder 

Med de nya föreskrifterna och vägledningen vill Naturvårdsverket att kommunerna ska lägga mer 
fokus på avfallsförebyggande åtgärder, vilket bland annat framgår av den ändrade rubriken. 
Vidare är ordningen på paragraferna ändrad så att krav på mål och åtgärder kommer först. Detta 
för att visa att det viktiga med planerna är att redovisa vad som behöver hända med 
avfallsarbetet i kommunen, inte att beskriva nuläget. De nya föreskrifterna och vägledningen 
lägger vidare stor vikt på samverkan inom kommunen, såväl som med andra aktörer i arbetet med 
att ta fram planen. 

Andra viktiga förändringar är att: 

• Avfallsplanens syfte ska beskrivas. 

• Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra 
relevanta mål, strategier och planer. 

• Mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit. 

• Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för att implementera 
mål och åtgärder.  

• Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, 
vilket tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som uppkommer 
i kommunens egna verksamheter. 

Föreskrifterna har också kompletterats med krav om att bedöma behovet av ändringar i 
insamlingssystem och anläggningar för att hantera framtida förändrade avfallsflöden och bättre 
koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering. 

Nulägesbeskrivningen, som många kommuner upplevt som tids- och resurskrävande i arbetet 
med att ta fram avfallsplaner förenklats genom att: 

• Kommunen själv avgör vilka uppgifter som har betydelse för att ta fram en beskrivning av 
de förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning. 
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• Färre krav på uppgifter om anläggningar som finns inom kommunen. 

Samverkan under hela processen med att ta fram avfallsplanen höjer kvalitet och ökar 
förankringsgraden av planen liksom sannolikheten att åtgärderna i avfallsplanen kommer att 
genomföras. För att involvera fler funktioner och verksamheter inom kommunen men också med 
andra kommuner och myndigheter samt aktörer inklusive allmänheten i framtagandet av 
avfallsplanen har föreskrifterna kompletterats med krav om att:  

• De aktörer som deltagit i samråd vid framtagandet av avfallsplanen ska anges. 

• De olika funktioner/verksamheter i kommunen som medverkat vid avfallsplanens 
framtagande ska redovisas. 

Reglerna om vilka uppgifter som kommunen ska lämna till länsstyrelsen har ändrats för att 
tydliggöra att syftet med lämnade uppgifter är att följa upp om de kommunala avfallsplanerna 
innehåller mål och åtgärder, som utgår från, de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt 
andra relevanta mål, strategier och planer. 

Då de uppgifter som kommunerna förväntas lämna till länsstyrelsen har ändrats påverkas också 
innehållet i den sammanställning länsstyrelsen förväntas lämna till Naturvårdsverket. Ett syfte 
med länsstyrelsens sammanställning till Naturvårdsverket är att den ska utgöra ett underlag till 
nya nationella strategier och planer. I detta sammanhang är det i första hand planens mål och 
åtgärder som är av intresse, samt aktualiteten av planerna. Ett annat syfte är att länsstyrelsen ska 
kunna bedöma utvecklingen av avfallshanteringen i länet och i vilken grad planerna bidrar till att 
nå regionala och nationella mål inom avfallsområdet. 

Nytt är också att sammanställningen av kommunernas planer bara behöver lämnas över på 
begäran från Naturvårdsverket. Närmare anvisningar om hur sammanställningen bör göras 
kommer Naturvårdsverket att lämna till länsstyrelserna.  

2 NATIONELLT 

2.1 MILJÖBALKEN 
Avfallshanteringen styrs till stor del av EU:s ramlagstiftning, nationell miljölagstiftning och 
nationella miljömål.  

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det 
hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande 
renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av 
avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.   

För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste 
kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa. Dessa får tas ut på sådant sätt att återanvändning, 
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  
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Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska 
bland annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv 
och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. 

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall 
inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från 
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen 
anlitar att transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska 
bedrivas, antingen i egen regi eller gemensamma organisationer med andra kommuner.  

Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen 
förblir dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett 
bolag. Kommunen kan dock inrätta gemensam nämnd med annan kommun eller överföra 
huvudmannaskapet på ett kommunalförbund. Förutsättningarna för detta regleras i 
förbundsordningen.  

Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem för att uppnå 
en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. I föreskrifterna anges bland annat 
vilka hämtningsintervall som ska gälla för de olika områdena och de olika fraktionerna av avfall. 
Detta gäller även tider då uppehåll i ordinarie hämtning görs beträffande fritidsfastigheter. I 
avfallsföreskrifterna ska kommunen även ange under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare 
och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. Kommunen ska i sin 
planering och sina beslut anpassa behovet av borttransport till de behov som finns hos olika slag 
av bebyggelse.  

2.2 EU 
EU har beslutat om en avfallshierarki, även kallad avfallstrappa, och denna styr hur avfall ska 
hanteras i Sverige och resten av EU. Avfallstrappan är utformad på så sätt att man ska sträva att 
nå så högt upp i trappan som möjligt. 
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Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. Det bästa alternativet och därför det översta 
steget i avfallstrappan är att förebygga och minimera avfallsmängderna.  

Detta kan göras genom att exempelvis laga sådant som är trasigt och att inte köpa saker i onödan. 
När avfallet väl finns är det bästa att återanvända avfallet så långt som möjligt genom exempelvis 
att skänka eller sälja saker på loppis. Om detta inte är möjligt är materialåtervinning genom till 
exempel återvinning av förpackningar till nya produkter och därefter energiåtervinning nästa steg 
i avfallstrappan.  

Längst ned i avfallstrappan som det sämsta alternativet är deponering. 
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Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande åren. Alla 
medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. I Sverige kommer programmet att 
ingå i den nya avfallsplanen som ska tas fram för åren 2018 - 2023. 

2.3 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 
Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål. För avfallshantering är det främst 
miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” som är 
aktuella.  

Miljökvalitetsmålet anger; 

• ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och 
att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så hög 
grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.” 

Regeringen har fastställt två etappmål för att öka resurshållningen inom avfallsområdet. 
Etappmålen handlar om ökad resurshållning i livsmedelskedjan och i byggsektorn. Målet för 
livsmedelskedjan är formulerat enligt följande:  

• Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från 
hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring 
tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 

2.4 NATIONELL AVFALLSPLAN 
Nuvarande nationella avfallsplan gäller perioden 2012 – 2017. Sammantaget anger nationella 
avfallsplanen följande; 

• Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli enklare 
för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till förberedelse 
för återanvändning. 

• Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka. 

• Materialåtervinning av hushållens avfall ska öka och minst 90 procent av hushållen ska 
vara nöjda med insamlingen. 

• Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått elavfall. 

• Nedskräpningen ska minska i städer, i naturområden och längs kuster. 

• Matavfallet ska minska. 

• Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. Alla kommuner och 
länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier 

I januari 2017 utgav Naturvårdsverket utvärdering av den nationella avfallsplanen och det 
avfallsförebyggande programmet (Rapport 6744). Slutsatser som bland annat framkommer i 
denna är; 
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• Kännedom och tillämpningen av den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande 
programmet är relativt låg, dock är det bättre användning i mindre kommuner.  

• Synpunkter som inkommit är att dokumenten och åtgärdsförslagen är för omfattande. 
Slutsatser som dras är att de prioriterade avfallsområden är bra och kan fortleva men att 
åtgärderna bör minskas.  

• Dessutom krävs bättre uppföljning och förankring.  det finns för mycket men mindre 
kommuner. Ovanstående omdömen gäller även vid arbete med kommunala avfallsplaner 
och där trycks särskilt på vikten av att tydliggöra syfte och prioritera vid framtagande av 
avfallsplan och tillämpa enkla formuleringar och tydlig mätbarhet.   

2.5 KOMMANDE MÅL FÖR AVFALLSHANTERING 
Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande åren. Alla 
medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. I Sverige kommer programmet att 
ingå i den nya avfallsplanen som ska tas fram för åren 2018 - 2023. Programmet väntas ha fyra 
fokusområden: 

• Mat 

• Textil 

• Elektronik  

• Byggande och rivning 

Fokusområdena har valts ut för att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor 
miljöpåverkan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. 

Naturvårdsverket har föreslagit regeringen fyra nya etappmål för avfall. Etappmålen är ett led att 
nå de nationella miljökvalitetsmålen. Ett av etappmålen gäller ökad förberedelse för återvändning 
och materialåtervinning med syftet att leda Sveriges avfallshantering högre upp i avfallstrappan 
och att nå ökad resurseffektivitet. Det andra etappmålet handlar om textil och textilavfall och 
Naturvårdsverket föreslår att producentansvar för textil införas.  

Det tredje etappmålet gäller minskad mängd matavfall och det fjärde etappmålet handlar om att 
minska exponeringen för kadmium via livsmedel.  

EU-direktivet om producentansvar har införts i svensk lagstiftning genom förordningen om 
producentansvar för förpackningar. I EU-direktivet finns målnivåer för återvinningsgrad av olika 
materialslag. Sverige har redan tidigare haft mål om återvinningsgrad för olika typer av 
förpackningar men de kommer att höjas år 2020. Sverige har beslutat om högre återvinningsmål 
än EU direktivet. 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR AVFALLSHANTERING 

3.1 KOMMUNUPPGIFTER 
Tabell 1. Administrativa uppgifter.  

Administrativa 
uppgifter, 2016 

Invånare Hushåll i en- 
och två-

familjshus 

lägen-
heter 

fritids-
hus 

antal 
ÅVC 

Antal enskilda 
avlopps-

anläggningar 

Avesta 23 161 5717 6286 1441 2 2005 

Borlänge 51 604 10 909 12 684 1738 1 1754 

Falun 57 685 13 507 14 121 3744 3 5200 

Gagnef 10 175 3832 527 2508 2 411 

Hedemora 15 461 4479 3874 1229 1 1708 

Leksand 15 507 5320 2176 3912 1 2681 

Ludvika 26 993 7236 6921 1708 2 1541 

Malung-Sälen 10 091 4502 1180 6873 3 3141 

Mora 20 279 6240 3506 3792 1 1433 

Orsa 6861 2175 1229 1389 1 1340 

Rättvik 10 856 3621 1838 2782 2 2365 

Smedjebacken 10 909 3768 1500 1847 2 1825 

Säter 11 086 - - - 1 - 

Vansbro 6884 2498 778 1874 1 912 

Älvdalen 7039 2521 614 4202 3 1804 

SUMMA 284 591 76 3251 57 
2341 

39 
0391 

26 22 9201 

 

  

                                                           
1 Exkl Säter 
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3.2 REGIONALA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Kommunerna i Dalarna samarbetar sedan många år tillbaka kring frågor som rör 
avfallshanteringen. Detta sker främst via samarbetsorganet DalaAvfall som omfattar alla 
kommunala renhållare. Kommunal avfallsplanering är samordnad sedan 2006 och förslag på 
kommunal avfallsplan 2018 – 2022 är den tredje gemensamma arbetet kring avfallsplanering i 
Dalarna. I detta arbete har Länsstyrelsen Dalarna deltagit som också samordnat länets regionala 
miljömålsarbete med det kommunala avfallsplanearbetet.  

Det finns flera andra nätverk i Dalarna som också engageras kring avfallsplanens arbete såsom; 

Hållbar konsumtion:  Nätverk bestående av Landstinget, Dalarnas bildningsförbund, Falu 
kommun, Naturskyddsföreningen i Dalarna, Högskolan Dalarna, 
Dalarna Science Park och 2047 Science center. Leds av länsstyrelsen 
Dalarna.  

Gatunätverk:  Nätverk med representanter från kommunerna gatuverksamheter. 
Berörs inom nedskräpning.  

Parknätverk:  Nätverk med representanter från kommunerna parkverksamheter. 
Berörs inom nedskräpning. 

Dala VA: Nätverk med representanter från kommunerna VA-verksamheter. 
Berörs inom slam. 

ByggDialog Dalarna: Nätverk mellan offentliga och privata fastighets- och byggföretag i 
Dalarna. Berörs inom byggavfall.  

Kostnätverk: Nätverk med representanter för kommunernas kostenheter. Berörs 
inom matsvinn.  

Det finns ytterligare nätverk som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med arbetet exempelvis 
miljöstrategiskt nätverk, miljöchefsnätverk och miljötillsynsnätverk.  

I Dalarna har alla kommuner utom Ludvika och Säter separata kärl (se kapitel 4.1) för matavfall 
och restavfall vid fastighet om inte hemkompostering tillämpas eller att fastighet är undantaget 
på annat sätt från sophämtning. Ludvika har beslutat i kommunfullmäktige att införa 
fastighetsnära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar och tidningar i så kallade 
flerfackskärl, se kapitel 4.2. I Säter avser källsortering i mat- och restavfall in föras under 2019. 

Varje kommun har minst 1 återvinningscentral (ÅVC) där grovavfall, farligt avfall, elavfall och i 
många fall förpackningar och tidningar kan lämnas, se kapitel 6.2.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar 
via återvinningsstationer (ÅVS) som är utplacerade på strategiska platser för insamling i 
kommunerna, se kapitel 6.1.  

Det finns 3 avfallsförbränningsanläggningar i Dalarna (Avesta, Borlänge och Mora). 



9 
 

I Borlänge invigdes hösten 2017 en förbehandlingsanläggning för matavfall som avses ta emot allt 
matavfall som samlats in för centralt omhändertagande i Dalarna. Anläggningen producerar en 
slurry som är lämplig att behandla i biogasanläggning för produktion av fordonsgas och biogödsel.       

3.3 NÄRINGSLIV, TURISM, FYSISK PLANERING OCH ÖVRIG STRATEGISK PLANERING 
Nedan beskrivs näringslivets och det kommunala ansvarets (hushållsavfall) huvudsakliga struktur 
och dess koppling till uppkomst och hantering av verksamhetsavfall och avfall med kommunalt 
ansvar (hushållsavfall). En ansats till beskrivning görs också av näringslivets och annan 
verksamhets betydelse inom området återbruk och förebyggande av avfall. Kommunens fysiska 
planering och övriga strategiska planering som knyter an till avfallsområdet, och samverkar med 
de strävanden som finns i avfallsarbetet, berörs. 

3.3.1 Avesta 
Företagsbilden i Avesta kommun domineras av två stora företag, Outokumpu Stainless AB och 
Stora Enso Fors AB. Kommunens arbetstillfällen är ungefär lika fördelade mellan den privata 
tjänstesektorn, den offentliga sektorn och tillverkningsindustrin, trots det är beroendet av de två 
stora industriföretagen Outokumpu och Stora Enso Fors AB stort. Den privata tjänstesektorn utgör 
en något mindre andel i Avesta än vad denna sektor utgör i riket respektive övriga Dalarna, 
samtidigt som tillverkningsindustrin med sin dryga tredjedel av arbetstillfällena ligger högre än för 
Dalarna och riket i övrigt. Kommunen är därför i behov av ett breddat näringsliv, med högre andel 
privat tjänstesektor samt nya företag med nya produkter/tjänster och en högre andel 
nyföretagande. Detta för att få en långsiktig hållbarhet och kunna säkra tillväxt och välfärd.  

I kommunen finns en privat aktör som tar emot och sorterar verksamhetsavfall från de industrier 
och näringsidkare som genererar större mängder avfall. De företag som genererar mindre 
mängder har möjlighet att lämna sitt avfall vid återvinningscentralen mot avgift.  

Det finns ett par privata aktörer samt några ideella organisationer som arbetar med återbruk, 
kommunen bedriver ingen verksamhet inom det området. I planerna för etablering av en ny 
återvinningscentral finns utrymmen för mottagning och försäljning av material för återbruk med. 

Under de senaste åren har avfallshanteringen ingått som en del i den strategiska planeringen som 
genomförts i kommunen och samarbetet mellan kommunens förvaltningar och Avesta Vatten 
fungerar bra men kan utvecklas ytterligare. 

3.3.2 Borlänge 
Uppgift saknas.  

3.3.3 Falun 
Faluns näringsliv har sin tyngdpunkt inom förvaltning och service, men också den industriella 
verksamheten är av stor omfattning om än något mindre än medelvärdet i landet. Falu kommun 
och Landstinget med lasarettet är de största arbetsgivarna med 4 500 och 3 600 anställda. 
Därnäst kommer Högskolan Dalarna och Arctic paper i Grycksbo och med fyra till femhundra 
anställda. Därutöver finns ett tiotal medelstora arbetsgivare med 50 – 250 anställda. 
Tillverkningsindustri, byggindustri och jord- och skogsbruk omfattar cirka 19% av antalet anställda.  
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Det finns en växande och utvecklingsbar besöksnäring. Den är mångsidig och ger utrymme för 
många olika upplevelser både i den urbana miljön samt i ett öppet och avläsbart kulturlandskap i 
tillgängliga naturområden och i det unika världsarvet. Framför allt i anslutning till 
Lugnetanläggningarna ordnas många små och stora event som skid-VM, musikfestivaler och andra 
idrottsarrangemang.  

Stora event med många tillresande besökare med varierande erfarenhet av avfallssortering 
innebär en särskild utmaning. Ambitiösa satsningar med diversifierade skräptunnor har gjorts t ex 
i samband med skid-VM som var certifierat som hållbart evenemang.  

Inom återbruk finns det ett flertal aktörer.  Kommunen driver en Ta Till Vara-verksamhet i regi av 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen. Några kyrkor driver en second hand-
verksamhet med biståndsprofil med stora ideella insatser. Det finns även ett flertal butiker som 
säljer begagnade textilier, möbler och andra produkter som antikt, kuriosa eller wintage.  

De största enskilda avfallsproducenterna är avloppsreningsverken och landstinget med lasarettet. 
Byggverksamhet, tillverkningsindustri och handel genererar också betydande mängder avfall.  

Överlag görs ett ambitiöst arbete med att sortera avfallet i fraktioner som gör det möjligt att så 
långt möjligt återvinna materialet. Mängderna som skickas till deponi har minskat mycket det 
senaste decenniet. På landstinget genereras mycket engångsmaterial samt riskavfall. 
Tillverkningsindustrier genererar förpackningar, materialspill från processer som kan vara både 
värdefullt material som t ex metall och material till energiåtervinning.  

3.3.4 Gagnef 
Kommunens näringsliv domineras av små och medelstora företag. Några av de större 
arbetsgivarna är 3M i Gagnef, Mockfjärds Fönster och Moelven Dalaträ i Mockfjärd samt 
Åkerströms i Björbo.  

3.3.5 Hedemora 
Näringslivet i Hedemora har en bredd branschmässigt; i förhållande till många kommuner av 
motsvarande storlek sticker Hedemora kommun ut med en relativt unik palett av företag. Från 
basindustri till starkt nischade företag inom stål- och verkstad, elektronik, fordonsanpassning, 
mm. De flesta företag är enmansföretag och den största privata arbetsgivaren har ca 400 
anställda.  

De areella näringarna, industrin, vård och omsorg är relativt starka näringar i Hedemora. New 
Boliden med gruvan i Garpenberg är den största privata arbetsgivaren. I Långshyttan finns 
Erasteel, Setra mfl, i Dormsjö utanför Garpenberg finns Dormsjöskolan och i Vikmanhyttan bland 
andra CTEK, Dalforsån, Wikmanshyttan Safety, och PRIMAB. I Hedemora stad finns allt från 
småskalig kvalitativ handel och vårdföretag till verkstadsindustri och i Grådö Långdahls Åkeri och 
logistik. Utanför Hedemora återfinns Oppigårds Bryggeri, Dalaägg, Grådö mejeri och andra, 
mindre livsmedelsproducenter. 

Besöksnäringen i Hedemora är också den småskalig. Här finns bland annat Sveriges första 
ekomuseum Husbyringen med sex mil natur- och kulturled präglat av unika industri- 
kulturhistoriska platser. Musik- och motorevents har också ett starkt fäste i Hedemora.  
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3.3.6 Leksand 
Kommunen har flera större företag som Clas Ohlsons huvudkontor i Insjön, Leksands Knäckebröd, 
Bergkvist-Insjön (sågade trävaror) och Ejendals (skyddskläder för händer och fötter).  

Inom besöksnäringen finns bland annat hotell- och konferensanläggningarna i Tällberg, Tegera 
arena (hockey) och Leksands sommarland. Kommunen har mycket sommargäster både i fritidshus 
och på camping.  

3.3.7 Ludvika 
Näringslivet domineras i stor utsträckning av ABB:s högteknologiska verksamhet inom 
kraftöverföring och Spendrups Bryggeri. Det finns även en mängd små och medelstora företag 
inom flera olika branscher såsom verkstadsindustrier, byggföretag, handel etc. De största 
arbetsgivarna i kommunen är ABB, Ludvika kommun, Landstinget och Spendrups Bryggeri.  

Inom besöksnäringen finns flera campingar och Säfsen Resorts turismverksamhet växer både 
sommar- och vintertid.  

3.3.8 Malung-Sälen 
Malung-Sälens kommun har Dalarnas mest företagsamma befolkning. Vi är cirka 10 000 invånare 
som driver 850 företag. Turismen är en viktig basnäring för oss. Turismen i Sälen omsätter flera 
miljarder kronor och skapar tusentals arbetstillfällen. Den tekniska produktionsindustrin - med 
flera världsledande industriföretag - i framför allt Malung är också stark. Turismen medför att 
stora mängder avfall generas under intensiva perioder, vilket ställer höga krav på 
avfallsverksamheten. Under 2019 kommer en ny flygplats att byggas i Sälenfjällen för att locka än 
fler besökare till regionen. 

Malung-Sälens kommuns översiktsplan från 2009 understryker att den dominerande turismen i 
Sälenfjällen ger upphov till att mängden hushållsavfall per invånare är mycket större än i de flesta 
andra kommuner. Vidare redovisar översiktsplanen kortfattat deponi och slambehandling, 
ansvars- och säkerhetsfrågor samt befintliga återvinningscentraler.  

Översiktsplanen anger även allmänna riktlinjer vid upprättande av detaljplaner. Bland annat säger 
riktlinjerna att en bedömning ska göras om detaljplanen föranleder behov av område för 
avfallshantering.  

Behovet av ytterligare återvinningsstationer inom fjällområdet är stort, och översiktsplanen anger 
att utrymme för sådana bör reserveras vid framtida planering. Avfallshantering är sedan en tid 
tillbaka även en viktig punkt i arbetet med fördjupade översiktsplaner och i planarbetet.  

3.3.9 Mora 
I Mora finns idag ca 2000 aktiva företag, undantaget enskilda skogsägare, inom en mängd olika 
branscher. 

Näringslivet i Mora präglas av tillverkande industri, byggverksamhet, handel och besöksnäring. 
Besöksnäringen är omfattande och ger bl.a. underlag för en regionalt stark handel. 
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Tillverkningsindustrin i Mora är mycket nyanserad med en handfull större företag och många 
små. Metallindustrin har av tradition en stark förankring. Branschen har sammanlagt flest antal 
anställda. 

Byggverksamhet är branschen med flest antal anställda efter tillverkningsindustrin. Den positiva 
utvecklingen i Mora med omnejd, inte minst inom besöksnäringen, ger underlag för en stark 
byggbransch. 

Handeln är stark och har regional dragningskraft, med två specifika handelsområden; Noret och 
centrum. Noret är under utveckling till en plats för sällanköp. Mora centrum är den naturliga 
mötesplatsen med många butiker, restauranger och kaféer. 

Besöksnäringen är stark tack vare natur, kultur, handel och stora evenemang. 

Akutsjukhuset i Mora (Landstinget Dalarna) utgör en stor verksamhet med hela norra och västra 
Dalarna som upptagningsområde och är efter kommunen den största enskilda arbetsgivaren. 

3.3.10 Orsa 
Näringslivet är småskaligt. I Orsa kommun finns ca 550 företag inom en rad olika branscher, 
undantaget enskilda skogsägare. 

Besöksnäringen är betydande, med Grönklittsgruppen som dominerande aktör. Det finns även 
många mindre hotell, boendeanläggningar och restauranger. Besöksnäringen har över tid 
påverkats positivt av ett flertal olika typer av musik-, idrotts-, mäss- och motorevenemang. 

Mark- och anläggning, transport och entreprenad utgör en betydelsefull bransch med flera stora 
företag med regional konkurrenskraft. Byggverksamhet är också en stark bransch. 

Skogsnäringen har alltid varit betydelsefull, med besparingsskogen som en av de större aktörerna. 
Det finns även många mindre företag inom avverkning, transport och skogsvård. 

Jordbruk, med anknytande verksamhet, var länge på tillbakagång men har i modern tid 
återhämtat sig genom t.ex. fårskötsel, köttproduktion och lokalproducerade livsmedel. Större 
investeringar har gjorts både inom odling, vidareförädling, mejeri och mjölkproduktion. 
Jordbruket är viktigt, inte minst för det öppna turist- och kulturlandskapet. Jordbruk och 
skogsnäring är sammantaget fortfarande en av Orsas större branscher. 

Företagstjänster är en bransch som har vuxit kraftigt, med ett stort antal små tjänsteföretag inom 
t.ex. management, innovation, reklam, projektledning, ”events” och IT. 

Tillverkningsindustri och handel är inga framträdande branscher men sysselsätter ändock ungefär 
lika många som jord- och skogsbruket. Inom träförädling finns det ett flertal finsnickerier. 
Utvinningsindustrin är, om än blygsamt, representerad genom viss sand- och kalkstensbrytning. 

3.3.11 Rättvik 
Näringslivet består av småföretag. De större branscherna i kommunen är turism, handel, 
träindustri samt jord- och skogsbruk. 
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Kommunen har mycket sommargäster både i fritidshus och på camping. Det finns också flera 
stora återkommande evenemang som Classic Car Week, Musik vid Siljan (Bingsjöstämman) och 
konserter i Dalhalla.   

3.3.12 Smedjebacken 
Kommunens största tätorter är Smedjebacken och Söderbärke. Näringslivet domineras av en stor 
metallindustri (Ovako) och flera mindre verkstadsföretag. Smedjebackens kommun är den största 
arbetsgivaren i kommunen.  

Flera företag arbetar med hantering av avfall. Ovako arbetar med metallåtervinning (smälter ned 
metallskrot). Tar bl.a emot metallförpackningar insamlat via återvinningsstationer. Ragnsells har 
en återvinningsanläggning för verksamhetsavfall (sortering och mellanlagring).  

Det finns flera campingar i kommunen; Gladtjärn och Kloten-Malingsbo.   

3.3.13 Säter 
Näringslivet i Säters kommun präglas av en stark tradition av småföretagsamhet. Kommunen har 
ett varierat näringsliv och en näringslivsstruktur som består av många företag varav de flesta är 
små. De branscher som utmärker sig är träindustrin och lantbruket som även historiskt sett varit 
starka. 

De största arbetsgivarna är landstinget och kommunen men det som framförallt kännetecknar 
näringslivet är det stora utbudet av små företag. Det finns ca 1200 företag i kommunen varav de 
flesta har mellan 1-10 anställda. 

Företag som är inriktade mot återanvändning finns i kommunen. Därför finns platser för 
mellanlagring av överskottsjordmassor, bygg och rivningsavfall och för sådant material som kan 
återanvändas vid senare tillfällen. Även asfalt mellanlagras och betong krossas och sorteras för att 
kunna återanvändas till andra ändamål.  

Nya detaljplaner håller på att tas fram, dessa kommer att fokusera på nya bostäder. I och med att 
kommunen växer så arbetas det med att se över skolorna i Säters kommun. Ny- och 
ombyggnation av två skolor är redan färdigställt.  

3.3.14 Vansbro 
Näringslivet består av små och medelstora företag varav flera e-handelsföretag. En av de större 
arbetsgivarna är pizzabageriet Orkla.   

Några av evenemangen under året är Vansbrosimningen, Pepes fotbollscup, Ingmarsspelen och 
Trollbröllopet. 

3.3.15 Älvdalen 
I Älvdalens kommun finns ca 600 företag, undantaget enskilda skogsägare. De flesta företagen i 
kommunen är små- och mikroföretag med 0-100 anställda. Största privata arbetsgivare är Idre 
Fjäll med runt 500 anställda, följt av Pressmaster på ca 100 anställda och Älvdalens 
utbildningscentrum och Blybergssågen med ca 70-80 anställda per företag. Näringslivet är 
differentierat och nästan alla branscher finns representerade i kommunen. 
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Tillverkningsindustri och besöksnäring är de största branscherna i kommunen. I kategorin 
tillverkningsindustri finns allt från betong- och metallindustri till trävaruframställning.  

Träindustrin företräds inom sågvaru-, möbel-, fönster-, byggnads-/inrednings- och prefab-
hustillverkning. Stora investeringar har nyligen gjorts inom sågverksindustrin, det finns även 
tillverkning av energipellets samt isolermaterial baserat på återvunnet tidningspapper. 

Inom besöksnäring finns allt från handel, restaurang, boendeanläggningar såsom hotell, 
vandrarhem, campingar, stugbyar, aktivitetsföretag osv. Idre Fjäll och Idre Himmelfjällsområdet är 
ett starkt och expansivt område. 

Andra starka branscher är byggverksamhet, jord- och skogsbruk, åkerier och entreprenadfirmor 
samt en växande skara friskvårdsföretag. 

Företagstjänster är en stark bransch med många serviceföretag med olika inriktning som kan 
kopplas till den starka turismen. 

Inom jordbruk och fiske är renskötsel och fiskodling/fiskförädling företrädda. Husdjursskötsel, 
mjölkproduktion och odling förekommer i viss omfattning, liksom jakt- och fiskevård. Slakteri och 
charkuteri är exempel på vissa mindre branscher. 

Utvinningsindustri är en relativt stark bransch. Materialtäkter och stenbrott är viktiga företrädare 
och även viss torvindustri förekommer. Prospekteringar i modern tid kanske på sikt kan leda till en 
nymorgnad gruvindustri. 

4 ALTERNATIVA INSAMLINGSSYSTEM MED KÄLLSORTERING MATAVFALL 

4.1 SEPARATA KÄRL 
Detta är det vanligaste systemet i Sverige (64 %) där hushållen har två kärl, ett för matavfall och 
ett för restavfall.  

4.2 FLERFACKSSYSTEM 
System som utöver matavfall även möjliggör att förpackningar och returpapper kan lämnas i kärl 
via två flerfacksskärl. Det vanligaste är två 370 l kärl. Det går ofta att även haka på boxar för 
batterier och lyskällor. Systemet används i mer än 30 kommuner och ökar i användning.  
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Figur 1. Två flerfacksskärl. Källa Kristianstad. 

4.3 OPTISK SORTERING 
Olikfärgade påsar används i hushållet som läggs i kärl för sortering i en central 
sorteringsanläggning som bygger på optisk avläsning av färger. I dagsläget är det främst matavfall 
och restavfall som tillämpas för detta men det finns även utbyggt (eller pågår utbyggnad) i ett 
fåtal kommuner (3) för förpackningar och returpapper exkl. glas. Systemet tillämpas i 
villabebyggelse.  

Glas kan ej hanteras med optisk sortering vilket kräver ett eget insamlingssystem. 

 

Figur 2. Optisk sortering i hushåll. Källa Optibag. 

4.4 GEMENSAMMA HÄMTPLATSER 
Det finns olika upplägg där hushållen lämnas avfall vid gemensamma platser, ofta i anslutning till 
ett kvarter, flerbostadshus eller tillfartsväg. De olika systemalternativen (separata, fyrfack, optisk, 
sopsug, djupbehållare, etc.) kan appliceras och gemensamt är att flera fastighetsägare/hushåll 
gemensamt utnyttjas behållare för avfall. I flerbostadshus är detta i princip alltid aktuellt men det 
är också vanligt i glesbebyggda områden eller i områden med dåliga vägförhållanden.   
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Det har också testats så kallad kvartersnära hämtning där det finns större behållare med möjlighet 
att lägga förpackningar och returpapper samt mat- och restavfall från hela kvarteret. Syftet kan 
vara dels att minska transporter och effektivisera insamling. Andra aspekter kan vara minskade 
risker för boende och sociala fördelar.  

4.5 KOSTNADER OCH MILJÖEFFEKTER 
Det har kommit två rapporter från Avfall Sverige, gällande utvärdering plockanalyser samt 
ekonomi kopplat till olika avfallssystem.  

• 2016:28. Vad slänger hushållen i soppåsen?  Nationell sammanställning av plockanalyser av 
hushållens mat- och restavfall.  

• 2016:29. Beräkning av avfallshanteringskostnader i svenska kommuner 

Sammantaget visar dessa att FNI med fyrfack är klart bäst ur miljösynpunkt och kostnaderna är 
relativt likvärdiga såtillvida det inte är fråga om väldigt glest befolkade kommuner. 
Rekommendationen är att ej välja system med kostnaderna som viktigaste styrmedel. 

Nedan framgår utdrag från några bilder från branschorganisationen Avfall Sverige; 

 

Figur 3. Innehåll av olika fraktioner i restavfall (brännbart).  

Som synes uppvisar fyrfackssystem klart bäst värden i synnerhet innehåll av förpackningar och 
returpapper som ej ska vara där.  
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Figur 4. Den mängd matavfall som sorteras ut utifrån bedömd potential.  

Sammanfattningsvis bör även andra aspekter än ekonomi tillmätas stor vikt vid val av 
insamlingslösning, till exempel kvalitet och mängd av utsorterade fraktioner, miljö, 
användarperspektiv inklusive hushållens arbetsinsats samt systemens tekniska begränsningar. 

I övrigt framkom bland annat följande;  

• Under en vecka uppkommer från ett villahushåll med utsortering av matavfall i genomsnitt 
7,2 kg mat- och restavfall varav 2,8 kg utgörs av matavfall och 4,4 kg utsorterat restavfall. 
Matavfallsfraktionen består av cirka 96 procent matavfall och resterande del är till exempel 
mjukpapper. Det utsorterade restavfallet består av 1 kg matavfall och trädgårdsavfall, 1,5 
(1,251) kg förpackningar och returpapper, 1,7 kg övrigt avfall (brännbart och icke brännbart) 
och 0,02 kg farligt avfall inkl. batterier och elavfall.  

• Under en vecka uppkommer från ett lägenhetshushåll med utsortering av matavfall i 
genomsnitt 5,2 kg mat- och restavfall, varav matavfallsfraktionen är 1,1 kg där cirka 93 
procent utgörs av matavfall. Det utsorterade restavfallet består av 1,2 kg matavfall och 
trädgårdsavfall, 1,5 (1,252) kg förpackningar och returpapper, 1,4 kg övrigt avfall (brännbart 
och icke brännbart) och 0,02 kg farligt avfall inkl. batterier och elavfall. Hushåll utan 
utsortering av matavfall genererar ungefär lika stora mängder mat- och restavfall som hushåll 
med separat insamling av matavfall.  

• I villahushåll är källsorteringsgraden avseende matavfall högre än i lägenhetshushåll. Hela 73 
procent av matavfallet från villahushåll är rätt sorterat jämfört med 47 procent i 
lägenhetshushåll. Detta gäller i genomsnitt för hushåll med utsortering av matavfall men 
källsorteringsgraden beror även på typ av insamlingssystem.  

• I villahushåll är den totala mängden mat- och restavfall mindre vid insamling med fyrfackskärl 
än med separata kärl. Den enskilt viktigaste förklaringen till skillnaden är att en större mängd 
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förpackningar och returpapper sorteras ut vid insamling med fyrfackskärl, vilket ger en mindre 
mängd utsorterat restavfall än vid insamling med separata kärl.  

• I villahushåll är mängden förpackningar och returpapper i fraktionen utsorterat restavfall vid 
fyrfacksinsamling 40 procent lägre än vid insamling i separata kärl.  

• I flerbostadshus är den totala mängden mat- och restavfall mindre vid insamling med separata 
kärl jämfört med underjordsbehållare, sopsug eller optisk sortering.  

• I flerbostadshus är mängden förpackningar och returpapper i utsorterat restavfall vid separata 
kärl är drygt 30 procent lägre, och vid underjordsbehållare 20 procent lägre, än vid optisk 
sortering eller sopsug.  

• Mängden förpackningar och returpapper i fraktionen utsorterat restavfall vid fastighetsnära 
insamling i separata kärl är 20 procent lägre än där hushållen endast är hänvisade till 
återvinningsstationer.  

• För villahushåll är renheten på matavfallsfraktionen högst för fyrfackskärl och separata kärl 
(96–97 procent) och lägst för optisk sortering (92 procent). Hos lägenhetshushåll ger 
insamling av matavfall i separat kärl det renaste matavfallet (97 procent). Lägst renhet hos 
lägenhetshushåll har matavfallsfraktionen vid insamling i underjordsbehållare (90 procent), 
optisk sortering (87 procent) och sopsug (86 procent).  

• Vid insamling med separata kärl är renhetsgraden på matavfallet högre hos de kommuner 
som använder papperspåsar än hos de som använder påsar av bioplast eller annan plast.   

• I villahushåll är källsorteringsgraden avseende matavfall högre, det vill säga en större andel av 
matavfallet är rätt sorterat, vid insamling med fyrfackskärl än med separata kärl. Lägst 
källsorteringsgrad uppnås med optisk sortering.  

• Även i lägenhetshushåll har insamlingssystemet betydelse för källsorteringsgraden för 
matavfall. Störst andel rätt sorterat matavfall är det vid insamling med separata kärl jämfört 
med optisk sortering eller underjordsbehållare. Lägst är källsorteringsgraden vid sopsug.   

• De enskilt största kostnaderna är insamlingskostnaderna, utom vid insamling i olikfärgade 
påsar från både villor och lägenheter där kostnaderna för optisk sortering för flera av 
pilotkommunerna överstiger insamlingskostnaderna. Andra betydande kostnader är:  

o Kärlkostnader, vid insamling i fyrfackskärl.  

o Påskostnader, vid insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering.  

o Kostnader för återvinningsstationer, särskilt för insamlingslösningar utan FNI.  
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5 AVFALLSMÄNGDER 

5.1 INLEDNING 
Alla indata, nyckeltal och statistik är hämtade från Avfall Sveriges ”Avfall web”. Avfall Sverige är 
branschorganisationen inom avfall och Avfall web är det nationella data- och statistikverktyget, 
som även utgör grund för annan nationell rapportering (NV, SCB, Kolada, etc.).   

5.2 INDATA 
Tabell 2. Mängder hushållsavfall exkl. slam 

Hushållsavfall 
exkl. slam, 2016 
(2015), ton 

Hushålls-
avfall exkl. 

slam 

Mat- 
och 
rest-
avfall 

varav 
mat-
avfall 

varav 
rest-
avfall 

Grovavfall Förpack-
ningar och 

returpapper 

Farligt 
avfall  

Avesta 12 695 

12 249 

5404 

5287 

809 

119 

4595 

5168 

5925 

5840 

1106 

1015 

260 

107 

Borlänge 21 401 

21 697 

11 585 

10 144 

2429 

2206 

9156 

7938 

5492 

7668 

3856 

3389 

468 

496 

Falun 26 478 

28 920 

9885 

9752 

3840 

3626 

6045 

6126 

11 263 

12 106 

4688 

6526 

642 

536 

Gagnef 4976 

5137 

1501 

1573 

600 

577 

901 

996 

2702 

2806 

648 

642 

125 

116 

Hedemora 8076 

10 418 

3420 

2676 

631 

791 

2789 

1885 

3750 

6436 

778 

1252 

128 

54 

Leksand 9819 

10 126 

3995 

3811 

1452 

1287 

2543 

2524 

4462 

4956 

1132 

1131 

230 

228 

Ludvika 14 207 

13 580 

6833 

6370 

- 

- 

6833 

6370 

4965 

4693 

2098 

2174 

311 

343 

Malung-Sälen 9910 

11 236 

3634 

6433 

629 

633 

3005 

5800 

5167 

3672 

957 

1041 

152 

90 

Mora 11 255 

11 463 

3730 

3577 

1223 

1214 

2507 

2363 

5590 

5981 

1716 

1695 

219 

210 

Orsa 4572 

4325 

1615 

1638 

359 

   330 

1256 

1308 

2346 

2061 

528 

528 

83 

98 
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Hushållsavfall 
exkl. slam, 2016 
(2015), ton 

Hushålls-
avfall exkl. 

slam 

Mat- 
och 
rest-
avfall 

varav 
mat-
avfall 

varav 
rest-
avfall 

Grovavfall Förpack-
ningar och 

returpapper 

Farligt 
avfall  

Rättvik 6796 

6156 

2379 

2266 

769 

753 

1610 

1513 

3340 

2732 

919 

995 

158 

163 

Smedjebacken 6306 

6430 

1792 

1774 

161 

142 

1631 

1632 

3649 

3754 

713 

851 

152 

51 

Säter 590 

2937 

- 

2417 

- - 

2417 

- 590 

520 

- 

Vansbro 3347 

3264 

1061 

998 

403 

380 

658 

618 

1581 

1516 

639 

689 

66 

61 

Älvdalen 4235 

4763 

2047 

1919 

307 

254 

1740 

1665 

1245 

1942 

855 

828 

88 

74 

DALARNA  144 670 

 151 850 

58 881 

60 635 

13 612 

12 312 

45 269 

48 323 

61 477 

66 163 

21 223 

23 276 

3089 

2633 

 

Tabell 3. Mängder grovavfall 

Grovavfall 
2016 (2015), 
ton 

Trädgårds-
avfall 

Tr
ä 

Bränn-
bart 

M
et

al
l 

Gi
ps

 

Pl
an

-g
la

s 

Pl
as

t 

Te
xt

il 

Konstruk-
tions-

material In
er

t 
Avesta 625 

624 

1825 

1666 

2035 

1826 

529 

601 

113 

89 

0 

0 

0 

0 

0 

18,3 

200 

200 

238 

460 

Borlänge 38 

DS 

1250 

1973 

1466 

2568 

1472 

1566 

205 

251 

- 

- 

- 

   - 

- 

- 

- 

- 

618 

890 

Falun 1736 

2289 

3604 

2943 

3788 

3083 

1282 

1378 

284 

255 

- 

- 

- 

- 

36 

66 

1983 

987 

195 

0 

Gagnef 270 

243 

969 

955 

727 

762 

362 

370 

43 

38 

- 

- 

- 

- 

1,9 

1,0 

140 

131 

198 

190 

Hedemora 

 

420 

1900 

150 

2800 

2161 

817 

432 

440 

92 

91 

- 

- 

- 

   0 

0 

0 

- 

- 

284 

190 

Leksand 792 1497 869 475 70 - - 3,4 235 345 
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Grovavfall 
2016 (2015), 
ton 

Trädgårds-
avfall 

Tr
ä 

Bränn-
bart 

M
et

al
l 

Gi
ps

 

Pl
an

-g
la

s 

Pl
as

t 

Te
xt

il 

Konstruk-
tions-

material In
er

t 

755 1613 1304 488 80 - - 1,5 316 314 

Ludvika 745 

665 

1553 

1689 

961 

902 

734 

706 

90 

83 

- 

- 

3 

4 

6 

64 

- 

- 

483 

226 

Malung-Sälen 55 

50 

1966 

1491 

2172 

1151 

485 

451 

- 

8 

- 

- 

- 

- 

9,13 

- 

- 

- 

371 

459 

Mora 1221 

1028 

1627 

1710 

1284 

1341 

516 

558 

70 

76 

- 

- 

80 

  78 

53 

28 

351 

728 

263 

303 

Orsa 571 

380 

962 

699 

431 

439 

258 

271 

23 

26 

- 

- 

33 

37 

14,5 

7,5 

- 

52 

DS 

90 

Rättvik 411 

369 

1083 

984 

909 

646 

336 

305 

54 

53 

- 

- 

- 

- 

  8,3 

0,10 

156 

44 

255 

224 

Smedjebacken 150 

150 

2200 

2204 

519 

554 

387 

 450 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7,4 

- 

- 

- 

220 

227 

Säter - - - 

853 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

419 

Vansbro DS 880 

747 

290 

335 

208 

  214 

23 

22 

- 

- 

- 

- 

0,46 

0,37 

- 

- 

104 

125 

Älvdalen 0 21 

689 

564 

673 

304 

291 

42 

24 

- 

- 

24 

24 

5,5 

- 

- 

- 

111 

119 

DALARNA 7034 

8453 

19 587 

22 163 

18 176 

17 254 

7780 

8089 

1109 

1096 

0 

0 

140 

143 

145,6 

186,7 

3065 

2458 

3685 

 4236 
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Grovavfall 
2016 (2015), 
ton 

Trädgårds-
avfall 

Tr
ä 

Bränn-
bart 

M
et

al
l 

Gi
ps

 

Pl
an

-g
la

s 

Pl
as

t 

Te
xt

il 

Konstruk-
tions-

material In
er

t 

Avesta 625 

624 

1825 

1666 

2035 

1826 

529 

601 

113 

89 

0 

0 

0 

0 

0 

18,3 

200 

200 

238 

460 

Borlänge 38 

- 

1250 

1973 

1466 

2568 

1472 

1566 

205 

251 

- 

- 

- 

   - 

- 

- 

- 

- 

618 

890 

Falun 1736 

2289 

3604 

2943 

3788 

3083 

1282 

1378 

284 

255 

- 

- 

- 

- 

36 

66 

1983 

987 

195 

0 

Gagnef 270 

239 

 

969 

955 

727 

762 

362 

370 

43 

38 

- 

- 

- 

- 

11,1 

1,0 

- 

131 

198 

190 

Hedemora 

 

420 

1900 

150 

2800 

2161 

817 

432 

440 

92 

91 

- 

- 

- 

   0 

0 

0 

- 

- 

284 

190 

Leksand 792 

755 

1497 

1613 

869 

1304 

475 

488 

70 

80 

- 

- 

- 

- 

20 

1,5 

235 

316 

345 

314 

Ludvika 745 

665 

1553 

1689 

961 

902 

734 

706 

90 

83 

- 

- 

3 

4 

6 

64 

- 

- 

483 

226 

Malung-Sälen 55 

50 

1966 

1491 

2172 

1151 

485 

451 

- 

8 

- 

- 

- 

- 

9,13 

- 

- 

- 

371 

459 

Mora 1221 

1028 

1627 

1710 

1284 

1341 

516 

558 

70 

76 

- 

- 

80 

  78 

- 

- 

351 

728 

263 

303 

Orsa 571 

380 

962 

699 

431 

439 

258 

271 

23 

26 

- 

- 

33 

37 

- 

0 

- 

52 

DS 

90 

Rättvik 411 

369 

1083 

984 

909 

646 

336 

305 

54 

53 

- 

- 

- 

- 

10,8 

0,57 

156 

44 

255 

224 

Smedjebacken 150 

150 

2200 

2204 

519 

554 

387 

 450 

- - 

- 

- 

- 

7,4 

- 

- 

- 

220 

227 

Säter - - - 

853 

- 

 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

419 

Vansbro - 880 

747 

290 

335 

208 

  214 

23 

22 

- 

- 

- 

- 

2,73 

0,37 

- 

- 

104 

125 
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Grovavfall 
2016 (2015), 
ton 

Trädgårds-
avfall 

Tr
ä 

Bränn-
bart 

M
et

al
l 

Gi
ps

 

Pl
an

-g
la

s 

Pl
as

t 

Te
xt

il 

Konstruk-
tions-

material In
er

t 

Älvdalen 0 21 

68 

564 

673 

304 

291 

42 

24 

- 

- 

24 

24 

- 

- 

- 

- 

111 

119 

DALARNA 7034 

8449 

19 587 

22 163 

18 176 

17 254 

7780 

8089 

1109 

1096 

0 

0 

140 

139 

103,1 

130 

2925 

2458 

3685 

3383 

 

Tabell 4. Mängder farligt avfall 

Farligt avfall 
2016, (2015) kg 

Små-
kemikalier 

Vatten-
baserad 

färg 

Lösnings-
baserad 

färg 

Olje-
haltigt 

från 
hushåll 

Impreg-
nerat trä 

Asbest Övrigt 

Avesta 878 

792 

24 767 

24 408 

14 478 

14 125 

20 242 

19 562 

161 080 

0 

25 360 

29 400 

14 161 

19 138 

Borlänge 8064 

8937 

64 823 

60 147 

28 288 

25 526 

37 458 

26 453 

287 460 

341 880 

8930 

15 240 

33 222 

18 029 

Falun 48 422 

11 716 

58 395 

57 546 

4736 

61 242 

35 381 

28 337 

450 680 

344 290 

13 870 

19 930 

12 953 

13 450 

Gagnef 9867 

9318 

15 780 

15 739 

12 320 

12 778 

12 473 

11 534 

69 945 

62 610 

4020 

3560 

958 

773 

Hedemora 4658 

20 431 

1131 

4619 

27 281 

11 867 

10 100 

10 386 

83 220 

1300 

0 

500 

2450 

5365 

Leksand 13 321 

13 509 

23 865 

24 069 

18 402 

18 480 

14 775 

16 257 

155 760 

150 000 

2460 

4560 

1659 

1433 

Ludvika 23 826 

23 310 

21 706 

0 

33 087 

60 719 

23 687 

21 155 

195 180 

216 010 

13 900 

22 340 

0 

0 

Malung-Sälen 471 

626 

17 550 

14 082 

15 635 

14 338 

9000 

6400 

81 520 

23 000 

16 620 

19 000 

11 795 

13 258 

Mora 6741 

6120 

25 682 

25 191 

15 539 

15 247 

19 175 

20 699 

137 000 

127 000 

7100 

4440 

8511 

11 963 

Orsa 2631 8289 7138 7660 52 000 2000 3480 



24 
 

Farligt avfall 
2016, (2015) kg 

Små-
kemikalier 

Vatten-
baserad 

färg 

Lösnings-
baserad 

färg 

Olje-
haltigt 

från 
hushåll 

Impreg-
nerat trä 

Asbest Övrigt 

2619 8856 7474 5850 65 000 6480 2422 

Rättvik 8981 

10 728 

18 612 

17 804 

15 217 

13 393 

12 569 

10 272 

87 535 

101 005 

14 340 

9580 

1518 

553 

Smedjebacken 361 

380 

14 938 

15 602 

9915 

11 401 

13 478 

11 308 

102 140 

0 

2760 

4000 

8893 

8304 

Säter - 

520 

 

- 

25 000 

- 

- 

- 

11 800 

- 

- 

- 

16 940 

- 

9700 

Vansbro 5485 

5566 

7626 

7321 

8596 

8848 

5581 

6164 

37 820 

30 240 

560 

2780 

912 

926 

Älvdalen 4766 

2477 

10 636 

9100 

8886 

8609 

7426 

7684 

41 540 

37 000 

10 600 

5320 

4415 

4343 

DALARNA  138 472 

    117 049 

313 800 

309 484 

219 518 

284 047 

229 005 

213 861 

194 2880 

1499 335 

122 520 

164 070 

104 927 

109 657 

 

Tabell 5. Mängder flytande avfall 

Slam 2016 , 
(2015), ton 

Flytande avfall 
från hushåll 

(latrin) 

Flytande avfall 
från hushåll 

(slam) 

Flytande avfall 
från hushåll (fett) 

Frityr- och 
matfett från 

hushåll 

Avesta 2,50 

2,67 

5473 

4931 

106 

0,00 

0,00 

0,00 

Borlänge 2,34 

2,16 

5965 

5562 

1562 

 ET 

0,00 

0,00 

Falun - 

8,50 

- 

12 275 

- 

- 

ET 

ET 

Gagnef 4,30 

2,0 

662 

662 

120 

120 

2,30 

1,55 

Hedemora 4,90 

5,50 

4760 

4965 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Slam 2016 , 
(2015), ton 

Flytande avfall 
från hushåll 

(latrin) 

Flytande avfall 
från hushåll 

(slam) 

Flytande avfall 
från hushåll (fett) 

Frityr- och 
matfett från 

hushåll 

Leksand 4,30 

2,20 

4200 

4200 

160 

160 

3,20 

1,80 

Ludvika 5,00 

6,00 

4382 

5625 

69 

107 

69 

107 

Malung-Sälen 4,40 

DS 

7489 

11 962 

 248 

380 

ET 

ET 

Mora 3,00 

3,00 

2968 

3145 

261 

255 

ET 

ET 

Orsa 0,00 

0,00 

2714 

2821 

75 

56 

0,00 

0,00 

Rättvik 0,70 

1,60 

5224 

5224 

150 

150 

2,52 

0,00 

Smedjebacken 2,26 

5,22 

4950 

5182 

97 

69 

0,78 

0,50 

Säter - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Vansbro 2,80 

0,45 

1965 

1965 

60 

60 

0,00 

0,00 

Älvdalen 1,00 

2,00 

4228 

4161 

189 

184 

0,00 

0,00 

DALARNA 37,5 

41,3 

54 980 

72 680 

3097 

1541 

77,8 

110,85 
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6 AVFALLSANLÄGGNINGAR 

6.1 ÅTERVINNINGSSTATIONER (ÅVS) 
 

Tabell 6. Återvinningsstationer (ÅVS) 

ÅVS, 2016 Antal ÅVS 

Avesta 19 

Borlänge 29 

Falun 35 

Gagnef 11 

Hedemora 11 

Leksand 10 

Ludvika 25 

Malung-Sälen 21 

Mora 20 

Orsa 8 

Rättvik 10 

Smedjebacken 19 

Säter 12 

Vansbro 6 

Älvdalen 15 

DALARNA 251 
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6.2 ÅTERVINNINGSCENTRALER (ÅVC) 
 

Tabell 7. Återvinningscentraler (ÅVC) 

ÅVC, 2016 ÅVC Plats Mottagning för 
återanvändning/återbruk 

Avesta 2 Karlslund, Horndal Nej 

Borlänge 1 Fågelmyra Ja 

Falun 3 Falu tätort, Bjursås, Svärdsjö Falu tätort – Ja 

Bjursås – Nej 

Svärdsjö – Nej 

Gagnef 2 Djurås, Dala-Floda Djurås – Ja 
Dala-Floda – Nej  

Hedemora 1 Hamre Ja 

Leksand 1 Limhagen, Leksands tätort Nej 

Ludvika 2 Björnhyttan, Fredriksberg Björnhyttan - Ja, Fredriksberg - Nej 

Malung-Sälen 3 Malung, Lima, Sälen Malung och Lima - Ja.  Sälen – Nej 

Mora 1 Vattumyren Ja 

Orsa 1 Heden Ja 

Rättvik 2 Drafsån Nej 

Smedjebacken 2 Humboberget 
(Smedjebacken) 

Nortippen (Söderbärke) 

Nej 

Säter 1 Säters stadsdel Ja 

Vansbro 1 Bäckdalen Nej 

Älvdalen 3 Älvdalen, Särna, Idre Nej 

DALARNA 26   
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7 FÖREBYGGANDE AV AVFALL 
Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i 
både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.  

Avfallshierarkins prioriteringsordning är: 

• förebyggande av avfall 
• återanvändning 
• materialåtervinning 
• annan återvinning, till exempel energiåtervinning 
• bortskaffande. 

Nationellt har fokus lagts på fyra avfallsströmmar som har stor miljöpåverkan: 

• textilier 
• mat 
• elektronik 
• bygg- och rivningsavfall. 

Som ett exempel kan nämnas att kostnaden för matsvinnet motsvarar 4 000–6 000 kronor för ett 
hushåll varje år. Som matsvinn räknas onödigt matavfall, det vill säga mat som hade kunnat ätas 
upp om den hanterats på rätt sätt och konsumerats i rätt tid. 

I Dalarna samarbetar kommuner och länsstyrelse i ett flertal samverkansformer med syfte att 
förebygga avfall. Olika nätverksgrupper med olika tema-/ansvarsområden är bildade och 
utvecklas successivt, där varje kommun har deltagare från olika berörda verksamhetsområden. 
Området förebyggande av avfall berör i första hand följande nätverksgrupper; 
Förebyggandegruppen, Hållbar konsumtion, Kostnätverket, Miljötinget och Miljöstrategiskt 
nätverk. 

Inom Dala Avfall samverkar länets renhållare löpande med information kring området 
förebyggande. Informationsarbetet läggs upp med en långsiktig Informationsplan som sträcker sig 
över avfallsplaneperioden. Olika kampanjer samordnas löpande inom flera delområden och 
informationsmaterial utvecklas till del gemensamt. Exempel på samordnade insatser utgör 
etableringen av en heltäckande textilinsamling i länet. 

Befolkningens attityder till förebyggande av avfall, t.ex. genom ändrat levnadssätt och 
konsumtionsmönster mäts regelbundet, se tabell 9 nedan. 

På kommunnivå sker naturligtvis än mängd aktiviteter, både via ideella krafter och privata och 
offentliga aktörer. 
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Tabell 8. Kundundersökning 2017 – attityder och beteenden (röd= minst 5 % enheter sämre än 
Sverige medel), grön= minst 5 % enheter bättre) 

ATTITYDER 
OCH 
BETEENDEN, 
2017, % 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 

VÄLDIGT MYCKET 
VILLIG ATT ÄNDRA 
LEVNADSSÄTT FÖR 

ATT MINIMERA 
AVFALLS-

MÄNGDERNA 

ANDEL SOM 
GANSKA ELLER 

VÄLDIGT MYCKET 
STYR SIN 

KONSUMTION 
MOT ÖKAD ÅTER-

ANVÄNDNING 

ANDEL SOM 
GANSKA ELLER 

MYCKET 
SANNOLIKT SKULLE 

SÄLJA/ LÄMNA 
SAKER FÖR ÅTER-

ANVÄNDNING 

ANDEL SOM 
GANSKA ELLER 

MYCKET 
SANNOLIKT 

SKULLE KÖPA 
BEGAGNADE 

SAKER 

Avesta 52 48 81 36 

Borlänge 55 50 86 42 

Falun 59 56 89 57 

Gagnef 56 59 84 54 

Hedemora 53 50 81 49 

Leksand 63 61 88 51 

Ludvika 51 57 86 46 

Malung-Sälen 53 59 77 40 

Mora 58 56 82 42 

Orsa 56 63 84 51 

Rättvik 56 57 86 55 

Smedjebacken 52 48 80 47 

Säter 51 52 82 54 

Vansbro 54 58 80 52 

Älvdalen 58 56 81 53 

Dalarna 2017 55 55 83 49 

Dalarna 2015 41 50 81 47 

Dalarna 2013 33 49 - - 

Sverige 2017 55 53 84 46 

 

Styrkor 

• Generellt allt bättre attityder och beteenden 

• Stor ökning av andelen hushåll som är villig att ändra levnadssätt för att minimera 
avfallsmängder 
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• Stor andel säljer/lämnar saker för återanvändning 

• I jämförelse med Sverige så har Dalarna bättre omdömen generellt för de som anger att de 
styr sin konsumtion mot ökad återanvändning och som vill köpa begagnade saker 

8 KÄLLSORTERING 
Nuvarande system för källsortering är separata kärl för matavfall samt restavfall för alla 
kommuner utom Ludvika och Säter som har den minimala nivån med mat- och restavfall i samma 
kärl.  

Alla hushåll sorterar ut farligt avfall samt förpackningar och returpapper.  

De är möjligt i alla kommuner att hemkompostera matavfall. Samtliga kommuner erbjuder 
invånare och företag att lämna grovavfall och farligt avfall vid ÅVC. I vissa kommuner sker mobila 
insamlingsturer och det är vanligt att det går att beställa budning av grovavfall.  

Tabell 9. Plockanalys 2015, andel i restavfall (röd= minst 10 % sämre än Sverige), grön= minst 10 
% bättre). ENVIR 2015-12-30. 

PLOCKANALYS, 
2015, ANDEL % 

ANDEL FÖRPACKNINGAR OCH 
RETURPAPPER I RESTAVFALL, 

CENTRALKOMPOSTERING MEDEL VILLA 
SAMT LÄGENHET 

ANDEL FARLIGT AVFALL INKL 
EL/BATTERIER I RESTAVFALL, 

CENTRALKOMPOSTERING MEDEL VILLA 
SAMT LÄGENHET 

Avesta 43 0,30 

Borlänge 46 0,39 

Falun 41 0,56 

Gagnef 49 0,32 

Hedemora 38 0,20 

Leksand 42 0,19 

Malung-Sälen 36 0,63 

Mora 39 0,11 

Orsa 36 0,36 

Rättvik 48 0,43 

Smedjebacken - - 

Vansbro 38 0,40 

Älvdalen 32 0,34 

Dalarna 40 0,36 
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PLOCKANALYS, 
2015, ANDEL % 

ANDEL FÖRPACKNINGAR OCH 
RETURPAPPER I RESTAVFALL, 

CENTRALKOMPOSTERING MEDEL VILLA 
SAMT LÄGENHET 

ANDEL FARLIGT AVFALL INKL 
EL/BATTERIER I RESTAVFALL, 

CENTRALKOMPOSTERING MEDEL VILLA 
SAMT LÄGENHET 

Sverige2 35 0,46 

 

Tabell 10. Plockanalys 2015, kg/hushåll*vecka (röd= minst 10 % sämre än Sverige), grön= minst 10 
% bättre). ENVIR 2015-12-30. 

PLOCKANALYS, 2015, 
KG/HUSHÅLL*VECKA 

FÖRPACKNINGAR 
OCH 

RETURPAPPER I 
RESTAVFALL VILLA 

FÖRPACKNINGAR 
OCH 

RETURPAPPER I 
RESTAVFALL 
LÄGENHET 

FARLIGT 
AVFALL INKL 

EL/BATTERIER I 
RESTAVFALL 

VILLA 

FARLIGT 
AVFALL INKL 

EL/BATTERIER I 
RESTAVFALL 
LÄGENHET 

Avesta 3,67 - 0,006 - 

Borlänge 1,79 0,90 0,007 0,010 

Falun 1,33 0,92 0,008 0,012 

Gagnef 2,59 1,72 0,004 0,025 

Hedemora 1,05 2,86 0,004 0,041 

Leksand 1,13 1,22 0,002 0,015 

Ludvika 3,14 2,54 0,014 0,010 

Malung-Sälen 0,92 1,00 0,016 0,007 

Mora 1,23 1,37 0,002 0,024 

Orsa 1,31 1,03 0,011 0,004 

Rättvik 1,22 1,58 0,015 0,011 

Smedjebacken - - - - 

Säter 2,87 - 0,005 - 

Vansbro 1,16 1,00 0,011 0,006 

Älvdalen 1,17 1,49 0,012 0,019 

Dalarna 1,76 1,46 0,008 0,018 

Sverige 1,52 1,52 0,02 0,02 

 

                                                           
2 Avfall Sverige Rapport 2016:28. Kommuner med källsortering matavfall.  
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Styrkor 

• Mycket väl fungerande källsortering av farligt avfall samt elavfall/batterier, synnerhet i 
villahushåll 

Svagheter 

• Källsortering av förpackningar och returpapper är bristfällig i många av kommunerna, särskilt i 
kommuner utan källsortering matavfall  

9 STATISTIK AVFALLSMÄNGDER 

9.1 INSAMLING AV HUSHÅLLSAVFALL 
I tabeller anger grönt> 20 % bättre och rött> 20 % sämre än Sverige medel, om inte annat anges. 
Dessa värden anges enbart när tal är värderingsbara, d.v.s. det anger en styrka eller svaghet.  

Tabell 11. Nyckeltal och statistik hushållsavfall (röd= minst 10 % sämre än Sverige avseende 2016), 
grön= minst 10 % bättre avseende 2016).  

Hushållsavfall 
exkl. slam 2016, 
(2015) kg/person 

Hushålls-
avfall exkl. 

slam 

Mat- 
och 
rest-
avfall 

varav 
insamlat 
matavfall 

Grov-
avfall 

Farligt 
avfall, 
exkl. el 

Förpacknings- 
och tidnings-

material 

Avesta 556 

547 

230 

230 

34 

5,2 

253 

254 

11,13 

4,67 

47 

44 

Borlänge 421 

434 

220 

195 

46 

42 

104 

148 

8,90 

9,55 

73 

65 

Falun 463 

512 

167 

167 

65 

62 

190 

207 

10,84 

9,17 

79 

111 

Gagnef 482 

478 

140 

141 

56 

52 

251 

252 

11,67 

10,45 

60 

58 

Hedemora 532 

692 

217 

173 

40 

51 

238 

416 

8,19 

3,52 

49 

81 

Leksand 564 

603 

221 

219 

80 

74 

246 

285 

12,72 

13,11 

63 

65 

Ludvika 523 

505 

241 

225 

0 

0 

175 

166 

10,99 

12,15 

74 

77 

Malung-Sälen 386 137 24 195 5,76 36 
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Hushållsavfall 
exkl. slam 2016, 
(2015) kg/person 

Hushålls-
avfall exkl. 

slam 

Mat- 
och 
rest-
avfall 

varav 
insamlat 
matavfall 

Grov-
avfall 

Farligt 
avfall, 
exkl. el 

Förpacknings- 
och tidnings-

material 

440 246 24 140 3,46 40 

Mora 530 

554 

172 

166 

56 

56 

258 

278 

10,13 

9,79 

79 

79 

Orsa 615 

599 

213 

219 

47 

44 

309 

276 

10,96 

13,19 

70 

71 

Rättvik 549 

527 

186 

188 

60 

62 

262 

226 

12,44 

13,52 

72 

82 

Smedjebacken 579 

605 

160 

163 

14,4 

13 

326 

344 

13,62 

4,68 

64 

78 

Säter - 

- 

- 

214 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

53 

46 

Vansbro 480 

483 

147 

143 

56 

54 

219 

217 

9,22 

8,84 

89 

98 

Älvdalen 373 

425 

176 

165 

26 

22 

107 

167 

7,59 

6,40 

73 

71 

Dalarna medel 504 

529 

188 

190 

43 

40 

224 

241 

10,3 

8,8 

65 

71 

Sverige  507 

505 

210 

213 

33 

27 

199 

204 

8,6 

8,5 

68 

69 
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Tabell 12. Nyckeltal och statistik miljö (röd=10 % sämre än Sverige, grön 10 % bättre) 

Miljö insamling, 2016, (2015) Miljövänliga drivmedel insamling mat- och restavfall, % 

Avesta 50 (21) 

Borlänge 94 (55) 

Falun 100 (44) 

Gagnef 38 (32) 

Hedemora 0 (0) 

Leksand 38 (32) 

Ludvika 5 (5) 

Malung-Sälen - 

Mora 0 (0) 

Orsa 0 (0) 

Rättvik 38 (32) 

Smedjebacken 5 (0) 

Säter 0 (0) 

Vansbro 38 (32) 

Älvdalen 0 (0) 

Dalarna medel 31,2 (16,9) 

Sverige  46 (37) 

 

Tabell 13. Kundundersökning 2017 – generella avfallstjänster (röd= minst 5 % enheter sämre än 
Sverige medel), grön= minst 5 % enheter bättre) 

ATTITYDER 
OCH 
BETEENDEN, 
2017, % 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 

MYCKET NÖJDA MED 
KOMMUNENS 

AVFALLSHANTERING 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 
MYCKET NÖJDA 

MED HUR 
HÄMTNING AV 

HUSHÅLLSAVFALL 
FUNGERAR 

ANDEL SOM 
TYCKER DET ÄR 
GANSKA ELLER 

MYCKET ENKELT 
ATT LÄMNA 

FÖRPACKNINGAR 
OCH RETURPAPPER 
TILL ÅTERVINNING 

ANDEL SOM 
TYCKER ATT 

DET ÄR 
GANSKA ELLER 

MYCKET 
ENKELT ATT 

LÄMNA 
GROVAVFALL 

Avesta 80 86 77 64 

Borlänge 87 93 81 64 

Falun 89 91 81 79 
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Gagnef 72 71 77 66 

Hedemora 74 81 73 72 

Leksand 87 85 83 78 

Ludvika 85 94 71 64 

Malung-Sälen 67 66 77 62 

Mora 85 84 75 74 

Orsa 85 85 75 72 

Rättvik 84 81 76 65 

Smedjebacken 84 91 80 70 

Säter 76 89 72 57 

Vansbro 76 89 75 53 

Älvdalen 67 74 75 57 

Dalarna 2017 80 84 77 66 

Dalarna 2015 82 86 80 62 

Dalarna 2013 81 87 - 62 

Sverige 2017 82 87 78 66 

 

Styrkor 

• Liten mängd mat- och restavfall 

• Allt fler tycker att det är enkelt att lämna grovavfall 

Svagheter 

• Liten användning av miljövänliga drivmedel vid insamling av hushållsavfall 

• Stor mängd grovavfall 

• Ganska stor andel hushåll anser att det hämtningen av avfall vid sin fastighet fungerar 
bristfälligt 
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9.2 INSAMLING AV FÖRPACKNINGAR OCH RETURPAPPER 
Återvinningsstationer (ÅVS) används för att samla in förpackningar och returpapper som ligger 
under producentansvar. Producenterna har bildat Förpacknings- och tidningsinsamlingen för att 
ansvara för insamlingen.  

Tabell 14. Täthet ÅVS.  

ÅVS, 2016, (2015) ÅVS PER 1000 PERSONER 

Avesta 0,81 (0,83) 

Borlänge 0,55 (0,56) 

Falun - (0,62) 

Gagnef 1,02 (0,99) 

Hedemora 0,70 (0,71) 

Leksand 0,55 (0,57) 

Ludvika 0,88 (0,88) 

Malung-Sälen 0,79 (0,80) 

Mora 1,01 (1,02) 

Orsa 0,79 (0,94) 

Rättvik 0,78 (0,83) 

Smedjebacken 1,70 (1,74) 

Säter 1,01 

Vansbro 0,83 (0,86) 

Älvdalen 1,29 (1,29) 

Dalarna 0,9 (0,9) 

Sverige 0,72 (0,75) 

 

Tabell 15. Nyckeltal och statistik förpackningar och returpapper 

Förpackningar och returpapper 2016, (2015) 
kg/person 

Papper Plast Metall Glas Returpapper 

Avesta 6,2 

7,1 

2,6 

2,7 

0,9 

0,9 

16,0 

11,1 

22 

22 

Borlänge 6,6 

6,5 

4,1 

3,5 

1,9 

2,1 

29 

17,7 

32 

36 
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Förpackningar och returpapper 2016, (2015) 
kg/person 

Papper Plast Metall Glas Returpapper 

Falun 7,1 

7,8 

5,6 

6,5 

2,0 

2,4 

31 

45 

34 

50 

Gagnef 9,7 

8,7 

6,7 

6,3 

2,7 

3,2 

21 

15,7 

20 

24 

Hedemora 8,4 

10,5 

5,5 

5,7 

1,8 

1,7 

14,1 

10,3 

19,6 

53 

Leksand 8,4 

9,1 

5,8 

5,9 

2,0 

1,8 

27 

18,5 

19,6 

30 

Ludvika 12,4 

16,3 

6,7 

7,1 

2,6 

3,3 

21 

17,6 

31 

33 

Malung-Sälen 5,2 

5,0 

2,8 

2,7 

1,1 

1,0 

18,3 

19,1 

8,8 

12,7 

Mora 11,4 

11,2 

7,5 

8,0 

2,0 

2,1 

22 

22 

36 

35 

Orsa 8,6 

9,8 

7,8 

7,1 

1,7 

1,8 

27 

25 

25 

27 

Rättvik 9,7 

10,7 

6,0 

6,1 

2,8 

2,6 

31 

34 

23 

29 

Smedjebacken 11,3 

12,1 

9,5 

8,1 

2,0 

2,1 

18,1 

11,1 

33 

45 

Säter 7,4 

8,3 

 

3,2 

3,3 

1,9 

1,3 

18,7 

11,2 

22 

22 

Vansbro 15,7 

16,0 

10,7 

10,0 

2,4 

3,1 

23 

23 

36 

47 

Älvdalen 18,5 

17,9 

11,3 

10,6 

3,6 

5,0 

25 

22 

15,1 

15,7 

Dalarna medel 9,8 

10,4 

6,4 

6,2 

2,1 

2,3 

22,9 

20,3 

25,1 

33 
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Förpackningar och returpapper 2016, (2015) 
kg/person 

Papper Plast Metall Glas Returpapper 

Sverige  13,9 

13,9 

6,7 

6,3 

1,7 

1,7 

18,8 

17,9 

26 

29 

 

Tabell 16. Kundundersökning 2017 – förpackningar och returpapper (röd= minst 5 % enheter 
sämre än Sverige medel), grön= minst 5 % enheter bättre) 

FÖRPACK-
NINGAR OCH 
RETURPAPPER, 
2017, % 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 
MYCKET NÖJD 

SAMMAN-
FATTNINGSVIS 

EFTER ETT BESÖK 
VID ÅVS 

ANDEL SOM 
ÄR GANSKA 

ELLER 
MYCKET 

NÖJD MED 
TILLGÄNG-
LIGHET ÅVS 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 
MYCKET NÖJD 
MED HUR ÅVS 

FUNGERAR 
NÄR DET 

GÄLLER ATT 
LÄMNA 

FÖRPACK-
NINGAR OCH 

RETUR-PAPPER 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 
MYCKET NÖJD 

MED HUR OFTA 
BEHÅLLARNA 
TÖMS PÅ ÅVS 

ANDEL 
SOM ÄR 
GANSKA 

ELLER 
MYCKET 

NÖJD MED 
HUR RENT 

OCH 
SNYGGT 

DET ÄR PÅ 
ÅVS 

Avesta 62 77 73 46 39 

Borlänge 63 81 76 45 35 

Falun 58 80 71 41 29 

Gagnef 67 81 78 41 44 

Hedemora 56 71 69 33 33 

Leksand 75 79 82 55 53 

Ludvika 62 75 67 35 23 

Malung-Sälen 69 75 74 49 54 

Mora 60 76 71 33 33 

Orsa 57 74 76 47 38 

Rättvik 64 72 77 45 41 

Smedjebacken 56 81 66 29 28 

Säter 66 71 74 45 48 

Vansbro 63 79 73 42 42 

Älvdalen 59 66 71 44 37 

Dalarna 2017 62 76 73 42 38 

Dalarna 2015 71 70 77 48 49 
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FÖRPACK-
NINGAR OCH 
RETURPAPPER, 
2017, % 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 
MYCKET NÖJD 

SAMMAN-
FATTNINGSVIS 

EFTER ETT BESÖK 
VID ÅVS 

ANDEL SOM 
ÄR GANSKA 

ELLER 
MYCKET 

NÖJD MED 
TILLGÄNG-
LIGHET ÅVS 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 
MYCKET NÖJD 
MED HUR ÅVS 

FUNGERAR 
NÄR DET 

GÄLLER ATT 
LÄMNA 

FÖRPACK-
NINGAR OCH 

RETUR-PAPPER 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 
MYCKET NÖJD 

MED HUR OFTA 
BEHÅLLARNA 
TÖMS PÅ ÅVS 

ANDEL 
SOM ÄR 
GANSKA 

ELLER 
MYCKET 

NÖJD MED 
HUR RENT 

OCH 
SNYGGT 

DET ÄR PÅ 
ÅVS 

Dalarna 2013 71 75 78 48 50 

Sverige 2017 67 79 77 47 43 

 

Styrkor 

• Jämförelsevis hög täthet på återvinningsstationer 

Svagheter 

• Generellt låg och sjunkande kundnöjdhet återvinningsstationer 

9.3 INSAMLING AV GROVAVFALL 
Grovavfall samlas normalt in via kommunens återvinningscentraler. Det kan även vara möjligt att 
få grovavfall hämtat vid fastighet. Med grovavfall avses skrymmande hushållsavfall som ej kan 
lämnas i kärl vid fastighet.  

Tabell 17. Nyckeltal och statistik mängder grovavfall 

Grovavfall 2016, (2015) kg/person 

 

Trädgårdsavfall Trä Brännbart Metallskrot Gips 

Avesta 27 

27 

78 

72 

87 

79 

23 

26 

4,8 

3,9 

Borlänge 0,72 

- 

24 

38 

28 

49 

28 

30 

3,9 

4,8 

Falun 29 

39 

61 

50 

64 

53 

22 

24 

4,8 

4,4 

Gagnef 25 

22 

90 

86 

68 

68 

34 

33 

4,0 

3,4 

Hedemora 27 9,6 137 27 5,9 
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Grovavfall 2016, (2015) kg/person 

 

Trädgårdsavfall Trä Brännbart Metallskrot Gips 

123 181 53 28 5,9 

Leksand 44 

43 

83 

93 

48 

75 

26 

28 

3,9 

4,6 

Ludvika 26 

24 

55 

60 

34 

32 

26 

25 

3,2 

2,9 

Malung-Sälen 2,1 

2 

74 

57 

82 

44 

18,3 

17,2 

0 

0.3 

Mora 56 

48 

75 

79 

59 

62 

24 

26 

3,2 

3,5 

Orsa 75 

51 

127 

93 

57 

59 

34 

36 

3,0 

3,5 

Rättvik 32 

31 

85 

81 

71 

53 

26 

25 

4,2 

4,4 

Smedjebacken 13,4 

13,8 

197 

202 

46 

51 

35 

41 

- 

- 

Säter - 

- 

- 

- 

- 

76 

- 

- 

- 

- 

Vansbro - 

- 

122 

107 

40 

48 

29 

31 

3,2 

3,1 

Älvdalen 0 

0 

1,8 

59 

48 

58 

26 

25 

3,6 

2,1 

Dalarna medel 27,5 

35 

77,3 

89,9 

62 

57 

27 

28 

 4,0 

 3,6 

Sverige  32 

34 

57 

57 

44 

47 

21 

21 

3,8 

3,9 

 

Grovavfall 2016, (2015) kg/person Planglas Plast Textil Konstruktionsmaterial Inert 

Avesta 0 

- 

0 

0 

0 

0,79 

8,5 

8,7 

10,2 

20 
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Grovavfall 2016, (2015) kg/person Planglas Plast Textil Konstruktionsmaterial Inert 

Borlänge - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11,7 

17,1 

Falun - 

- 

- 

- 

0,61 

1,13 

33 

16,9 

3,3 

0 

Gagnef - 

- 

- 

- 

 0,18 

0,09 

13,03 

11,8 

18,4 

17,1 

Hedemora - 

- 

- 

0 

0 

0 

- 

- 

18,1 

12,3 

Leksand - 

- 

- 

- 

1,19 

0,09 

12,96 

18,1 

19,1 

18,0 

Ludvika - 

- 

0,11 

0,14 

0,21 

2,26 

- 

- 

17,0 

8,0 

Malung-Sälen - 

- 

- 

- 

0,34 

- 

- 

- 

14 

17,5 

Mora - 

- 

3,7 

3,6 

2,45 

1,31 

16,18 

34 

12,1 

14,1 

Orsa - 

- 

4,4 

4,9 

1,91 

1,0 

- 

7,0 

- 

12,1 

Rättvik - 

- 

- 

- 

0,65 

0,01 

12,22 

3,6 

20 

18,5 

Smedjebacken - 

- 

- 

- 

0,66 

- 

- 

- 

19,7 

21 

Säter - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

37 

Vansbro - 

- 

- 

- 

0,06 

0,05 

- 

- 

14,5 

17,9 

Älvdalen - 

- 

2,1 

2,0 

0,47 

- 

- 

- 

9,5 

10,2 

Dalarna medel - 

- 

- 

- 

0,59 

0,67 

- 

- 

14,4 

16,1 
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Grovavfall 2016, (2015) kg/person Planglas Plast Textil Konstruktionsmaterial Inert 

Sverige  0,01 

0,19 

1,2 

1,3 

0,23 

0,04 

21 

21 

8,4 

8,8 

 

Tabell 18. Nyckeltal och statistik övrigt grovavfall (röd=10 % sämre än Sverige, grön 10 % bättre) 

Övrigt,  
grovavfall 2016, 
(2015) 

Byggmaterial till 
återanvändning, 

kg/person 

Textil till 
återanvändning, 

kg/person 

Öppettider 
största ÅVC, 
tim./vecka 

Öppettider 
största åvc 
kväll/helg, 
tim./vecka 

Avesta 0,00 

0,00 

1,54 

0,00 

54 

53 

9 

8 

Borlänge - 

- 

- 

0,15 

72 

72 

27 

27 

Falun 0,00 

0,00 

1,23 

1,13 

70 

68 

25 

23 

Gagnef - 

- 

0,79 

0,09 

23 

23 

5,1 

5,1 

Hedemora 0,00 

0,00 

0,08 

0,08 

55 

54 

10 

9 

Leksand - 

- 

0,86 

0,08 

42 

42 

12 

12 

Ludvika - 

- 

3,14 

2,26 

48 

48 

13 

13 

Malung-Sälen - 

- 

0,89 

- 

37 

37 

3,75 

3,75 

Mora 0,02 

0,02 

2,67 

1,37 

38 

38 

10 

10 

Orsa 0,03 

0,01 

2,11 

1,04 

19 

19 

7 

7 

Rättvik - 

- 

0,60 

0,04 

37 

37 

7 

7 

Smedjebacken - 0,66 19 5 
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Övrigt,  
grovavfall 2016, 
(2015) 

Byggmaterial till 
återanvändning, 

kg/person 

Textil till 
återanvändning, 

kg/person 

Öppettider 
största ÅVC, 
tim./vecka 

Öppettider 
största åvc 
kväll/helg, 
tim./vecka 

- 0,50 19 5 

Säter - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Vansbro - 

- 

0,29 

0,05 

19,2 

19,2 

4,2 

4,2 

Älvdalen 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

25 

25 

10,25 

10,25 

Dalarna medel - 

- 

1,37 

0,56 

39,9 

39,6 

10,6 

10,3 

Sverige  0 

0 

1,1 

0,59 

46 

46 

10 

10 

 

Tabell 19. Kundundersökning 2017 – grovavfall (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige medel), 
grön= minst 5 % enheter bättre) 

GROVAVFALL/ÅVC, 
2017, % 

ANDEL SOM ÄR GANSKA 
ELLER MYCKET NÖJD 

SAMMANFATTNINGSVIS 
EFTER ETT BESÖK VID 

ÅVC 

ANDEL 
SOM ÄR 
GANSKA 

ELLER 
MYCKET 

NÖJD 
MED 

NÄRHET 
TILL ÅVC 

ANDEL SOM 
ÄR GANSKA 

ELLER MYCKET 
NÖJD MED 

ÖPPETTIDER 
PÅ ÅVC 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 

MYCKET NÖJD MED 
FRAMKOMLIGHET 

VID ÅVC 

Avesta 74 69 69 61 

Borlänge 89 62 92 78 

Falun 94 74 79 76 

Gagnef 84 78 57 76 

Hedemora 93 77 75 88 

Leksand 95 80 83 92 

Ludvika 97 63 86 92 

Malung-Sälen 82 73 50 83 
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GROVAVFALL/ÅVC, 
2017, % 

ANDEL SOM ÄR GANSKA 
ELLER MYCKET NÖJD 

SAMMANFATTNINGSVIS 
EFTER ETT BESÖK VID 

ÅVC 

ANDEL 
SOM ÄR 
GANSKA 

ELLER 
MYCKET 

NÖJD 
MED 

NÄRHET 
TILL ÅVC 

ANDEL SOM 
ÄR GANSKA 

ELLER MYCKET 
NÖJD MED 

ÖPPETTIDER 
PÅ ÅVC 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 

MYCKET NÖJD MED 
FRAMKOMLIGHET 

VID ÅVC 

Mora 94 72 79 94 

Orsa 92 77 64 91 

Rättvik 93 64 73 92 

Smedjebacken 91 68 64 84 

Säter 89 59 67 80 

Vansbro 87 47 48 85 

Älvdalen 84 61 48 88 

Dalarna 2017 89 68 69 84 

Dalarna 2015 89 64 70 84 

Dalarna 2013 85 64 67 78 

Sverige 2017 88 71 71 80 

 

GROVAVFALL/ÅVC, 
2017, % 

ANDEL SOM ÄR GANSKA 
ELLER MYCKET NÖJD 
MED INFORMATION/ 
SKYLTNING VID ÅVC 

ANDEL SOM ÄR GANSKA 
ELLER MYCKET NÖJD MED 

PERSONALENS KUNNIGHET 
OCH SERVICE-KÄNSLA VID 

ÅVC  

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 

MYCKET NÖJD MED 
HUR RENT OCH 

SNYGGT DET ÄR PÅ 
ÅVC 

Avesta 66 73 61 

Borlänge 86 84 86 

Falun 88 86 93 

Gagnef 79 72 81 

Hedemora 93 90 97 

Leksand 94 89 97 

Ludvika 92 88 94 

Malung-Sälen 81 84 88 
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GROVAVFALL/ÅVC, 
2017, % 

ANDEL SOM ÄR GANSKA 
ELLER MYCKET NÖJD 
MED INFORMATION/ 
SKYLTNING VID ÅVC 

ANDEL SOM ÄR GANSKA 
ELLER MYCKET NÖJD MED 

PERSONALENS KUNNIGHET 
OCH SERVICE-KÄNSLA VID 

ÅVC  

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 

MYCKET NÖJD MED 
HUR RENT OCH 

SNYGGT DET ÄR PÅ 
ÅVC 

Mora 94 89 96 

Orsa 93 87 95 

Rättvik 92 91 95 

Smedjebacken 86 90 93 

Säter 86 82 86 

Vansbro 84 86 92 

Älvdalen 82 90 85 

Dalarna 2017 86 85 89 

Dalarna 2015 86 87 89 

Dalarna 2013 82 85 85 

Sverige 2017 82 84 87 

 

Styrkor 

• Hög kundnöjdhet samlat omdöme besök ÅVC, i synnerhet gällande framkomlighet, 
skyltning, personalens kunnighet och servicekänsla samt städning 

Svagheter 

• Liten mängd insamlade textilier 
• Stor variation öppettider kväll/helg ÅVC 

9.4 INSAMLING AV FARLIGT AVFALL OCH ELAVFALL 
Farligt avfall och elavfall från hushållen lämnas vid ÅVC eller vid olika platser där farligt avfall och 
elavfall kan lämnas in. Det kan också vara möjligt att få detta hämtat vid fastighet via budning.  

Källsortering och omhändertagande av farligt avfall och elavfall är en av avfallshanteringens 
viktigaste uppgifter.  
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Tabell 20. Nyckeltal och statistik mängder farligt avfall exkl. elavfall 

Farligt avfall 
2016, (2015) 
kg/person 

Farligt 
avfall 
totalt 

Små-
kemi-
kalier 

Vatten-
baserad 

färg 

Lösnings-
baserad 

färg 

Olje-
haltigt 
avfall 

Impreg-
nerat 

trä 

Asbest Övrigt 

Avesta 11,13 

4,67 

0,04 

0,03 

1,06 

1,1 

0,62 

0,61 

0,86 

0,85 

6,87 

0 

 1,08 

  1,28 

0,6 

0,83 

Borlänge 8,90 

9,55 

0,15 

0,17 

1,23 

1,2 

0,54 

0,49 

0,71 

0,51 

5,46 

6,58 

0,17 

0,29 

0,63 

0,35 

Falun 10,84 

9,17 

0,82 

0,20 

0,98 

0,98 

0,08 

1,05 

0,6 

0,48 

7,6 

5,88 

0,23 

0,34 

0,22 

0,23 

Gagnef 11,67 

10,45 

0,92 

0,84 

1,47 

1,4 

1,15 

1,15 

1,16 

1,04 

6,51 

5,62 

0,37 

0,32 

0,09 

0,07 

Hedemora 8,19 

3,52 

0,3 

1,32 

0,07 

0,30 

1,73 

0,77 

0,64 

0,67 

5,29 

0,08 

0 

0,03 

0,16 

0,35 

Leksand 12,72 

13,11 

0,74 

0,78 

1,32 

1,4 

1,02 

1,06 

0,82 

0,93 

8,6 

8,61 

0,14 

0,26 

0,09 

0,08 

Ludvika 10,99 

12,15 

0,84 

0,82 

0,77 

0 

1,17 

2,15 

0,84 

0,75 

6,89 

7,64 

0,49 

0,79 

0 

0 

Malung-Sälen 5,76 

3,46 

0,02 

0,02 

0,66 

0,54 

0,59 

0,55 

0,34 

0,24 

3,08 

0,88 

0,63 

0,73 

0,44 

0,51 

Mora 10,13 

9,79 

0,31 

0,28 

1,18 

1,17 

0,72 

0,71 

0,88 

0,96 

6,31 

5,90 

0,33 

0,21 

0,39 

0,56 

Orsa 10,96 

13,19 

0,35 

0,35 

1,09 

1,18 

0,94 

1,00 

1,01 

0,78 

6,85 

8,69 

0,26 

0,87 

0,46 

0,32 

Rättvik 12,44 

13,52 

0,7 

0,89 

1,46 

1,5 

1,19 

1,11 

0,98 

0,85 

6,86 

8,36 

1,12 

0,79 

0,12 

0,05 

Smedjebacken 13,62 

4,68 

0,03 

0,03 

1,33 

1.4 

0,89 

1,05 

1,2 

1,04 

9,13 

0 

0,25 

0,37 

0,79 

0,76 

Säter - 

- 

- 

0,05 

- 

2,2 

- 

- 

- 

1,05 

- 

- 

- 

1,50 

- 

0,86 

Vansbro 9,22 

8,84 

0,76 

0,80 

1,06 

1,05 

1,19 

1,26 

0,77 

0,88 

5,24 

4,32 

0,08 

0,40 

0,13 

0,13 
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Farligt avfall 
2016, (2015) 
kg/person 

Farligt 
avfall 
totalt 

Små-
kemi-
kalier 

Vatten-
baserad 

färg 

Lösnings-
baserad 

färg 

Olje-
haltigt 
avfall 

Impreg-
nerat 

trä 

Asbest Övrigt 

Älvdalen 7,59 

6,4 

0,41 

0,21 

0,91 

0,78 

0,76 

0,74 

0,64 

0,66 

3,57 

3,18 

0,91 

0,46 

0,38 

0,37 

Dalarna medel 10,29 

8,75 

0,46 

0,45 

1,04 

1,07 

0,9 

0,98 

0,82 

0,78 

6,3 

4,7 

0,43 

0,58 

0,32 

0,36 

Sverige  8,6 

8,5 

0,22 

0,17 

1,0 

1,0 

0,87 

0,91 

0,47 

0,50 

5,7 

5,6 

0,29 

0,31 

0,14 

0,10 

 

Tabell 21. Nyckeltal och statistik mängder elavfall 

Elavfall 2016, (2015) kg/person Elavfall totalt Bärbara batterier Bilbatterier 

Avesta 13,51 

14,23 

0,14 

0,25 

0,78 

0,00 

Borlänge 13,46 

14,57 

0,65 

0,59 

0,59 

0,95 

Falun 15,35 

16,81 

0,23 

0,29 

1,22 

1,19 

Gagnef 16,42 

15,35 

0,46 

0,26 

1,92 

0,45 

Hedemora 16,74 

18,91 

0,46 

0,06 

1,03 

0,00 

Leksand 19,22 

19,84 

0,54 

0,44 

1,42 

1,23 

Ludvika 17,99 

19,56 

0,18 

0,24 

0,74 

1,05 

Malung-Sälen 10,73 

10,33 

0,17 

0.17 

1,13 

0,44 

Mora 9,81 

19,34 

0,2 

0,27 

1,58 

1,95 

Orsa 10,46 0,25 2,08 
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Elavfall 2016, (2015) kg/person Elavfall totalt Bärbara batterier Bilbatterier 

18,30 0,43 2,01 

Rättvik 15,41 

16,47 

0,4 

0,39 

0,87 

0,82 

Smedjebacken 14,33 

14,30 

0,47 

0,21 

0,67 

1,08 

Säter 14,08 

13,89 

0,34 

0,21 

- 

- 

Vansbro 15,91 

14,60 

0,46 

0,22 

0,05 

1,37 

Älvdalen 7,84 

14,43 

0,22 

0,22 

1,12 

1,12 

Dalarna medel 14,1 

16 

0,34 

0,28 

1,08 

0,97 

Sverige  14,4 

15 

0,25 

0,29 

0,86 

0,85 

 

Tabell 22 Kundundersökning 2017 – farligt avfall (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige 
medel), grön= minst 5 % enheter bättre) 

FARLIGT 
AVFALL, 2017, 
% 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER 

MYCKET NÖJD MED 
INFORMATION OM 

FARLIGT AVFALL 

ANDEL SOM ÄR 
GANSKA ELLER MYCKET 

NÖJD MED 
TILLGÄNGLIGHET 

INLÄMNING FARLIGT 
AVFALL 

ANDEL SOM 
LÄMNAR IN 

GANSKA 
ELLER 

VÄLDIGT 
FARLIGT 
AVFALL 

ANDEL SOM 
LÄMNAR IN 

GANSKA ELLER 
VÄLDIGT 

MYCKET AV 
ELAVFALLET 

Avesta 51 61 76 86 

Borlänge 68 68 85 90 

Falun 75 79 85 90 

Gagnef 77 65 77 82 

Hedemora 67 69 73 83 

Leksand 80 80 83 84 

Ludvika 62 68 81 90 
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Malung-Sälen 62 55 67 70 

Mora 76 75 72 80 

Orsa 76 69 75 80 

Rättvik 79 70 80 84 

Smedjebacken 63 66 83 92 

Säter 55 55 80 85 

Vansbro 67 45 72 79 

Älvdalen 72 55 67 78 

Dalarna 2017 69 65 77 84 

Dalarna 2015 78 66 73 78 

Dalarna 2013 79 64 71 76 

Sverige 2017 66 67 76 83 

 

Styrkor 

• Hög kundnöjdhet information om farligt avfall, dock starkt avtagande 

• Starkt ökande andel som anger att del lämnar in farligt avfall och elavfall 

Svagheter 

• Stora skillnader mellan Dalarnas kommuner i kundomdömen tillgänglighet lämna farligt avfall 
samt insamlade mängder farligt avfall 

10 AVFALLETS OMHÄNDERTAGANDE 
Hushållsavfallets omhändertagande är till stor del inriktat på bästa möjliga miljö. Det avfall som 
ända uppkommer ska helst återanvändas, sedan materialåtervinnas, energi utvinnas och sist 
deponeras i enlighet med en så kallade avfallstrappan som numera är införd i Miljöbalken. 

Allra sämst är dock att avfallet hamnar i naturen okontrollerat (nedskräpning, dumpning).  

Matavfallet läggs i eget kärl för transport till behandlingsanläggning. Viss del av matavfallet 
hemkomposteras. Restavfallet (brännbart) läggs i eget kärl för transport till avfallsförbränning. 

Grovavfallet används till olika ändamål, såväl återvinning som deponering. 

Förpacknings- och tidningsmaterial ska materialåtervinnas, även om en stor andel hamnar i 
soppåsen för restavfall.  
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Tabell 23. Nyckeltal och statistik miljö (röd=10 % sämre än Sverige, grön 10 % bättre) 

Miljö, 2016, 
(2015) 

Mängd hushållsavfall 
insamlat ämnat för 

materialåtervinning, 
kg/person  

Andel hushålls-
avfall insamlat 
för material-

återvinning, exkl. 
biologisk 

behandling (%) 

Andel uppkommet 
matavfall som 

behandlas 
biologiskt så att 
både växtnäring 
och energi tas 

tillvara (%) 

Hushållsavfall 
till deponering, 

kg/ person 

Avesta 113 

113 

20 

20 

31 

0,00 

10,15 

20 

Borlänge 128 

124 

30 

29 

26 

0,00 

8,08 

11,76 

Falun 176 

195 

37 

37 

25 

0,00 

3,29 

3,26 

Gagnef 141 28 24 18,43 



51 
 

Miljö, 2016, 
(2015) 

Mängd hushållsavfall 
insamlat ämnat för 

materialåtervinning, 
kg/person  

Andel hushålls-
avfall insamlat 
för material-

återvinning, exkl. 
biologisk 

behandling (%) 

Andel uppkommet 
matavfall som 

behandlas 
biologiskt så att 
både växtnäring 
och energi tas 

tillvara (%) 

Hushållsavfall 
till deponering, 

kg/ person 

133 27 0,00 17,06 

Hedemora 114 

147 

21 

21 

0,00 

0,00 

18,08 

12,28 

Leksand 136 

142 

23 

23 

34 

0,00 

19,06 

18,03 

Ludvika 136 

141 

26 

28 

0,00 

0,00 

5,82 

7,99 

Malung-Sälen 71 

71 

18,37 

15,7 

7,62 

0,00 

14 

17,53 

Mora 148 

175 

27 

30 

13,04 

0,00 

12,44 

14,09 

Orsa 135 

152 

21 

24 

10,97 

0,00 

15,15 

17,52 

Rättvik 142 

142 

25 

26 

24 

0,00 

19,98 

18,54 

Smedjebacken 129 

150 

20 

23 

6,54 

0,00 

19,66 

22 

Säter - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Vansbro 147 

159 

30 

32 

23 

0,00 

14,45 

17,86 

Älvdalen 130 

126 

33 

28 

6,10 

0,00 

10,49 

10,56 

Dalarna 
medel 

132 

140 

25,7 

26 

16,5 

0,00 

13,5 

14,9 

Sverige  136 26 18,1 9,6 



52 
 

Miljö, 2016, 
(2015) 

Mängd hushållsavfall 
insamlat ämnat för 

materialåtervinning, 
kg/person  

Andel hushålls-
avfall insamlat 
för material-

återvinning, exkl. 
biologisk 

behandling (%) 

Andel uppkommet 
matavfall som 

behandlas 
biologiskt så att 
både växtnäring 
och energi tas 

tillvara (%) 

Hushållsavfall 
till deponering, 

kg/ person 

143 27 14,6 10,5 

 

Tabell 24. Kundundersökning 2017 – miljö (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige medel), 
grön= minst 5 % enheter bättre) 

MILJÖ, 2017, 
% 

ANDEL SOM HAR GANSKA ELLER MYCKET STORT FÖRTROENDE ATT DET 
AVFALL KOMMUNEN SAMLAR IN BEHANDLAS OCH ÅTERVINNS PÅ ETT 

RIKTIGT SÄTT 

Avesta 60 

Borlänge 89 

Falun 90 

Gagnef 77 

Hedemora 75 

Leksand 85 

Ludvika 78 

Malung-Sälen 68 

Mora 80 

Orsa 81 

Rättvik 80 

Smedjebacken 77 

Säter 75 

Vansbro 64 

Älvdalen 66 

Dalarna 2017 76 

Dalarna 2015 78 

Dalarna 2013 71 

Sverige 2017 77 
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Styrkor 

• Förtroendet för att insamlat avfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt har ökat och är nu i 
paritet med Sverige 

Svagheter 

• Omhändertagande matavfall sker inte så att nationella miljömål uppnås 

• Förhållandevis stor mängd hushållsavfall till deponi 

11 SLAM 
Samtliga kommuner hämtar också slam från enskilda brunnar och latrin. I flera kommuner hämtas 
också fett från fettavskiljare. 

Tabell 25. Nyckeltal och statistik mängder slam 

Slam, 2016, (2015) Mängd flytande avfall 
från hushåll, 

kg/person 

Mängd 
fettavskiljarslam, ton 

Andel enskilda 
avloppsanläggningar 

per en- och 
tvåfamiljshus, % 

Avesta 238 

214 

106 

0,00 

28 

32 

Borlänge 143 

107 

1562 

- 

13,87 

14,18 

Falun 213 

213 

- 

- 

- 

28 

Gagnef 73 

70 

120 

120 

6,48 

6,84 

Hedemora 303 

321 

0,00 

0.00 

30 

29 

Leksand 241 

250 

160 

160 

29 

32 

Ludvika 157 

203 

69 

107 

17,23 

17,43 

Malung-Sälen 292 

471 

248 

380 

28 

30 

Mora 149 261 14,28 
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Slam, 2016, (2015) Mängd flytande avfall 
från hushåll, 

kg/person 

Mängd 
fettavskiljarslam, ton 

Andel enskilda 
avloppsanläggningar 

per en- och 
tvåfamiljshus, % 

158 255 13,61 

Orsa 368 

385 

75 

56 

38 

40 

Rättvik 421 

445 

150 

150 

37 

40 

Smedjebacken 451 

482 

97 

69 

33 

36 

Säter - 

- 

- 

- 

- 

- 

Vansbro 281 

289 

60 

60 

21 

21 

Älvdalen 380 

373 

189 

184 

27 

26 

Dalarna medel 269 

290 

238 

128 

24,8 

26,1 

Sverige  239 

248 

182 

172 

29 

30 

 

12 NEDLAGDA DEPONIER 
Naturvårdsverket har arbetat fram en metodik för inventering och riskklassning av förorenad 
mark. Metoden kallas för MIFO-modellen som står för Metod för Inventering av Förorenade 
Områden.  

MIFO arbetet delas upp i tre olika faser. Naturvårdsverket har gett ut en vägledning för 
inventering av förorenade områden. Rapport 4918 "Metodik för inventering av förorenade 
områden - Bedömningsgrunder för miljökvalitet och vägledning för insamling av underlagsdata".  

Dessa utgör grunden för arbetet runt om i landet med att kartlägga omfattningen av 
markföroreningar samt för att riskklassa dessa. Genom riskklassningen kan man få fram en 
prioriteringsordning när det gäller finansiering av saneringsinsatser. 
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Den inledande delen med arkivsökning och framtagning av bakgrundsinformation, betecknas som 
FAS 1 i MIFO-arbetet. Den utgör grunden för att bedöma om det finns behov för fördjupade 
undersökningar för en förorenad plats. Genom att besvara et antal frågor kan objektet sedan 
inordnas i en av fyra riskklasser: 
Klass 1 - Mycket stor risk 
Klass 2 - Stor risk 
Klass 3 - Måttlig risk 
Klass 4 - Liten risk 
 
När FAS 1 är genomgången kan man göra en bedömning av vilka objekt som verkar ha behov av 
fördjupade undersökningar. I FAS 2 görs sedan rekognosering, geokartor, provtagningsplan och 
översiktliga provtagningar för att få ett bättre underlag för bedömningen av föroreningsnivåer 
och spridningsförutsättningar.  

Det sista skedet i arbetet är en ytterligare fördjupad provtagning för att ringa in de massor som 
måste åtgärdas på något sätt. Denna FAS 3 görs i samband med att beslut tas om sanering av ett 
område och kan närmast räknas som en planläggning av saneringsarbetet.  

I Dalarna är statusen för närvarande enligt tabell 27 - 28. 

Tabell 26. Prioriterade nedlagda deponier (riskklass 1 och 2) i olika utredningsfaser:  

Antal 
deponier 

MIFO 
1 

MIFO 
2 

Under 
åtgärd 

Kommentar 

Avesta 7 0 0  

Borlänge 11 1 1  

Falun 11 0 0  

Gagnef 2 0 0  

Hedemora 2 1 0  

Leksand 5 0 0  

Ludvika 7 5 0 Åtgärdsplaner finns för fyra av deponierna som 
undersökts enligt MIFO 2. 

Malung-Sälen 4 0 0  

Mora 8 0 0 1 under åtgärd 

Orsa 2 0 0 Ingen MIFO 2 eller åtgärd påbörjad 

Rättvik 2 0 0  

Smedjebacken 6 1 0  

Säter 3 3 0  

Vansbro 3 0 0  
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Antal 
deponier 

MIFO 
1 

MIFO 
2 

Under 
åtgärd 

Kommentar 

Älvdalen 8 0 0 Ingen MIFO 2 eller åtgärd påbörjad 

Dalarna totalt 81 11 1  

 

Tabell 27. Riskklass enligt MIFO fas 1 

Antal deponier Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

Avesta - - - - 

Borlänge - - - - 

Falun 0 11 13 7 

Gagnef 0 2 3 0 

Hedemora 0 2 2 24 

Leksand 0 5 15 14 

Ludvika 0 7 11 6 

Malung-Sälen 0 4 10  

Mora 1 (under åtgärd) 7 14 9 (+ 6 oklassade) 

Orsa 0 2 7 3 (+ 4 oklassade) 

Rättvik 0 2 2 0 

Smedjebacken 0 6 0 1 

Säter 0 3 19  

Vansbro3 0 5 6 0 

Älvdalen 0 8 17 1 (+ 7 oklassade) 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Dessutom har en deponi tilldelats endast en branschklass, BKL 3, då denna tillhör branschen 
avfallsdeponier - inert, schaktmassedeponier. 
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13 UPPFÖLJNING FÖREGÅENDE AVFALLSPLAN 
Föregående avfallsplaner i kommunerna i Dalarna gäller 2013 – 2017 och är till stor del 
samordnade med gemensamma mål och åtgärder. I vissa kommuner finns även lokala åtgärder.  

Nedan sammanfattas utfall till och med år 2015.  

13.1 GEMENSAMT DALARNA 
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13.2 KOMMUNALA MÅL OCH ÅTGÄRDER 
Uppföljning har skett via den gemensamma uppföljningen i Dalarna. Specifik lokal uppföljning 
har gjorts på olika sätt i kommunerna. Ett fåtal kommuner redovisar uppföljningen knutet till 
detta faktaunderlag, se ev. bilaga för din kommun. 

14 MILJÖBEDÖMNING 
Avfallsplanen ska enligt NFS 2006:6 (Naturvårdsverkets föreskrifter) innehålla en beskrivning av 
hur den miljöbedömning av planer och program som krävs enligt kapitlet 11–18§§ miljöbalken, 
har genomförts. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter en plan eller ett 
program har så att en hållbar Utveckling främjas. 

Det finns inget generellt lagkrav på miljöbedömning av alla avfallsplaner men en inledande analys 
(behovsbedömning) miljöbedömningen ska leda fram till om planens genomförande kan medföra 
en betydande miljöpåverkan, dvs om det finns det mål och åtgärdsförslag planen som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. En avfallsplan ska generellt alltid antas medföra betydande 
miljöpåverkan om den anger förutsättningar för ett ”framtida tillstånd”. Inom ramen för den 
fortsatta miljöbedömningen ska � sådana fall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 
Följaktligen behöver avfallsplaner som endast innebär mindre ändringar inte miljö bedömas.   

14.1 BEHOVSBEDÖMNING 
Det konstateras att föreliggande avfallsplan framförallt omfattar mål och åtgärder i syfte att ge 
positiv miljöpåverkan, mycket rörande informationsinsatser och utredningar i kunskapshöjande 
syfte främst inom följande målområden:  



78 
 

• Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar 
konsumtion4 och ökad återanvändning 

• Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och 
materialåtervinningen ska öka 

• Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås 

• Insamlingen av farligt avfall ska förbättras 

• Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska 
förbättras 

• Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga 
påverkan av farliga ämnen 

• Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier ska minska  

• Nedskräpning ska minska i städer, naturområden samt längs sjöar och vattendrag 

• Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt använda miljövänliga 
material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt 

I korthet bedöms miljökonsekvenserna enligt nedan.  

14.2 MILJÖPROBLEM KOPPLAT TILL AVFALL OCH AVFALLSHANTERING  
• Ökande avfallsmängder och outnyttjade resurser i avfallet  

För varje år ökar avfallsmängderna per hushåll och resurserna i avfallet tas inte alltid tillvara på ett 
optimalt sätt. Exempelvis skulle återanvändningen av olika produkter kunna öka. Med ännu bättre 
sorterade fraktioner skulle mindre spill- och kassationer fås i återvinningsprocesserna. När 
avfallsförebyggande nu betonas mer i avfallsplaneringen ska planerna i högre grad bidra till att 
avfall inte uppstår. Detta är en utmaning som innebär att nya frågor, arbetssätt och samarbeten 
behövs för avfallsplaneringen. Detta är ett arbete som också handlar om insatser för hållbar 
konsumtion. 

Producentansvaret för förpackningar ställer krav på att produkterna ska utformas så att volym 
och vikt begränsas och att de ska vara återanvändbara och återvinningsbara. I vilken grad detta 
har uppnåtts är dock oklart. För produkter som inte omfattas av producentansvar finns inget krav 
på att de ska utformas för att underlätta materialåtervinning. För avfall som inte omfattas av 
producentansvar saknas till stor del system för insamling till materialåtervinning. Det gäller till 
exempel möbler och leksaker.  

                                                           
4 Med hållbar konsumtion avses konsumtion som garanterar en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, 
t.ex. mindre konsumtion genom delning av produkter, konsumtion av mer hållbara produkter och konsumtion 
av tjänster som alternativ till konsumtion av produkter”. 
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Ett problem som är nära kopplat till ökande avfallsmängder och brister i insamlingen är 
nedskräpning.  

• Skadliga ämnen  

I avfallshanteringen förekommer en stor mängd miljö- och hälsoskadliga ämnen. Ämnena 
hanteras dels separat som farligt avfall, dels som föroreningar i annat avfall. Trots långtgående 
reningsåtgärder sker utsläpp och spridning av farliga ämnen via rökgaser från förbränning av avfall 
och via lakvatten från deponering. Också vid olyckshändelser, brand samt olaglig dumpning eller 
annan felaktig hantering av avfall sprids farliga ämnen. De kan också spridas om de ingår i avfall 
för materialåtervinning.  

• Växthusgaser  

Utsläppen av växthusgaser från avfall och avfallshantering är betydande. De sker inte enbart från 
dagens avfall och avfallshantering utan växthusgaser avgår också från nedlagda deponier. 
Utsläppen behöver minskas både genom förebyggande av avfall, det vill säga genom åtgärder som 
hindrar att avfall uppkommer, och genom åtgärder i hanteringen av det avfall som uppstår.  

Om man slår ihop både påverkan uppströms (vid produktion) och påverkan under avfallsfasen kan 
man se att de avfallsströmmar som ger upphov till allra störst klimatpåverkan återfinns i 
hushållsavfallet. Räknat per ton avfall ger el-avfall upphov till den största klimatpåverkan och den 
näst största ger textilavfall upphov till. Även blandat avfall från byggsektorn har mycket stor 
klimatpåverkan om man slår ihop både påverkan uppströms och påverkan under avfallsfasen. 

När det gäller avfallsanläggningarna så bidrar dessa också till utsläpp av växthusgaser, exempelvis 
genom utsläpp från avfallsförbränningsprocesser, gasbildning i deponier som är i drift och vid 
biologisk behandling genom kompostering och rötning. Växthusgaser avgår också under tiden 
avfallet lagras inför behandlingen.  

Transporter av avfall bidrar också till utsläpp av växthusgaser.  

• Förorening av mark, grund- och ytvatten  

Utsläppen från deponier har minskat, både beroende på minskad deponering och på högre 
miljöskyddskrav på deponierna.  

Gamla, nedlagda deponier utgör risk för förorening av mark, grund- och ytvatten men även för 
gasutveckling. Miljöskyddet vid och lokaliseringen av dessa äldre deponier är generellt sämre än 
vid de deponier som är i drift idag.  

14.3 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 
Även planer och program som huvudsakligen har en positiv miljöpåverkan, så som avfallsplaner, 
kan medföra en betydande risk för negativ miljöpåverkan med avseende på vissa miljöaspekter.  

I tabell nedan visas en sammanställning över vilka miljöaspekter som bedöms kunna komma att 
påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av avfallsplanen på länsnivå.  
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Påverkan på de olika aspekterna kan vara antigen positiv eller negativ eller både positiv och 
negativ. 

Aspekt Inte betydande 
miljöpåverkan 

Troligen betydande 
miljöpåverkan 

Biologisk mångfald, växt- och djurliv  X  
Befolkning och människors hälsa   X (positiv) 
Mark  X  
Vatten  X  
Luft och klimatfaktorer   X (positiv och negativ) 
Materiella tillgångar   X (positiv) 
Landskap  X  
Bebyggelse  X  
Forn- och kulturlämningar samt 
annat kulturarv  

X  

 

Miljöaspekter som kan komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av planen 
är främst;  

• Befolkning och människors hälsa  

Om vi lyckas förebygga avfall har det positiv betydelse för resurshushållningen samt människors 
hälsa och miljön i de tillverkande länderna, det vill säga även långt utanför nationsgränsen.  

• Luft och klimatfaktorer  

Vid genomförandet av planen kan såväl positiva som negativa effekter förväntas uppstå genom 
minskade respektive ökade utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar.  

Den föreslagna inventeringen av nedlagda deponier syftar till att ge ett underlag för 
åtgärdsprioritering. Åtgärderna kan i sin tur minska okontrollerat läckage av metangas från de 
äldre deponierna.  

Målen och åtgärderna som handlar om förebyggande av avfall kommer sannolikt att medföra 
minskade utsläpp av växthusgaser, särskilt i uppströmsledet.  

Ökad biologisk behandling av avfall kan medföra bland annat ökade utsläpp av växthusgaser vid 
lagring av avfallet inför behandling och vid kompostering. Vid rötning till biogas ersätter biogasen 
ofta fossila fordonsbränslen och koldioxidutsläppen från vägtrafiken kan därigenom minska.  

• Materiella tillgångar  

Genomförandet av planen bedöms ge betydande positiva effekter när det gäller materiella 
tillgångar; Minskad resursförbrukning till följd av förebyggande av avfall och ökad återanvändning 
kan förväntas.  

Miljöaspekter som inte bedöms komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av 
planen  
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• Biologisk mångfald, växt- och djurliv  

Det bedöms inte vara sannolikt att genomförandet av planen medför en nationellt betydande 
positiv eller negativ påverkan på biologisk mångfald, växt- eller djurliv. Det kan däremot förväntas 
viss lokal positiv påverkan på växt- och djurlivet genom att planen anger mål och åtgärder för att 
minska nedskräpning.  

• Mark  

Förorening av mark kan minska om nedskräpning och dumpning av avfall i naturen minskar i 
enlighet med mål och åtgärder i planen.  

Ökad återvinning av avfall samt schaktmassor för anläggningsändamål kan innebära en risk för 
betydande förorening av mark om anläggningsmaterialet innehåller skadliga ämnen.  

• Vatten  

Generellt bedöms genomförandet av planen ge positiva effekter för yt- och grundvatten. 
Föroreningsproblematiken kring lakvatten från deponier, läckage av skadliga ämnen från upplag 
och avfallsbränder kan antas minska om åtgärderna som föreslås i planen genomförs.  

14.4 SAMLAD BEDÖMNING: 
Behovsbedömningen visar att miljöpåverkan av avfallsplanen för flertalet aspekter inte är 
betydande och i de fall de är betydande är påverkan främst positiv. Slutsatsen av detta är att inte 
en särskild miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

15 BESKRIVNING AV AVFALLSPLANENS FRAMTAGANDE 
Avfallsplanen har genomförts i en regional projektgrupp bestående av tjänstemän samt lokala 
arbetsgrupper med representanter från kommunens förvaltningar, koncern och politiska 
församlingar.  

Aktörer som samråd har hållits med är främst;  

• Nätverk (DalaAvfall, Hållbar konsumtion, Dala VA, GataPark, Upphandlingsdialog, 
Miljöstrategiskt nätverk, Miljötillsyn, ByggDialog Dalarna, Kostnätverk) 

• Region Dalarna 

• Lokala förvaltningar och bolag 

• Fastighetsägare (kommunala såväl som privata) och allmänhet 

• FTI 

• Organisationer (branschorganisationer, etc.) 

• Länsstyrelsen 
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Två större seminarier har hållits med ca 70 deltagare respektive 50 deltagare med företrädare för 
såväl kommunernas olika förvaltningar och bolag som politiker från nämnder och styrelser.  

Remiss och utställning har genomförts minst 4 veckor under perioden oktober – december såväl 
via lokala hänvisningar i varje kommun och genom den i Dalarna gemensamma portalen för 
avfallsplanering (avfallsplandalarna.se). En samrådsredogörelse har sammanställts.  

16 LITTERATUR 

16.1 AVFALL SVERIGE 
• Avfallsförebyggande arbete i kommunala avfallsplaner, rapport 2016:19 

• Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp – nulägessammanställning och 
framtidsplan, rapport 2014:15 

• Goda exempel på avfallsförebyggande, rapport 2015:03 

• Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration, rapport 2015:19 

• Kommunens roller i den cirkulära ekonomi, rapport 2015:21 

• Produkters totala avfall – studie om avfallets fotavtryck och klimatkostnader, rapport 
2015:22 

• Avfall Sveriges verktygslåda för att förebygga avfall 

16.2  BOVERKET 
• Handbok Avfallshantering – tillgänglig, säker och estetisk 

• Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, 
återvinningsstationer och återvinningscentraler 

16.3 NATURVÅRDSVERKET 
• Nationell avfallsplan 2012 - 2017 

• Program förebyggande av avfall 
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Godkännande av granskningsutlåtande och beslut om 
antagande för detaljplan för Del av Valla 6, i Ludvika 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet 

enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 23 §. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta rubricerad detaljplan, enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §. 

Beskrivning av ärendet 
Två privatpersoner inkom den 18 mars 2017 med begäran om planbesked för 
del av Valla 6, en mindre del av Valla 1 och av Valla 2 ingår också i 
planområdet. Syftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett 
flerbostadshus inom Valla 6. I gällande detaljplan finns en byggrätt som inte 
blivit bebyggd. I den nya planen flyttas byggrätten till ett mer lättillgängligt 
område längre ifrån de befintliga byggnaderna. 
 
Ärendet utförs med standardförfarande och samråd och granskning har 
genomförts under hösten/vintern 2017-2018. Samrådsyttranden föranledde 
ändringar i detaljplanen på ett antal punkter, bland annat har en solstudie och 
en enkel trafikberäkning tagits fram för området och bilagts 
granskningshandlingarna. Byggrätten har minskats något och flyttats norrut för 
att komma längre ifrån befintlig byggnad inom Valla 2. 
 
Inga avgörande nya synpunkter har inkommit under granskningstiden och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser därför inget hinder för att anta detaljplanen. 
Ett granskningsutlåtande har upprättats som underlag för 
samhällsbyggnadsnämndens beslut.  

Göran Andersson 
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Kajsa Holmqvist 
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1. Samrådets och granskningens bedrivande 

Den 12 april 2017, §48 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge ett positivt 

planbesked för Del av kvarteret Valla, ny placering av bostäder. Inget särskilt 

beslut om uppdrag behövs utöver planbeskedet. I uppdraget ingår att 

genomföra samråd och granskning. 

Samrådet genomfördes från den 16 oktober till och med den 22 november 

2017. Granskning genomfördes från den 20 december 2017 till och med den 24 

januari 2018. Under dessa tider gavs allmänheten, sakägare, myndigheter, 

intresseföreningar, kommunala nämnder med flera, tillfälle att yttra sig över ett 

förslag till ny detaljplan. 

Samråds- och granskningshandlingar skickades ut till 35 berörda remissinstanser 

enligt verksamhetsområde planerings sändlista och fastighetsförteckning. 

Detaljplanen har även varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet 

www.ludvika.se/planer och på plan 5 i Ludvika Folkets hus. 

Under samrådstiden inkom 15 yttranden, varav två efter samrådstidens slut, och 

under granskningen inkom 8 yttranden.  

  

http://www.ludvika.se/planer
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2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga 

ställningstagande 

Under samrådet inkom 15 yttranden varav åtta var med synpunkter och sju 

utan erinran. Infartsfrågan anses central: boende i villaområdet intill 

planområdet är rädda att detaljplanens genomförande ska öka trafiken längs 

Villagatan och Rösvägen. Den nya byggrätten anses även vara för stor och ligga 

för långt ifrån huvudbyggnaden inom Valla 6 för att passa in i området. Fem 

yttranden är uttalat negativa till detaljplanens genomförande. 

Samrådsyttranden  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Länsstyrelsen  S8  X  

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott S14 X   

Kultur- och fritidsnämnden S15 X   

Räddningstjänsten Västerbergslagen S2  X 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende i fastigheter gränsande till planområdet  

   

Tristen 1, Villagatan 11 S5  X 

Hagen 4, Villagatan 13 S10  X  

Valla 2, Villagatan 16 S11  X  

Grannar gemensamt S12  X  

Hagen 2, Villagatan 17 S13  X  

Övriga     

Bergsstaten S4 X  

Trafikverket Region Mitt S3 X  

Polismyndigheten Dalarna  S1 X  

Skanova S7 X  

Skogsstyrelsen S6 X   

Lantmäteriet S9   X  

 

Under granskningstiden inkom 12 yttranden varav sju var med synpunkter och 

fem utan erinran. De huvudsakliga synpunkterna gällde den nya utfarten från 

Valla 6 till Villagatan samt en oro om att otillräcklig parkeringsyta inom 

planområdet ska leda till att bilar parkeras längs Villagatan. Fyra yttranden är 

uttalat negativa till detaljplanens genomförande. 

 



Ludvika kommun 
Datum 
2018-01-29 

Diarienummer 
SBN 2017/194 

Sida 

4(18) 

 

 

Granskningsyttranden  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Länsstyrelsen  G6 X   

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl.    

Kommunstyrelsen G7 X   

Kultur- och fritidsnämnden G5 X   

Räddningstjänsten Västerbergslagen G2  X 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende i fastigheter gränsande till planområdet  

   

Hagen 2, Villagatan 17 G 9  X  

Hagen 4, Villagatan 13 G 10  X  

Valla 2, Villagatan 16 G 11  X  

Valla 3, villagatan 18 G 12  X  

Övriga     

Bergsstaten G1 X  

Trafikverket Region Mitt G4 X   

Lantmäteriet G3   X  

Hyresgästföreningen G8  X  

 

3. Sammanfattning av inkomna yttranden med  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

S1 Polismyndigheten Dalarna 

Yttrande inkommet den 17 oktober 2017 

1. Inget att erinra. 

S2 Räddningstjänsten Västerbergslagen 

Yttrande inkommet den 18 oktober 2017 

1. I det inkomna materialet nämns inte brandvattenförsörjning. Brandpost 

bör finnas tillgänglig inom 50 meter från huvudentréer i planerad 

bebyggelse som överskrider 2 våningar.  

2.1 Västerbergslagens räddningstjänst anser efter granskning att närhet 

till transportled av farligt gods på väg och järnväg bör värderas mot 

planerad verksamhet. 

2.2 När det gäller huvudgator ser vi de som viktiga utryckningsvägar för 

att insatstiderna inte ska bli för långa. Om de utformas med 

farthindrande åtgärder, relativt smal väg, parkeringar och 
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busshållplatser så tillåter den inte genomfartstrafik för 

utryckningsfordon vilket innebär att Västerbergslagens 

räddningstjänst kanske inte når hjälpsökande tillräckligt snabbt. 

3 I samband med planering av nya byggnader inom kvarteret Valla förutsätter 

räddningstjänsten att hänsyn tas till behov av tillgänglighet för 

räddningsfordon och i synnerhet räddningstjänstens höjdfordon. 

Hårdgjorda ytor kring bostadshus bör planeras i ett tidigt skede. 

Flerbostadshus uppförs ofta med förutsättningen att en av de två 

tillgängliga utrymningsvägarna utgörs av räddningstjänstens stegar, och då 

måste ytor kring fasader medge uppställning av bärbara stegar och 

maskinstegar.  

Förvaltningens kommentarer 

1. Bebyggelsen kommer inte att överskrida två våningar.  

2.1 Den nya bebyggelsen ligger mer än 100 meter ifrån transportled för farligt gods.    

Enligt Länsstyrelsen Dalarnas läns rekommendation kan bebyggelse i upp till två 

våningar uppföras utan vidare riskanalys om avståndet är större än 70 meter till 

transportled för farligt gods. 

2.2 Planområdet innehåller ingen huvudgata. 

3. Detaljplaneförslaget hindrar inte något av detta, utformningen av byggnad och dess 

omgivning planeras mer i detalj av exploatören inför bygglovsskedet. Planbeskrivningen 

kompletteras med information om detta. 

S3 Trafikverket Region Mitt 

Yttrande inkommet den 23 oktober 2017 

1. Inget att erinra.  

S4 Bergsstaten 

Yttrande inkommet den 25 oktober 2017 

1. Det aktuella detaljplaneområdet berör inte någon gällande rättighet 

enligt minerallagstiftningen. Bergsstaten har därför ingen erinran eller 

andra synpunkter att lämna.  

S5 Tristen 1, Villagatan 11 

Yttrande inkommet den 6 november 2017 

1. Vill inte ha någon ny in- och utfart till Villagatan. Det blir mer trafik på 

Villagatan. 

2. Bygg inte i Vallaparken. 

Förvaltningens kommentarer 

1. Detaljplaneförslaget innebär inte någon stor ökning av trafiken, då det endast blir 

boendetrafik och inte någon genomfartstrafik. Den trafikökning som kan komma 

att väntas av ett bostadshus med 8-10 lägenheter bedöms inte påverka de boende 

längs Villagatan nämnvärt.  
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2. Detaljplanen omfattar inte det område som kallas Vallaskogen eller Vallaparken, 

vilken även Samhällsbyggnadsförvaltningen ser som en viktig central grönyta som bör 

bevaras. Den plats där byggrätt ges för ett flerbostadshus ligger redan idag planlagd 

som bostadsmark på en privatägd fastighet.  

S6 Skogsstyrelsen  

Yttrande inkommet den 15 november 2017 

1. Inget att erinra. 

S7 Skanova 

Yttrande inkommet den 16 november 2017 

1. Inget att erinra. 

S8 Länsstyrelsen Dalarnas Län 

Yttrande inkommet den 16 november 2017 

Frågor som kan leda till att denna plan överprövas enligt PBL 11:10: 

1. Kommunen behöver redovisa hur de kommit fram till att 

bullerriktvärdet på 55 dBA inte bedöms överskridas då det inte framgår 

i planbeskrivningen. 

Övrigt att beakta: 

2. Kulturmiljö: Bestämmelsen f1 bör kompletteras med att nya byggnader 

ska underordnas det äldre byggnadskomplexet.  

3. Natur: Kommunen har skyddat den äldsta tallen genom 

planbestämmelsen n2. I planbeskrivningen står det att ”En markyta 

minst motsvarande trädkronans diameter bör förbli orörd under hela 

byggtiden”. Plankartan bör kompletteras så att trädet får ett större 

skyddsområde. Området bör vara minst 2 meter utanför kronans 

ytterkant, men helst 15 gånger stammens diameter för att skydda trädets 

rötter. Skyddet av trädet behöver följas upp i ett exploateringsavtal med 

krav på inhägnad under byggskedet samt vite om trädet skadas.  

4. I planbestämmelserna finns bestämmelsen n1 som reglerar att marklov 

krävs för fällning av tallar samt att trädgårdsanläggningen ska bibehållas.  

Bestämmelserna bör kombineras med väl beskrivna skäl, i 

planbeskrivningen, om vad som fordras för att träden ska kunna fällas.  

 

Förvaltningens kommentarer 

1. Planbeskrivningen kompletteras. 

2. Frågan utreds vidare. 

3. Frågan utreds vidare. Planbeskrivningen kompletteras. 

4. Planbeskrivningen kompletteras. 

S9 Lantmäteriet 

Yttrande inkommet den 15 november 2017 



Ludvika kommun 
Datum 
2018-01-29 

Diarienummer 
SBN 2017/194 

Sida 

7(18) 

 

 

1. Fastigheten Valla 3 angränsar planområdet och bör upptas i 

fastighetsförteckningen.  

2. Plankartan bör kompletteras med gatunamn. 

3. Avtalsservitut för kraftledning och transformatorstation finns inskrivet i 

Valla 6, kan dessa ev. beröra planområdet. 

4. Eventuellt behöver planen kompletteras med u-område för nya va-

ledningar. 

5. Planförslaget innebär att tomtindelningen upphör att gälla inom 

planområdet men fortsätter att gälla för resterande delar. Om ytterligare 

delar av tomtindelningen ska upphöra att gälla eller att den ska upphöra 

i sin helhet måste detta tas med på plankartan och i 

planbestämmelserna.  

Förvaltningens kommentarer 

1. Fastighetsägare till Valla 3 kommer att underrättas om pågående detaljplanearbete 

i granskningsskedet.  

2. Plankartan kompletteras. 

3. Avtalsservitutet berör inte planområdet. 

4. Ingen ny ledning planeras inom planområdet, förutom den som går från ledningsnätet 

i gatan fram till den nya fastigheten. Denna räknas inte som allmännyttig och därför 

behövs inget u-område.  

5. Av planbeskrivningen framgår det att tomtindelningsplan VALLA FRM akt 

2085k-A129 upphävs i sin helhet. Detta görs med ett separat beslut samtidigt som 

antagandet av detaljplanen och tas därför inte med på plankartan, som inte kan 

reglera något utanför planområdet1.  

S10 Hagen 4, Villagatan 13 

Yttrande inkommet den 21 november 2017 

1. Byggrätten tillåter en för stor byggnad, den kommer att skärma av all 

vår befintliga kvällssol. 

2. Byggrätten tillåter en för stor byggnad, den matchar inte motsvarande 

flygel inom Valla 6 eller andra villor i området. 

3. Positionen på byggrätten gör det omöjligt att få plats med tillräckligt 

antal parkeringsplatser för antalet lägenheter, vilket kan leda till att folk 

väljer att parkera längs Villagatan.  

4. Den nya byggnaden kan inte ses som en flygelbyggnad då den blir större 

än huvudbyggnaden och ligger för långt ifrån de två andra byggnaderna. 

5. Det är onödigt att anlägga en ny infart när det redan finns en befintlig 

väg in till området.  

                                                           
1 Nya regler gör att detta inte längre kan tillämpas, se yttrande G3, punkt 2. 
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6. Barnfamiljer på Villagatan och Rösvägen har äntligen fått ett område 

med väldigt lite trafik, vilket har möjliggjort att barnen kunnat använda 

vägen som plats för cykling och lek. Den nya infarten kommer att öka 

trafiken.  

7. Förslag: använd den befintliga vägen in till fastigheten. Huset bör vara 

mindre. Huset bör flyttas så långt in på gården som möjligt.  

Förvaltningens kommentarer 

1. Byggnaden bedöms inte skugga fastigheter på andra sidan Villagatan. En 

skuggstudie bör genomföras för att visa på detta.  

2. Måtten på den nya byggrätten ses över. Den ska dock främst anpassas efter 

befintliga byggnader inom Valla 6 (som är stora byggnader) inte till villorna längs 

Villagatan och Rösvägen.  

3. Storleken på byggrätten och föreslagen ny fastighet har anpassats efter att få plats 

med tillräckligt många parkeringsplatser för de boende enligt kommunens 

parkeringsnorm.  

4. Måtten på den nya byggrätten ses över. Byggnaden placeras längre ifrån 

huvudbyggnaden inom Valla 6 för att det är tänkt att styckas av till en separat 

fastighet och för att kunna bevara fler tallar med högt naturvärde.  

5. Om detaljplanen genomförs kommer en ny fastighet att bildas för den nya byggnaden. 

Den behöver då ha sin egen utfart ut till allmän väg.  

6. Detaljplaneförslaget innebär inte någon stor ökning av trafiken, då det endast blir 

boendetrafik och inte någon genomfartstrafik. Syftet med en gata är inte att den ska 

användas som lekplats.  

7. Se ovanstående svar.  

S11 Valla 2, Villagatan 16 

Yttrande inkommet den 21 november 2017 

1. Byggrätten är för stor, den hamnar för nära min villa och kommer att 

skugga en stor del av min tomt, vilket gör att min fastighet tappar i 

värde.  

2. Det planerade hyreshuset har helt fel form och storlek i jämförelse med 

intilliggande bebyggelse och passar inte in i kvarteret utan avviker för 

mycket mot övriga fastigheter. 

3. Byggrätten bör placeras närmre huvudbyggnaden inom Valla 6 så att 

grannarna inte blir störda av de hyresgäster som kommer att bo i den 

nya fastigheten. Det är oförståeligt varför byggrätten ska placeras långt 

ifrån huvudbyggnaden om de boende och trafiken till och från den nya 

fastigheten inte förväntas störa. 

4. Mitt första förslag är att ingen byggnation ska tillåtas. Den befintliga 

flygeln kan byggas om till lägenheter och kan då förses med en ny infart 

från Villagatan. 
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5. Förslag nummer två är att huset byggs närmre huvudbyggnaden så att 

det verkligen blir en flygelbyggnad. Detta krävs för att det ska smälta in 

i miljön. Det ska vara lika stort som befintligt flygelbyggnad och ligga 

lika långt ifrån huvudbyggnaden. Det bör då inte heller vara ett 

tvåvåningshus.  

6. Förslag nummer tre, sista utväg. Fastigheten Valla 2 görs om så att den 

blir mer fyrkantig medan Valla 6 får en större andel av den norra delen 

av Valla 2. Detta förslag kan endast accepteras om de minskar längden 

och höjden på den tänkta hyresfastigheten och förlägger husets kortsida 

så nära tomtgränsen mot Vallaparken (Valla 1) som det går.  

7. Om de istället vill att fastigheten ska byggas i två våningar och placeras 

med långsidan mot tomtgränsen mot Vallaparken anser jag att det får 

för stor påverkan på min fastighet och föreslår då att huset endast får 

byggas i ett plan om det skulle förläggas där. 

8. Trafiken längs Villagatan kommer att öka, särskilt om även Rösvägen 

stängs av ut mot Ljunghällsvägen, vilket får till följd att trafiksituationen 

blir besvärlig.  

Förvaltningens kommentarer 

1. Måtten på byggrätten ska ses över och en skuggstudie bör tas fram.  

2. Måtten på den nya byggrätten ses över. Den ska dock främst anpassas efter 

befintliga byggnader inom Valla 6 (som är stora byggnader) inte till villorna längs 

Villagatan och Rösvägen. Den nya byggnaden ska anpassas till befintlig miljö som 

ett av de starkaste argumenten för utformningen.  

3. Byggnaden placeras längre ifrån huvudbyggnaden inom Valla 6 för att det är tänkt 

att styckas av till en separat fastighet och för att kunna bevara fler tallar med högt 

naturvärde.  

4. Gällande detaljplan tillåter att en ny byggnad uppförs vilket medför att även om 

denna detaljplan inte genomförs kan en ny byggnad uppföras.  

5. Se svar på punkt 2 och 3.  

6. Fastighetsregleringen mellan Valla 2 och Valla 6 är en fråga för respektive 

fastighetsägare. Uppgörelsen behöver vara klar innan detaljplanen kan antas.  

7. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en sådan placering är olämplig. 

8. Detaljplaneförslaget innebär inte någon stor ökning av trafiken, då det endast blir 

boendetrafik och inte någon genomfartstrafik. 

S12 Grannar gemensamt, Rösvägen 4, 5, 6, och 9, Villagatan 9 och 11, 

Ljunghällsvägen 19 

Yttrande inkommet den 21 november 2017 

1. Ett flerfamiljshus på nämnda plats är att förstöra miljön i området, där 

det i övrigt bara ligger villor.  
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2. En ny utfart mot Villagatan kommer att ge kraftigt ökad trafik på 

Villagatan och Rösvägen. Utfarten bör istället dras åt nordväst, förbi 

Ludvika kommuns IT-enhet eller ansluta till ICA-nedfarten.    

Förvaltningens kommentarer 

1. Den nya byggnaden ska anpassas till befintlig miljö som ett av de starkaste 

argumenten för utformningen. Den ska dock främst anpassas efter befintliga 

byggnader inom Valla 6 (som är stora byggnader) inte till villorna längs Villagatan 

och Rösvägen.  

2. Detaljplaneförslaget innebär inte någon stor ökning av trafiken, då det endast blir 

boendetrafik och inte någon genomfartstrafik. Föreslagna alternativa infarter blir 

betydligt längre och därmed dyrare att anlägga samtidigt som de inkräktar mer på 

trädgårdsanläggningen vid Valla 6 och allmän platsmark PARK norr om 

planområdet.  

S13 Hagen 2, Villagatan 17 

Yttrande inkommet den 22 november 2017 

Vi motsätter oss den föreslagna nya detaljplanen:  

1. Redan gällande detaljplan möjliggör bebyggelse, vilket skulle uppfylla 

kraven i plan- och bygglagen i enlighet med paragraf 6.2.6 i 

planbeskrivningen. 

2. Befintlig plan borde också vara möjlig med sträckning av infart via nya 

Vallaskogsvägen (infart till ICA sänkan). 

3. Att öka trafiken på Villagatan, genom ny infart till flerbostadshus ökar 

risken för de barn som bor längs gatan. Tidigare avstängning av väg ut 

mot Gamla Bangatan har tagit bort farlig genomfartstrafik, men detta 

förslag riskerar att skapa en mer osäker trafiksituation. 

4. Genom att bygga ett nytt stort flerbostadshus och anlägga parkering 

mot Villagatan förändras områdets karaktär negativt. Nuvarande 

gemytliga område, av karaktär ”äldre villaområde” störs och en stor 

inverkan görs på de grönområden som i dagsläget finns där.   

Förvaltningens kommentarer 

1. Synpunkten är noterad. Byggrätten flyttas till ett nytt läge för att underlätta 

byggnation, vilket även innebär att fler av de gamla tallarna kan bevaras.  

2. Föreslagen alternativ infart blir betydligt längre och därmed dyrare att anlägga 

samtidigt som den inkräktar mer på trädgårdsanläggningen vid Valla 6 och allmän 

platsmark PARK norr om planområdet.  Där finns även berg i dagen vilket 

försvårar anläggning av en väg.  

3. Detaljplaneförslaget innebär inte någon stor ökning av trafiken, då det endast blir 

boendetrafik och inte någon genomfartstrafik. 

4. Den nya byggnaden ska anpassas till befintlig miljö som ett av de starkaste 

argumenten för utformningen.  Den ska dock främst anpassas efter befintliga 
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byggnader inom Valla 6 (som är stora byggnader) inte till villorna längs Villagatan 

och Rösvägen. Byggrätten flyttas endast inom kvartersmark, dvs. privat fastighet. 

Den grönyta som kallas Vallaskogen berörs inte, däremot kan fler av de gamla 

tallarna inom Valla 6 bevaras jämfört med läget på byggrätten i idag gällande 

detaljplan. 

S14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande inkommet den 23 november 2017 

1. Inget att erinra. 

S15 Kultur- och fritidsnämnden 

Yttrande inkommet den 12 december 2017 

1. Inget att erinra. 

G1 Bergsstaten 

Yttrande inkommet den 20 december 2017 

1. Det finns inga nu gällande rättigheter enligt minerallagstiftningen inom 

det aktuella området. Bergsstaten har därför ingen erinran eller andra 

synpunkter på planarbetet.  

G2 Räddningstjänsten Västerbergslagen 

Yttrande inkommet den 29 december 2017 

1. Räddningstjänsten vill framföra att brandvattenförsörjning ska utökas 

och anpassas till den nya planen i enlighet med gällande VAV-P76 och 

P83.  

2. Om lägenheter byggs på sådan höjd att de förutsätter utrymning med 

maskinstege ska vägens beskaffenhet uppfylla normen för brandväg i 

bredd och bärighet. 

3. Hårdgjorda ytor kring bostadshus bör planeras i ett tidigt skede, ytor 

kring fasaden måste medge uppställning av bärbara stegar och 

maskinstegar. 

4. När det gäller huvudgator ser vi de som viktiga utryckningsvägar för att 

insatstiderna inte ska bli för långa. Om de utformas med farthindrande 

åtgärder, relativt smal väg, parkeringar och busshållplatser så tillåter den 

inte genomfartstrafik för utryckningsfordon vilket innebär att 

Västerbergslagens räddningstjänst kanske inte når hjälpsökande 

tillräckligt snabbt. 

Förvaltningens kommentarer 

1. Planbeskrivningen kompletteras.   

2. Det ingår ingen väg i planområdet. Ny bebyggelse får uppföras i högst två våningar.  

3. Planbeskrivningen kompletteras. 

4. Planområdet innehåller inga huvudgator.  
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G3 Lantmäteriet 

Yttrande inkommet den 3 januari 2018 

1. Grundkartan behöver revideras med avseende på fastighetsindelningen. 

Förändring har skett i fastighetsregisterkartan, berör norra delen av 

Valla 2, kilen. Detta medför även att viss textjustering i 

planbeskrivningen blir aktuell.  

2. Befintliga tomtindelningar gäller numera som planbestämmelser i nu 

gällande detaljplaner. Därför kan inte tomtindelningsplan upphävas 

utanför planområdet.  

Förvaltningens kommentarer 

1. Plankarta och beskrivning kompletteras.  

2. Inget separat beslut om upphävande av tomtindelningsplan kommer att tas i 

samband med detta ärende. Tomtindelningsplanen upphävs inom planområdet då de 

gamla detaljplanerna ersätts med en ny.  

G4 Trafikverket Region Mitt 

Yttrande inkommet den 4 januari 2018 

1. Trafikverket region mitt har inget emot detaljplanen. Trafikverket vill 

uppmärksamma att eventuella skydds- eller riskreducerande åtgärder 

som sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom 

vägområdet. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens 

bedömning.  

G5 Kultur- och fritidsförvaltningen 

Yttrande inkommet den 10 januari 2018 

1. Inget att erinra. 

G6 Länsstyrelsen Dalarnas Län 

Yttrande inkommet den 16 januari 2018 

1. Inget att erinra. 

G7 Kommunstyrelsen 

Yttrande inkommet den 22 januari 2018 

1. Inget att erinra. 

G8 Hyresgästföreningen 

Yttrande inkommet den 23 januari 2018 

1. Lek och rekreation Barnperspektiv. Hyresgästföreningen anser att det 

bör anläggas multispelplaner för att främja barn och ungdomars 

möjlighet till en aktiv fritid. 

2. Naturmiljö. Med tanke på områdets naturkulturella värde bör 

försiktighetsprincipen tillämpas.  

3. Buller. Redovisning saknas av hur kommunen kommit fram till att 

bullervärdena inte överskrids. 
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4. Luft. Med tanke på närheten till riksväg 66 anser hyresgästföreningen 

att mängden avgaser och giftiga utsläpp bör mätas under en längre tid. 

5. Dagvatten. Kommunen bör uppmuntra till kreativa dagvattenlösningar. 

En tävling kan hållas på gymnasial nivå för att involvera de unga. 

6. Värme. Hyresgästföreningen önskar en starkare formulering gällande 

satsning på framtida energikällor, framför allt solceller, i 

planbeskrivningen.  

7. Bredband. Fastigheterna bör kunna anslutas till det befintliga fibernätet. 

8. Avfall. Hyresgästföreningen förutsätter att uppsamlingsplatser för 

organiskt avfall finns med vid projektering av flerbostadshus.  

Förvaltningens kommentarer 

1. Synpunkten är noterad. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är 

lämpligt att anlägga multispelplaner inom planområdet eftersom en sådan bör 

uppföras på allmän platsmark. Ytan av den kommunala marken inom 

planområdet är endast ca 5,5 kvadratmeter stor och därmed inte tillräcklig för en 

multispelplan. För fritidsaktiviteter i närområdet hänvisas till Vallaskogen norr om 

planområdet eller ”Epadalen” och Stensveden söder om planområdet.   

2. Stor hänsyn har tagits till både natur- och kulturvärden vid planläggningen. 

Tallarna bevaras i största möjliga mån och den nya bebyggelsen ska anpassas i stil 

för att passa ihop med befintliga byggnader inom Valla 6.  

3. I granskningshandlingarna finns det redovisat ett urklipp ur trafikverkets 

bullerberäkning gällande riksväg 66. Se 6.8.1 i planbeskrivningen.  

4. I Ludvika är det generellt sett bra luftvärden. En mätning från 2010 visar att 

miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Trafikmängden har ökat något sedan dess 

men andelen avgasrenande bilar ökar vilket gör att luftkvaliteten blir bättre och 

bättre. I detta specifika fall har den nya cirkulationsplatsen gjort att köbildningen 

minskat på riksväg 66, även avståndet (ca 100 meter) till vägen och att det är 

uppvuxen skog mellan planområdet och vägen talar för att föroreningsnivåerna inte 

är skadliga. 

5. Lokalt omhändertagande av dagvatten kan inte styras genom 

detaljplanebestämmelser. Samhällsbyggnadsförvaltningen håller dock med 

Hyresgästföreningen och uppmuntrar till lokalt omhändertagande av dagvatten. På 

grund av planens begränsade storlek och att den till största delen består av 

kvartersmark anser Samhällsbyggnadsförvaltningen inte att det är aktuellt med en 

tävling. Förslaget beaktas i vidare planering av andra områden. 

6. Användandet av olika värmekällor kan inte regleras genom 

detaljplanebestämmelser. Solceller producerar el och anses därför inte vara ett 

hållbart alternativ till att värma upp ett bostadshus.  

7. Av planbeskrivningen framgår det att fiber, eller tomrör för fiber, bör anläggas i 

samband med ny bebyggelse inom planområdet.  

8. Planbeskrivningen kompletteras.  
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G9 Hagen 2, Villagatan 17 

Yttrande inkommet den 24 januari 2018 

1. Önskar ett förtydligande om antalet parkeringsplatser och deras 

placering, för att säkerställa att bilar inte kommer att parkeras längs 

Villagatan och Rösvägen.  

2. Konstaterar att trafiken längs Villagatan kan komma att öka från ca 40 

till 100 fordonsrörelser per dygn som en följd av den nya bebyggelsen 

kombinerat med eventuell stängning av Rösvägens östra ände. Det 

skulle i så fall innebära en ökning med 150%. 

3. Önskar ett förtydligande gällande svar på Länsstyrelsen Dalarnas läns 

samrådsyttrande gällande förslag att ny bebyggelse bör underordnas den 

befintliga. 

4. Vill att kommunen omvärderar beslutet att lägga infarten till den nya 

bebyggelsen från Villagatan. Möjligheten till samutnyttjande av utfart 

med fastigheterna ner mot Vallaskogsvägen bör omvärderas. Det skulle 

korta ner färdvägen för boende i det nya flerfamiljshuset och ge en 

positiv miljövinst medan liggande förslag innebär en omväg genom 

villakvarteren.   

Förvaltningens kommentarer 

1. Storleken på byggrätten och föreslagen ny fastighet har anpassats efter att få plats 

med tillräckligt många parkeringsplatser för de boende enligt kommunens 

parkeringsnorm*. Parkeringsnormen är ett politiskt antaget dokument och därmed 

de riktlinjer förvaltningen har att förhålla sig till. Normen är flexibel så att antalet 

parkeringsplatser kan varieras beroende på vissa förutsättningar. För Ludvika 

tätort innebär det att minst 11 parkeringsplatser ska anläggas för varje 1000 kvm 

BTA (Bruttoarea) flerbostadshus, om inte särskilda åtgärder vidtas för att minska 

behovet av bilar. Som mest får 13 parkeringsplatser anläggas per 1000 kvm BTA. 

Exakt hur och var parkeringsplatserna kommer att anläggas styrs inte i 

detaljplanen. Det finns inte heller något förbud mot att parkera längs gatorna i 

området, förutom datumparkering. 

2. Detaljplaneförslaget innebär inte någon stor ökning av trafiken, då det endast blir 

boendetrafik och inte någon genomfartstrafik. Trots en procentuellt stor ökning av 

fordonsrörelser per dygn är det fortfarande låga trafiknivåer som inte bedöms 

störande för boende. Villagatan är idag en gata med mycket låga trafiknivåer.  

3. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte är nödvändigt med en 

planbestämmelse som reglerar att ny bebyggelse ska underordnas den befintliga. Ny 

bebyggelse ska däremot anpassas i form och materialval för att passa in i den 

omgivande miljön. 

4.  När detaljplanen genomförs kommer troligen en ny fastighet att bildas för den nya 

byggnaden. Den behöver då ha sin egen utfart till allmän väg. Föreslagen alternativ 

infart blir betydligt dyrare att anlägga samtidigt som den inkräktar mer på 

trädgårdsanläggningen vid Valla 6 och allmän platsmark PARK norr om 
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planområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att skillnaden i färdväg 

för de boende är marginell.  

G10 Hagen 4, Villagatan 13 

Yttrande inkommet den 24 januari 2018 

1. Vad innebär kommunens parkeringsnorm? Hur många platser kommer 

att anläggas? Vill se en detaljritning på hur platserna kommer att 

anläggas. Om för lite platser anläggs riskerar framkomligheten längs 

Villagatan att försämras på grund av att bilar står parkerade där.  

2. Det vore bättre att anlägga infarten över Valla 1 mot Vallaskogsvägen. 

Tycker inte att det är ett giltigt skäl att det blir dyrare och svårare att 

anlägga. 

3. Byggrätt bör endast ges för bebyggelse i ett plan för att bäst samspela 

med befintlig bebyggelse. 

Förvaltningens kommentarer 

1. Parkeringsnormen* är ett politiskt antaget dokument som reglerar antalet 

parkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnation. Se även punkt 1 yttrande 

G9. 

2.  Föreslagen alternativ infart blir betydligt dyrare att anlägga, dessutom inkräktar 

den då mer på trädgårdsanläggningen vid Valla 6 och allmän platsmark PARK 

norr om planområdet. Dessa ytor bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen som 

viktiga att bevara, därför har avvägningen gjorts att en utfart till Villagatan är det 

bästa alternativet. 

3. Högsta byggnadshöjd är anpassad till höjden på de byggnader som ligger omkring 

planområdet. Trots att den nya byggnaden får uppföras i två plan kommer den 

totala höjden att vara lägre än huvudbyggnaden inom Valla 6. Det råder 

bostadsbrist i centrala Ludvika och därför är det önskvärt att så många bostäder 

som möjlig kan byggas.   

G11 Valla 2, Villagatan 16 

Yttrande inkommet den 24 januari 2018 

1. Ny bebyggelse bör endast tillåtas i ett plan för att anpassas till befintlig 

flygelbyggnad. 

2. Ny bebyggelse bör placeras så långt som möjligt ifrån befintligt 

bostadshus på fastigheten Valla 2, med hänvisning till risk för insyn från 

de nya lägenheterna och därmed värdeminskning av Valla 2. 

3. Föreslår att ingen byggnation alls tillåts. 

4. Om byggnation tillåts föreslås placering enligt bilagd karta (liknande vad 

som tillåts i gällande detaljplan). Utfart mot Villagatan blir då onödig. 

5. Vill ha ett konkret förtydligande av parkeringsfrågan. Var och hur 

många? Villagatan saknar trottoarer vilket kommer att bli problematiskt 

för fotgängare om bilar börjar stå parkerade längs gatan.  
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6. Anser inte att man kan använda sig av standardnormer (gällande 

trafikberäkning) och att de oftast inte stämmer med verkligheten. 

Förvaltningens kommentarer 

1. Se yttrande G10, punkt 3.   

2. Byggrätten har efter samrådet flyttats åt nordväst för att komma längre ifrån 

befintlig bebyggelse inom Valla 2. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 

detta läge är så långt ifrån som det är möjligt för att samtidigt kunna bevara 

trädgårdsanläggningen inom Valla 6. 

3. Även om denna detaljplan inte påbörjats fanns möjligheten att bygga enligt nu 

gällande detaljplan. Syftet med den nya detaljplanen är att flytta byggrätten till ett 

område där det är tekniskt lättare att bygga och möjliggöra att en större del av 

trädgårdsanläggningen kan bevaras genom att flytta byggrätten längre ifrån 

huvudbyggnaden inom Valla 6. 

4. Se ovan. 

5. Se punkt 1 yttrande G9.  

6. Parkeringsnormen* är ett politiskt antaget dokument och därmed de riktlinjer 

förvaltningen har att förhålla sig till, det går inte att göra något annat antagande av 

behovet av parkeringsplatser i enskilda fall. Inom normen finns dock viss flexibilitet 

att justera antalet parkeringsplatser utifrån platsspecifika faktorer, se även yttrande 

G9, punkt 1.   

G12 Valla 3, Villagatan 18 

Yttrande inkommet den 24 januari 2018 

1. Orolig för ökande trafik till följd av de nya bostäderna och därmed en 

mer osäker miljö för gående och cyklister.  

2. Orolig att tillräckligt antal parkeringsplatser för boende och besökare 

inte ska kunna anläggas inom fastigheten vilket i sin tur leder till att 

fordon parkeras längs Villagatan.  

Förvaltningens kommentarer 

1. Se yttrande G9, punkt 2.  

2. Se yttrande G9, punkt 1.  

 

*Parkeringsnormen kan laddas ned läsas i sin helhet från kommunens hemsida 

www.ludvika.se. Skriv parkeringsnorm i sökrutan uppe till höger. Det går också 

bra att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta del av 

parkeringsnormen.  

4. Samrådsmöte 

Inget samrådsmöte har hållits då planen antogs vara av ringa betydelse för 

allmänheten och samrådskretsen var begränsad. 

http://www.ludvika.se/
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5. Ej tillgodosedda synpunkter  

Flera boende i närområdet tycker att byggrätten är för stor, de är rädda att en ny 

byggnad kommer att skugga grannfastigheterna och inte passa in i området. 

Efter de ändringar som genomfördes till granskningsskedet har synpunkterna 

gällande detta minskat. Se yttrandena S10, S11 och G11. 

Flera boende i närområdet tycker att ny bebyggelse endast ska få uppföras i ett 

plan. Se yttrandena S11, G10 och G11. 

Flera boende i närområdet är oroliga för att trafiken på Villagatan kommer att 

öka, till följd av den nya utfarten från Valla 6 till Villagatan, och därmed ge en 

mer osäker miljö för fotgängare, cyklister, barn och äldre. Några föreslår att en 

ny infart istället kan anläggs norrifrån över fastigheten Valla 1 medan andra 

anser att befintlig infart till Valla 6 bör användas. Se yttrandena S5, S10, S11, 

S12, S13, G9, G10 och G12. 

Flera boende i närområdet är oroliga för att det inte ska rymmas tillräckligt 

många parkeringsplatser inom planområdet och att fordon därmed ska placeras 

längs Villagatan. Se yttrandena S10, G9, G10, G11 och G12. 

Några boende i närområdet anser att byggrätten ska placeras längre in på 

fastigheten Valla 6 och/eller utformas lika som befintlig flygelbyggnad. Efter de 

ändringar som genomfördes till granskningsskedet har synpunkterna gällande 

detta minskat. Se yttrandena S10, S11 och G11. 

Några boende i närområdet anser att byggnation inte ska tillåtas alls. Se 

yttrandena S11 och G11. 

Några boende i närområdet tycker inte att ett flerfamiljshus passar in i området 

och förstör miljön där det annars bara är villor. Se yttrandena S11, S12, S13. 

Länsstyrelsen föreslår att bestämmelsen f1 bör kompletteras med att nya 

byggnader ska underordnas det äldre byggnadskomplexet, se yttrande S8.  

Hyresgästföreningen föreslår att multispelplaner bör anläggas för att främja en 

aktiv fritid. Se yttrande G8. 

6. Övrigt 

Ett möte har hållits med en granne den 14 november angående 

detaljplaneförslaget och fastighetsreglering mellan Valla 6 och Valla 2.  

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan fastighetsägare till Valla 6 och 

kommunen för att säkerställa att det äldsta trädet, som inte får fällas enligt 

planbestämmelse, skyddas under byggtiden.  

Efter granskningen har en ca 5 kvadratmeter stor yta i planens nordöstra hörn 

planlagts som allmän platsmark NATUR istället för kvartersmark. Detta på 

grund av uppdateringar i grundkartans fastighetsindelning. Ytan kommer att 

skötas som en del av Vallaskogen på fastigheten Valla 1 som angränsar till 

planområdet i norr. Ändringen påverkar inte detaljplanen i övrigt.  
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7. Tidplan 

Detaljplanen beräknas antas av samhällsbyggnadsnämnden i februari 2018. 

8. Slutsats 

Samrådsyttranden föranledde ändringar i detaljplanen på ett antal punkter inför 

granskningen. Antalet synpunkter har minskat i granskningsskedet. 

De justeringar som gjorts till granskningshandlingarna är bland annat att en 

solstudie har tagits fram för området och biläggs planhandlingarna. En 

överslagsberäkning har gjorts gällande trafikökning längs Villagatan och 

Rösvägen. Byggrätten har minskats något och flyttats norrut. För att komma 

längre ifrån befintlig byggnad inom Valla 2 har planbestämmelsen om den nya 

byggnadens placering, parallellt mot befintligt flygelbyggnad, tagits bort och 

byggrätten har vridits och flyttats norrut så att avståndet mellan byggrätten och 

befintlig byggnad nu är 22 meter.   

Under granskningstiden har inga nya avgörande yttranden inkommit. Endast 

mindre ändringar av planhandlingarna behövs efter granskningen. Detaljplanen  

bedöms därefter kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden. 

9. Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna granskningsutlåtandet och 

besluta om antagande. 

10. Medverkande tjänstemän  

Granskningsutlåtandet har skrivits av verksamhetsområde planering.  

Patricia Magnell 

Tf. Planeringschef  

Kajsa Holmqvist 

Handläggare 
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1 Handlingar 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande (utarbetas efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

 Solstudie 

2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en 
yta inom fastigheten Valla 6. 

I gällande detaljplan finns en byggrätt placerad som en andra flygel i förhållande 
till de två byggnader som finns inom Valla 6, men denna har inte blivit be-
byggd. Syftet med den nya planen är att flytta byggrätten till ett mer lättillgäng-
ligt område längre ifrån de befintliga byggnaderna. 

Områdets karaktär ska bevaras och vara den tyngst vägande aspekten för beslut 
i gestaltningsfrågor. 

  

Fastigheten Valla 6 med planområdet utmärkt i gult. 
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3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Det finns inga riksintressen i områ-
det. 

4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet är en del av fastigheten Valla 6 som ligger centralt i Ludvika intill 
befintlig sporthall och skola. Valla 6 inramas av Ljunghällsvägen, Vallagatan och 
fastighetsgränsen väster om befintlig bebyggelse längs Villagatan. Planområdet 
ligger i den nordöstra delen av fastigheten Valla 6. Planområdet omfattar även 
en liten del av fastigheten Valla 2. 

4.2 Areal 

Planområdet omfattar ca 3500 kvm. 

4.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet är till största delen privatägda, en liten del i 
planområdets nordöstra hörn utgörs av kommunal mark. Se även 7.1.  

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

I översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, utpekas området som del 
av befintlig bebyggelse. Översiktsplanen anger att Ludvika tätort ska förtätas 
med fler attraktiva boendemöjligheter i centrala lägen. 

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Området omfattas till största delen av detaljplan för Del av kvarteret Valla, laga 
kraft 2011. Genomförandetiden har gått ut.  

I gällande detaljplan finns en byggrätt placerad som en andra flygel i förhållande 
till de två byggnader som finns inom fastigheten Valla 6, men denna har inte 
blivit bebyggd. Syftet med den nya planen är att flytta byggrätten till ett mer lät-
tillgängligt område längre ifrån befintliga byggnader. 

En mindre del av planområdet berör detaljplan för kv Postillan, Sänkan, Valla 
m.fl., laga kraft 1986, genomförandetiden har gått ut. 

5.3 Program för planområdet 

Det finns inget planprogram för området och något sådant avses inte heller 
upprättas då planen är av begränsad betydelse och följer översiktsplanens vilje-
inriktning. 
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5.4 Behov av miljöbedömning 

Frågan om behovet av miljöbedömning togs upp på startmötet1 för detaljpla-
nen. De förändringar som detaljplanen medför jämfört med gällande detaljplan 
bedömdes inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Allmän platsmark be-
rörs inte. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL bedömdes inte behö-
vas då det är betydande miljöpåverkan2 som utlöser MKB-kravet. 

5.5 Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 26 april 2017 § 48, att ge ett positivt 
planbesked för Del av kvarteret Valla, ny placering av bostäder. Inget särskilt 
beslut om uppdrag behövs utöver planbeskedet. I uppdraget ingår att genom-
föra samråd och granskning. 

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Planområdet innefattar en del av trädgården till Valla 6 med sina karaktäristiska 
tallar samt den lekplats (före detta tennisbana) som finns i fastighetens nord-
östra hörn. Tallarna ger hela området en historisk struktur och ges därför ett 
fortsatt skydd i detaljplanen. Se vidare 6.3.2 Naturmiljö. 

  

                                                 

1 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar. 

2 Betydande miljöpåverkan är 1) stor påverkan på ett mindre område eller 2) storskalig påverkan 
eller 3) kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2. 
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De karaktäristiska tallarna utgör en del av trädgårdsstrukturen inom Valla 6 och ska bevaras 

inom planområdet. 

Den privata lekplats som idag finns i området kommer att tas bort för att ge 
plats åt det nya bostadshuset. Det ska fortsatt finnas goda möjligheter till lek 
inom planområdet och lekplatsen föreslås flyttas till en yta nordväst inom plan-
området där det även är skuggigare och mer naturlikt vilket gynnar spontan lek. 

 

Den nya byggnaden kommer att placeras där det i dagsläget finns en lekplats. Lekutrustningen 

föreslås flyttas västerut inom planområdet.  

Planområdet är till största delen plant och bör inte medföra några problem med 
tillgänglighet till det planerade bostadshuset. I den västra och södra delen av 
planområdet finns dock nivåskillnader som försvårar byggnation, vilket är ett av 
skälen till att byggrätten flyttats jämfört med läget i gällande detaljplan.  

6.1.2 Geotekniska förhållanden 

Jordtäcket, som utgörs av morän enligt kartan SGU Ser Aa nr 177, är delvis 
mycket tunt och på vissa ställen går berget nästan i dagen. Bergarten utgörs av 
leptit enligt bergartskartan SGU Ser Af nr 158. 

6.1.3 Förorenad mark 

Inga kända föroreningar finns i marken.  

6.1.4 Radon 

Marken är ur radonsynpunkt klassad som normal/högriskmark vilket innebär 
att byggnader ska utföras med radonsäker byggnadsteknik. Jordtäcket är mycket 
tunt och på vissa ställen går berget nästan i dagen. Flera hus med höga markra-
donhalter finns i närområdet.  
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6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Det råder ingen risk för skred eller höga vattenstånd inom planområdet.  

6.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.3 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.4 Det innebär att nyupptäckta 
fornlämningar skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas måste arbetet 
därför omedelbart avbryts och fyndet anmälas till Länsstyrelsen. 

I den nordöstra delen av planområdet, där en ny infart planeras, finns en sten-
mur. Stenmurar har ett kulturhistorisk värde och skyddas normalt av ett biotop-
skydd. Inom detaljplanelagt område upphör dock skyddet att gälla.  

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

Inga bostäder finns idag inom planområdet. Den nya detaljplanen möjliggör 
byggnation av ett flerbostadshus i två våningar med cirka 8-10 lägenheter, bero-
ende på lägenheternas storlek.   

Efter samrådet har byggrätten minskats så att den nu är lika stor som byggrät-
ten i gällande detaljplan. Byggrätten har även flyttats några meter norrut och 
vinklats en aning för att komma längre ifrån fastighetsgränsen till Valla 2. Av-
ståndet mellan byggrätten och befintlig byggnad inom Valla 2 är nu 22 meter.  

6.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

I den södra delen av planområdet finns ett garage/komplementbyggnad. Denna 
tillhör de befintliga byggnaderna inom Valla 6 och ges därför samma använd-
ning som dessa, dvs. bostad, vård, handel, kontor. Detaljplanen tillåter även en 
utbyggnad av komplementbyggnad intill den befintliga.  

6.2.3 Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger i direkt närhet till Ludvika centrum. Både offentlig och 
kommersiell service finns inom gångavstånd.  

6.2.4 Tillgänglighet 

Gällande regler för tillgänglighet till bostäder ska tillämpas vid nybyggnation. 
Planområdet är till största delen plant och terrängen bör inte medföra några 
problem med tillgänglighet till det planerade bostadshuset.  

6.2.5 Byggnadskultur 

Den befintliga bebyggelsen inom Valla 6 har ett stort kulturhistoriskt värde. 
Huvudbyggnaden uppfördes år 1889 av grosshandlare Gustaf Morin. Den har 
även fungerat som disponentbostad för Ställbergs gruvaktiebolag. 

                                                 

3 Riksantikvarieämbetets fornsök 

4 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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Områdets struktur ska bevaras och markanvändningen får inte äventyra den hi-
storiskt- och kulturellt värdefulla miljön inom fastigheten Valla 6. Vid nybygg-
nation ska anpassning till den befintliga karaktären inom området vara den ge-
nomgående och tyngst vägande aspekten för beslut i gestaltningsfrågor. 

 

Huvudbyggnaden inom fastigheten Valla 6. 

6.2.6 Gestaltning 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god 
form-, färg- och materialverkan.5 

De närliggande byggnaderna inom fastigheten Valla 6 har högt kulturhistoriskt 
värde. Se även 6.2.5 Byggnadskultur. Den nya byggnaden utformas för att passa 
in i den befintliga miljön. Form- och materialval ska anpassas till utseendet på 
befintliga byggnader.  

Efter samrådet har bestämmelsen om placering vinkelrätt mot huvudbyggnaden 
tagits bort för att kunna flytta byggrätten norrut och längre ifrån fastighetsgrän-
sen till Valla 2.  

6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

En privat lekplats finns idag där bostadshuset föreslås. Den bör flyttas/ersättas, 
så att både befintliga och tillkommande bostadshus får tillgång till lekytor.  

                                                 

5 Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 2 
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6.3.2 Naturmiljö 

Den västra delen av planområdet består av en gräsyta glest bevuxen med äldre 
tallar, en del av trädgårdsanläggningen till huvudbyggnaden inom Valla 6. Tal-
larna beräknas vara mellan 100-200 år gamla. I planens nordvästra del finns 
även gran och björk.  

Träden har ett högt naturvärde då många arter är knutna till gamla tallar. Även 
det öppna läget med låg undervegetation gynnar den biologiska mångfalden.  

Tallmiljön bör i största möjliga mån bevaras så som den ser ut i nuläget. Den 
skyddas i planen med planbestämmelsen q1 -trädgårdsanläggningen ska bibehål-
las. Plankartan reglerar även att marklov måste sökas för att fälla tallar i områ-
det, samt att den äldsta tallen inte får fällas. Den äldsta tallen ska även skyddas 
speciellt under byggtiden då den växer nära byggrättsområdet. En markyta un-
der trädet bör förbli orörd under hela byggtiden för att rötterna inte ska skadas 
eller markmaterialet kompakteras. Ytans radie ska vara 2 meter större än kro-
nans projektion på marken.  

Enstaka tallar får fällas i området om marklov söks och karaktären av trädgårds-
anläggningen ändå kan bevaras.  En avvägning bör göras i varje fall för att be-
döma vilket intresse som väger tyngst. Om någon tall till exempel behöver fällas 
för att en lekplats ska kunna anläggas anses det vara ett giltigt skäl. Riskträd får 
alltid fällas.  

En liten del av planområdet som utgörs av kommunal mark planläggs som NA-
TUR. Denna kommer att skötas som en del av Vallaskogen inom fastigheten 
Valla 1. 

6.4 Vattenområden 

Det finns inga vattenområden inom planområdet. 

6.5 Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd. 

6.6 Gator och trafik 

6.6.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Det finns goda kommunikationer till övriga delar av Ludvika via gång- och cy-
kelvägnätet och lokalgator. 

Under samrådet inkom flera yttranden gällande ökad trafikmängd längs Villaga-
tan och Rösvägen till följd av detaljplaneförslaget. Ett schablonvärde för trafik-
mängd i bostadsområden är 4 fordonsrörelser per bostad och dygn. Beräk-
ningar utifrån dessa siffror visar att trafikmängden skulle kunna öka från ca 64 
fordonsrörelser per dygn till ca 104 fordonsrörelser per dygn längs Villagatan 
och Rösvägen. Även om ökningen är stor procentuellt är det ändå en så pass låg 
trafikmängd att den inte kan anses störande för boende. Gatan kommer fortfa-
rande att vara en villagata utan genomfartstrafik.  
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6.6.2 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken trafikerar Gamla Bangatan ca 100 meter från planområdet. 
Det är ca 1km till Ludvika station med resecentrum. 

6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Parkeringsplatser till de nya bostäderna ordnas inom fastigheten. En ny utfart 
anläggs mot Villagatan. Söder och öster om den nya byggrätten tillåts komple-
mentbyggnader som till exempel garage.  

6.7 Trygghet 

Planområdet är en del av stadsväven där det finns människor dygnet runt. Går-
den får en skyddad karaktär fri från utomstående trafik. Utfarten passas in i det 
befintliga gatusystemet. 

6.8 Störningar 

6.8.1 Buller 

Visst trafikbuller kan förekomma från Gamla Bangatan norr om planområdet. 
Riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, bedöms inte över-
skridas. 

En bullerberäkning6 har gjorts år 2014 i samband med planering av cirkulations-
platsen gamla Bangatan/Villagatan. Beräkningen utgår ifrån prognosår 2035 
och visar att ljudnivån inom planområdet för denna detaljplan är under 45 dBA 
ekvivalent nivå.   

 

Bilden är ett urklipp från ovan nämnda bullerutredning som visar att gränsvärden för buller inte 

överskrids inom planområdet.  

                                                 

6 PM buller Väg 66, cirkulationsplats Gamla Bangatan/Villagatan – Trafikverket 2014 
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6.8.2 Luft 

Inga miljökvalitetsnormer för luft beräknas överskridas inom planområdet. 

6.8.3 Sanitära förhållanden 

Planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Se vidare 6.9.1 och 
6.9.2. 

6.8.4 Skyddsanordningar 

Inga skyddsanordningar bedöms behövas inom planområdet.  

6.8.5 Farligt gods 

Gamla Bangatan är rekommenderad led för farligt gods. Avståndet från gatan 
till planområdet är ca 100 meter. I länsstyrelsens Vägledning för planläggning 
intill transportleder för farligt gods godtas bostäder i två våningar utan vidare 
riskutredning om de ligger mer än 70 meter från led för farligt gods.  

6.8.6 Räddningstjänstens insatstid 

Det aktuella området ligger nära räddningstjänstens station i Ludvika och ut-
ryckningsfordon kan vara på plats inom 10 minuter vid en eventuell olycka. 

Åtkomligheten för räddningstjänsten ska beaktas i samband med framtida ny-
byggnationer. 7 Bland annat bör bostadshuset och dess omgivning planeras så 
att det inte uppstår hinder för räddningstjänstens framkomlighet och hård-
gjorda ytor kring bostadshus bör planeras i ett tidigt skede för att medge upp-
ställning av räddningstjänstens stegar om de ska användas som utrymningsväg.  

6.9 Teknisk försörjning 

6.9.1 Vatten och avlopp 

Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. En ny ledning behö-
ver läggas ner från Ljunghällsvägen via Rösvägen (en sträcka på ca 150 meter) 
för att klara den ökade belastningen från det nya bostadshuset.  

6.9.2 Dagvatten 

Dagvattenledningar ska anläggas i samband med ny grävning för vatten och av-
lopp. De hårdgjorda ytorna inom planområdet är av begränsad storlek och dag-
vatten från fastigheten bedöms därför kunna anslutas till dessa ledningar. Åtgär-
der för lokalt omhändertagande av dagvatten inom fastigheten, som till exempel 
avvattning mot grönytor, uppmuntras dock.  

6.9.3 Brandvatten 

Brandvattenförsörjningen i området ska anpassas till gällande riktlinjer. Rekom-
menderad minsta kapacitet i markbrandposter är 600 liter per minut med ett 
maximalt inbördes avstånd av 500 meter. 

                                                 

7 Regler om detta finns i Boverkets byggregler (BBR) 
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6.9.4 Värme 

Bostadshus bör utföras som så kallade passivhus eller lågenergihus. Det är 
olämpligt att basera uppvärmningssystem på fossila bränslen eller direktver-
kande el. Planområdets byggnader kan med fördel anslutas till fjärrvärmenätet i 
Ludvika. Höga krav bör ställas på låg energiförbrukning.  

6.9.5 El 

El finns framdraget inom planområdet.  

6.9.6 Bredband 

Fiber för bredband, eller åtminstone tomrör för fiber, bör läggas i samband 
med annan ledningsdragning. 

6.9.7 Avfall 

Området har kommunal sophämtning. Vid projektering av ny bebyggelse bör 
utrymme för hantering av fastighetsnära insamling av avfall planeras in.  

Närmaste återvinningsstation finns vid sporthallen cirka 200 m från planområ-
det. Återvinningscentral finns i Björnhyttan. 

6.10 Barnperspektiv 

En privat lekplats finns idag där bostadshuset föreslås. Den behöver flyttas/er-
sättas, så att boende i både befintliga och tillkommande bostadshus får tillgång 
till lekytor. Friytor för lek och rekreation ska finnas inom den blivande fastig-
heten.  

Om konflikt uppstår mellan ytor för friyta och parkering ska friyta prioriteras i 
första hand.8 

6.11 Konsekvenser av planens genomförande 

Konsekvenserna av planens genomförande är små. Byggrätten flyttas inom om-
rådet för att kunna utnyttjas på en plats med mindre nivåskillnader och som lig-
ger längre ifrån de befintliga byggnaderna inom Valla 6. Ytan är av begränsad 
storlek. För ny bebyggelse gäller fortsatt att den får uppföras endast i en stil 
som faller väl in i området och i övrigt inte motverkar den historiska-, kulturhi-
storiska-, miljömässiga- och konstnärliga omgivningen. Det vill säga anpassas 
till karaktären på bebyggelsen inom Valla 6. 

En befintlig privat lekplats tas i anspråk, byggrätten placeras där eftersom den 
är den lämpligaste ytan med tanke på marklutning och möjlighet till separat ut-
fart. Lekplatsen bör ersättas inom fastigheten. 

En komplementbyggnad tillåts byggas ut. 

Ledningar för VA och dagvatten kommer att behöva anläggas i Rösvägen, detta 
för att ansluta den nya fastigheten till det ledningsnät som finns i Ljunghällsvä-
gen.  

                                                 

8 Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 9 §  
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Under samrådet framkom bland annat synpunkter gällande skuggning från det 
nya huset och trafikökning längs Villagatan på grund av de nya bostäderna. En 
solstudie har därför tagits fram och en överslagsberäkning av trafiken redovisas 
under punkt 6.6.1 Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik.  

 

En bild från solstudien som visar att fastigheterna längs Villagatan skuggas mer av befintliga 

träd än vad de skulle göra av en ny byggnad som uppförs enligt detaljplaneförslaget.  

7 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Planområdet omfattar del av de privatägda fastigheterna Valla 6 och Valla 2 
samt en liten del av den kommunala fastigheten Valla 1.   

7.2 Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning prövas av lantmäterimyndigheten efter ansökan från fastig-
hetsägare.  

Planen möjliggör avstyckning för att bilda en fastighet för bostäder och kontor. 
Till denna styckningslott bör regleras den del av Valla 2 som ingår i planområ-
det. Detta för att trygga in- och utfart mot Villagatan för styckningslotten. 
Ägare till Valla 6 och Valla 2 har ansökt till lantmäterimyndigheten om fastig-
hetsreglering. 

Den del av planen som utgör bostäder, vård, handel, kontor och där befintlig 
komplementbyggnad finns föreslås fortsätta tillhöra fastigheten Valla 6.  

7.3 Upphävande av fastighetsplaner 

En tomtindelningsplan (VALLA FRM akt 2085k-A129) finns som berör den 
del av Valla 2 som ingår i planområdet. När denna detaljplan vinner laga kraft 
upphör tomtindelningen att gälla inom planområdet.  

8 Genomförandefrågor 

8.1 Kvartersmark 

Byggande och iordningställande av anläggningar och hus inom kvartersmark 
åvilar den enskilde fastighetsägaren. 
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Nya ledningar för vatten och avlopp, samt dagvatten kommer att iordningställas 
fram till den nybildade fastigheten. Ledningar dras från Ljunghällsvägen via 
Rösvägen.  

För att säkerställa att trädet som omfattas av planbestämmelsen n2 inte fälls och 
att det skyddas under byggtiden ska ett exploateringsavtal tecknas mellan kom-
munen och fastighetsägaren. Detta avtal ska tecknas innan detaljplanens anta-
gande.  

8.2 Allmän platsmark 

Kommunen ansvarar för skötsel av allmän platsmark.  

8.3 Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd. 

9 Organisatoriska frågor 

9.1 Planförfarande 

Planarbetet genomförs med standardförfarande.  

9.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. 

9.3 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) ska en genom- 
förandetid anges inom vilken detaljplanen ska vara genomförd. 
 
För denna plan föreslås en genomförandetid av femton (15) år. 

10 Ekonomiska frågor 

Framtagandet av planen bekostas av beställaren. Beställaren/markägaren står 
även för kostnader för planens genomförande samt fastighetsbildning inom 
planområdet.  

Kostnaden för dragning av nya VA- och dagvattenledningar beräknas uppgå till 
omkring tvåhundratusen kronor, vilket bekostas av VA-kollektivet.  

11 Tidplan 

 Samråd har genomförts under hösten 2017 

 Granskning har genomförts i december 2017- januari 2018 

 Antagande beräknas februari 2018 

 Laga kraft beräknas mars 2018 (tre veckor efter att protokollet är juste-
rat) 
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12 Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av Verksamhetsområde Planering. Kontakter har 
under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och verk-
samhetsområden.  

 

 

Patricia Magnell  Kajsa Holmqvist 
Tf. Planeringschef  Handläggare 
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Solstudie 
Tillhörande detaljplan för Del av Valla 6 i Ludvika 

 

Ortofoto med plangränsen ritad i gult. 
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1. Introduktion 

Under samrådet uppdagades, bland boende i närheten av detaljplaneområdet, 
en oro för hur skuggförhållandena skulle förändras om detaljplaneförslaget 
genomförs. Därför har denna solstudie tagits fram. Solstudien bygger på en 
enkel 3D-modell som visar hur skuggan från en ny byggnad skulle falla.  
 

Solstudien utgår från att byggrätten byggs ut maximalt enligt vad detaljplanen 
anger i granskningshandlingarna. Solstudien visar skuggbildningen vid 4 dagar 
på året, vår- och höstdagjämningen den 20 mars respektive den 22 september, 
sommarsolståndet den 21 juni och vintersolståndet den 21 december. Dessa 
dagar är vedertagna tider på året för att ge en tydlig bild av skuggpåverkan. 
Skuggbilder visas för klockslagen 15, 18 och 21 enligt vintertid, vilket motsvarar 
klockan 16, 19 och 22 sommartid. Tidigare på dagen faller skuggan åt norr eller 
väster och påverkar därför inte någon annan fastighet.  
 
I solstudien visas endast skuggor ifrån byggnader, i verkligheten påverkas 
området även av skugga från befintliga täta trädbestånd längs fastighetsgränsen 
till Valla 2 (se bild på sidan 4). Höjd och volym på befintliga byggnader är 
endast uppskattade utifrån grundkarta och bildmaterial medan den nya 
byggnaden redovisas exakt som de maximala mått som tillåts i detaljplanen.  
 

Bilden som skuggorna visas i är ett urklipp från 3D-modellen. Villagatan syns 
mitt i bilden och den nya byggnaden till vänster inom gulmarkerat område.  
 
Modellen utgår ifrån en helt plan markyta, vilket förstås inte är fallet i 
verkligheten, dock är marknivåskillnaderna så små inom området att det inte 
bedöms påverka utfallet av solstudien. 
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2. Skuggor vid höst- och vårdagjämning 

 

 

 

 

3. Skuggor vid vintersolstånd 

 

   

Vid höst- och vårdagjämning kl. 

15.00 faller skuggorna mot 

nordost. Skugga från den nya 

byggnaden påverkar ingen av de 

andra fastigheterna i området. 

Vid höst- och vårdagjämning kl. 

18.00  går solen ner i Ludvika. 

Klockan 21 är det mörkt. 

Vid vintersolståndet kl. 15.00 faller 

skuggorna mot nordost. Skugga 

från den nya byggnaden påverkar 

inte nämnvärt någon av de andra 

tomterna i området. Klockan 18 

har solen gått ner.  
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4. Skuggor vid sommarsolstånd 

 

 

 

 

  

Vid sommarsolståndet kl. 16.00 

faller skuggorna mot nordost. 

Skugga från den nya byggnaden 

påverkar ingen av de andra 

fastigheterna i området. 

Vid sommarsolståndet kl. 22.00 

har mörkret börjat lägga sig över 

Ludvika. Solen når endast 

taknockarna på husen.  

Vid sommarsolståndet kl. 19.00 

faller skuggorna mot öster. Skugga 

från den nya byggnaden påverkar 

inte fastigheterna på den östra 

sidan av Villagatan. Däremot 

skuggar den en del av fastigheten 

Valla 2. 
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5. Slutsats 

Slutsatsen från denna studie är att byggrättens höjd medger fortsatt goda 
ljusförhållanden i området. Det finns därför ingen anledning att utifrån denna 
aspekt begränsa byggrätten ytterligare.  
 
Endast på kvällen under den ljusaste årstiden påverkar skuggan från den nya 
byggnaden en annan bostadsfastighet. Det ska dock nämnas att på båda sidor 
av denna fastighet finns idag täta bestånd av träd som är högre än 8 meter. 
Träden skuggar både denna fastighet och fastigheter på andra sidan Villagatan, 
mer än vad en ny byggnad skulle göra. Bilden nedan visar bostadsområdet med 
en ny byggnad (8 meter hög i nock) inklusive skuggor från höga träd vid 
sommarsolståndet kl. 18.  
 

 
 

6. Medverkande tjänstemän 

Solstudien har tagits fram av verksamhetsområde planering.  

Patricia Magnell 

Tf. Planeringschef  

Kajsa Holmqvist 

Landskapsarkitekt 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Godkännande av samrådsredogörelse och beslut om 
utställning för fördjupad översiktsplan för Klenshyttan 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen 
enligt  plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap 11 §. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge verksamhetsområde 
Planering i uppdrag att genomföra utställning av den fördjupade 
översiktsplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap 12 §. 

Beskrivning av ärendet 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Klenshyttan ser över frågor gällande 
buller, kulturmiljö och utbyggnadsmöjligheter i Klenshyttan. Att denna FÖP 
skulle genomföras med fokus på dessa frågor slogs fast i gällande 
kommunövertäckande översiktsplan laga kraft den 25 september 2013. 

Samrådet genomfördes från den 29 september till och med den 18 december. 
Samrådstiden förlängdes med en månad då länsstyrelsen behövde mer tid. Fem 
yttranden inkom under samrådstiden, samtliga med synpunkter. 

Samrådsredogörelsens slutsats är att efter justeringar av planhandlingar kan 
utställning genomföras. 

 

Göran Andersson 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Daniel Svensson 
Samhällsplanerare 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Planbeskrivning 
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Bilaga 2 – Plankarta 
Bilaga 3 - Samrådsredogörelse 
 
Beslut skickas till 
Daniel Svensson, för handläggning 
Patricia Magnell, för kännedom 
Diariet 
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Samrådsredogörelse 

Fördjupad översiktsplan för Klenshyttan i Ludvika kommun 

 

 

Hyttan i Klenshyttan 
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1. Samrådets bedrivande 

Den 26 augusti 2013 § 143 beslutade kommunfullmäktige att ge 

planeringsenheten i uppdrag att genomföra fördjupad översiktsplan för 

Klenshyttan. 

Samrådet genomfördes under tiden 29 september till och med den 18 januari 

2017. Allmänheten, sakägare, myndigheter, intresseföreningar, kommunala 

nämnder med flera gavs då ett tillfälle att yttra sig över den nya detaljplanen. 

Samrådet har kungjorts i lokalpressen och på kommunens anslagstavla. 

Samrådshandlingar har skickats ut till berörda remissinstanser enligt 

planeringsenhetens sändlista och fastighetsförteckning. Detaljplanen har även 

varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet www.ludvika.se/planer, i 

Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på plan 5 i Ludvika Folkets hus. 

Fem yttranden har inkommit, varav noll efter granskningstidens slut. 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga 

ställningstagande 

Yttranden har avgivits enligt följande: Samtliga yttranden var med synpunkter 

förutom ett. Kulturmiljön och bullermiljön var de centrala frågorna i 

yttrandena.  

  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Länsstyrelsen Dalarna   S5  X 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl    

Samhällsbyggnadsförvaltningen S6 X  

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende inom planområdet 

   

Sakägare 1 S1  X 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende i fastigheter gränsande till planområdet  

   

-    

Intresseföreningar och sammanslutningar    

Klenshyttan byalag S2  X 

Övriga privatpersoner    

-    

Övriga     

Trafikverket  S4  X 

http://www.ludvika.se/planer
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Ekomuseum Bergslagen S3  X 

3. Sammanfattning av inkomna yttranden med  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

S1 Sakägare 1 

Inkommet yttrande den 6 oktober 2016 

1. Att återställa dammen vid hyttan som den såg ut när den var i drift. Sen 

fanns det även mindre byggnader kring hyttan som man skulle kunna 

återskapa. 

2. Svårt att förstå innebörden av intresset kring Bergsmansgårdarna kring 

hyttan, jag bor i en av dem. Den som man kallar bergmansgråden 

Klenshyttan i dagligt tal. Eftersom jag är byggnadsvårdsintresserad så är 

jag även intresserad av att återställa en del av mina ekonomibyggnader 

till ursprung. Skulle det innebära att man kan söka diverse bidrag för 

återställande? 

Förvaltningens kommentarer 

1. Just nu finns ej förutsättningar för sådan upprustning av dammen. 

Gällande de mindre byggnaderna är det något som kommunen får se 

över om den möjligheten finns. 

2. Då bergsmansgårdarna ligger inom riksintresse för kulturmiljövård vill 

kommunen försöka bevara den miljö som finns i och i närheten av 

riksintresseområdet. Gällande bidrag för återställande av byggnad får 

sakägaren vända sig till kulturmiljöfunktionen på Länsstyrelsen Dalarna. 

S2 Klenshyttans byalag 

Inkommet yttrande den 13 oktober 2016 

1. I planbeskrivning, avsnitt 2.10 Kulturmiljöfrågor, står det mitt i stycket 

”Hyttområdet är välskött”. Det stämmer inte, området är idag mycket 

misskött. 

Under en tidsperiod av cirka 25 år efter renoveringen av hyttan 

vårdades området på ett utmärkt sätt. Gräs och sly hölls tillbaka på hela 

området, även runt kalkugnen, med hjälp av röjsågar och det skedde 

varje år. 

Idag finns en smal gräsröjd stig fram till hyttbyggnaden. I övrigt ser det 

ut som att området lämnats till fri utveckling. Partier med sly finns över 

hela området. Det mest iögonfallande är sly, 2-3 meter högt, som växer 

utmed grundmurar och stensättningar. Vid grundmuren till 

maskinhuset, på riksvägssidan, finns ett antal mindre träd som är cirka 

sex meter höga. 

Under lång tid har defekter noterats på tegeltaket över masugnen. 
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2. Byalaget ser positivt på att delar av hyttområdet används för betesdjur 

(får). Det kan utgöra ett trevligt inslag för besökare. Förhoppningsvis 

blir restytor, som av praktiska skäl inte kan betas, omskötta på ett 

värdigt sätt för ett område klassat som riksintresse för kulturmiljövård. 

3. Hyttan har årligen många besökare. Det är bilresenärer som stannar för 

en paus, guidade visningar i kommunal regi samt bybor som tar med 

vänner och bekanta för att visa hyttan och dess omgivning. 

Man ställer sig ofta frågan hur det är med säkerheten, är det besiktning 

av inre trappor, bron över hyttbäcken, samt räcken och hiss? 

Yttre trappan och bron har en ytbehandling som gör det väldigt halt vid 

fuktig väderlek. 

4. Fågelspillning är en annan och mycket stor olägenhet, speciellt inomhus 

uppe vid masugnskransen. Många besökare upplever det mycket 

otrevligt. Är åtgärder gjorda för att hålla fåglarna på utsidan, med t ex 

nät? 

5. Vi i Klenshyttans byalag hoppas ansvariga åtgärdar miljön i och runt 

Klenshyttans hyttruin. Hyttan förtjänar att än en gång bli ett fint 

besöksmål i Ekomuseum Bergslagen och ett trevligt blickfång för 

passerande trafikanter på riksväg 50. 

Förvaltningens kommentarer 

1. Området röjs på gräs och sly två gånger per sommar, dock inte 2016. 

Skötsel av området har gjorts så bra som är möjligt i dagsläget, men 

kommunen är medvetna om att det kan göras bättre. Stycket ändras i 

planbeskrivningen. 

2. Kommunen noterar synpunkten och håller med om att restytor bör bli 

skötta på ett värdigt sätt. Därför är det viktigt att belysa dessa frågor 

och se över hur dessa eventuella restytor kan skötas på bästa möjliga 

sätt.  

3. Tillgängligheten är tyvärr inte tillräckligt bra men kan förhoppningsvis 

bli bättre med bättre skötsel. Gällande ytbehandling så består trappan 

och bron av trä som täcks av många värdefulla lavar. Av den 

anledningen bör inte virket målas eller på annat sätt behandlas, då 

riskerar dessa värdefulla lavar försvinna. 

4. För att hindra fåglar och fågelspillning kring hyttan har flera åtgärder 

gjorts, bland annat har nät satts upp. Vid masugnskransen har det dock 

varit svårt att förhindra fåglar att ta sig in och därmed undvika 

fågelspillning. 

5. En av anledningarna till att denna fördjupade översiktsplan genomförs 

är för att belysa dessa frågor och se över hur området kan skötas bättre 

och så bra som möjligt. 
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S3 Ekomuseum Bergslagen 

Inkommet yttranden den 28 november 2016 

Det är fint att området beskrivs så bra, ja jag tänker förstås på fornlämningar 

och riksintresse för kulturmiljön. När det gäller skötsel av området har jag en 

fundering. Ludvika kommun är ägare till platsen och även en av Ekomuseets 

stiftare – kan det i översiktsplanen sägas något om fornvård, dvs gräs och sly 

med mera? Hyttområdet ska vara tillgängligt för allmänheten i och med att det 

ingår i ekomuseet. (och visas ju också av guide ibland). 

Förvaltningens kommentarer 

Planeringsenheten håller med om att det är viktigt att området hålls tillgängligt 

för alla. Fornvård sköts av länsstyrelsen och är inget som kommun råder över. 

Det finns dock en vårdplan från 1974 framtaget av Riksantikvarieämbetets 

vårdsektion som beskriver om hur området i och kring hyttan bör skötas, bland 

annat fornvård. 

S4 Trafikverket 

Inkommet yttrande den 8 december 2016 

1. Bullerberäkningarna behöver kompletteras och ställningstaganden 

behöver förtydligas. Vilket underlag har man haft för beräkningarna? 

Det bör redovisas. Det är viktigt eftersom FÖP:en ligger till grund för 

framtida detaljplaner och bygglov. 

Indata utgörs tex av hastigheter och tågtyper. Den prognosticerade 

trafiken har inte tagits med. Maxnivåer tas inte upp i bullerberäkningen. 

Bullret är inte sammanvägt mellan väg och järnväg. Vi saknar ett 

resonemang om framtida trafik och om hur beräkningarna har gjorts. 

Även utanför det som kallas bullerstörd zon kommer bostäder vara 

bullerstörda eftersom maxnivåerna inte har tagits med i beräkningen. 

Ev nytillkommande bostäder kommer att behöva utredning med tanke 

på buller. 

Den bullerberäkning som har gjorts kan inte i framtiden användas som 

bullerberäkning för bygglov och detaljplaner eftersom indata och 

maxnivåer inte framgår. 

2. Det är positivt att det ska vara minst 70 m till väg för nytillkommande 

bostäder, med tanke på risker med farligt gods. 

Förvaltningens kommentarer 

1. Kommunen tar till sig synpunkterna och kompletterar 

bullerberäkningen. 

S5 Länsstyrelsen Dalarna 

Inkommet yttrande den 18 januari 2017 

1. Buller 

Planen ska kompletteras med en beskrivning av hur kommunen 
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bedömer att en eventuell gruva i Blötberget, en verksamhet som det 

finns ett miljötillstånd för, skulle påverka planområdet ur 

bullersynpunkt. Det gäller både själva gruvverksamheten men även 

transporten inom och till och från gruvan. Det behöver framgå av 

bullerutredningen om bullernivåerna från gruvverksamhet förväntas 

påverka den sammantagna bullernivån vid områden för befintlig och ny 

bostadsbebyggelse. 

Den redovisade bullerutredningen omfattar endast järnvägs- och 

vägtrafik. Eventuellt buller från verksamhet enligt ovan framgår inte. 

Bullerberäkningen behöver kompletteras och ställningstaganden 

behöver förtydligas. Det behöver redovisas vilka underlag som ligger till 

grund för beräkningarna. Det är viktigt eftersom FÖP:en ligger till 

grund för framtida detaljplaner och bygglov. 

Indata för bullerberäkningen som behöver redovisas utgörs t.ex. av 

hastigheter och tågtyper. Den prognosticerade trafiken för samtliga 

trafikslag behöver anges. Bullret från väg och järnväg behöver 

sammanvägas. Det behöver framgå av bullerutredningen hur 

beräkningarna har gjorts. 

Även maxnivåerna behöver redovisas. Höga maxnivåer kan innebära att 

bostäder kan vara bullerstörda även utanför det som kallas bullerstörd 

zon. Maxnivåerna ligger också till grund för dimensionering av fasader 

så att krav på inomhusnivåerna kan klaras. 

Den bullerberäkning/bullerutredning som har gjorts bedöms inte som 

tillräcklig för att i framtiden användas som bullerberäkning för bygglov 

och detaljplaner av ovanstående skäl. 

1. Förvaltningens kommentar 

Bullerberäkningen kommer att kompletteras med ovanstående 

uppgifter. 

2. Översvämningsrisker 

Planen tar inte upp frågan om översvämningsrisker. Länsstyrelsen vill 

därför uppmärksamma att kommunen har utifrån 1977 års vårflod 

markerat att vattendraget längs med Flygfältsvägen på sydöstra sidan av 

vägen fram till Dammsjön utgör översvämningskänsligt område. 

Området redovisas i Länsstyrelsens kartläggning av 

översvämningskänsliga området. Planen ska kompletteras med uppgifter 

om detta. 

2. Förvaltningens kommentar 

Planhandlingar kompletteras. 

3. Riksintresse, kulturmiljö 

Klenshyttan utgör ett riksintresse för kulturmiljövården med 

motiveringen att det är en industrimiljö från 1800-talet med välbevarat 
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hyttområde i anslutning till en bergsmansby. De bärande elementen 

består av en välbevarad masugn, rostugn, maskinhus, kalkugn och rester 

efter fördämningar samt herrgården med ekonomibyggnader. Inom 

riksintresset finns dessutom tunnlar av granit för bäckutflödet samt för 

biltrafik under mäktiga järnvägsbanken väster om riksvägen. Här finns 

också annan äldre bebyggelse vars utformning och placering berättar 

delar av historien kring den industriverksamhet som fanns här fram till 

1920-talet. Detta behöver förtydligas i planen. Riksintresseområdets 

utbredning bör för tydlighets skull klarläggas på karta. I plankartans text 

bör det förtydligas med vad som menas med ”hyttområdet”. Är det 

samma utbredning som fornlämningsområdet, eller är det hela, eller 

bara delar av område 1? 

För att säkerställa riksintresseområdets kulturvärden och för att ge stöd 

vid bygglovsprövning och överklaganden bör kommunen i 

översiktsplanen beskriva och precisera de kulturhistoriska värdena och 

ge rekommendationer för bebyggelse. Dessa rekommendationer kan 

därefter utvecklas och bli juridiskt bindande genom att kommunen 

upprättar områdesbestämmelser. Anpassningen till den äldre 

bebyggelsen skulle t ex kunna gälla volym, material och placering i 

landskapet. 

3. Förvaltningens kommentarer 

Planhandlingar kompletteras. 

4. Övrigt att beakta 

Kulturmiljö 

De industrihistoriska lämningarna är skyddade som fornlämningar enligt 

Kulturmiljölagen (KML) och eventuella förändringar här handläggs av 

länsstyrelsen. I planbeskrivningen kan ett förtydligande göras så att det 

tydligt framgår att hela fornlämningsområdet är skyddat på samma sätt 

som hyttområdet. Oavsett vad som framgår av kommunens/byalagets 

skyltar. 

Vid restaurering av hyttan bör såväl kultur- som naturvärden tas i 

beaktande. (text på plankartan anger att naturvärden ska tas tillvara) 

Strandskydd 

Nästan hela planområdet berörs av strandskydd samtidigt som 

Klenshyttan inte är ett utpekat LIS-område. Av planbeskrivningen 

framgår det att kommunen ändå vill göra det möjligt att bygga nya 

enskilda bostäder i sjönära läge. Det kan vara svårt att bevilja 

strandskyddsdispens för nyetableringar av bostadshus. Detta bör 

förtydligas i planen. 

4. Förvaltningens kommentarer 

Planbeskrivning kompletteras och förtydligas. 
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5. Hänsyn till naturvärden 

Planen beskriver på ett bra sätt de naturvärden som finns i områden, 

samt den hänsyn som bör tas till dessa. 

Behovsbedömning enligt 6§ förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

S6 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Inkommet yttrande den 18 januari 2017 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot den fördjupade 

översiktsplanen. 

6. Övrigt 

Samrådstiden förlängdes med en månad då det efterfrågades av länsstyrelsen. 

Då länsstyrelsen är en så pass viktig remissinstans så gick kommunen med på 

det.  

7. Tidplan 

Fördjupade översiktsplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige under 

våren 2018. 

8. Slutsats 

Samrådsyttranden föranledde ändringar i detaljplanen på ett antal punkter inför 

granskningen. Planen kan gå vidare till granskning efter genomförda ändringar i 

planen. 

9. Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av planeringsenheten. Kontakter har under 

planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och enheter.  

 

 

Joel Lidholm 

Planingenjör 

Louise Nordström 

Planeringschef 
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1 INLEDNING 

1.1 Planens syfte 

Syftet är att uppdatera viktiga frågor i gällande fördjupning av översiktsplan (FÖP) 
för Klenshyttan från 19781. Enligt gällande översiktsplan(ÖP)2 behövde gällande 
FÖP för Klenshyttan förnyas och uppdateras angående frågor om kultur, vatten och 
avlopp (VA), buller och utbyggnadsmöjligheter. Då VA-frågan redan är utredd och 
åtgärdad tas inte den med som en egen del i FÖP. Det kan dock bli aktuellt med en 
utbyggnad av VA i och med de utbyggnadsmöjligheter som kan finnas i området.  

1.2 Planprocess – organisation 

Handlingar 

Fördjupningen av översiktsplanen består av: 

- Plankarta 

- Planbeskrivning med kartor (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

- Samrådsredogörelse  

- Utlåtande (utarbetas efter utställningen) 

- Fastighetsförteckning 

Granskningskrets 

- Länsstyrelsen i Dalarnas län 

- Kommunala förvaltningar 

- Närboende 

- Intresseföreningar och sammanslutningar 

- Övriga 

                                                 
1 Områdesplan för KLENSHYTTAN – Ludvika kommun, 1978 
2 ÖP LUDVIKA 2030 – Ludvika kommun, 2013  
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1.3 Tidplan 

Utställning höst 2017   

Antagande vinter/vår 2017 

Laga kraft vinter/vår 2017/2018  

2 PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Allmänt 

Planområdet omfattar byn Klenshyttan intill Dammsjön i Ludvika kommun. Från 
Klenshyttan är det ca åtta km in till Ludvika och drygt sex km till Grängesberg. Om-
rådet är ca 65 ha stort och är omgivet av mestadels skog. Byn Klenshyttan präglas av 
kulturhistoriska miljöer med hyttruin, herrgård och flertalet bergsmansgårdar inom 
en liten yta. Hyttruinen tillsammans med bergsmansgårdarna och herrgården utgör 
riksintresse för kulturmiljövård. Förutom detta finns också en minnessten som utgör 
en fornlämning. Även hyttruinen med omkringliggande mark är en fornlämning. 
Planområdet ligger precis i utkanten av ett stort riksintresseområde för rörligt frilufts-
liv3.  

2.2 Tidigare ställningstaganden 

Områdesplan/fördjupning av översiktsplan 
Den gamla områdesplanen antagen i kommunfullmäktige 1978, blev antagen som 
fördjupning av översiktsplan i samband med att den nya kommunövertäckande över-
siktsplanen (ÖP) vann laga kraft 2013. Hyttruinen ligger inom ett Q-område4 i gäl-
lande fördjupad översiktsplan för Klenshyttan (FÖP) tillsammans med bland annat 
herrgården. Enligt då gällande regler bör området användas endast för befintlig kul-
turhistorisk värdefull bebyggelse. Gällande FÖP innehåller fler skydd för den värde-
fulla kulturmiljön i Klenshyttan. Planen anger både permanenta bostäder och bostä-
der för fritidsbruk. Planen anger riktlinjer för hur stor del av en tomt får upptas av 
huvudbyggnader och gårdsbyggnader. 

Översiktsplan 
Gällande kommunövertäckande ÖP berör Klenshyttan i stort sett endast i frågor om 
hyttruinen och omkringliggande miljö. ÖP beskriver de olika skydd som finns för att 
bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön. ÖP fastlår att den tidigare områdespla-
nen, antagen 1978, för Klenshyttan är i behov av att uppdateras och därför genom-
förs denna FÖP. Frågorna om kultur, VA, buller och utbyggnadsmöjligheter behöver 
revideras enligt översiktsplanen. VA-frågan för Klenshyttans by är redan utredd och 
åtgärdad och utgör därför inget eget avsnitt i denna FÖP men kan bli aktuell igen vid 
eventuellt byggande av nya bostäder.  

                                                 
3 Regionalt underlagsmaterial-lista (RUM-lista) - Länsstyrelsen Dalarnas län, 2015  
4 En bestämmelse som ej används längre. Innebörden av Q var att marken endast fick användas för befintlig, 
värdefull bebyggelse. 
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2.3 Kommunala beslut i övrigt 

I samband med att gällande ÖP vann laga kraft den 25 september 2013 fick denna 
nya FÖP för Klenshyttan automatiskt startbesked. 

2.4 Behov av miljöbedömning 

Vid startmöte bedömdes planen ej medföra betydande miljöpåverkan på grund av 
planområdet är så pass litet och lokalt och inga skyddsområden som till exempel Na-
tura 2000-områden berörs. Därför anses planen ej medföra betydande miljöpåverkan. 

2.5 Markägoförhållanden 

Klenshyttan 6:22 – Ludvika kommun 

Ludvika gård 8:2 – Bergvik Skog Väst AB 

Ludvika gård 1:395 – Staten Trafikverket 

Övriga fastigheter inom planområdet ägs av privatpersoner. 

2.6 Fornlämningar och riksintressen 

Inom planområdet finns ett hyttområde med välbevarad hyttruin som utgör ett forn-
lämningsområde tillsammans med omgivande mark. Förutom hyttområdet finns en 
minnessten 5 som utgör en fornlämning vid korsningen Björkuddsvä-
gen/Klenshyttevägen. Inom fornlämningsområdet för hyttan ligger även en kalkugn 
som utgör en fornlämning. Motivering för Klenshyttans riksintresse för kulturmiljö-
vård lyder ”Industrimiljö från 1800-talet med välbevarat hyttområde i anslutning till bergsmansby 
(Herrgårdsmiljö)”6. Planområdet ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv som sträcker 
sig ända från Malingsbo-Kloten.  

 

Fornlämningsområde är markerat med rött (gula linjen är plangränsen) 

Järnvägen och riksvägen är klassade som riksintresse för kommunikation.  

                                                 
5 Fornsök – Riksantikvarieämbetet, 2015 
6 Riksintressen för kulturmiljövården – Dalarnas län (W) - Riksantikvarieämbetet, 2013 
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2.7 Vattenområden 

En stor del av Dammsjön ligger inom planområdet och därmed berörs nästintill hela 
planområdet av strandskydd. Inne i Klenshyttans by finns små kanaler och dammar 
och då strandskydd gäller vid alla vattendrag oavsett storlek, skyddas även dessa små 
kanaler och dammar av strandskydd. Strandskyddet gäller 100 m från vattendragets 
strandlinje vilket gör att få delar av planområdet inte berörs av strandskydd vilket kan 
ses på kartan nedanför. 

 

Strandskyddet berör så gott som hela planområdet 

2.8 Geotekniska förhållanden 

Berggrunden inom planområdet består av granit, yngre och äldre granit7. Det finns 
flera olika jordarter i området, som bland annat sand och silt, isälvsgrus med rull-
stensblock och morän8. 

                                                 
7 SGU:s karta Ser Af nr 158 
8 SGU:s karta Ser Aa nr 177 
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2.9 Omkringliggande område 

Ca en km sydväst om Klenshyttans by finns en mindre flygplats. Mängden flygtrafik 
anses vara så pass liten att den inte medför tillräckliga bullerstörningar för att påverka 
planläggningen. I den bullerschablon som finns i gällande FÖP för flygplatsen ingår 
Klenshyttan, bullerschablonen är dock endast aktuell vid större ökning av flygtrafi-
ken9. Enligt tillgänglig statistik sker ca 180010 starter per år, i jämförelse med 3000 
starter då gällande FÖP togs fram. 3000 starter ansågs då vara av liten omfattning. 
Flygtrafikens intensitet varierar från dag till dag och årstid till årstid. När gällande ÖP 
för hela kommunen vann laga kraft hade flygplatsen ingen officiell status som trafik-
flygplats utan klassades som en föreningsflygplats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ludvika flygplats i nederkant av vänstra bilden. Inom röda cirkeln i högra bilden ligger den nedlagda 
avfallsdeponin 

Strax bortanför tunneln under järnvägsvallen ligger en numera nedlagd avfallsdeponi 
(inom röda cirkeln i bilden ovanför) som klassas som riskklass 3 enligt MIFO-
metodiken11. Då avfallsdeponin har riskklass 3 är den inte prioriterad för vidare ut-
redningar och efterbehandlingsåtgärder såsom objekt med riskklass 1 och 2. Avfalls-
deponin ligger strax utanför området och berör därmed inte planområdet.  

                                                 
9 Områdesplan för Ludvika flygplats – Ludvika kommun, 1981 
10 Mejlkorrespondens med Ludvika segelklubb och Ludvika flygklubb, 2015-10-07 
11 Metodik för Inventering av Förorenade Områden 
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Luftkvaliteten i Ludvika tätort är mycket god och alla gällande miljökvalitetsnormer 
och miljömål uppfylls12. Riksväg 50 passerar genom planområdet och har en hög tra-
fikbelastning, vilket påverkar luftkvaliteten, dock marginellt. Flygplanstrafik till och 
från Klenshyttans flygplats består till stor del av segelflygplan och övrig flygtrafik är 
så pass liten att det inte påverkar luftkvaliteten.  

En del av planområdet ligger inom område för högradonmark. Marken i Klenshyt-
tans by klassas dock som normalradonmark.  

 

Inom det gulmarkerade området finns högradonmark 

 

                                                 
12 Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter 2001-2006 – Länsstyrelsens i Dalarnas län, 2007 
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2.10 Kulturmiljöfrågor 

Klenshyttan präglas av en kulturhisto-
risk miljö med många äldre och histo-
riska byggnader. 

Hyttan anlades i början av 1600-talet 
och är ovanligt välbevarad och illu-
strerar väl hur en bergsmanshytta var 
uppbyggd. Hyttområdet klassas som 
fornlämningsområde. Inom hyttom-
rådet finns en välbevarad masugn, 
rostugn, maskinhus, rådstugemurverk 
och kalkugn från 1800-talet då hyttan 
moderniserades för sista gången. På 
andra sidan riksvägen och järnvägen 
finns ruiner av en gammal fördäm-
ning och platsen för bergsmännens 
stångjärnssmedja. Detta anses dock 
inte utgöra en lika stor del av den kul-
turhistoriska miljön som de andra in-
slagen och är därför inte utpekat på 
den informationstavla som finns vid 
hyttruinen och visar hur hyttområdet 
såg ut under drift.  Hyttdriften pågick 
från 1600-talets början fram till 1920-
talet13. Hyttmiljön har tidigare skötts 
bra men skötseln har på senare tid 
blivit eftersatt. 

Hyttmiljön vårdas som ett industrihi-
storiskt kulturarv med hänsyn till dess 
antikvariska dokumentationsvärden. 
Hyttområdet är uppskyltat och ord-
nat för visning och utgör ett av de 
viktigaste inslagen i Ekomuseum 
Bergslagen tillsammans med resten 
av Klenshyttans by14. I byn finns ett 
par äldre relativt väl bevarade 
bergsmansgårdar från 1700-1800-
talet som förhöjer den kulturhisto-
riskt intressanta miljön ytterligare. 
Alla bergsmansgårdar består utav trä 

                                                 
13 Program för kulturmiljövård – Ludvika kommun, 1990 
14 ÖP LUDVIKA 2030 – Ludvika kommun, 2013 
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och har flera uthus, till exempel loftbodar och stall i putsad slagg.  

Klenshyttans herrgård från 1800-talet är välbevarad och har flera tillhörande ekono-
mibyggnader. Den gulreveterade herrgården ligger i anslutning till hyttområdet och 
inom riksintresseområdet för kulturmiljövård. Herrgården utgör ett viktigt inslag i 
den kulturhistoriska miljön.  

Hyttruinen, bergsmansgårdarna och herrgården med tillhörande ekonomibyggnader 
ligger inom riksintresset för kulturmiljövård. Även lövträd, dammar och kanaler i byn 
är viktiga inslag i den kulturhistoriska miljön och bör bevaras.  

2.10.1 Säkerställande 

Kulturfrågan är den största och viktigaste frågan i fördjupningen av översiktsplanen. 
En av de övergripande principerna i gällande ÖP angående markanvändning handlar 
om att byar, såsom Klenshyttan, ska utvecklas så att bykaraktären tillsammans med 
kultur- och naturvärden bevaras. Eftersom det finns så pass många kulturhistoriska 
byggnader och andra historiska inslag i den lilla byn är bykaraktären i Klenshyttan 
starkt präglad av en kulturhistorisk miljö. Planområdet har delats in tre i områden, 
område ett som innefattar hyttområde (fornlämningsområdet) med omkringliggande 
miljö, område två som innefattar övrigt område som ligger inom riksintresseintresse-
området för kulturmiljö, område tre som innefattar övriga området inom planområ-
det. 

 

Område ett inom ljusgröna området, område två inom mörkgröna området och område tre har ljus 
färg 
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Område ett är området med störst restriktivitet. Hyttan, som ligger på kommunens 
fastighet, utgör en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen. Detta betyder att 
det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornläm-
ning. Skog och träd får avverkas under förutsättning att berörda fornlämningar inte 
skadas men att återplantera kräver tillstånd. Förutom fornlämningen, själva hyttan, 
utgör omkringliggande mark ett fornlämningsområde vilket gör att hyttområdet 
skyddas på ett bra sätt redan i dagsläget. Även fornlämningsområdet skyddas av kul-
turmiljölagen. Fornlämningsområdet som skyddas av kulturmiljölagen visas på bilden 
på sida 5. Igenväxning är ett stort hot mot fornlämningar då det kan förstöra kon-
struktioner men även göra det svårt att hitta lämningar. Därför bör gräs och sly röjas 
1-2 gånger per år med slåtterbalk där det är möjligt. Detta kallas ibland för fornvård. 

Kulturlämningarna har en artrik flora av mossor och lavar och har ett visst natur-
värde. Bland annat finns en ovanlig orangelavsart och en ännu oidentifierad lav på 
stenmurarna vid hyttan och på en av byggnaderna finns den tidigare rödlistade finfli-
kiga skinnlaven som säkerligen är hotad och sällsynt i kommunen15 och som ska be-
aktas vid eventuell restaurering av hyttan. 

 

Stenmur vid hyttan i Klenshyttan 

Övriga fastigheter och byggnader inom område ett är mycket värdefulla och utmär-
kande för den kulturhistoriska miljön i Klenshyttan. Inom detta område gäller de 
riktlinjer som står i gällande kommunövertäckande ÖP. Det vill säga att inom forn-
lämningsområdet tillåts inga nya byggnader, endast med stor restriktivitet kan nya 
byggnader och förändringar av byggnader medges i omkringliggande miljö och ska 
anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön i övrigt mycket noggrant. 

                                                 
15 Översiktlig inventering av naturvärden inom fördjupad översiktsplan i Klenshyttan – JanOlof Hermansson, se 
bifogad bilaga 
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Karakteriserande för den äldre bebyggelsen i Klenshyttan är trähus med antingen lig-
gande eller stående panel, fasader på bostads- och ekonomibyggnader målade med 
röd slamfärg/falu rödfärg och sadeltak. Herrgården och ytterligare hus i närheten 
sticker ut genom att ha gul puts på fasaden istället för den karakteriserande röda fär-
gen, herrgården är dock reveterad. Det förekommer även att ekonomibyggnaderna 
har puts.   

 

Klenshyttan herrgård 

I område ett ligger den välbevarade herrgården från 1800-talet med tillhörande eko-
nomibyggnader och även flertalet bergsmansgårdar från 1700-1800-talet men som 
antas ha anor ända från 1400-talet16. Längs vägen som går förbi herrgården till hyttan 
finns en allé. Allén består av gamla björkar och träden är i någorlunda god kondition 
och på björkarna finns tämligen rikligt med olika lavar. Även lövträd, dammar, kana-
ler och vägar utgör viktiga element i den kulturhistoriska miljön och måste bevaras 
och vårdas med hänsyn17. Dammförordningen vid Dammsjöns utsläpp bör restaure-
ras eftersom den inte har restaurerats på lång tid och har behov av restaurering. I 
vägslänter bör lupiner bekämpas då dessa ökar kvävehalten i jorden vilket påverkar 
och konkurrerar ut övrig flora.  

 

Område ett (hyttområde (fornlämningsområdet) med omkringliggande miljö) inom ljusgrönt område 

                                                 
16 Klenshyttan - Länsstyrelsen i Dalarnas län 
17 ÖP Ludvika 2030 – Ludvika kommun, 2013 
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Inom område två gäller en något mindre restriktivitet gällande nya byggnader och 
förändringar på byggnader, som bör medges och genomföras med viss restriktivitet 
och åtgärderna bör anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön. Nya bostä-
der ska ligga minst 50 m från riksvägen på grund av riktlinjer gällande närhet till re-
kommenderad led för farligt gods.  

Inom område två finns betesmark som idag används för hästar. Arealen av hävdad 
öppen mark bör inte minska och kan med fördel för landskapsbilden och naturvär-
den även öka i areal18. 

 

Område två inom mörkgrönt område 

Nya byggnader och förändringar på byggnader inom övrigt område i planområdet 
(område tre) bör eftersträvas att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön 
i övrigt som präglar Klenshyttan för att bevara kulturmiljön. Precis som för övriga 
områden så ska nya bostäder i detta område också placeras minst 50 m från riksvägen 
för att minimera riskerna vid eventuell olycka med farligt gods inblandat. 

                                                 
18 Översiktlig inventering av naturvärden inom fördjupad översiktsplan i Klenshyttan – JanOlof Hermansson, se 
bifogad bilaga 
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2.10.2 Konsekvenser 

Det områdena medför är att inom vissa delar av planområdet skärps riktlinjerna för 
ny- och ombyggnationer medan riktlinjerna i andra delar av planområdet lättas. Detta 
innebär att utbyggnationsmöjligheterna förändras i jämförelse med dagens riktlinjer 
och bestämmelser för Klenshyttan.  

Område ett har redan idag ett starkt skydd genom kulturmiljölagen och riktlinjer i 
gällande ÖP. Detta område kommer fortsatt ha samma riktlinjer, det vill säga att 
eventuella ny- och ombyggnationer endast får medges med stor restriktivitet. För öv-
riga fastigheter som ingår i område två gäller att ny- och ombyggnationer endast får 
medges och genomföras med viss restriktivitet och att eventuella åtgärder bör anpas-
sas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön. Därmed lättas riktlinjerna upp något i 
detta område då ny- och ombyggnationer får medges med viss restriktivitet istället 
för stor restriktivitet som tidigare.  

För övrigt område inom planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer ef-
tersträvas att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön som präglar 
Klenshyttan för att bevara byns kulturmiljö. Detta medför att riktlinjerna för övrigt 
område i Klenshyttan skärps. Det ska dock påpekas att en FÖP inte är juridiskt bin-
dande utan enbart en vägledning. 

2.10.3 Riktlinjer  

 För område ett: Inga nya byggnader ska tillåtas inom hyttområdet (fornläm-
ningsområdet). I hyttområdets omkringliggande miljö bör ny- och ombygg-
nationer endast medges med stor restriktivitet. Åtgärder ska anpassas till den 
äldre bebyggelsen och kulturmiljön i övrigt mycket noggrant. Nya byggnader 
ska ligga minst 50 m från riksvägen på grund av närheten till rekommenderad 
led för farligt gods. 

 I område två bör ny- och ombyggnation endast medges med viss restriktivitet 
och eventuella åtgärder bör anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmil-
jön. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från riksvägen på grund av närheten 
till rekommenderad led för farligt gods. 

 Inom resten av planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer efter-
strävas att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön för att bevara 
byns kulturmiljö. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från riksvägen på grund 
av närheten till rekommenderad led för farligt gods. 

 Karakteriserande för den äldre bebyggelsen i Klenshyttan är trähus med stå-
ende eller liggande panel, fasader på bostads- och ekonomibyggnader målade 
med röd slamfärg/ falu rödfärg och sadeltak. Vissa byggnader med puts före-
kommer. I ett försök att anpassa nya byggnader till den äldre bebyggelsen ska 
de rödmålade trähusen efterliknas. Proportioner och storlek på nya byggna-
der bör även underordna sig hyttans- och herrgårdens byggnader. För att sä-
kerställa riktlinjerna för utformning av bebyggelsen bör områdesbestämmel-
ser upprättas. 
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 Gräs och sly inom hyttområdet bör röjas 1-2 gånger per år med slåtterbalk 
där det är möjligt. 

 Lövträd, dammar, kanaler och vägar som utgör viktiga element i Klenshyttan 
bör skyddas och vårdas på bästa möjliga sätt. Dammförordningen vid 
Dammsjöns utsläpp bör restaureras. 

 Vid åtgärder såsom restaurering av hyttan bör den översiktliga inventeringen 
av naturvärdena i Klenshyttan tas i beaktning och eftersträvas att följas för att 
bevara de naturvärden som finns.  

 En skötselplan gällande naturvärden bör tas fram. 
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2.11 Buller 

Enligt gällande FÖP, antagen 1978, översteg trafikbullerstörningarna från riksvägen 
dåvarande riktlinjer för trafikbuller för ca en tredjedel av bostäderna i området. Järn-
vägen löper längs med riksvägen men ingen beräkning på buller från järnvägen gjor-
des i samband med framtagandet av gällande fördjupning av översiktsplan. Både 
riksvägen och järnvägen skärmas via bland annat höjdskillnader och plank. Skärm-
ningen från riksvägen är dock svår att beräkna i detalj eftersom situationen är kom-
plex då det råder olika förutsättningar för hus till hus.  

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riksvägen och järnävgen löper förbi Klenshyttan i ytterkanten av planområdet. Flygplatsen ligger sydväst om 
planområdet 

I samband med gällande FÖP undersöktes eventuella bullerstörningar från flygplans-
trafiken till och från flygplatsen sydväst om planområdet. Enligt beräkningarna, efter 
Luftfartsverkets anvisningar, medförde flygplatsen med dåvarande flygplanstrafik 
inga trafikbullerstörningar för boende i Klenshyttan. En bullerschablon skapades för 
att visa var trafikbuller kunde komma att påverka planläggningen ifall flygplanstrafi-
ken ökade markant. Inom schablonsgränsen ligger Klenshyttan. 

Flygplanstrafiken har inte ökat markant och idag används flygplatsen mestadels av 
segelflyg och mindre motordrivna flygplan varje helg och vissa vardagar från april till 
och med oktober. Det förekommer att flygplan och helikoptrar utifrån, privat- och 
affärsbesök, använder sig av flygplatsen. När gällande FÖP togs fram skedde ungefär 
3000 starter och landningar per år på flygplatsen, vilket då ansågs som ringa flygverk-
samhet. Nu har flygtrafiken minskat till 1800 starter och landningar per år enligt till-
gänglig statistik19.  

Eftersom flygplanstrafiken till och från flygplatsen anses vara så pass liten även idag 
bedöms inga nya bullerberäkningar behöva göras då eventuellt flygplansbuller med 
största sannolikhet inte överstiger riktlinjerna angående buller från flyg.  

                                                 
19 Ungefär 1800 starter och landningar per år, om man räknar på att antalet starter och landningar per dag är 
densamma oavsett årstid. Därför är troligtvis denna siffra ännu lägre  



LUDVIKA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
PLANBESKRIVNING 

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KLENSHYTTAN 

 

 

 
17(27) 

 
 

2.11.1 Bullerberäkningar 

När följande bullerberäkningar gjordes var riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid bo-
stadsfasad 55 dBA. 1 juli 2017 ändrades riktvärdena gällande trafikbuller och höjdes 
till 60 dBA. Klenshyttan är en by med högt kulturvärde och en bykaraktär som är 
viktig att bevara enligt den kommunövertäckande översiktsplanen. Största anledning-
en till att nivån höjdes till 60 dBA var att främja bostadsbyggande i större städer och 
tätorter där det är svårare att komma ner i bullernivåer på 55 dBA. Skulle riktlinjerna 
utgå från 60 dBA ekvivalent ljudnivå skulle området som ej får bebyggas vara så pass 
litet att det skulle ligga för nära riksvägen enligt riktlinjerna för farligt gods. Därför 
utgår riktlinjerna för buller i den fördjupade översiktsplanen från 55 dBA. 

Beräkningar för eventuella trafikbullerstörningar från riksvägen och järnvägen har 
genomförts. När gällande FÖP togs fram stördes ca en tredjedel av bostäderna av 
trafikbuller från riksvägen enligt de beräkningar som gjordes. Flygverksamheten an-
ses vara av så liten omfattning att inga bullerberäkningar för flygplatstrafiken har 
gjorts. Inga bullerberäkning ansågs heller vara nödvändiga då gällande FÖP för flyg-
platsen togs fram eftersom flygverksamheten, 3000 starter per år, ansågs vara så liten 
och nu har flygverksamheten minskat till ungefär hälften. 

Det finns planer för en eventuell återöppning av gruvan i Blötberget som ligger unge-
fär två km nordväst om Klenshyttan. I och med det skulle det behövas fler nya gruv-
verksamheter i närheten av Blötberget och Klenshyttan. På andra sidan järnvägen 
från Klenshyttan är det tänkt att i så fall förlägga ett sand- och klarningsmagasin. 
Detta sand- och klarningsmagasin kommer inte att ge ifrån sig buller förutom vid an-
läggningen av magasinet. Ett anrikningsverk ska finnas vid Skeppmora. Den verk-
samheten kommer innebära störande buller men verksamheten ligger på ett så pass 
stort avstånd från Klenshyttan att det ej ger någon påverkan gällande buller. Däremot 
skulle denna verksamhet medföra att antalet tåg förbi Klenshyttan skulle öka med 3-4 
tåg/dygn. Dessa tåg är extra långa och tunga jämfört med de tåg som går förbi 
Klenshyttan idag.  Denna ökning i sig motsvarar 1 dBA som ekvivalent ljudnivå. 
Denna ökning ingår i den 50 % ökning som Trafikverket prognostiserar.  

De teoretiska bullerberäkningarna20 som gjorts visar att flera av fastigheterna i 
Klenshyttan har höga ljudnivåer från både väg och järnväg. Järnvägen skärmas dock 
delvis av den gamla perrongen som finns kvar och riksvägen skärmas av genom 
höjdskillnader och plank vilket reducerar ljudnivåerna ytterligare. Enligt tillgänglig 
statistik passerar det 6000 fordon per dygn förbi Klenshyttan varav 14 % är tunga 
fordon. Vid vägens mellersta del har husen närmast riksvägen ljudnivåer från 55 dBA 
ekvivalent21 upp till 60 dBA ekvivalent ljudnivå. För detta område beräknas en buller-
störd zon sträcka sig 25 m från riksvägen, vilket betyder att fastigheterna inom 25 m 
från riksvägen har en ekvivalent ljudnivå som överskrider 55 dBA. Tre fastigheter i 
vid vägens norra del har så höga ljudnivåer att bullerdämpande åtgärder kan behövas, 
det gäller fastigheterna Klenshyttan 6:4, 6:14 och 6:15. För befintliga bostäder kan 

                                                 
20 Teoretisk trafikbullerberäkning för Klenshyttan – Göran Eriksson, Ludvika kommun, 2015 
(bifogas i handlingarna). 
21 Ekvivalent ljudnivå är medelvärdet av trafikbullret under ett dygn med genomsnittlig trafik. 
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det behövas åtgärder från Trafikverket när den ekvivalenta ljudnivån överstiger 65 
dBA som det gör i detta fall. Vägtrafikbullret för Klenshyttan 6:4 och 6:14 ligger på 
67 dBA ekvivalent ljudnivå och för Klenshyttan 6:15 66 dBA. 

Grovt sett kan området som ligger över 55 dBA ekvivalent ljudnivå för både riksväg 
och järnväg sägas sträcka sig 100 m från järnvägen i områdes södra del där järnvägen 
ligger högt ovanför planområdet. Vid vägens mellersta del är avståndet ca 25 m från 
vägen och vid vägens norra del av är avståndet ca 50 m. Husen som ligger inom 
dessa avstånd anses ligga inom en bullerstörd zon. Området väster om riksvägen kan 
i sin helhet bedömas överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå, vilket var riktvärdet för 
nya bostäder när bullerberäkningen gjordes.22 

 

Husen inom det lilamarkerade området är bullerstörda idag 

Enligt de trafikprognoser som finns kommer personbilstrafiken nationellt öka med 
30 % fram till år 2040. I detta fall skulle det innebära att 6708 personbilar kommer 
passera Klenshyttan varje dag. Antalet tunga fordon kommer också att öka till 2040, 
enligt prognoser med 66 %. Det skulle innebära 1394 tunga fordon skulle passera 
Klenshyttan varje i dag jämförelse med dagens 840. För bullernivåerna skulle detta 
medföra en ökning på ca 2 dBA, från 58 dBA till 60 dBA. I bullerberäkningen antas 
medelhastigheten vara 70 km/h, vilket är hastighetsbegränsningen på denna sträcka 

                                                 
22 1 juli 2017 ändrades riktvärdena gällande trafikbuller. Se förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostads-
byggnader. 
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av riksvägen. Maxnivån ökas inte utan kommer att fortsatt vara 67 dBA även om 
vägtrafiken ökar. 

Enligt Trafikverkets prognos gällande tåg, kommer persontågen öka med ca 50 % 
fram till 2040. Samma procentuella ökning beräknas för godstågen. Detta skulle ge en 
ökning med 2 dBA. Med en ökning av 2 dBA skulle den ekvivalenta nivån vara 61 
dBA istället för dagens 59 dBA. Maxnivån kommer fortsatt vara densamma som 
idag, det vill säga 89 dBA. På denna sträcka domineras tågtrafiken av Reginatåg (ca 
25/dygn) och elgodståg (ca 10-12/dygn). Dieseltåg och övriga persontåg förekom-
mer i ytterst liten utsträckning (vardera 1/dygn).  Enligt beräkningen har samtliga tåg 
en hastighet mellan 100 -105 km/h. 

Allt detta påverkar den bullerstörda zonen som blir större. Med den prognosticerade 
trafikmängden år 2040 så kommer det ske en ökning med 2 dBA, vilket ger en 50 % 
ökning av avståndet från väg och järnväg. I norr dominerar vägtrafiken och i söder 
tågtrafiken varför uträkningen räknats från respektive trafikslag. Poängteras bör att 
bullerberäkningarna är översiktliga och får detaljstuderas vid ett senare skede om 
bygglov eller detaljplan blir aktuellt.  

 

Lila zonen är den bullerstörda zonen enligt dagens trafikmängd, gröna zonen är den bullerstörda zo-
nen enligt prognosticerad trafikmängd 2040 
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2.11.2 Konsekvenser 

Flertalet fastigheter ligger inom en så kallad bullerstörd zon. Antalet fastigheter som 
direkt berörs av så höga ljudnivåer att åtgärder kan behövas är tre stycken. Samtliga, 
Klenshyttan 6:4, 6:14 och 6:15, ligger i områdets norra del. 

Det finns inga planer på att bygga nya bostäder inom den bullerstörda zonen (lila) ef-
tersom den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dBA som är riktvärdet för nya bo-
städer. För de tre fastigheterna med för hög ekvivalent ljudnivå (Klenshyttan 6:4, 
6:14 och 6:15) bör åtgärder vidtas för att minska bullerstörningarna. Då riksvägen 
tillhör Trafikverket är det deras uppgift att åtgärda eventuella bullerproblem. Kom-
munen eller boende kan ta kontakt med Trafikverket om det anses nödvändigt.  

Att inte tillåta nya bostäder inom den bullerstörda zonen (lila) är ett enkelt sätt att 
hindra att det byggs bostäder med trafikbullerstörningar. Då det i dagsläget redan är 
bebyggt längs med nästintill hela riksvägen genom planområdet har det heller aldrig 
varit ett alternativ att planera för bostäder i området som ligger inom den buller-
störda zonen. I framtiden gäller samma riktlinjer gällande bebyggelse i den buller-
störda zonen, men då för det gröna området i bilden på sidan 19. 

Bygglov för enskilda bostäder inom den bullerstörda zonen kan medges även om den 
ekvivalenta ljudnivån beräknas bli mellan 55-60 dBA. Då bör särskilda åtgärder göras, 
till exempel bör sovrum förläggas på den tysta sidan av bostaden.  

Skulle flygverksamheten i framtiden öka markant kan det vara nödvändigt att se över 
eventuellt flygtrafikbuller och åtgärder om det skulle behövas. I dagsläget anses det ej 
vara ett problem och därför har inga bullerberäkningar för flygplanstrafiken genom-
förts. 

2.11.3 Riktlinjer 

 Dagens trafikmängd och prognostiserad trafikmängd bör beaktas vid ny-
byggnation. Inga nya bostäder tillåts inom någon av de bullerstörda zonerna 
om ej särskilda åtgärder vidtas. 

 Bygglov för enskilda bostäder inom den bullerstörda zonen kan medges även 
om den ekvivalenta ljudnivån beräknas bli mellan 55-60 dBA. Då bör sär-
skilda åtgärder vidtas, till exempel bör sovrum förläggas på den tysta sidan av 
bostaden.  

 Ägare till fastigheter med för hög ekvivalent ljudnivå eller kommunen kan 
göra en förfrågan till Trafikverket om bullerdämpande åtgärder. 

2.12 Utbyggnadsmöjligheter för bostäder 

2.12.1 Bebyggelseområden 

Klenshyttan är en by som präglas av en kulturhistorisk miljö. Det finns bostäder och 
byggnader kvar sedan bergsmansgårdarna uppkom på 1400-talet. Bergsmansgårdarna 
ger en bra insyn i hur en by bestående av bergsmansgårdar kunde se ut på den tiden. 
Det finns även en välbevarad herrgård från 1800-talet med tillhörande ekonomibygg-
nader och tillsammans med hyttområdet utgör dessa ett av de viktigaste inslagen i 
Ekomuseum Bergslagen. Hyttområdet, bergsmansgårdarna och herrgården ligger 
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inom riksintresse för kulturmiljövård. Då Klenshyttan präglas av en kulturhistorisk 
miljö är det viktigt att eventuella byggnationer anpassas till befintligt bebyggelse. Yt-
terligare specifikationer finns under punkterna 2.10.1–2.10.3.   

 

Klenshyttans herrgård 

Framför allt söder om riksintresset för kulturmiljövård och även längs med riksvägen 
finns nyare bostäder från 1950-1980-talet. Den största delen av bebyggelsen inom 
planområdet ligger i själva byn Klenshyttan. I övrigt finns det några hus, mestadels 
sommarstugor, runt Dammsjön och framför allt vid den södra delen av sjön. Bebyg-
gelsen i planområdet utgörs till största del av enbostadshus och permanentbostäder. 
Befolkningsmängden har varit någorlunda konstant och i jämförelse med hur många 
det bodde i Klenshyttan då gällande FÖP togs fram bor det idag bara ett fåtal perso-
ner mindre i Klenshyttan. Detta trots att man i gällande FÖP antog att befolknings-
mängden skulle minska.   

Flertalet bostäder störs av trafikbuller. 6000 fordon, varav 14 % tunga fordon, passe-
rar Klenshyttan i snitt varje dag. Flera hus ligger inom en bullerstörd zon som inne-
bär att de har över 55 dBA ekvivalent ljudnivå, vilket är planens riktvärde för nya bo-
städer. Tre fastigheter har en ekvivalent ljudnivå som överskrider 65 dBA, vilket är 
ett riktvärde för befintliga bostäder.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

 
Riksvägen som går förbi Klenshyttan 
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Majoriteten av bostäderna byggdes innan riktlinjer för närhet till farligt gods-leder 
fanns eller var lika tydliga som idag. Enligt dagens riktlinjer är det inte lämpligt att 
bygga i närheten av riksvägen även om hastigheten är 70 km/h och riktlinjerna gäller 
för hastigheter 90 km/h och över. Enligt riktlinjerna ska inga bostadshus med fler än 
två våningar ligga inom 70 m från en rekommenderad led för farligt gods. Till stor 
del är området som ligger inom 70 m från riksvägen redan bebyggt. Därför pekas inte 
området ut som möjligt för nya bostäder. Enskilda bostadshus tillåts dock minst 50 
m från vägen och inte på 70 m avstånd. Detta på grund av att hastighetsbegränsning-
en endast är 70 km/h. Tillbyggnad på befintliga bostäder kan ske, dessa ska dock 
vara vända bort från vägen.  

Tidigare fanns det problem med dålig standard gällande VA i Klenshyttan, vilket 
konstaterades även i gällande FÖP från 1978. För ungefär tio år sedan fick kommu-
nen ett föreläggande från länsstyrelsen om att dra fram kommunalt VA till Klenshyt-
tan och åtgärda problemen. Detta har nu åtgärdats och de flesta bostäder, förutom 
ett par sommarstugor, är anslutna till kommunalt VA. 

2.12.2 Förslag för nya bostäder 

Planområdet är ca 65 ha och utbyggnadsmöjligheterna begränsas av flera olika anled-
ningar. Att bygga mycket och stort är inget lämpligt alternativ på grund av riksin-
tresse- och fornlämningsområdet med dess kulturhistoriska miljöer och inslag.  

Nya bostäder i närheten av riksvägen och järnvägen är direkt olämpligt med tanke på 
närheten till rekommenderad led för farligt gods och bullerstörningar från både riks-
väg och järnväg.. Inom den bullerstörda zonen bör ej nya byggnader tillåtas om sär-
skilda åtgärder ej vidtas. 
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Bilden visar hur mycket av planområdet som begränsas av något sorts hinder för att uppföra nya bo-
städer.  
 

Planområdet berörs av strandskydd. Dels är det strandskyddet runt Dammsjön som 
berör planområdet i stort men även inne i byn finns det små åar och kanaler. Ef-
tersom alla vattendrag skyddas genom strandskydd har även de små åarna ett strand-
skyddsområde på 100 m från strandlinjen. För att det ska vara möjligt att bygga inom 
strandskyddat område behöver strandskyddet upphävas eller en strandskyddsdispens.  

Kommunens viljeinriktning i gällande översiktsplan23 angående bostäder, är bland 
annat att skapa fler bostäder i sjönära läge. I dagsläget finns enstaka hus och tomter 
intill Dammsjöns strand men inget LIS-område24. Nya enskilda bostäder i sjönära 
läge är en möjlighet i planområdet men ej inom område ett och två. Område tre i 
planområdet görs därför till ett LIS-område25.  

                                                 
23 ÖP LUDVIKA 2030 – Ludvika kommun, 2013 
24 Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
25 Område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. 
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På den sydöstra sidan Flygfältsvägen fram till Dammsjön finns ett översvämnings-
känsligt område (se grönt område i bilden ovanför). Inom detta område bör det ej 
byggas nya bostäder. 

Om Klenshyttan ska byggas ut med nya bostäder är det viktigt att bykaraktären beva-
ras, så även kultur- och naturvärden. Detta fastslår gällande ÖP i delen om kulturmil-
jöer. Inom hyttområdet tillåts inga nya byggnader och i omkringliggande område 
(område ett) bör ny- och ombyggnationer endast medges (se punkterna 2.10.1 – 
2.10.3) med stor restriktivitet. Åtgärder måste anpassas till den kulturhistoriska mil-
jön. Inom område två bör nya byggnader och förändringar endast medges med viss 
restriktivitet och åtgärder bör anpassas till äldre bebyggelsen. Inom resten av planom-
rådet (område tre) bör ny- och ombyggnationer eftersträvas att anpassas till den äldre 
bebyggelsen och kulturmiljön för att försöka bevara byns kulturmiljö. 

Område B i plankartan är ett område som pekas ut som särskilt lämpligt för nya bo-
städer då detta område är avskilt från Dammsjön via väg och bostadshus. 

2.12.3 Konsekvenser 

Det finns få platser i planområdet som utan hinder kan bebyggas med bostäder. Den 
kulturhistoriska miljön ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras men kan 
komma att påverkas av ny- och ombyggnationer. Då en stor del av området är 
strandskyddat påverkar det utbyggnadsmöjligheterna. Därför görs område tre i plan-
området till ett LIS-område.  

Biltrafiken i Klenshyttan kan komma att öka något i och med att nya bostäder byggs. 
De möjliga nya bostäderna är dock så pass få att ökningen av biltrafiken knappt 
kommer vara märkbar. 

Vissa naturvärden påverkas av eventuella ny- och ombyggnationer. Dessa ska tas i 
beaktning vid ny- och ombyggnation. Naturvärdena är mer utförligt beskrivna i den 
medföljande inventeringen av naturvärden. 

2.12.4 Riktlinjer 

 Skapa fler bostäder i sjönära läge genom att göra område tre till LIS-område. 

 Det är viktigt att bykaraktären tillsammans med kultur- och naturvärden be-
varas vid byggande av bostäder. 

 För område ett: Inga nya byggnader ska tillåtas inom hyttområdet. I hyttom-
rådets omkringliggande miljö bör ny- och ombyggnationer endast medges 
med stor restriktivitet. Åtgärderna måste anpassas till den äldre bebyggelsen 
och kulturmiljön i övrigt mycket noggrant. Nya bostäder ska ligga minst 50 m 
från riksvägen på grund av närheten till rekommenderad led för farligt gods. 
Tillbyggnader kan byggas närmare vägen än 50 m om dessa vänds bort från 
riksvägen. 

 I område två bör ny- och ombyggnation endast medges med viss restriktivitet 
och eventuella åtgärder bör anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmil-
jön. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från riksvägen på grund av närheten 
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till rekommenderad led för farligt gods. Tillbyggnader kan byggas närmare 
vägen än 50 m om dessa vänds bort från riksvägen. 

 Inom resten av planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer efter-
strävas att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön för att bevara 
byns kulturmiljö. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från riksvägen på grund 
av närheten till rekommenderad led för farligt gods. Tillbyggnader kan byggas 
närmare vägen än 50 m om dessa vänds bort från riksvägen. 

 Träd, dammar, kanaler och vägar bör skyddas och vårdas på bästa möjliga 
sätt vid byggande av bostäder. Dammförordningen vid Dammsjöns utsläpp 
bör restaureras. 

 Vid ny bebyggelse och restaurering ska den översiktliga inventeringen av na-
turvärden i Klenshyttan tas i beaktning och försöka efterföljas för att ta hän-
syn och försöka bevara de naturvärden som finns. 

3 SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET  

Fördjupningen av översiktsplanen föreslår vissa förändringar i säkerställandet av kul-
turmiljön i Klenshyttan. För hyttområdet och omkringliggande miljö gäller samma 
riktlinjer som i gällande ÖP.  

De bullerberäkningar som gjorts visar att tre fastigheter har så pass höga bullernivåer 
att den ekvivalenta ljudnivån överskrider 65 dBA. Då riksvägen är Trafikverkets väg 
ligger ansvaret på Trafikverket att göra de bulleråtgärder som kan krävas när den ek-
vivalenta nivån överskrider 65 dBA. Husen längs med riksvägen ligger inom en bul-
lerstörd zon som överskrider riktvärdet för nya bostäder, därför går det ej att bygga 
nya bostäder längs riksvägen utan åtgärder först.  

Utbyggnadsmöjligheterna i planområdet är få men möjligheten för nya enskilda bo-
städer finns. Då Klenshyttan präglas starkt av kulturmiljö är det viktigt att säkerställa 
och skydda kulturmiljön. Hyttområdet (fornlämningsområdet) skyddas helt och hållet 
från ny- och ombyggnationer. Inom dess omkringliggande miljö (övriga område ett) 
får ny- och ombyggnationer endast medges med stor restriktivitet och åtgärder ska 
anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturhistoriska miljön. Inom område två får 
nya byggnader och förändringar medges med viss restriktivitet och åtgärder bör an-
passas till äldre bebyggelsen. Inom resten av planområdet (område tre) bör nya bygg-
nader eftersträva att anpassas till äldre bebyggelsen och den kulturhistoriska miljön 
som präglar Klenshyttan. Träd, dammar, kanaler och vägar bör vårdas och skyddas 
på bästa möjliga sätt. Fornvård bör ske i och kring hyttan och en skötselplan gällande 
naturvärden bör tas fram. 

Område tre föreslås som LIS-område för att möjliggöra bostäder i sjönära läge. 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark- och vattenområden. 
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3.1 Konsekvenser för Ludvika kommuns översiktsplan 

I stort påverkas inte översiktsplanen nämnvärt i och med denna fördjupning. Då om-
rådet inte utpekas på ett särskilt sätt i gällande översiktsplan medför inte fördjup-
ningen stora förändringar för den kommunövertäckande översiktsplanen. 

Fördjupningen ger dock en mer detaljerad vägledning i olika frågor för Klenshyttan 
än gällande översiktsplan och påverkar Klenshyttan på så sätt att riktlinjer gällande 
mark- och vattenanvändning blir tydligare. Då fördjupningen berör kulturfrågor, bul-
ler och utbyggnadsmöjligheter får dessa frågor en mer specificerad och detaljerad 
vägledning än vad de har i gällande översiktsplan. Fördjupningens förslag utgår från 
översiktsplanens vägledning om dessa frågor i stort och mer specifikt för Klenshyt-
tans förutsättningar, då främst gällande kulturfrågor.  

Kulturfrågor skulle styras upp genom områdesbestämmelser enligt gällande ÖP men 
så blev icke fallet utan det har reglerats genom en ny FÖP med något annorlunda 
riktlinjer för att bevara kulturhistoriska miljön i jämförelse med gällande ÖP. Över-
siktsplanen berör inte bullerfrågor specifikt för Klenshyttan utan ger en mer allmän 
vägledning kring bullerfrågor i Ludvika kommun. Planen medför en mer specifik och 
detaljerad undersökning om bullerstörningar för boende Klenshyttan gentemot över-
siktsplanen för hela Ludvika kommun. Angående utbyggnadsmöjligheter är en av 
kommunens viljeinriktningar generellt att skapa fler bostäder i sjönära läge. Därför 
görs område tre i planområdet till ett LIS-område. Med nya eventuella bostäder i 
Klenshyttan i närheten av Dammsjön följs viljeinriktningen vad beträffar fler bostä-
der i sjönära läge.  

3.2 Miljöbedömning 

Planen anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför har ingen sär-
skild miljökonsekvensbeskrivning upprättats i samband med framtagandet av planen. 
Konsekvenserna av planen kan istället utläsas med hjälp av plankartan samt planbe-
skrivningen. 

4 PLANPROCESSEN 

Planprocessen för en fördjupning av översiktsplan följer samma process som för en 
översiktsplan. Utställning ska genomföras med en genomgående dialog med länssty-
relsen, regionplaneorgan och andra kommuner som kan komma att beröras av för-
slaget. Andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare med väsent-
ligt intresse av förslaget ska också få ta del av förslaget och komma med synpunkter.  

Efter att utställningen är avslutad ska förslaget bearbetas med hänsyn till de inkomna 
synpunkterna. Efter bearbetning av förslaget kan fördjupningen av översiktsplanen 
antas av kommunfullmäktige.   
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5 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats av verksamhetsområde Planering. Kontakter har under 
planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och enheter.  
 

 

 

Louise Nordström   Joel Lidholm  
planeringschef   samhällsplanerare  
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Förslag på fortsatt arbete med Fairtrade 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att styrgruppen för Fairtrade läggs ner. 

Sammanfattning 
Ludvika kommun har varit en Fairtrade City-kommun sedan 2008 - enligt 
beslut KS 2007/571. Fairtrade City är en märkning som visar att Ludvika 
kommun aktivt jobbar för öka inköp av etiska och rättvisemärkta produkter, 
samt visar att kommunen har ett samarbete med näringslivet gällande etisk och 
rättvis handel. Sedan 2017 kostar diplomeringen och kraven på att bli 
diplomerad som en Fairtrade City-kommun har skärpts. Detta medför att 
Ludvika kommun inte längre uppfyller kraven.  

Anledningen till att lägga ner styrgruppen och arbetet med Fairtrade är att det 
beslut som ligger till grund för styrgruppen idag fastställer att kommunen inte 
ska initiera eller driva frågan. Det ska heller inte avsättas några större resurser 
för arbetet. Dock står det i en tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2008 att det krävs 
en kontinuerlig förbättring och utveckling i form av en årlig ökning av den 
offentliga konsumtionen av Rättvismärkt-produkter (eller motsvarande) liksom 
en utveckling av informationsarbetet för att behålla statusen som Fairtrade city.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun fick avslag från Fairtrade Sverige om att bli 
omdiplomerade som en Fairtrade city-kommun 2017. Vad som saknas 
för en omdiplomering är:  

 Redovisning av konsumtionen i Ludvika kommun av produkter 
som följer principerna för rättvis handel samt ILO:s 
kärnkonventioner, där Fairtrade kan användas som ett verifikat. 
Detta har inte genomförts på grund av att siffrorna gällande 
kommunens konsumtion av rättvisemärkta produkter för 2014-
2016 inte har bokförts på ett sätt som gjort det möjligt att tydligt 
redovisa för konsumtionen. Det har heller inte funnits någon 
konkret målbild från kommunen om hur stor andel av 
konsumtionen som ska vara rättvisemärkt. 
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 Beskrivning av tydliga mål för hur och inom vilken tidsperiod en 
ökning av produkter som följer rättvis handels principer samt 
ILO:s kärnkonventioner planeras inom kommunen. 

För att fortsätta arbetet med Fairtrade eller inte behövs ett beslut som 
tydliggör hur kommunen ska fortsätta sitt arbete. Ifall beslutet är att 
fortsätta behövs: 

 Tydliggörande om vilken förvaltning som äger frågan. 

 Beslut om årlig procentuell ökning av etiskt/rättvisemärkta 
produkter i upphandlingen för kommunens förvaltningar. 

 Budget, förslagsvis 50.000*/år avsatt till styrgruppens förfogande. 

 En styrgrupp som representerar lokalsamhället, med tydligare 
riktlinjer än i gällande beslut kring kommunens roll. 

 Efter varje mandatperiod utses politiska representanter till 
styrgruppen. 

*Summan är baserad på:  

1. Utåtriktade aktiviteter - 10.000 

2. Omdiplomeringskostnad – 10.000 

3. Uppfyllande av målbild – 20.000 

4. Utbildningar/forum – 10.000 

 

 

Göran Andersson 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Daniel Svensson 
Samhällsplanerare 

Beslut skickas till 
Daniel Svensson, för handläggning 
Patricia Magnell, för kännedom 
Diariet 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Ändring av detaljplan för del av Öraberget 11:85, kommunal-
huset i Grängesberg, godkännande av granskningsutlåtande 
och antagande 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet 

enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 23 §. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta rubricerad ändring genom 
tillägg av detaljplan, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommunfastigheter AB fick den 19 december 2016 ett positivt planbe-
sked av kommunen. Syftet med ändringen är att kunna bygga om före detta 
kommunalhuset i Grängesberg till seniorboende eller trygghetsboende.  

Planärendet har genomförts med standardförfarande och som ändring genom 
tillägg av detaljplan 391 för del av Öraberget 11:85, värdshuset ”Stopet”, 
Grängesberg. 

En bullerutredning och en kvalitativ riskanalys har gjorts på grund av närheten 
till riksvägsgenomfarten. Slutsatsen av utredningarna är att före detta kommu-
nalhuset kan användas som senior- eller trygghetsboende.  

Samråd och granskning har genomförts. Efter samrådet kompletterades be-
skrivningens kapitel om byggnadskultur och bullerutredningen bifogades. Efter 
granskningen har tillägget till planbestämmelserna reviderats så att en buller-
skyddad uteplats kan byggas och tillägget till planbeskrivningen har reviderats 
avseende buller vid föreslagen uteplats. Ett granskningsutlåtande, som även 
innehåller yttranden från samrådet,  och ett förslag till antagandehandlingar har 
upprättats som underlag för samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Göran Andersson 
Förvaltningschef 

Torkel Berg 
Planarkitekt 

Beslut skickas till 
Ludvika kommunfastigheter AB 
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Tillägg till planbestämmelser 
Ändring genom tillägg av detaljplan 391 för  

del av Öraberget 11:85 
”Före detta kommunalhuset i Grängesberg” 
Tillägget upprättat i december 2017, reviderat i januari 2018 

Ursprungligt populärnamn på detaljplanen:  

Värdshuset ”Stopet” 
 

Följande tillägg ska gälla inom det markerade området på kartan i denna handling.  Underlig-
gande detaljplan (391) gäller jämsides där inget annat anges. Någon särskild plankarta för 
själva planändringen finns inte, däremot finns en illustrationskarta på nästa sida som visar 
vilket planområde som berörs av tillägget samt områdets läge. 

Användning av mark – kvartersmark 

Användningsbestämmelsen B läggs till för före detta kommunalhuset, inklusive kommunalhu-
sets hela användningsområde. Bestämmelsens betydelse är ”Bostäder”. 

Begränsning av markens bebyggande 
Betydelsen av prickmarkerad mark ändras till ”Byggnad får ej uppföras. Uteplats får anläggas 
om den utformas för att uppfylla riktlinjerna i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bo-
stadsbyggnader”. 

Utformning – varsamhet (befintlig bebyggelse) 

Egenskapsbestämmelsen k läggs till för byggnaden före detta kommunalhuset. Bestämmel-
sens betydelse är ”Renovering och ombyggnad ska utföras varsamt och med hänsyn till det 
kulturella värdet enligt Tillägg till planbeskrivning 6.1.” 

Gränsbeteckningar 
 Område där ändring genom tillägg till planbestämmelse ska gälla.  

 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden för enbart ändringsbeslutet har satts till fem år. 
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Tillägg till planbeskrivning 
Tillhörande ändring genom tillägg av detaljplan 391 för  

del av Öraberget 11:85 
”Före detta kommunalhuset i Grängesberg” 
Ändringen upprättad i december 2017, reviderad i januari 2018 

Ursprungligt populärnamn på detaljplanen:  

Värdshuset ”Stopet” 

 
Detaljplan 391 med B för bostäder och k för varsamhet tillagda för  
före detta kommunalhuset 

    B 
 

k 
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1 Handlingar 

Ändringen genom tillägg består av: 

 Tillägg till planbestämmelser 

 Tillägg till planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Detaljplan 391 som ändras 

 Bullerutredning 

 Granskningsutlåtande  

 Fastighetsförteckning 

2 Bakgrund 

Ludvika Kommunfastigheter AB har begärt ett planbesked för en ombyggnad 
av före detta kommunalhuset i Grängesberg. Samhällsbyggnadsnämnden har 
gett ett positivt planbesked1. 

3 Planens syfte och huvuddrag 

Tilläggets syfte är att möjliggöra att före detta kommunalhuset byggs om för se-
niorboende eller trygghetsboende. Huset inrymmer idag huvudsakligen biblio-
tek, men även lokaler för annan kommunal verksamhet och ett antal föreningar. 
Biblioteket kommer att flytta till stationsbyggnaden på andra sidan riksvägen. 

 
Före detta kommunalhuset 

                                                 
1 SBN 2016-12-19 § 134 
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4 Ändrad detaljplan 

Ändringen berör endast före detta kommunalhusets användningsområde, inom 
detaljplan 391 för del av Öraberget 11:85, laga kraft 2005-10-17. Byggnaden lig-
ger i Grängesbergs centrum vid Örabergsvägen och Malmgatan. På detaljplan 
391 står det Stora Hagvägen istället för Malmgatan, men det är fel och ändras 
därför i tillägget. Fastigheten ägs idag av Ludvika kommun. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 
Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger för Grängesberg 
bland annat att service och centrum ska utvecklas, att riksintresset för värdefulla 
ämnen och material ska avgränsas och att möjligheterna att utveckla ett mini-
resecentrum ska utredas. 

5.2 Behov av miljöbedömning 
Frågan om behovet av miljöbedömning togs upp på startmötet2 för detaljpla-
nen. De förändringar som tillägget till detaljplanen medför bedömdes inte med-
föra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) enligt plan- och bygglagen bedömdes inte behövas. Det är betydande 
miljöpåverkan3 som utlöser MKB-kravet. 

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Byggnadskultur 
Det välbevarade före detta kommunalhuset är byggt på 1950-talet i tre våningar 
med rött fasadtegel och takbeläggning och fönsterbleck av kopparplåt. Byggna-
den är ritad av den kände arkitekten Hakon Ahlberg 1956. Byggnaden är inte 
klassad som kulturhistoriskt värdefull4. Bedömningen är dock gammal – enligt 
Dalarnas museum behövs en ny inventering. Kommunens bedömning nu är att 
byggnaden har ett så stort kulturhistoriskt värde att det motiverar en varsam-
hetsbestämmelse i detaljplanen.  

Viktigt för det kulturhistoriska värdet är byggnadens volym, kopparplåten, fasa-
dens röda tegel och den regelbundna fönstersättningen. Lägg särskilt märke till 
entrén på västra sidan, med mönstermurad portomfattning, det gamla kom-
munvapnet i koppar och dörrarna som ser ut att vara original och bör renove-
ras om möjligt, alternativt ersättas av nya ekdörrar lika befintliga. Stentrappan 
som leder till entrén är magnifik, med ett elegant smidesräcke. Andra detaljer 

                                                 
2 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar med flera 

3 Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan 
eller 3 kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2 

4 Byggnadsinventering i Ludvika och Grängesberg – Dalarnas museum 1982 
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som är viktiga är stensockeln, de stående tegelstenarna som valv över fönstren 
och de speciella runda ventilerna på östra fasaden. 

 
Entrén på framsidan är magnifik, med sin stentrappa, smidesräcke, möns‐
termurad portomfattning och det gamla kommunvapnet i koppar. Dörrarna 
ser ut att vara original. Lägg även märke till stensockeln och de stående te‐
gelstenarna över fönstren. 

 

 
Ventiler med runda omfattningar av tegel. Entrédörren och smidesräcket är 
inte original. 
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Invändigt har entrén och trapphuset kulturvärden, genom sitt kalkstensgolv, 
speciella räcken och öppningar mellan våningsplanen, som bör tas upp där de är 
igensatta. Trappa och räcken bör återställas – borttagen del av räcket finns på 
vinden. Glaspartier till trapphuset kan ersättas av nya liknande glaspartier som 
klarar brandkraven. 

 
Räcke, glasparti, kalkstensgolv och bjälklagsöppning 

6.2 Friytor 
Inom användningsområdet för före detta kommunalhuset finns bara små 
friytor. Planbestämmelsen om byggnadsförbud ändras så att en uteplats/altan 
kan byggas vid östra sidan av byggnaden, för rekreation. Malmgatan har lite tra-
fik där. De boende hänvisas även till den park som finns direkt väster om bygg-
naden. Se även 6.4.1 Buller nedan. 

 
Parken med parksoffor och planteringar 
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6.3 Parkering 
Den parkering som finns inom användningsområdet, och främst är för besö-
kare till biblioteket, kommer att användas för boendeparkering. 

 
Parkeringsplatsen och gräsytan där det är tänkbart att ordna en uteplats/al‐
tan med förmiddagssol, om den får en bullerskärm mot Malmgatan. 

6.4 Störningar 

6.4.1 Buller 

En bullerutredning har gjorts av miljö- och byggenheten5 med tanke på när-
heten till riksvägsgenomfarten (61 m till vägmitt från före detta kommunalhu-
set) och till Örabergsvägen (10 m till vägmitt) och Malmgatan (10 m till väg-
mitt). Bullerutredningen räknar med en trafikökning på riksvägen med 60 % 
jämfört med dagens trafik. 

En fråga har varit om framsidan och/eller baksidan av byggnaden har en lämp-
lig miljö för utomhusvistelse.  

Slutsatsen av bullerberäkningen är att riktvärdena i förordningen om trafikbul-
ler6 uppfylls, med undantag för om en uteplats byggs mot Malmgatan, där maxi-
mal ljudnivå överskrider förordningens riktvärde. Detta bedöms kunna hanteras 
genom att uteplatsen förses med en bullerskärm. I bedömningen har beaktats 
att det är en befintlig byggnad och att trafikintensiteten är så låg att buller över 
förordningens riktvärde bedöms inträffa i genomsnitt en gång per timme dagtid 
och knappast alls nattetid. När det gäller ljudnivån inomhus kan åtgärder behö-
vas för att uppnå kraven enligt Boverkets byggregler. 

                                                 
5 Beräkning av vägtrafikbuller, objekt Kommunalhuset, Ludvika kommun 2017-07-03, komplet-
terad 2017-12-04 med fler beräkningar och en bullerutredning. Biläggs planhandlingarna. 

6 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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6.4.2 Farligt gods – kvalitativ riskanalys 

Riksväg 50 är led för farligt gods. Den passerar väster om före detta kommunal-
huset, på 56 m avstånd. Hastigheten är begränsad till 40 km/h.  

Även järnvägen Bergslagsbanan är led för farligt gods, även den i väster, men på 
130 m avstånd. Hastigheten där är begränsad till 80 km/h. 

Kommunalhuset ligger cirka fem meter högre än riksvägen och järnvägen.  

Enligt Länsstyrelsens vägledning7 ska en kvalitativ riskanalys göras om vissa 
skyddsavstånd inte kan hållas till leder för farligt gods.  

De avstånd som anges i vägledningen förutsätter att transportflödet av farligt 
gods är högt, att hastigheten på leden för farligt gods är 90-110 km/h och att 
det inte finns några barriärer eller nivåskillnader som skärmar av leden från 
planområdet. Vidare sägs att vid planläggning av befintlig bebyggelse är det inte 
alltid möjligt att uppnå samma säkerhetsnivå, men man ska sträva efter mins-
kade risker. 

Den dimensionerande risken är att en tankbil/-vagn med petroleumprodukter 
fattar eld. Detta kan tänkas ske till följd av kollision och/eller avkörning. Vissa 
andra typer av farligt gods kan vara farligare, men petroleumprodukter är mera 
vanligt och räknas därför som den dimensionerande risken.  

Riskbedömning 

Hastighetsbegränsningar, nivåskillnaden, avstånd och närheten till räddnings-
tjänsten gör att risken för att de människor som vistas i byggnaden kommer till 
skada vid en farligtgodsolycka är mycket liten. Det säkerhetsavstånd som anges 
                                                 
7 ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering” – Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-06 

Bullergränser enligt 
bullerutredningen 
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i Länsstyrelsens vägledning, 150 m till bostäder med fler än två våningar, kan 
därför minskas så att före detta kommunalhuset kan användas till senior- eller 
trygghetsboende. 

6.4.3 Räddningstjänstens insatstid 

Det aktuella området ligger inte långt från räddningstjänstens filial i Gränges-
berg. En första styrka kan vara på plats inom tio minuter vid en eventuell 
olycka. Full styrka kan vara på plats inom tjugo minuter. Åtkomligheten för 
räddningstjänsten ska beaktas i samband med ombyggnad av befintlig byggnad.  

6.5 Barnperspektiv 
Den här planändringens syfte är att möjliggöra boende för äldre. Barn påverkas 
genom att biblioteket flyttas till andra sidan riksvägsgenomfarten, som är en 
barriär/olycksrisk för barn. Flytten motiveras av att bibliotek ses som en lämp-
lig användning av stationsbyggnaden och att äldreboende ses som en lämplig 
användning av före detta kommunalhuset. 

6.6 Konsekvenser av planens genomförande 
Behovet av boende (för äldre) kan tillgodoses i ett centralt läge med närhet till 
service och kommunikationer. Nu gällande användningsbestämmelser tas inte 
bort, så användningen blir flexibel. 

Före detta kommunalhuset får utvändigt ett starkare skydd för byggnadens kul-
turhistoriska värde.  

7 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 
Tillägget berör del av fastigheten Öraberget 11:85 som ägs av Ludvika kom-
mun. Ledningsrätt för fjärrvärme till förmån för Västerbergslagens energi AB 
finns till viss del inom området för tillägget.  

7.2 Fastighetsbildning 
Tillägget medför inga skillnader för fastighetsbildning i jämförelse med detalj-
plan 391. Tillägget påverkar inte möjligheten att stycka av området för att bilda 
en egen registerfastighet.  

8 Genomförandefrågor 

8.1 Kvartersmark 
Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller hus inom kvarters-
mark åvilar den enskilde fastighetsägaren. 
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9 Organisatoriska frågor 

9.1 Planförfarande 
Planarbetet genomförs med standardförfarande.  

9.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. Ingen 
allmän platsmark ingår i området för ändringen genom tillägg. 

9.3 Genomförandetid 
Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) ska anges en genom- 
förandetid inom vilken detaljplanen skall vara genomförd. 
 
För denna plan föreslås en genomförandetid av fem år. Den korta genomföran-
detiden motiveras av att det är en detaljplan i centrum, vars ursprungliga ge-
nomförandetid har gått ut. 

10 Ekonomiska frågor 

Tillägget medför inte några ekonomiska åtaganden för Ludvika kommun. Lud-
vika Kommunfastigheter AB som begärt planbesked svarar för plankostnaden.  

11 Tidplan 

Samråd  augusti-september 2017 

Granskning december 2017 – januari 2018 

Antagande  februari 2018 

12 Revideringar 

Efter granskningen har följande revideringar gjorts:  

 tillägget till planbestämmelserna har kompletterats med en ändring av 
betydelsen av ”prickmark”, så att en bullerskyddad uteplats kan anläggas 

 tillägget till planbeskrivningen har kompletterats med texten ”Bullerut-
redningen räknar med en trafikökning på riksvägen med 60 % jämfört 
med dagens trafik” i kapitel 6.4.1 Buller 

 tillägget till planbeskrivningen har reviderats i stycket om uteplats mot 
Malmgatan i kapitel 6.4.1 Buller, för att bättre stämma med kraven i 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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13 Medverkande tjänstemän 

Tillägget till detaljplanen har upprättats av verksamhetsområde Planering. Kon-
takter har under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar 
och verksamhetsområden.  

 

 

Patricia Magnell  Torkel Berg 
Tf. planeringschef  planarkitekt – handläggare 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Planbesked för ny detaljplan för del av Ludvika 6:1 
”Hillängskiosken” 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge ett planbesked som innebär 

att kommunen avser att inleda en planläggning av rubricerat ärende, 
som beräknas leda till ett beslut att anta en detaljplan i december 2018, 
enligt Plan- och bygglagen (2010-900) 5 kap 2-5 §§. 

Beskrivning av ärendet 
Kizil o Akcan AB inkom den 22 december 2017 med begäran om planbesked 
för att göra det möjligt med en komplettering/ombyggnad av anläggningen 
med drive-in och personalparkering bakom byggnaden. För att göra detta 
behöver gång- och cykelvägen flyttas till norr-väster om kiosken. 

Det mesta av detta går att göra enligt gällande detaljplan. Det som kräver ny 
detaljplan är en ny bilentré-beställningskonsol placerad på nuvarande allmän 
plats sydost om kiosken och en tillbyggnad av kiosken i söder, på mark som 
inte får bebyggas och delvis på allmän plats, enligt gällande detaljplan.  

Planärendet bedöms kunna hanteras som ett separat ärende med 
standardförfarande, eller genom att planområdet för detaljplanen för 
aktivitetshallen utvidgas. 

En checklista har fyllts i och bifogas som underlag till beslut. Inget särskilt 
beslut om uppdrag behövs utöver planbeskedet. Ett avtal bör skrivas som 
reglerar hur stor del av plankostnaden som sökanden ska står för. Ingen avgift 
krävs för planbeskedet, eftersom begäran inkom före årsskiftet 2017/2018.  

Bilaga 1 ………………….Begäran om planbesked  

Bilaga 2 ………………….Checklista för planbesked 

Bilaga 3……………….….Karta över planområdet 

Göran Andersson 
Förvaltningschef 

Torkel Berg 
Planarkitekt 
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Planbesked 

Checklista 
 

Namn/beteckning på plan Hillängskiosken/del av Ludvika 6:1 

Ansökan inkom 2017-12-28 

Sökande Kizil o Akcan AB 

Berörd fastighet/er Ludvika 6:1 

Syftet med planen Drive-in 

 
 

Planen berörd  

KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR 

Gällande regleringar och lagskydd enligt Länsstyrelsens regionala underlagsmaterial (RUM) m.m. 

Naturreservat  x  

Skyddsområde för vattentäkt  x  

Landskapsbild  x  

Strandskydd  x  

Kulturreservat, byggnadsminnen  x  

Fornminnen  x Inga enligt RUM 

Riksintresse för naturvård  x  

Riksintresse för kulturminnesvård  x  

Riksintresse för kommunikation x  Kiosken ligger i anslutning till riksväg 66 

Riksintresse för friluftslivet  x  
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Bestämmelser i 4 kap MB  x  

Natura 2000 område  x  

Högt regionalt naturvärde 
(Länsstyrelsens naturvårdsprogram) 

 x  

Nyckelbiotop, sumpskogsområde  x  

Biotopskydd   x  

Ekologiskt särskilt känsligt enligt 
ÖP 

 x  

Artskyddsförordningen  x Naturvärdesträd finns där GC-vägen är 
planerad – hänsyn bör tas 

Instabilitet i mark. Risk för ras, 
skred eller erosion 

 x  

Skada eller förändring av värdefull 
geologisk formation 

 x  

Värdefulla mineral/gruvverksamhet  x  

Lagrade miljö- eller hälsofarliga 
ämnen i mark 

 x Inget enligt RUM 

Väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitet  

x  

Bilar på tomgång avger giftiga avgaser, men 
eftersom det huvudsakligen är fråga om 
varmkörda motorer så är avgaserna inte lika 
giftiga som de från kalla motorer på 
tomgång. Avgaserna bedöms inte vara något 
problem för närliggande bostäder tack vare 
avståndet. 

Obehaglig lukt x  

Bilar på tomgång avger avgaslukt i 
närområdet, men den bedöms inte bli 
påtaglig på så stort avstånd som vid 
bostäderna. 

Förändring av grundvattenkvaliteten  x  
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Förändrade 
infiltrationsförhållanden, avrinning 
med risk för översvämning, 
uttorkning 

 x 
 

Vattendom krävs  x  

Verkar som gräns för djurens 
förflyttningar och rörelser 

 x  

Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker 

 x  

Ökning av ljudnivå x  En ”drive-in ring” medför en marginell 
ökning av ljudnivån vid intilliggande bostäder 

Exponering över rekommenderade 
gränsvärden 

 x 

En enkel beräkning visar att bullerökningen 
blir så liten, vid närliggande bostäder, att den 
är försumbar. Gränsvärden överskrids inte 
på grund av att buller från drive-in-ringen 
adderas till buller från riksvägen. 

Vibrationer  x  

Risk för joniserande strålning 
(radonrisk) 

 x  

Förändrade risker i samband med 
transport av farligt gods 

 x 

Riksvägen är farligt-gods-led. Kiosken ligger 
på ca 40 m avstånd. Någon större förändring 
av riskerna jämfört med idag medför inte 
planen. En kvalitativ riskanalys krävs 
eventuellt. 

Gång- och cykelvägar  x 
GC-vägen öster om kiosken föreslås dras 
om/kompletteras med en ny GC-väg norr 
och väster om kiosken 

Utfarter, vägar och allmänna vägar  x 
Kioskens utfarter ingår i riksvägsprojektet. 

Avfallshantering x  
Åtkomst för sophämtning behöver utredas 
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Tillgänglighet x  
En drive-in ring runt kiosken gör det något 
svårare/osäkrare för gående att nå kiosken. 
Detta bör beaktas vid planeringen. 

Hälsofrågor x  
Mängden giftiga avgaser ökar. Detta kan vara 
ett problem för dem som jobbar i luckan – 
ventilation med övertryck krävs. 

Barnperspektiv x  

En drive-in ring runt kiosken gör det 
svårare/osäkrare för barn att nå kiosken. Nya 
GC-vägar norr-väster och öster om kiosken 
är viktiga för barnens säkerhet. 

Jämställdhet x  

Eftersom det är vanligare att män använder 
bil kan en mera bilinriktad kiosk gynna män 
medan andra grupper som inte är bilburna 
missgynnas. 

Hållbart samhälle x  
Ett gynnande av bilism motverkar 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

Vatten och avlopp 

Finns 

 

Översikt föreslaget område för planering 

Se bilaga. 

GÄLLANDE PLANER 

Detaljplan 

Området omfattas av:  

 detaljplan för Riksväg 66, kv. Jordbrukaren m.fl. PLAN 1(3), laga kraft 2000-06-20,  
genomförandetiden har gått ut 

 detaljplan för del av Ludvika 6:1 m.fl. Genomfart: Gamla Bangatan, laga kraft 2017-06-21, 
genomförandetiden går ut 2027-06-21 

Översiktsplan 

Översiktsplanen, laga kraft 2013-09-25, anger bl. a. att:  

 fokus ska ligga på att trafiksäkra genomfarten (Rv 50 och 66) och trygga trafikmiljön för 
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cyklister och gångtrafikanter  
 Ludvika ska vara en tät och grön stad. Ett attraktivt resecentrum och hållplatser ska få 

invånarna att resa mer kollektivt, gå och cykla. Detta är särskilt viktigt för barn och unga för 
att de ska kunna röra sig självständigt och tryggt i trafikmiljön. 

Övrigt 

Gällande detaljplaner är inget hinder för en drive-in-ring om beställningskonsolen kan placeras intill 
kiosken. Enligt gällande detaljplan ska GC-vägen flyttas såsom nu begärs. GC-vägen kan vara kvar 
även på östra sidan, men det är inte enligt gällande detaljplan.  

En detaljplan håller på att upprättas för en ny aktivitetshall i närheten. 

Vid anläggande av ny GC-väg bör hänsyn tas till vissa träd med höga naturvärden. 

 

Checklistan 
kontrollerad med: 

x Planeringssektionen 

x Miljö- och byggenheten, bygg 

x Miljö- och byggenheten, miljö 

x Naturvårdssekreteraren  

x Trafikplanering 

x Folkhälsosamordnaren 

x Lokalstrategerna (samhällsbyggnadsförvaltningen) 

x GataParkenheten  

x Räddningstjänsten 

- VB Energi (projektet bedöms inte påverka VB Energi) 

x Wessman-Barken Vatten och Återvinning 

Behov av vidare utredningar: 

Beställarens projektör undersöker om drive-in-ringen kan rymmas inom befintligt område för 
handel, vilket skulle medföra att det inte behövs någon ny detaljplan. 

Åtkomst för sophämtning behöver utredas, vilket kan göras i detaljplaneuppdraget. 
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Frågeställning JA NEJ KOMMENTAR 

Planläggning bedöms lämplig att 
genomföra 

x   

Program behövs  x  

Utökat förfarande  x 
Blir utökat om ärendet hanteras som 
en utvidgning av planen för 
aktivitetshallen 

Standardförfarande x  Om ärendet genomförs separat 

Ändring genom tillägg  x  

Sammanfattande kommentarer: 

Nackdelen som drive-in-ringen ger för miljö och tillgänglighet medför en måttlig skillnad jämfört 
med befintlig situation. 

Planärendet bedöms kunna hanteras som ett separat planärende eller genom att planområdet för 
detaljplanen för aktivitetshallen utvidgas. 

Förslag till beslut angående 
planbesked: 

Positivt 

Planarbetets finansiering: Ett avtal bör skrivas som reglerar hur stor del av plankostnaden 
som sökanden ska står för. 

Tidplan för antagande: December 2018. 

Handläggare för detaljplanen: Anas Skaef 

Planberedningen: Positiv 

Datum: 2018-02-05 

 

 

Checklistan ifylld av: 

Torkel Berg 
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Planbesked 

Checklista 
 

Namn/beteckning på plan Hillängskiosken/del av Ludvika 6:1 

Ansökan inkom 2017-12-28 

Sökande Kizil o Akcan AB 

Berörd fastighet/er Ludvika 6:1 

Syftet med planen Drive-in 

 
 

Planen berörd  

KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR 

Gällande regleringar och lagskydd enligt Länsstyrelsens regionala underlagsmaterial (RUM) m.m. 

Naturreservat  x  

Skyddsområde för vattentäkt  x  

Landskapsbild  x  

Strandskydd  x  

Kulturreservat, byggnadsminnen  x  

Fornminnen  x Inga enligt RUM 

Riksintresse för naturvård  x  

Riksintresse för kulturminnesvård  x  

Riksintresse för kommunikation x  Kiosken ligger i anslutning till riksväg 66 

Riksintresse för friluftslivet  x  
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Bestämmelser i 4 kap MB  x  

Natura 2000 område  x  

Högt regionalt naturvärde 
(Länsstyrelsens naturvårdsprogram) 

 x  

Nyckelbiotop, sumpskogsområde  x  

Biotopskydd   x  

Ekologiskt särskilt känsligt enligt 
ÖP 

 x  

Artskyddsförordningen  x Naturvärdesträd finns där GC-vägen är 
planerad – hänsyn bör tas 

Instabilitet i mark. Risk för ras, 
skred eller erosion 

 x  

Skada eller förändring av värdefull 
geologisk formation 

 x  

Värdefulla mineral/gruvverksamhet  x  

Lagrade miljö- eller hälsofarliga 
ämnen i mark 

 x Inget enligt RUM 

Väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitet  

x  

Bilar på tomgång avger giftiga avgaser, men 
eftersom det huvudsakligen är fråga om 
varmkörda motorer så är avgaserna inte lika 
giftiga som de från kalla motorer på 
tomgång. Avgaserna bedöms inte vara något 
problem för närliggande bostäder tack vare 
avståndet. 

Obehaglig lukt x  

Bilar på tomgång avger avgaslukt i 
närområdet, men den bedöms inte bli 
påtaglig på så stort avstånd som vid 
bostäderna. 

Förändring av grundvattenkvaliteten  x  
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Förändrade 
infiltrationsförhållanden, avrinning 
med risk för översvämning, 
uttorkning 

 x 
 

Vattendom krävs  x  

Verkar som gräns för djurens 
förflyttningar och rörelser 

 x  

Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker 

 x  

Ökning av ljudnivå x  En ”drive-in ring” medför en marginell 
ökning av ljudnivån vid intilliggande bostäder 

Exponering över rekommenderade 
gränsvärden 

 x 

En enkel beräkning visar att bullerökningen 
blir så liten, vid närliggande bostäder, att den 
är försumbar. Gränsvärden överskrids inte 
på grund av att buller från drive-in-ringen 
adderas till buller från riksvägen. 

Vibrationer  x  

Risk för joniserande strålning 
(radonrisk) 

 x  

Förändrade risker i samband med 
transport av farligt gods 

 x 

Riksvägen är farligt-gods-led. Kiosken ligger 
på ca 40 m avstånd. Någon större förändring 
av riskerna jämfört med idag medför inte 
planen. En kvalitativ riskanalys krävs 
eventuellt. 

Gång- och cykelvägar  x 
GC-vägen öster om kiosken föreslås dras 
om/kompletteras med en ny GC-väg norr 
och väster om kiosken 

Utfarter, vägar och allmänna vägar  x 
Kioskens utfarter ingår i riksvägsprojektet. 

Avfallshantering x  
Åtkomst för sophämtning behöver utredas 
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Tillgänglighet x  
En drive-in ring runt kiosken gör det något 
svårare/osäkrare för gående att nå kiosken. 
Detta bör beaktas vid planeringen. 

Hälsofrågor x  
Mängden giftiga avgaser ökar. Detta kan vara 
ett problem för dem som jobbar i luckan – 
ventilation med övertryck krävs. 

Barnperspektiv x  

En drive-in ring runt kiosken gör det 
svårare/osäkrare för barn att nå kiosken. Nya 
GC-vägar norr-väster och öster om kiosken 
är viktiga för barnens säkerhet. 

Jämställdhet x  

Eftersom det är vanligare att män använder 
bil kan en mera bilinriktad kiosk gynna män 
medan andra grupper som inte är bilburna 
missgynnas. 

Hållbart samhälle x  
Ett gynnande av bilism motverkar 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

Vatten och avlopp 

VA-ledningar går under kiosken och i marken där beställningskonsol m.m. önskas enligt ansökan. 
Skulle behöva flyttas. 

 

Översikt föreslaget område för planering 

Se bilaga. 

GÄLLANDE PLANER 

Detaljplan 

Området omfattas av:  

 detaljplan för Riksväg 66, kv. Jordbrukaren m.fl. PLAN 1(3), laga kraft 2000-06-20,  
genomförandetiden har gått ut 

 detaljplan för del av Ludvika 6:1 m.fl. Genomfart: Gamla Bangatan, laga kraft 2017-06-21, 
genomförandetiden går ut 2027-06-21 



 2018-02-13  5 (6) 
 
 

    
  
Diariebeteckning SBN 2017/969 

 
Ludvika kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • 771 82 Ludvika  

Besök: Carlavägen 24 Ludvika • 0240-860 00 • samhallsbyggnad@ludvika.se • www.ludvika.se  

Översiktsplan 

Översiktsplanen, laga kraft 2013-09-25, anger bl. a. att:  

 fokus ska ligga på att trafiksäkra genomfarten (Rv 50 och 66) och trygga trafikmiljön för 
cyklister och gångtrafikanter  

 Ludvika ska vara en tät och grön stad. Ett attraktivt resecentrum och hållplatser ska få 
invånarna att resa mer kollektivt, gå och cykla. Detta är särskilt viktigt för barn och unga för 
att de ska kunna röra sig självständigt och tryggt i trafikmiljön. 

Övrigt 

Gällande detaljplaner är inget hinder för en drive-in-ring om beställningskonsolen kan placeras intill 
kiosken. Enligt gällande detaljplan ska GC-vägen flyttas såsom nu begärs. GC-vägen kan vara kvar 
även på östra sidan, men det är inte enligt gällande detaljplan.  

En detaljplan håller på att upprättas för en ny aktivitetshall i närheten. 

Vid anläggande av ny GC-väg bör hänsyn tas till vissa träd med höga naturvärden. 

 

Checklistan 
kontrollerad med: 

x Planeringssektionen 

x Miljö- och byggenheten, bygg 

x Miljö- och byggenheten, miljö 

x Naturvårdssekreteraren  

x Trafikplanering 

x Folkhälsosamordnaren 

x Lokalstrategerna (samhällsbyggnadsförvaltningen) 

x GataParkenheten  

x Räddningstjänsten 

- VB Energi (projektet bedöms inte påverka VB Energi) 

xx Wessman-Barken Vatten och Återvinning 

Behov av vidare utredningar: 

Beställarens projektör undersöker om drive-in-ringen kan rymmas inom befintligt område för 
handel, vilket skulle medföra att det inte behövs någon ny detaljplan. 
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Åtkomst för sophämtning behöver utredas, vilket kan göras i detaljplaneuppdraget. 

VA-ledningar i marken där beställningskonsol m.m. önskas. WBAB, Tommy Brolin, utreder före 
planbesked. 

Frågeställning JA NEJ KOMMENTAR 

Planläggning bedöms lämplig att 
genomföra 

x   

Program behövs  x  

Utökat förfarande  x 
Blir utökat om ärendet hanteras som 
en utvidgning av planen för 
aktivitetshallen 

Standardförfarande x  Om ärendet genomförs separat 

Ändring genom tillägg  x  

Sammanfattande kommentarer: 

Nackdelen som drive-in-ringen ger för miljö och tillgänglighet medför en måttlig skillnad jämfört 
med befintlig situation. 

Planärendet bedöms kunna hanteras som ett separat planärende eller genom att planområdet för 
detaljplanen för aktivitetshallen utvidgas. 

Förslag till beslut angående 
planbesked: 

Positivt 

Planarbetets finansiering: Ett avtal bör skrivas som reglerar hur stor del av plankostnaden 
som sökanden ska står för. 

Tidplan för antagande: December 2018. 

Handläggare för detaljplanen: Anas Skaef 

Planberedningen: Positiv 

Datum: 2018-02-05 

 

 

Checklistan ifylld av: 

Torkel Berg 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Yttrande över fördjupad översiktsplan för Falu tätort 
och området runt Varpan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Falu kommun har gjort ett förslag på fördjupad översiktsplan över Falu tätort 
och området runt Varpan och önskar nu yttrande från Ludvika kommun. 

Falu och Borlänge kommuner samarbetar tätt vad gäller den fysiska 
planeringen. Borlänge har precis haft sin fördjupade översiktsplan över 
Borlänge tätort på utställning och nu kommer Falu kommun med sitt förslag 
över Falu tätort. Precis som Borlänge har Falun gjort ett digitalt förslag på plan, 
den går att läsa på www.falun.se/vaxer under utställningstiden. 

I planen finns många ”tankar” och ”funderingar”, där inga svar ges utan där 
mening är att ha dessa som observandum i planeringen, då dessa tankar och 
funderingar är över trender och framtidsspaningar som inte går att säga att de 
kommer att bli verklighet. 

Det som främst berör Ludvika kommun är infrastrukturen mellan och i våra 
kommuner. För Faluns del ser de stråket mellan Falun och Borlänge som ett 
starkt tillväxtstråk. Dubbelspår för tåget är viktigt och även rv50. I övrigt vill 
Falun att tätorten ska vara ett starkt och attraktivt regioncentrum, med 
fungerande infrastruktur, god tillväxt och tillräckligt med bostäder, precis som 
alla andra tätorter vill, men Falun har nog tittat mer på konsekvenserna av detta 
än vad som är brukligt. 

Ludvika kommun har inget att erinra mot planen, utan vill bara påminna om 
hur viktig en fungerande infrastruktur är både vad gäller tåg, bil och 
kollektivtrafik. 

Göran Andersson 
Förvatningschef 

Anna Lindberg 
Biträdande planeringschef 



Ludvika kommun 
Datum 
2018-01-29 

Diarienummer 
SBN2018/77 

Sida 

2(2) 
 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Förslag till yttrande 

Beslut skickas till 
Falu kommun (yttrandet) 
Evolution 
Anna Lindberg 



 

 
 
Ludvika kommun 

Hemsida 
www.ludvika.se 

E-post 
samhallsbyggnad@ludvika.se 

Organisationsnr 
212000-2270 

Postadress 
771 82 Ludvika 

Besöksadress 
Carlavägen 24 
771 30 Ludvika 

Telefon 
0240-860 00 

Fax 
0240-810 26 

Bankgiro 
467-5088 

 
 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anna Lindberg, 0240-86349 
anna.lindberg@ludvika.se 

YTTRANDE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2018-02-28 
Diarienummer 

SBN2017/77 

Ert datum 

 
Er referens 

fÖP Falun 

 
 

 
kontaktcenter@falun.se 

 

Yttrande över fördjupad översiktsplan för Falu tätort 
och området runt Varpan 

Sammanfattning 
Falu kommun har gjort ett förslag på fördjupad översiktsplan över Falu tätort 
och området runt Varpan och önskar yttrande från Ludvika kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Precis som Borlänge har Falun gjort ett digitalt förslag på plan, den går att läsa 
på www.falun.se/vaxer under utställningstiden. 

Förvaltningens synpunkter 
Det som främst berör Ludvika kommun är infrastrukturen mellan och i våra 
kommuner. För Faluns del ser de stråket mellan Falun och Borlänge som ett 
starkt tillväxtstråk. Dubbelspår för tåget är viktigt och även rv50.  

Ludvika kommun har inget att erinra mot planen, utan vill bara påminna om 
hur viktig en fungerande infrastruktur är både vad gäller tåg, bil och 
kollektivtrafik. 

 

 

Åsa Wikberg 
Ordförande 
samhällsbyggnadsnämnden 

Göran Andersson 
Förvaltningschef 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Tillfälliga bostäder – återrapportering av uppdrag 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppföra 28 
tillfälliga lägenheter. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anvisa 29 mnkr i investeringsmedel för byggande av 
tillfälliga bostäder. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på tillfälliga bostäder, 
byggda på ”riksvägsfastigheten” Gäddan 1 och 12. Där kan 28 lägenheter 
uppföras till en utgift av 29 miljoner. Hyreskostnaden blir då knappt 1800 
kr/m2/år.  

Till detta bör även andra åtgärder vidtas som att åter göra bostäder av de kontor 
som inryms i lägenheter. Detta skulle frigöra ytterligare ett femtontal lägenheter. 

Så snart detaljplanen vunnit laga kraft för Brunnsvik, kan det även där 
tillkomma 26 bostäder. Alla dessa åtgärder måste göras parallellt, för att få fram 
flera bostäder relativt snabbt. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har som mål att 500 nya bostäder ska byggas i kommunen 
fram till 2020, hittills har endast en bråkdel byggts. Under senaste året har det 
inte byggts några flerfamiljshus alls i Ludvika kommun. Möjligen kan något 
påbörjas under 2019. Men då näringslivet går bra och allt fler vill bosätta sig i 
Ludvika kommun behövs bostäder nu. Om det inte tillkommer fler bostäder på 
bostadsmarknaden kommer de som fått arbete i Ludvika att bosätta sig i våra 
grannkommuner och Ludvika kommun kommer att gå mista om skatteintäkter. 

Därför beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 15 maj 2016 § 71 att föreslå 
kommunfullmäktige att ge LKFAB i uppdrag att uppföra 40-60 stycken 
tillfälliga bostäder. Ärendet återkom sedan på återremiss där 
samhällsbyggnadsnämnden den 29 augusti 2017 § 103 föreslog att 
kommunfullmäktige skulle ge LudvikaHem i uppdrag att bygga 60 tillfälliga 
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bostäder. Ärenden behandlades i kommunstyrelsen den 5 december 2017 och 
där beslutades att åter återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
kompletterande utredningar inför beslut om tillfälliga bostäder och där 
underlaget ska tas fram i samråd med LudvikaHem och LKFAB. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande kallade kommunstyrelsens presidium, 
LudvikaHems presidium och samhällsbyggnadsnämndens presidium till möte 
den 4 december för att diskutera bland annat tillfälliga bostäder. Under mötet 
diskuterades bostäder i kvarter Orren och tillfälliga bostäder. 

LKFAB vill använda befintliga bostäder i Brunnsvik och som ägs av Stora 
Brunnsvik. När detaljplanen vunnit laga kraft så är målet att 26 bostäder ska 
iordningsställas, utan att Stora Brunnsvik har för avsikt att söka bygglov. Skulle 
bygglov behöva sökas uppskattar LKFAB att utgift för ombyggnationer 
kommer att uppgå till 22 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen tror att det blir 
svårt ur plan och bygglagens perspektiv att använda berörda hus utan att söka 
bygglov. Ärendet tillhör myndighetsnämnden miljö och bygg. Denna 
byggnation bör göras parallellt med byggandet av tillfälliga bostäder, då båda 
alternativen behövs på bostadsmarknaden. 

Kommunen har idag en fastighet, Magneten 1, som på mötet den 4 december 
presenterades som skulle kunna vara lämplig för bostäder. Fastigheten är 
planlagd för bostäder. Vid närmare planering av hus som inte är i suterräng, 
kommer schakten att blir ganska stor och samhällsförvaltningen föreslår att inte 
gå vidare med denna del på grund av kostnadsskäl. Ingen detaljerad 
kostnadskalkyl har gjorts. 

Det område som är mest aktuellt för att bygga tillfälliga bostäder på, är 
riksvägsreservatet på Knutsbovägen, fastigheterna Gäddan 1 och Gäddan 12. 
Detaljplanen tillåter inte bostäder där, vilket gör att endast tillfälligt bygglov är 
aktuellt, med en sammanlagd tid på 15 år. Ska bostäderna stå kvar efter den 
tiden måste detaljplanen ändrats och vunnit laga kraft, inom de 15 åren. 

Utgiften för etablering av dessa bostäder beräknas till 29 miljoner kr. Detta gör 
att hyran per kvadratmeter kommer att ligga på kring 1800 kr/m2/år inkl. VA, 
avfall, el och värme.  

De bostäder som planeras är av permanentstandard och både 1:or, 2:or och 
3:or. Fördelningen bör vara 16 1:or, 8 2:or och 4 3:or, det gör 44 moduler. 
Husen byggs i två plan. 

LudvikaHem bör handha den tillfälliga bostadskön som är parallell med den 
ordinarie bostadskön. Ett kontrakt i de tillfälliga bostäderna bör vara på högst 
fyra år, målet är alltid kontrakt på en permanent bostad. De som står i den 
tillfälliga bostadskön och de som har tillfälliga kontrakt ska inte förlora plats i 
den ordinarie kön. 

De som kan stå i den tillfälliga kön är ungdomar under 25 år, de som fått jobb i 
kommunen och saknar bostad, de som av familjeskäl behöver en ny bostad 
(t.ex. separation), de som flyttar till Ludvika kommun för att studera och 
trångbodda. 
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Parallellt med de tillfälliga bostäderna bör kommunen låta de kontor som idag 
finns i lägenheter flyttas och låta lägenheterna återgå till att användas som 
bostäder. Detta skulle kunna frigöra ett femtontal lägenheter. Nytt bygglov kan 
behöva sökas för dessa lägenheter. 

På Brunnsvik kan det färdigställas fler bostäder så snart detaljplanen vunnit laga 
kraft. Alla dessa åtgärder måste göras parallellt, för att få fram flera bostäder 
relativt snabbt. 

 

Göran Andersson 
Förvaltningschef 

Anna Lindberg 
Biträdande planeringschef 

Bilagor 
Bilaga 1 Kostnadskalkyl 
Bilaga 2 Hyreskalkyl 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen, Verksamhetsområde Planering
Anas Skaef,  0240 861 61
anas.skaef@ludvika.se

Tillfälliga bostäder - utgifter

Flerbostadshus (Hjältvadshus) inom 
fastigheter Gäddan 1-12 pris mgd plus mgd Summa inkl moms
Tomtkostnad 0 1 0 0
Bygglov för tillfälliga bostäder inom DP 61 780 2 123 560 154 450
VA anslutning 110 000 1 12 000 27 434 000 542 500
Fiber 150 000 1 150 000 187 500
El 150 000 1 150 000 187 500
Fjärrvärme (ungefärlig kalkyl) 260 000 1 260 000 325 000
Markarbete/kvm 690 4 065 2 804 850 3 506 063
Byggnadskostnad inkl. grundläggning 2 vån och förändrat pris zo  17 210 1 032 17 760 720 22 200 900
Demontage av moduler 880 000 1 880 000 1 100 000
Återställning av mark 200 000 200 000 250 000

0
22 763 130 28 453 913

16 lgh 1:or - 25 m2
8 lgh 2:or - 51,8 m2
4 lgh 3:or - 78,6 m2

DOKUMENTNAMN

2018-02-09
Datum

mailto:anas.skaef@ludvika.se


Samhällsbyggnadsförvaltningen, Verksamhetsområde Planering
Anna Lindberg 0240-86349
anna.lindberg@ludvika.se

Tillfälliga bostäder - hyra

BOA 1 032 m2
Avskrivn

ing

Rak 
avsrk 

(exkl ränta) Annuitet Drift Summa
Byggnad 22 200 900 kr 30 år 740 030 957 519
Övriga kostnade 6 253 013 kr 15 år 416 868 477 589
Summa 28 453 913 1 156 898 1 435 108

kr/m2/år 1 121 1 391 380 1 771
1:a kr/år 25 m2 28 026 34 765 44 265
2:a kr/år 52 m2 58 069 72 034 91 718
3:a kr/år 79 m2 88 113 109 302 139 170
1:a kr/mån 25 m2 2 335 2 897 3 689
2:a kr/mån 52 m2 4 839 6 003 7 643
3:a kr/mån 79 m2 7 343 9 108 11 597

mailto:anna.lindberg@ludvika.se
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Återrapport av aktualitetsförklaring av 
översiktsplanen - riksvägsreservatet 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en kortare utredning gällande att 
upphäva delen av riksvägsreservatet mellan Skeppmoravägen och Snöåvägen. 
Detta med syfte att upplåta mer mark för näringslivsutveckling. 

Utredningen visar att detaljplanerna skulle vara svåra att genomföra idag, bland 
annat på grund av dagens miljölagstiftning. Idag planerar och investerar både 
Ludvika kommun och staten, genom Trafikverket, på den befintliga riksvägen 
genom Ludvika. Med detta så ser samhällsbyggnadsförvaltningen det inte som 
ekonomiskt försvarbart att gå vidare med en ny väg i riksvägsreservatet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att skriva fram ärenden där detaljplanerna 
362, 363 och 364 antingen föreslås upphävas eller ersättas med nya detaljplaner. 

 

Göran Andersson 
Förvaltningschef 

Henrik Axelsson 
Samhällsplanerare 

 

Bilagor 
Bilaga 1 ”Förbifart Ludvika: Grängesbergsvägen-Snöåvägen” 

Beslut skickas till 
Henrik Axelsson 
Anna Lindberg 
Kommunstyrelsen 
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Förbifart Ludvika: Grängesbergsvägen-Snöåvägen 

1 Bakgrund och syfte 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har initierat skrivandet av denna rapport med 
syfte att redovisa vilka konsekvenser en upphävning kontra ett bevarande av de 
detaljplaner som rör ny sträckning av riksväg 50 (Förbifart Ludvika) kan få. Det 
här är den första delrapporten av flera som ska behandla hela sträckan från 
Grängesbergsvägen till Gamla Bangatan. Denna rapport behandlar sträckan 
mellan Grängesbergsvägen och Snöåvägen. 

2 Beskrivning av nuläge 
Sedan slutet av 1980-talet har det funnits konkreta planer på att bygga ny 
sträckning för riksväg 50 utanför centrala Ludvika – ”Förbifart Ludvika”. 
Planerna skrinlades av regeringen i mitten av 2000-talet. Idag så går riksväg 50 
och riksväg 66 genom de centrala delarna Ludvika tätort.  

Enligt den ruttvalsanalys som Trafikverket tog fram 2017 är 20 % av de fordon 
som idag passerar Bergslagsgatan genomfartstrafik (de har både sin startpunkt 
och målpunkt utanför Ludvika tätort). 

2.1 Förbifart Ludvika – antagna detaljplaner 
År 1995 antogs detaljplanerna 362, 363 och 364 för den södra delen av 
”Förbifart Ludvika”. 

 

 

2.1.1 Detaljplan 362 
Detaljplan 362 omfattar sträckan mellan infarten till Skeppmoravägen och 
Lorensbergstjärn. En del av planen är idag ersatt av en ny plan för cykelvägen 
mellan Lyviksberget och Skeppmora. 

Inom planen är det planerat för ett större handels- och/eller industriområde 
som inte skulle vara aktuell idag, eftersom kommunen istället har satsat på 
handelsområdet på Lyviksberget. 

2.1.2 Detaljplan 363 
Detaljplan 363 omfattar sträckan mellan Lorensbergatjärn och 
Lorentsbergavägen. 
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Förbifart Ludvika: Grängesbergsvägen-Snöåvägen 

Stor påverkan på Lorensbergatjärn med bland annat utfyllning av massor och 
ökad risk för föroreningar från motorfordonstrafiken. Osäkert ifall åtgärden 
skulle gå att genomföra med dagens miljölagstiftning. 

I östra delen av planen upptar vägområdet attraktiv mark för exploatering (cirka 
9 000 m2) för framförallt handel och småindustri. Bostadsbebyggelsen söder om 
vägområdet antas också få ökade bullernivåer. Idag är vägområdet trädbevuxet. 

2.1.3 Detaljplan 364 
Detaljplan 364 omfattar sträckan mellan Lorentsbergavägen och fd. 
Gärdesskolan. 

Kurts Husvagnar nyttjar idag omkring 2 000 m2 mark som är planlagt som väg 
(genomfart) för uppställning av fordon. Vägområdet i planen upptar attraktiv 
mark (cirka 12 000 m2) för exploatering. Bostadsbebyggelsen omkring 
vägområdet antas få ökade bullernivåer. Idag är vägområdet trädbevuxet. 

2.2 Genomfart Ludvika 
Sedan 2005 arbetar Trafikverket och Ludvika kommun tillsammans med 
projektet Genomfart Ludvika. Projektet syftar till att optimera trafikflödet och 
öka trafiksäkerheten längs riksvägen i befintligt läge. 

Under perioden 2014-2017 arbetade Trafikverket fram ett förslag på vägplaner 
för Genomfart Ludvika. Mellan infarten till Lyviksberget och korsningen 
Snöåvägen-Grängesbergsvägen har Trafikverket presenterat ”vägplan 1-2” som 
innebär att en ny cirkulationsplats byggs i korsningen Snöåvägen-
Grängesbergsvägen, att hela vägsträckan förskjuts närmare järnvägen och att 
det som är riksväg idag istället blir lokalgata. 
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Förbifart Ludvika: Grängesbergsvägen-Snöåvägen 

3 Konsekvenser 
Ifall detaljplanerna 362, 363 och 364 skulle genomföras idag så skulle det 
medföra ett antal konsekvenser i sydvästra Ludvika. 

 Tre större trafikstråk (järnväg, lokalväg och riksväg) skulle ligga intill 
varandra och skulle påverka landskapsbilden kraftigt.  

 Boendemiljöer längs med sträckan skulle påverkas och ett antal 
fastigheter skulle behöva lösas in på grund av vägens dragning. 

 Stora ytor av kommunalt ägd skog skulle behöva avverkas för att 
anlägga vägen.  

 Den nordligaste delen av Lorensbergatjärn skulle behöva fyllas igen 
med massor. 

 Flera mindre parkytor att underhåll jämfört med dagens situation. 

 Idag hyr Kurts Husvagnar mark av kommunen för uppställning av 
fordon. Detta skulle inte vara möjligt om marken togs i anspråk för 
vägändamål. 

 Skyltläget för verksamheterna på Lyviksberget skulle försämras något. 

 Trafik från Lorensberga och omkringliggande stadsdelar skulle få något 
kortare resväg till Grängesberg (cirka 350 meter), och vise versa. 

 En del trafik söderifrån skulle ledas bort från korsningen Snöåvägen-
Valhallavägen. 

3.1 För och nackdelar med att upphäva detaljplanerna 
Fördelen med att upphäva detaljplanerna 362, 362 och 364 är att attraktiv mark 
kan planläggas för annat ändamål, till exempel ett utvidgat handels- och/eller 
industriområde. 

Nackdelen med att upphäva detaljplanerna är att det i framtiden skulle bli 
mycket svårt att gå vidare med en ny väg i denna sträckning. Dessutom minskar 
nyttan med att genomföra resterande delar av planerna för ”Förbifart Ludvika”. 
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Förvärv av fastigheten Ludvika Ingenjören 6 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvärv av fastigheten Ludvika 
Ingenjören 6 enligt bilagt köpekontrakt godkännes. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Ingenjören 6 är en av sju fastigheter längs Valhallavägen som i 
gällande detaljplan ”Genomfart: Valhallarakan” ska lösas in. Detaljplanen och 
inlösen är en del av projektet Genomfart Ludvika.  

Köpeskillingen har fastställts till 1 450 000 kronor genom en oberoende 
värdering. Då köpet sker enligt expropriationslagens ersättningsregler erläggs ett 
tillägg på 25 %, vilket gör att köpeskillingen uppgår till 1 812 500 kronor. 
Annan ersättning i form av flyttkostnad och omställningskostnad ska erläggas 
till säljarna.  

Tillträde till fastigheten erhålls den 1 maj 2018.  

Göran Andersson 
Förvaltningschef 

Sofia Hellsten 
Exploateringsingenjör 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Köpekontrakt  
 
Beslut skickas till 
Akten 
Sofia Hellsten 
Joel Lidholm 
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Förvärv av fastigheten Ludvika Verkmästaren 11 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvärv av fastigheten Ludvika 
Ingenjören 7 enligt bilagt köpekontrakt samt överenskommelse godkännes. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Verkmästaren 11 är en av sju fastigheter längs Valhallavägen som i 
gällande detaljplan ”Genomfart: Valhallarakan” ska lösas in. Detaljplanen och 
inlösen är en del av projektet Genomfart Ludvika.  

Köpeskillingen har fastställts till 2 700 000 kronor genom en oberoende 
värdering. Då köpet sker enligt expropriationslagens ersättningsregler erläggs ett 
tillägg på 25 %, vilket gör att köpeskillingen uppgår till 3 375 000 kronor.  

Annan ersättning i form av flyttkostnad och omställningskostnad ska erläggas 
till säljarna. Utöver detta ska annan ersättning för ersättningsfastighet betalas till 
säljarna. Detta enligt bilaga 2 ”överenskommelse om annan ersättning för 
ersättningsfastighet”.  

Tillträde till fastigheten erhålls den 1 maj 2018.  

Göran Andersson 
Förvaltningschef 

Sofia Hellsten 
Exploateringsingenjör 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Köpekontrakt  
Bilaga 2 Överenskommelse om annan ersättning för ersättningsfastighet 
 
Beslut skickas till 
Akten 
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Sofia Hellsten 
Joel Lidholm 
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Avtal fastighetsförvaltning 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att som ägardirektiv till Ludvika 
Kommunfastigheter AB ge direktiv om att godkänna upprättat avtal 
inklusive ersättningsnivå som bifogas. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tillsvidareavtal för 
fastighetsförvaltning med Ludvika Kommunfastigheter AB. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningschef att teckna 
avtalet. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden och LKFAB har ömsesidigt satt upp tidigare avtal 
rörande fastighetsförvaltning att upphör per sista december 2017. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har jobbat fram ett nytt avtal men nya 
skrivningar och har processas under ett antal möten mellan parterna. 

LKFABs VD informerade samhällsbyggnadsförvaltningen att LKFAB vid 
styrelsemöte den 8 februari inte kunde acceptera avtalsförslag, med de 
ersättningsnivåer som fanns med i avtalsförslaget. 

LKFAB kommer att ta fram ett förslag på ersättning och som bolaget kommer 
att återkomma med som innehåller 

1. En marknadsmässig självkostnad 

2. En vinst om 2% 

3. En riskpremie 

Samhällsbyggnadsförvaltning drar slutsatsen att kostnadsnivån för fastigheter är 
högre om fastigheterna förvaltas av LKFAB än de som var under 2012 då 
fastigheterna förvaltades i kommunal regi. Detta trots att fastighetsförvalt-
ningen skulle bli effektivare med en samordnad fastighetsförvaltning enligt 
kommunfullmäktiges beslut 23 april 2012 §69. Enligt ärendebeskrivningen i 
kommunfullmäktiges protokoll det leda till kostnadssänkningar utifrån texten 
”Förslaget till samordnad fastighetsförvaltning kommer att generera 
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kostnadsbesparingar som bl. a kan användas till högre fastighetsunderhåll och 
till kärnverksamheterna i kommunen.” 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för fastigheter har inga egna medel att, 
utan alla högre kostnader som uppkommer i form av förvaltningsavtal kommer 
att belasta alla nämnder i form av högre lokalkostnader. Det innebär en undan-
trängningseffekt med högre hyror och mindre verksamhet. Dessutom har den 
kommunala budgeten för 2018 redan antagits av kommunfullmäktige som delat 
alla nämnder sina budgetramar. Skulle en högre ersättning i förvaltningsavtalet 
godkännas kommer det att innebär lika stora besparingskrav på alla 
verksamheter i nämnderna. 

LKFAB har inte återkommer med någon exakt precisering av beloppen, vilket 
gör att det är omöjligt för samhällsbyggnadsförvaltningen att ge någon 
uppskattning av hur stora belopp det rör sig om. 

För att formalisera ansvaret avseende fastighetsdrift används det upprättade 
avtalsförslaget som grund för ett tillfälligt kontrakt mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och LKFAB.  

 

Göran Andersson 
Förvaltningschef  

Bilagor 
Bilaga 1 Avtalsförslag rörande fastighetsförvaltning för kommunala 

fastigheter. 
Bilaga 2 Reviderad delegationsordning SBN fastigheter 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Fastighetsstrateger 
Diariet 



 
 

 

       
       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

FÖRVALTNINGSENTREPRENAD  
KONTRAKT 

 
LUDVIKA KOMMUN 

 
LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 2018-02-05  
    

Innehållsförteckning 

LUDVIKA KOMMUN ........................................................................................... 0 

KONTRAKT FÖR FÖRVALTNINGSENTREPRENAD .................................. 1 

0 ALLMÄNT..................................................................................................... 2 
0.1 PARTER ............................................................................................................................. 2 
0.2 ENTREPRENADENS MÅLSÄTTNING ........................................................................................... 2 

1 OMFATTNING ............................................................................................. 4 
1.1 FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR ........................................................................................... 5 
1.2 MATERIAL OCH VAROR ......................................................................................................... 5 
1.3 TILLKOMMANDE OCH AVGÅENDE ARBETSUPPGIFTER UNDER KONTRAKTSTIDEN ................................. 6 
1.4 SIDOLEVERANTÖRER OCH ÖVRIGA LEVERANTÖRER ...................................................................... 6 
1.5  TJÄNSTER ........................................................................................................................... 6 
1.6 ANMÄLNINGAR ................................................................................................................... 6 

2 UTFÖRANDE ................................................................................................ 7 
2.1 KVALITET ........................................................................................................................... 7 
2.2 MILJÖ ............................................................................................................................... 7 
2.3 STATUS KONTROLL ............................................................................................................... 7 
2.4 TILLHANDAHÅLLANDEN ......................................................................................................... 7 
2.5 VAROR, TJÄNSTER OCH ENTREPRENADER .................................................................................. 8 
2.6 KUNDKONTAKTER ................................................................................................................ 8 
2.8 UPPDRAG MED ANDRA STANDARDAVTAL .................................................................................. 8 

3 ORGANISATION ......................................................................................... 9 
3.1 ORGANISATION OCH PERSONAL .............................................................................................. 9 
3.2 FULLMAKTER ...................................................................................................................... 9 
3.3 PERSONAL .......................................................................................................................... 9 
3.4 KVALITETSLEDNING ............................................................................................................ 10 
3.5 MILJÖPLAN ...................................................................................................................... 10 
3.6 DOKUMENTATION ............................................................................................................. 11 
3.7 MÖTEN ........................................................................................................................... 11 

4 TIDER .......................................................................................................... 12 
4.1 KONTRAKTSTID, UPPSÄGNINGSTID, FÖRLÄNGNING.................................................................... 12 
4.2 TIDER FÖR UTFÖRANDE AV ARBETE ........................................................................................ 12 

5  ANSVAR ...................................................................................................... 13 
5.2 FÖRSÄKRINGAR ................................................................................................................. 13 
5.4 ARBETSMILJÖ .................................................................................................................... 14 
5.5 BRANDSKYDD .................................................................................................................... 15 
5.53 SYSTEMATISKT MYNDIGHETSARBETE ...................................................................................... 16 
5.6 ANSVAR FÖR HANDLINGAR, DATA, REGISTER, ARKIV, NYCKLAR M.M. ............................................ 16 
5.7 SÄKERHET OCH SEKRETESS ................................................................................................... 17 
5.9 ÖVRIGA UPPGIFTER OM ANSVAR ........................................................................................... 17 

6 EKONOMI ................................................................................................... 18 
6.1 ERSÄTTNING FÖR KONTRAKTSARBETEN ................................................................................... 18 
6.5 REGLERING FÖR TILLKOMMANDE/AVGÅENDE OBJEKT ................................................................ 19 
6.6 FAKTURERING OCH BETALNING ............................................................................................. 20 

8 AVBESTÄLLNING OCH HÄVNING ...................................................... 22 
8.1 AVBESTÄLLNING ................................................................................................................ 22 
8.2 HÄVNING ......................................................................................................................... 22 

9 TVIST ........................................................................................................... 23 

10 ÖVRIGT ....................................................................................................... 24 

file://lakadmfs01.res.ludvika.intra/SHARE$/Samhallsbyggnadsforvaltningen/Fastighet/Lokalstrateggrupp/F%C3%B6rvaltningsavtal%20fastigheter/F%C3%B6rvaltningsavtal%202018%20NYTT/F%C3%B6rvaltningsavtal%20reviderad%202018-01-08.docx#_Toc503182778


Sida 1 av 24 
 

Kontrakt för förvaltningsentreprenad 
Mellan beställaren (Ludvika Kommun) och leverantör (Ludvika Kommunfas-
tigheter AB) är följande kontrakt med särskilda föreskrifter upprättat.  

Detta avtal ansluter till ABFF 15 med tillhörande Aff-definitioner 15 och är 
upprättade i enlighet med SF 12 ingående i Aff, Avtal för fastighetsförvaltning. 

 

Pyramidregeln 

Det som skrivs under en rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker 
om inte annat är angivet under dessa. 

Det som skrivs t ex under rubriken 1, gäller således för 1.1, 1.11 o s v om inte 
annat anges under dessa underrubriker.  

 

Förkortningar: 

B = Beställaren 

L = Leverantör 

UL = Underleverantör 

SL = Sidoleverantör 

HG = Hyresgäst. Verksamhet i byggnaden. 
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0 ALLMÄNT  
Entreprenadform 

Entreprenaden är en funktionsentreprenad för förvaltning och underhåll av B:s fastig-
heter, vilket innebär att L initierar erforderliga åtgärder och väljer arbetsmetod samt 
frekvens för att uppfylla funktionskraven. 

0.1 Parter 
 

Beställare (B): 

Ludvika Kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen (org. nr. 212000-2270) 

Besöksadress: Carlavägen 24 

771 82 Ludvika 

Tel nr: 0240-860 00 

 

Leverantör (L): 

Ludvika Kommunfastigheter AB (org. nr. 556049-7140) 

Besöksadress: Köpmangatan 2 

  771 22 Ludvika 

Tel nr: 0240 - 860 00 

0.2 Entreprenadens målsättning 

02.1 Beställarens målsättning med entreprenaden 
B:s målsättning med entreprenaden är: 

• En effektiv fastighetsförvaltning med minskade kostnader och stor-
driftsfördelar 

Utöver målsättningen ska L: 

• Utföra tillsyn och skötsel så att felavhjälpande underhåll minskar över tid uti-
från ekonomiska förutsättningar 

• Utföra entreprenaden så att fastighetsbeståndets funktion och standard vid-
makthålls 

• Driva investeringsprojekt och planerat underhåll i dialog med B i syfte att för-
bättra fastighetsbeståndet 

• Utföra entreprenaden kostnadseffektivt 

• Utföra entreprenaden med hög kvalité och god service i syfte att bibehålla 
nöjda slutanvändare 

• Sköta fastighetsbeståndet så att hyresgästernas verksamhet kan drivas med mi-
nimala avbrott 
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02.2 Kvalitets och miljömål för tjänsten (entreprenaden) 
B eftersträvar en miljöanpassad förvaltning och drift av fastighetsbeståndet. 
Miljöanpassning och resurshållning eftersträvas i hela bygg – och förvaltnings-
processen.  

L ska agera vägledande och utgör ett föredöme i miljö- och kvalitetsfrågor. 

L ska bedriva sin verksamhet utifrån en ekologisk grundsyn, innebärande bland 
annat att vid produktion av lokaler välja råvaror och tillverkningssätt som be-
lastar miljön minimalt sett över produktens hela livscykel. 

L ska så långt som det är ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt rimligt ansluta 
B:s fastigheter till fjärrvärme.  

L ska aktivt medverka till att förvaltning och drift av B:s fastighetsbestånd fort-
löpande förbättras vad avser miljöanpassning. 

L ska utföra entreprenaden så att användningen av tillförd energi till B:s sam-
lade fastighetsbestånd minskas. En förutsättning för målsättningen är ett proak-
tivt arbete av L och samverkan mellan parterna.  

02.3 Relation -Kommunikation 
Relationen Beställare – Leverantör bygger på en god dialog och ett kommuni-
kativt arbetssätt. En dialog som bygger på öppenhet, ärlighet och högt i tak ut-
vecklar relationen mellan parterna och förutsättningar för måluppfyllelse stärks. 
Gemensamma ledord för förvaltningsuppdraget är engagemang, effektivitet och 
tydlighet. 
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1 OMFATTNING  
Entreprenaden avser administrativ och teknisk förvaltning omfattande B:s fastighetsbe-
stånd om ca 166 254 BRA vid avtalets upprättande. 

Entreprenaden omfattar i stort: 

• Tillsyn och drift, skötsel av fastighetsteknik och utemiljö 

• Felavhjälpande underhåll av byggnader och utemiljö 

• Energioptimering av fastighetsteknik 

• Beredskap med utryckning dygnet runt 

• Medverkan i det systematiska brandskyddsarbetet 

• Kundtjänst med felanmälanfunktion  

• Ta fram underhållsplaner och tillsammans med B prioritera underhållsåtgärder 
samt utföra projektering, kalkylering, byggledning, upphandling samt uppfölj-
ning av beslutade underhållsåtgärder  

• Att på uppdrag av B utföra projektering, kalkylering, byggledning, upphandling 
samt uppföljning av B:s investeringsprojekt 

• Fastighetsförvaltning, administration och ekonomi avseende ovanstående arbe-
ten 

• Verka för att myndighetskrav uppfylls 

• Ansvara för att kommunens åtaganden gentemot kontrakterad EPC-entreprenör 
efterlevs 

• Administrativa arbetsuppgifter i direkt anslutning till ovanstående arbeten 

I detta inkluderas resor, beredskap för att uppfylla funktionskraven även utanför normal 
arbetstid. L ska följa B:s vid varje tillfälle gällande, riktlinjer, policyer och rutiner samt 
de vid varje tillfälle gällande lagar och föreskrifter som berörs av entreprenaden. 

Förvaltningsavtalet inkluderar normalt förekommande förändringar i rutiner och/eller 
lagstiftning. Större förändringar regleras i samband med den årliga kontaktsgenom-
gången. L ska dock i god tid avisera beställaren om större förändringar i god tid. 

 
Omfattning underhåll:  

L:s åtagande omfattar all upprätthållande och återställande av funktion oberoende om 
funktionsnedsättningen uppstått före eller efter att teknisk livslängd passerats för för-
valtningsobjektet. Undantaget är åtgärd som utförs som planerat underhåll sanktionerat 
av B. 

L:s åtagande avseende underhåll består därför av följande komponenter: 

1) Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel 
nivå. Med detta avses fel som uppkommer inom ramen för den tekniska livslängden 
och benämns ”Felavhjälpande underhåll” enligt Aff-definitioner 15.  

2) Underhåll som syftar till att återställa en funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Med detta avses fel som uppkommer efter att den tekniska livslängden passerats 
och benämns i detta sammanhang ”Planerat underhåll”. 

  



Sida 5 av 24 
 

3) Underhåll för att undvika en förutsägbar funktionsnedsättning eller för att upprätt-
hålla fabrikantgarantier, inom eller utom den tekniska livslängden. Detta underhåll 
ingår i begreppet ”Service” enligt Aff-definitioner 15. 

Ersättningsform 

Fast ersättning på årsbasis för drift, tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll och admi-
nistration med beloppsbegränsningar enligt 6.111  

Kontraktsarbeten som inte ingår i den fasta ersättningen ersätts enligt 6.112 

1.1 Förteckning över handlingar 

01 Detta kontrakt med bilagor 
a. Bilaga 1 a-b, Objektslista 

b. Bilaga 2, Gränsdragningslista 

c. Bilaga 3, B:s organisation  

d Bilaga 4, L:s organisation 

e. Bilaga 5, B:s särskilda försäkringsvillkor avseende  
  ”Systematiskt Brandskyddsarbete” 

f. Bilaga 6, B:s särskilda försäkringsvillkor avseende ”Befintliga 
  brand- och inbrottslarmanläggningar” 

g. Bilaga 7, B:s säkerhetspolicy 

h. Bilaga 8, B:s miljöpolicy 

02 Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service, 
ABFF 15 (bifogas ej) 

03 Aff definitioner 15 (bifogas ej) 

1.2 Material och varor  
Material och varor ska väljas så att de minst uppfyller funktionskraven, likvärdigt utfö-
rande och krav enligt riktlinjer. Allt material som används för drift- och underhållsåt-
gärder ska källsorteras före slutligt omhändertagande. L bekostar transport och omhän-
dertagande.  

L tillhandahåller och bekostar förbrukningsmaterial för de administrativa arbetsuppgif-
terna, såsom papper, porto etc. 

L tillhandahåller och bekostar material för fastighetens drift och underhåll som ingår i 
L:s åtagande. 

Underhåll där byte av komponent/utrustning sker till likvärdig produkt, men på grund 
av produktutveckling kan innebära en förbättrad funktion, är ett underhåll och inte en 
investering. 

1.23 Försörjningsmedia  
L tecknar alla försörjningskontrakt för media och svarar för abonnemangs- och förbruk-
ningskostnader samt uppföljning av mediaförbrukning. 
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1.3 Tillkommande och avgående arbetsuppgifter under kontraktstiden  
B:s hyresgäster utvecklar och förändrar kontinuerligt sin verksamhet vilket gör att B 
ständigt anpassar sitt fastighetsbestånd efter hyresgästernas behov. Detta gör att det kan 
tillkomma och försvinna förvaltningsobjekt under kontraktstiden och att behovet av 
tjänster kan komma att förändras. 

Med ändring av ABFF 15, 6 kap. 1 § gäller att entreprenaden kan komma att ändras i 
omfattning t ex genom utbyggnad/ombyggnad, köp och försäljning av förvaltningsob-
jekten. 

Med ändring av ABFF 15, 8 kap. 1 § gäller att avbeställda kontraktsarbeten (avgående 
objekt) inte ger L rätt till ersättning för avvecklingskostnader och utebliven vinst. Er-
sättning för tillkommande och avgående arbetsuppgifter regleras enligt ABFF 15, 6 
kap. § 1 och 2. Ersättning ska ligga i nivå med entreprenaden i övrigt.  

Med kvadratmeter avses BRA. 

Tillkommande och avgående arbetsuppgifter på befintliga objekt 

Ersätts enligt ABFF 15, kapitel 6, § 1-2.  

1.31 Tillkommande och avgående objekt 
För tillkommande fastighet eller byggnad gäller följande villkor: 

Överenskommelse ska träffas om fast ersättning i nivå med fast ersättning för entrepre-
naden i övrigt. Vägledande vid bedömningen av den fasta ersättningen för den tillkom-
mande fastigheten eller byggnaden ska vara medelvärdet av ersättningen för motsva-
rande typ av fastigheter inom kontraktet.  

1.32  Avgående objekt 
Om ett förvaltningsobjekt avgår under kontraktstiden minskas den fasta ersättningen 
med motsvarande belopp enligt objektsbilaga för det specifika objektet.  

Regleringen av kontraktssumman sker löpande för tillkommande/avgående ytor enligt 
ovan nämnda fördelning.   

1.4 Sidoleverantörer och övriga leverantörer  
L ansvarar för att avtal finns med leverantörer av t.ex. fjärrvärme, olja, fastbränsle, el 
och VA. Vid förändringar i avtal eller byte av leverantör ska B omgående meddelas. 

1.5  Tjänster 
B kan komma att anlita annan sakkunnig inom kommunen och externa konsul-
ter för utförande av uppdrag relaterade till entreprenaden, exempelvis för för-
projektering, juridisk expertis, bygglovsfrågor etc. L förbinder sig att aktivt 
samarbeta, samråda och utbyta information med sådan sakkunnig och extern 
konsult samt övervaka och verka för att den sakkunnige och externa konsulter 
uppfyller sina åtaganden gentemot B. 

1.6 Anmälningar  
L ska vid förvaltningsmöten informera/delge B alla händelser eller aktiviteter som be-
rör myndighetsbesiktning och anmälan till myndighet.  

L rapporterar större skadegörelse (försäkringsfall) på förvaltningsmöten.  
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2 UTFÖRANDE  

2.1 Kvalitet 
Entreprenaden ska utföras fackmässigt och anpassas till pågående verksamheter i fas-
tigheterna. 

2.11 Beställarens kvalitetskrav 
L ska följa nedan angivna krav: 

• Arbetsmetoder och hjälpmedel ska väljas med hänsyn till fastigheternas 
långsiktiga underhållsstatus och anpassas till pågående verksamheter i fas-
tigheterna med beaktande av kvalitets- och miljöaspekter. 

• Underhållsåtgärder ska planeras i samverkan mellan B och L. 

• L ska ha rutiner för att säkerställa att arbetet utförs enligt förvaltningsavtal, 
avtal för intern service, avtal för lokalvård och gällande ramavtal för de 
som betalar och avvikelser rapporteras. 

2.2 Miljö 

2.21 Beställarens miljökrav 
L ska följa B:s miljöpolicy samt nedan angivna miljökrav:  

• Material och varor som används i entreprenaden skall ej innehålla ämnen som av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats som ”Utfasningsämnen”. Ämnen som har 
klassificerats som ”Prioriterade riskminskningsämnen” får endast användas om al-
ternativen är olämpliga. Om L anser att det inte finns alternativa varor att använda 
eller att de är olämpliga skall detta dokumenteras. 

• Driftkemikalier ska förvaras på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa el-
ler för miljön inte uppstår. 

2.3 Status kontroll 
Med ändring av och komplettering till ABFF 15, kapitel 2, § 4, gäller följande: 

Regelmässig status kontroll i samband med entreprenadens påbörjande utförs inte i 
denna entreprenad.  

B är medveten om att underhållet på många objekt är eftersatt. Målet med fastighetsför-
valtningen är att på lång sikt frigöra mer medel för underhåll. 

2.4 Tillhandahållanden 

2.41 Handlingar och uppgifter från beställaren 
B ska se till att L har tillgång till erforderliga handlingar för entreprenaden.  

2.42 Handlingar och uppgifter från leverantören 
Digitala dokument som upprättas av L ska utformas med hjälp av programvaror som är 
kompatibla med relevanta program inom Microsofts Office-paket samt väljas i samråd 
med B. 

2.43 Abonnemang som tillhandahålls 
L har abonnemang för larmöverföring av brand-, inbrott- och driftlarm, exempelvis från 
driftdatoranläggning och hissar samt för felanmälan. 
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2.44 Passersystem 
L tillhandahåller passersystem i byggnader idag. Parterna är överens om att ansvaret 
och ägandet för detta ska utredas och eventuell förändring ska ekonomiskt regleras. 

2.5 Varor, tjänster och entreprenader 

2.51 Varor 

 L tecknar ramavtalen. 

2.52 Entreprenader 
B tecknar egna ramavtal för entreprenader utöver drift/och felavhjälpande un-
derhållsåtgärder. När L utför beställningsarbeten åt B skall avrop göras från B:s 
ramavtal. 

Bryter L mot detta åtagande utgår ingen ersättning.  

2.521 Leverantörens avtal med underleverantörer 
L ska kontrollera att UL fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, t.ex. avseende 
momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. L ska även kon-
trollera att UL följer de krav som är angivna i 3.1.  

Kontrollen ska utföras före avtalsskrivning med UL och därefter årligen. L ska till B 
fortlöpande lämna uppgifter om de UL som anlitas i entreprenaden. 

Bryter L mot detta åtagande äger B rätt att häva entreprenaden enligt 8.2. 

2.6 Kundkontakter 
B fäster stort vikt vid att åtgärdande av anmälda fel sköts på ett omsorgsfullt sätt. L fö-
reträder B vid kontakten med hyresgäst och utförande av kontraktsarbetena. Eftersom L 
därvid kommer att utgöra B:s ”ansikte utåt”, fäster B stort avseende vid att L:s hyres-
gästkontakter sker på ett tillfredsställande sätt. 

L och av L anlitad UL ska uppfylla ovanstående genom att: 

• Uppträda som B:s representant 

• I god tid meddela när ett störande arbete ska utföras och hur lång tid det tar 

• Meddela när ett akut arbete ska utföras och hur lång tid det tar 

• Tillhandahålla en väl fungerande felmottagning och återrapportering 

• Tala om vem man är och vem man representerar 

• Tala om när ett arbete är slutfört 

• Hålla arbetsområdet så rent som möjligt och städa efter sig när ett arbete är 
slutfört 

• Tillhandahålla hemsida och informationsskrift med aktuella upplysningar 

2.8 Uppdrag med andra standardavtal 
Vid större tilläggsarbeten kommer särskilt avtal att tecknas enligt gällande branschreg-
ler, t.ex. AB 04, ABT 06 eller ABK 09. 
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3 ORGANISATION  
Väsentliga ändringar i parts organisation som berör entreprenaden ska meddelas skrift-
ligt till motparten. Smärre ändringar i L:s organisation behandlas på förvaltningsmöte. 

L ska fullgöra sina skyldigheter enligt lag och avtal, t.ex. avseende momsregistrering, 
inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter.  

L ska vid fullgörande av arbete för leverans enligt detta avtal följa sin nationella lag-
stiftning ifråga om såväl arbets- och anställningsvillkor som socialförsäkringsskydd för 
sina arbetstagare.  

L garanterar vidare att lön betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och 
till fullo. Liksom att arbetsmiljön håller en nivå som överensstämmer med 
gällande arbetsmiljölagstiftning, att anställda informeras om de eventuella hälsorisker 
som arbetet kan medföra och att alla anställda har tillgång till och använder relevant 
skyddsutrustning.  

För det fall L använder UL för fullgörande av arbete för leverans enligt detta avtal, ska 
L gentemot B ansvara för att sådan UL uppfyller villkoren enligt ovan.  

3.1 Organisation och personal 
L ska ha egen personal eller UL som är tillägnad att arbeta med i den fasta ersättningen 
ingående uppgifter.  

3.11 Ombud 
B:s ombud under kontraktstiden är förvaltningschef vid samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, Ludvika Kommun. 

L:s ombud under kontraktstiden är verkställande direktör, Ludvika Kommunfastigheter 
AB. 

3.12 Kontaktpersoner 
B:s kontaktperson/er under kontraktstiden är lokalstrateger vid samhällsbyggnadsför-
valtningen, Ludvika kommun. 

L:s kontaktpersoner under kontraktstiden är verkställande direktör vid Ludvika Kom-
munfastigheter AB eller av denne utsedd delegat. 

3.2 Fullmakter 
Vid behov av skyndsamma åtgärder vid t.ex. haverier, risk för nedfall av snö/is har L 
skyldighet och behörighet att vidta de åtgärder han anser erforderliga för att begränsa 
skadans omfattning och minimera avbrottstiden. L redovisar snarast vidtagna åtgärder 
för B. 

3.3 Personal 
L:s personal inklusive personal hos UL ska ha erforderlig utbildning, erfarenhet, behö-
righet och språkkunskap för sina arbetsuppgifter samt vid anmodan kunna uppvisa ut-
drag ur belastningsregistret. Alla ska kunna uppvisa ID-kort. 

3.31 Projektledning planerat underhåll och investering 
L:s projektansvarige ska vara kontaktperson samt ha det ekonomiska och tekniska an-
svaret för uppdraget gentemot B.  
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3.32 Övrig personal 
Personal som utför heta arbeten ska arbeta efter gällande regelverk och inneha bevis 
över genomgången och godkänd utbildning för "heta arbeten".  

Personal som utför snöröjningsarbeten på tak ska arbeta efter arbetsmiljöverkets gäl-
lande regelverk. I övrigt ska L:s personal (egen eller via UL) ha erforderlig utbildning 
och erfarenhet för att utföra såväl de administrativa som tekniska arbeten som förekom-
mer i entreprenaden. Exempel på detta är ventilationsteknik, styr- och reglerteknik, el- 
och teleteknik, reparationer av snickeri, smide, golvläggning, låsmontering och glasar-
beten etc. 

3.4 Kvalitetsledning 

3.41 Kvalitetsansvariga 
B:s kvalitetsansvariga är lokalstrateger vid samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Ludvika kommun 

L:s kvalitetsansvarige är verkställande direktör Ludvika kommunfastigheter AB. 

3.42 Kvalitetsplan  

3.421 Leverantörens kvalitetsplan 
L ska ha ett kvalitetssystem inom teknisk förvaltning eller motsvarande system.  

L:s kvalitetsplan ska godkännas av B. 

3.43 Kvalitetskontroll 

3.431 Beställarens kvalitetskontroll 
Löpande stickprovskontroller kommer att göras, för att kontrollera att angivna kvali-
tetskrav uppfylls.  

3.432 Leverantörens kvalitetskontroll 
L ska kontinuerligt utföra egenkontroll enligt den av B godkända kvalitetsplanen. 

3.5 Miljöplan 

3.51 Leverantörens miljöplan 
L ska upprätta en miljöplan som ska godkännas av B. 

3.52 Miljökontroll 

3.521 Beställarens miljökontroll 
B kommer genom stickprovskontroller kontrollera att angivna miljökrav uppfylls. L ska 
återrapportera till B när påtalade fel har avhjälpts. 

3.522 Leverantörens miljökontroll 
L ska kontinuerligt utföra egenkontroll enligt L:s miljöplan. Egenkontrollen ska doku-
menteras och redovisas för B på förvaltningsmöten.  
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3.6 Dokumentation 
L ska löpande föra noteringar om brister och andra väsentliga iakttagelser som rör ent-
reprenaden samt lämna förslag till förbättringar och utveckling.  

L ska lämna dokumentation över väsentliga brister till B och dessa ska redovisas för B 
på förvaltningsmöten. 

3.7 Möten 

3.71 Kontraktsmöte 
B kallar till kontraktsmöte 1 gång/år. 

Vid mötena ska parternas ombud eller av denne utsedd person delta. 

B för protokoll och L justerar protokoll. 

Parterna har vid dessa möten ett gemensamt ansvar att rapportera pågående och kom-
mande projekt och delge varandra annan relevant information.  

3.72 Förvaltningsmöte 
L kallar till förvaltningsmöte en gång i kvartalet. Uppstår behov kan båda parter kalla 
till extra möten.  

Syftet med förvaltningsmötet är att löpande avhandla aktuella frågor rörande förvalt-
ning.  

B för och L justerar protokoll. 

3.73  Projektgenomgång 
L kallar till projektgenomgång en gång i månaden. Uppstår behov kan båda parter kalla 
till extra möten.  

Syftet med projektgenomgången är att löpande avhandla aktuella frågor rörande på-
gående projekt.  

L för och B justerar protokoll 
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4 TIDER  

4.1 Kontraktstid, uppsägningstid, förlängning 
Detta avtal ska gälla tillsvidare, dock längst tills dess att överenskommelse träffats om 
nytt tidsbegränsat avtal.   

4.2 Tider för utförande av arbete 
L ska utföra sitt arbete så att funktionskraven upprätthålls, oavsett tid. 

Som normal arbetstid räknas kl. 07.00–16.00 på icke arbetsfria dagar.  

4.21 Utförandetider 
L ska utföra sitt arbete med hänsyn till B:s hyresgäster för att i möjligaste mån undvika 
störningar. L ska, vid störande arbeten, meddela hyresgästen i god tid före arbetets på-
börjande.  

Vid felanmälan ska återkoppling ske snarast, dock senast inom 2 arbetsdagar. För 
funktionsnedsättning som väsentligt påverkar byggnad eller verksamhet ska åtgärder 
påbörjas omgående. 

4.22 Tid för utförande av akut underhåll  
L ska påbörja åtgärd efter att anmälan, upptäckt, och/eller automatisk indikering av 
driftstörning eller efter uppkommet annat behov. Med begreppet "påbörjande" avses att 
personal med rätt fackkunskap inställt sig på platsen för utförande av arbete. 

Till akut underhåll räknas åtgärder för att avhjälpa brister som kan leda till personskada 
eller egendomsskada, t.ex. A-larmer, hissar, elkraftförsörjning, värmeförsörjning, etc. 
Insatser för personsäkerhet prioriteras framför felavhjälpande av teknisk driftstörning. 

4.23 Tid för information till hyresgäster/verksamhet 
Planeringsbara åtgärder som påverkar HG:s nyttjande ska aviseras till dessa senast 5 
arbetsdagar innan arbetet utförs. Vid större omfattande åtgärder bör planering av tid-
plan ske i samråd med B och berörd verksamhet.  
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5  ANSVAR  
 Krav på vite eller skadestånd  

Med ändring av ABFF 15, kapitel 5, § 8, ska krav på vite eller skadestånd fram-
ställas inom sex månader.  

5.1  Myndighetsbeslut 
Besiktning, tillsyn och kontroll ingår i L:s åtagande i driften. Åtgärder som uppkommer 
med anledning av besiktning, tillsyn och kontroll regleras enligt gränsdragningslista. 

5.2 Försäkringar  
Med ändring av och komplettering till ABFF 15, kapitel 5, § 9, gäller följande: 

Nedan angivna försäkringar ska medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvill-
kor och med B som medförsäkrad. I den mån B är skyldig att svara för självrisk, ska 
B:s ansvar för sådan självrisk gentemot L vara begränsad till två prisbasbelopp. Om L 
orsakar skada som ersätts av någon av B:s tecknade försäkringar ska L betala självris-
ken. 

Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas under hela avtalsperioden. Bevis om att 
nedan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till B senast inom fyra veckor 
från beställning. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till B senast en 
vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger B rätt att teckna försäkringarna 
på L:s bekostnad. 

5.31 Fastighetsförsäkring 
Fastighetsförsäkring tecknas och vidmakthålls av B 

5.32 Entreprenadförsäkring 
I samband med underhållsarbeten eller om- och tillbyggnader som ska utföras av L el-
ler av honom anlitad UL ska L innan arbetena startar teckna och vidmakthålla följande 
försäkringar: 

Allriskförsäkring entreprenad 

L ska teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla värde, inklu-
sive indexpåslag. 

Allriskförsäkring befintlig egendom 

L ska vidare teckna en s.k. ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för skador på så-
väl B:s som nyttjanderättshavares befintliga egendom. Försäkringsbeloppet ska vara på 
minst 2 miljoner kronor. 

5.321 Ansvarsförsäkring 
Med ändring av och komplettering till ABFF 15, kapitel 5, § 9, gäller följande:  

Leverantören ska teckna ansvarsförsäkring.  

Ansvarsförsäkringens försäkringsbelopp och omfattning ska ha minst följande omfatt-
ning: 
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• Försäkringsbelopp för personskada om minst 10 miljoner kronor och för 
sakskada 10 miljoner kronor 

• Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar). 

• Utökat skydd för leverantör 

• Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom inklusive nyckelför-
lust (vid nyckelförlust minst 1 miljon kronor) 

• Försäkringsbelopp för ren förmögenhetsskada 1 miljon kronor 

5.322 Försäkring för förmögenhetsbrott 
Med ändring av och komplettering till ABFF 15, kapitel 5, § 9, gäller följande: 

L ska teckna förmögenhetsbrottsförsäkring. Förmögenhetsbrottsförsäkringens 
försäkringsbelopp och omfattning ska minst ha följande omfattning: 

• Försäkringsbeloppet bör vara minst 1 miljon kronor per skada 

• Generellt skydd för brott av anställda med vinningssyfte 

5.4 Arbetsmiljö 

5.41 Ansvar för arbetsmiljö  
L ska äga kännedom om B:s samlade arbetsmiljöansvar och aktivt delta i detta arbete: 
Med detta avses t.ex. 

• Vid handhavande eller införsel av miljö- och brandfarliga varor/ämnen till arbets-
platsen ska L i förväg informera B och verksamhetens/hyresgästens arbetsmiljöan-
svarige om detta  

• Vid eget arbete informera och rapportera sådana åtgärder som påverka arbetsmiljön 
och skyddsanordningarna i anslutning till detta 

• För eget arbete ska egen arbetsmiljöplan tas fram 

L ansvarar för arbetsskyddet för egen och inhyrd personal och egna UL. L ska omgå-
ende rapportera till B eventuella brister i arbetsmiljön för vilka L inte är ansvarig. 

5.42 Samordning av arbetsmiljö 
L övertar B:s samordningsansvar för arbetsmiljön som enligt 3 kap 7 § Arbetsmiljöla-
gen åvilar B, avseende arbeten i byggnader där L och UL är ansvariga. L ska skriftligen 
meddela, med motivering av skäl, eventuell återföring av L:s samordningsansvar till B. 

L ska om L på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del 
därav: 

• Rapportera detta till ansvarig för samordningen av arbetsmiljön 

• Montera tillfällig skyddsanordning vid behov 

• Återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete 

L rapporterar omgående eventuella brister i arbetsmiljön till B. 
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 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 
L utses vara byggarbetsmiljösamordnare för planering, projektering och utfö-
rande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagens gäl-
lande regelverk. Den person som är byggarbetsmiljöansvarig skall ha erforder-
lig kompetens för dessa uppgifter.  

5.5 Brandskydd 
När ingrepp görs som försämrar en brandbegränsande funktion ska brandskyddet ändå 
upprätthållas. L övertar inom ramen för sitt åtagande det brandskyddsansvar som åvilar 
B och är därmed ansvarig för samordningen av brandskyddet avseende fastighetsbe-
ståndet.  

L ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller be-
gränsa skador till följd av brand. L ska utan dröjsmål skriftligen informera B om om-
ständigheter inträffar som hindrar eller försvårar L:s åtaganden enligt denna punkt. 

 
Den personal hos L eller eventuell UL som ska ansvara för brandskyddet, utföra eller 
bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha erforderlig utbildning samt ha  
erfarenhet av brandskydd.  

Hantering av brandfarliga varor i förvaltningsobjektet ska utföras av personal med ut-
bildning för hantering av brandfarlig vara. 

5.51 Systematiskt brandskyddsarbete 
L ska följa B:s försäkringsvillkor för brandskyddsarbete. L ska också ålägga 
sina UL och vid behov leverantörer att följa detsamma. 

L:s brandskyddsansvarig ska ha relevant behörighetsutbildning och erfarenhet 
av brandskydd som kan bestyrkas samt att berörd personal hos L ska ha erfor-
derlig brandskyddsutbildning. 

L ska kontinuerligt utföra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) av driftutrymmen 
och allmänna utrymmen samt tomställda lokaler. 

L:s samordnande brandskyddsansvar begränsas till det som ligger inom ramen för fas-
tighetsägarens ansvar. L har inte ansvar för samordning för slutanvändarens brand-
skyddsansvar.  

L:s samordnade 

• Planera, organisera, samordna och leda brandskyddsarbetet avseende fastighets-
beståndet 

• Planera, organisera, samordna och leda brandskyddsarbetet vid ombyggnader 
och förändringar i fastighetsbeståndet 

• Se till att berörd personal har den utbildning och information avseende systema-
tiskt brandskyddsarbete som krävs för respektive arbetsuppgift genom att bland 
annat genomföra brandskyddsutbildningar av samtliga berörda medarbetare. 

• Underhålla och uppdatera SBA-dokumentation avseende fastighetsbeståndet 

• Sammanställa rapporter för brandskyddskontroll 

• Genomföra regelbundna kontroller av brandskyddet samt omgående åtgärda 
eventuella fel och brister som framkommer vid sådana kontroller 
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• Initiera och medverka vid brandsyner samt omgående åtgärda eventuella fel och 
brister som framkommer vid brandsyn.  

• Rapportera eventuella brister i brandskyddet till B 

• Handlägga brandskyddsfrågor som riskinventering och riskanalys 

• Svara för på och avslagning av brandlarm 

• Ansvara för rutiner i samband med tillståndsgivning för heta arbeten, se 5.52 

• Följa SRVFS 2004:3 Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete 

• Upprätta och följa särskilda av B godkända rutiner för brand 

I vissa fastigheter kan speciellt brandfarliga verksamheter eller utrymmen förekomma. 
När ingrepp görs som försämrar en brandbegränsande funktion ska brandskyddet ändå 
upprätthållas 

5.52 Heta arbeten 
L ska vid förekommande fall t ex. vid underhåll- eller installationsarbeten, ombesörja 
att tillståndsansvaret för heta arbeten överlåts från B till lämplig person som har erfor-
derlig utbildning och erfarenhet. 

L ska ombesörja att Svenska brandförsvarsföreningen och försäkringsgivarens före-
skrifter och säkerhetsregler för heta arbeten efterlevs.  

L ska utan dröjsmål skriftligen informera B om omständigheter inträffar som hindrar 
eller försvårar L:s åtaganden enligt denna punkt. 

5.53 Systematiskt myndighetsarbete 
L ska i driften sköta allt elsäkerhetsarbete, ventilation/ovk, radonmätning, be-
siktningspliktiga anläggningar samt övriga anläggningar som rör fastighethetsä-
garens ansvar. 

5.6 Ansvar för handlingar, data, register, arkiv, nycklar m.m. 
B har äganderätten till all dokumentation, digital såväl som i pappersformat, som rör 
entreprenaden. All dokumentation, oavsett lagringssätt, ska kostnadsfritt överföras till 
B vid entreprenadens upphörande eller på B:s begäran. 

B äger rätt att löpande ta del av, granska och/eller påkalla revidering av samtliga hand-
lingar och dokument som berör entreprenaden. 

Dokumentationen får endast brukas i samband med genomförande av kontraktsarbetena 
och får ej spridas eller användas i annat syfte. 

L ska förvara handlingar, data, register, arkiv, nycklar m.m. på ett betryggande sätt. Sä-
kerhetskopierad data, hyreskontrakt i original samt originalverifikat ska i möjligaste 
mån förvaras i stöldsäkert och brandklassat skåp eller utrymme.  

När avtalet upphör ska L omgående överlämna de handlingar som B tillhandahållit L 
för entreprenadens genomförande samt de handlingar som upprättas av L under entre-
prenadstiden. 
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Nyckelhantering: 

Nycklar/passerkort får inte vara märkta så tillhörigheten kan tolkas av obehöriga och 
ska förvaras i utrymme med erforderlig säkerhetsklass. Om nycklar m.m. förkommer, 
svarar L för kostnaderna för utbyte av låssystemet och erforderligt antal nycklar i sin 
helhet. 

Nycklar/passerkort, som L erhåller för entreprenadens genomförande, återlämnas vid 
entreprenadens slut.  

L ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid un-
derlåtelse från hyresgäst som leder till inbrott eller utryckning av bevakningsföretag el-
ler räddningstjänsten, svarar respektive hyresgäst för kostnaderna för t.ex. utryckning 
och självrisk. 

5.7 Säkerhet och sekretess 
L ska informera egen och anlitad personal om B:s säkerhetsbestämmelser och ansvara 
för att dessa följs. 

L är skyldig att sluta avtal om tystnadsplikt för och med sin personal. Detta avser upp-
gifter som personalen kan komma att ta del av och det som är skyddade av sekretessla-
gen.  

All kommunikation med media avseende entreprenaden, fastighetsbeståndet eller B:s 
verksamhet ska ombesörjas av B om inte annat överenskoms. L är skyldig att, för det 
fall B så begär, ombesörja kommunikationen med media. 

 
Ingendera parten får utan motpartens godkännande till tredje man lämna ut  
handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka rör interna förhållanden hos mot-
parten i annan utsträckning än vad som erfordras för kontraktsarbetenas utförande.  

Part ska genom avtal om tystnadsplikt för personal eller genom andra lämpliga åtgärder 
tillse att sekretess iakttas härvid. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information 
som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom kontraktsarbetena 
eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört 
att gälla. 

5.9 Övriga uppgifter om ansvar  
L övertar ansvaret, även det straffrättsliga, för snö- och isröjning från tak enligt Ord-
ningslagen (1993:1617, inklusive ändringsförfattningar) kapitel 3, § 3, och träder i detta 
sammanhang i fastighetsägarens ställe. 

Tillägg till ABFF 15, kapitel 5, § 7:  

L övertar B:s ansvar gentemot tredje man vid skada/olycka så som skador på fastighet, 
person eller annan egendom. 

L är medveten om att L:s underlåtenhet att fullgöra de förpliktelser som kan leda till 
skada på person eller egendom på offentlig eller annan plats kan medföra såväl 
straffansvar som skadeståndsskyldighet för L. 

L ska utan dröjsmål skriftligen informera B om omständighet inträffar som hindrar eller 
försvårar L:s åtaganden enligt denna punkt. 
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6 EKONOMI 

6.1 Ersättning för kontraktsarbeten 
Ersättning för rese- och traktamentskostnad ingår i angivna fasta priser och i à-priser. 
Alla belopp är exklusive mervärdesskatt. 

6.11 Fast/rörlig ersättning 
Ersättning för kontraktsarbetena utgår som summa av följande delposter. 

6.111 Fast ersättning  
Fast ersättning utgår med ett årligt belopp/fastighet enligt bilaga 1a, objekts-
lista. I den fasta ersättningen ingår samtliga driftkostnader inklusive ett fast be-
lopp/objekt avseende felavhjälpande underhåll. 

I driftkostnader innefattas exempelvis: 

• Snöröjning, sandning och sopning 
• Gräsklippning 
• Skötsel av planteringar, häckar, buskar och träd 
• Tömning och rengöring av gårdsbrunnar och avskiljare 
• Värme, fastighets- och verksamhetsel, sotning, vatten- och sophämtning 
• Tillsyn av installationer, hissar, fast brandskyddsutrustning, allmän tillsyn med 

egen personal eller entreprenör 
• Sanering av skadeinsekter och dylikt. 
• Hantering av nycklar och passersystem 
• Övriga uppgifter som kan hänföras till fastighetsdrift 

 
I den fasta ersättningen ingår reglering av överbesparing avseende EPC-projekt 
mot EPC-avtalspart. Övrig överbesparing ska återföras till fastighetsbeståndet i 
samråd med B. 

Den fasta ersättningen ska årligen regleras med de elkostnadsbesparingar som 
uppkommer med anledning av B:s investering i solel.    

I felavhjälpande underhållskostnader innefattas exempelvis 

• Reparation och akut underhåll av beläggningar, gårdsbelysning samt 
ledning i mark 

• Reparation och akut underhåll av utrustning för storkök, installationer 
för el, vatten, avlopp, värme och ventilation 

• Reparation och akut underhåll av byggnad 

 
Reglering på detaljnivå mellan L och B finns i bilaga ”Gränsdragningslista”. 
 
I fast ersättning per objekt ingår ersättning för: 
 

• Ta fram underhållsplaner och tillsammans med B prioritera underhållsåtgärder 
samt utföra projektering, byggledning, upphandling samt uppföljning av beslu-
tade underhållsåtgärder. 

• Att på uppdrag av B för mindre projekt under 1 mnkr utföra projektering, bygg-
ledning, upphandling samt uppföljning av B:s investeringsprojekt. 
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6.112 Reglering nettokostnader 
Reglering av nettokostnader för objekt i bilaga 1b ska ske med preliminärt be-
lopp löpande månadsvis. Slutreglering sker vid varje årsskifte. 

6.113 Rörlig ersättning 
För rörlig ersättning tillämpas de á-priser som anges nedan. 

6.114 A´pris rörlig ersättning 
Tillsyn och skötsel som inte omfattas av fast ersättning 390 kr/tim (inkl bil) 

Snickeri-, lås- och övriga byggnadsarbeten som inte  
omfattas av fast ersättning 390 kr/tim (inkl bil) 

Projektledning och teknisk konsultation som inte  
omfattas av fast ersättning 650 kr/tim  

Ersättningarna ovan debiteras för varje påbörjad 30 minuter. Tiden beräknas 
från inställelse till dess att uppdraget är slutfört. 

6.2 Ersättning för kontraktsarbeten som inte ingår i den fasta ersättningen 
Ersättning utgår som löpande ersättning enligt à-pris. 

1. I första hand enligt à-pris enligt 6.114. 

2. I andra hand enligt ett i förväg överenskommet pris. 

6.3 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten 
Reglering av kontraktssumman för ändring eller tilläggsarbete sker: 

1. I första hand enligt à-pris enligt 6.114.  

2. I andra hand ett i förväg överenskommet pris. 

6.4 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
40 % av den fasta ersättningen ska regleras med hänsyn till förändringarna av  
konsumentprisindex (KPI) övrig del, 60 % regleras med förändringarna av SCB:s AKI, 
Arbetskostnadsindex, näringsgren L för fastighetsbolag och förvaltare.  

À-priser ska regleras med hänsyn till förändringarna i SCB:s AKI, Arbetskostnadsin-
dex, näringsgren L för fastighetsbolag och förvaltare. 

De preliminära indextalen används om inte indextalet är fastställda vid regleringstill-
fället.  

Indexreglering ska utföras årligen med oktober 2017 som bastidpunkt. 

Regleringen baseras på förändringen av indextalen mellan bastidpunkten och ett år efter 
bastidpunkten. Efterföljande regleringar görs på motsvarande sätt med ett års förskjut-
ning. Justeringstidpunkt är 1 januari med första justeringstillfälle år 2019. 

6.5 Reglering för tillkommande/avgående objekt 
För tillkommande objekt ska överenskommelse träffas om fast ersättning i nivå 
med fast ersättning enligt 1.31 

För avgående objekt reduceras ersättningen enligt 1.32 
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6.6 Fakturering och betalning 
Faktureringsavgift får inte förekomma. 

Uppdrag som genomförts av extern UL och som ska betalas av B, ska L tillse att UL 
fakturerar B direkt. Detta för att undvika omvänd moms. 

Betalning sker mot faktura månadsvis i förskott.  

Faktura ska innehålla uppgifter om: 

• Kostnad per förvaltningsobjekt 

• Faktureringsadress:  Ludvika kommun 
   Box 184 
   771 24 Ludvika  

• Referenskod ska anges enligt instruktion. 

Faktura ska vara B tillhanda senast 30 dagar före betalningsdag. 
L äger ej rätt att överlåta fordran på B till factoringföretag eller någon annan, utan B:s 
godkännande 

6.61  Fakturering och betalning av fast ersättning 
Den fasta ersättningen enligt kontraktet faktureras månadsvis med 1/12 av års-
arvodet 

6.62 Fakturering och betalning av ersättning för kontraktsarbeten som inte ingår i den 
fasta ersättningen 
Betalning av rörlig ersättning sker högst en gång per månad efter det att arbetena ut-
förts och godkänts samt genomgång av fakturaunderlag har genomförts.  

Tidsåtgången för personer vid utförande av arbeten mot rörlig ersättning ska redovisas 
med tidsedlar som attesterats av person som B godkänner. Ändring och tilläggsarbeten 
ska redovisas med tidssedlar om attesteras av person som B godkänner. Redovisningen 
ska ske månatligen. Fakturorna ska särredovisa respektive tilläggsarbete och bestyrkas 
av ansvarig person hos L. 

På fakturan ska det framgå: 

• Projekt inkl kommunens diarienummer för beställning, objekt och åtgärd som är 
uppdelad på komponenter enligt K3. 

6.63 Fakturering och betalning av ändringar och tilläggsarbeten 
Fakturering och betalning av ändringar och tilläggsarbeten utföres efter det att arbetena 
utförts och godkänts.  

Tidsåtgången för personer vid utförande av ändring och tilläggsarbeten ska redovisas 
med tidssedlar om attesteras av person som B godkänner. Redovisningen ska ske må-
natligen. Fakturorna ska särredovisa respektive tilläggsarbete och bestyrkas av ansvarig 
person hos L. 

På fakturan ska det framgå: 

• Projekt inkl kommunens diarienummer för beställning, objekt och åtgärd som är 
uppdelad på komponenter enligt K3. 
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I de fall beställning har skett genom anteckning i förvaltningsmötesprotokoll ska proto-
kollsnummer från förvaltningsmötesprotokollet anges på fakturan. För övriga beställ-
ningar ska beställningsnummer. 

6.64 Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. 
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8 AVBESTÄLLNING OCH HÄVNING 

8.1 Avbeställning 
B äger rätt att helt eller delvis avbeställa kontraktsarbeten då:  

• B:s rådighet över byggnad eller system, genom försäljning, nedläggning 
eller annat jämförbart sätt, upphör. 

• Kontraktsarbetena på grund av omständighet som uppkommit utan parter-
nas vållande måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för kon-
traktets fullgörande väsentligt rubbas.  

Avbeställning ska ske skriftligen senast tre månader före kontraktsarbetenas upphö-
rande. 

8.2 Hävning 
B ska med tillägg till ABFF 15, kapitel 8, § 2, ha rätt att häva förvaltningsavta-
let i sin helhet om: 

• L försätts i konkurs eller eljest är på sådant obestånd att han inte kan för-
väntas fullgöra sina åligganden och betryggande säkerhet för rätta fullgö-
randet av L:s förpliktelser mot B inte ofördröjligen ställs efter begäran 
härom. 

• L inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter 
eller andra betalningsåligganden, som gäller enligt svensk lag. 

• L brister i fullgörandet av sina åtaganden enligt 3.0 

• L själv eller genom UL inom entreprenaden gjort sig skyldig till brott mot 
gällande lagstiftning. 

• L brister i fullgörandet av de uppgifter som tilldelats L med anledning av 
Arbetsmiljölagen, kapitel 3, §§ 7b och 7f, samt anslutande föreskrifter 
(SF5.4). 

• Förvaltningsavtalet på grund av omständighet som uppkommit utan parter-
nas vållande måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för kon-
traktets fullgörande väsentligt rubbas. 

• L brister avsevärt i utförandet av kontraktsarbetena så att det föreligger 
risk för skada på person eller egendom, och L inte vidtar korrigerande åt-
gärder trots skriftliga påpekanden från B.  

Båda parter äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet beträffande åter-
stående del av entreprenaden, om den andre parten i väsentlig mån överskrider 
sin rätt eller åsidosätter sin skyldighet och rättelse inte sker inom 30 dagar ef-
ter att skriftligt påpekande avsänts.  

Hävning ska ske skriftligen.  
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9 TVIST 
I första hand ska tvist mellan B o L till följd av kontraktsarbeten avgöras av kommun-
styrelsen. 

Därefter med ändring av ABFF 15, kapitel 9, §§ 1-4, ska tvist mellan B och L till följd 
av kontraktsarbetena avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt 
varvid Falu tingsrätt exklusivt ska utgöra första instans.  
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10 ÖVRIGT 
Kontraktet får inte av part överlåtas på annan utan den andra partens skriftliga medgi-
vande. 

Detta kontrakt har upprättats i två lika lydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

 

 

 
 
Ludvika 2018-  Ludvika 2018- 
Ludvika Kommun  Ludvika Kommunfastigheter AB 

 

________________________ ________________________ 

  



Bilaga 1a, Förvaltningsentreprenad kontrakt

2018-01-29

Objektslista fast ersättning 1 (2)
Antal Objekt Namn BRA m² Fast ersättning Övrigt

1 41003 Brohuset 178 125 709
1 41061 Ludvika brandstation 3 560 977 729

41061 Ludvika brandstation, p-platser 2 st 3 668
1 41064 Gårlången förråd 183 10 509
1 41201 Fredriksbergs brandstation 413 135 508
1 41302 Stadshuset, kontor 1 435 483 671
1 41309 Grängesbergs områdeskontor 235 295 854
1 41313 Folkets Hus 6 338 1 680 623

41313 Folkets Hus, p-platser 11 st 20 176
1 41314 Gonäsvägen 3 556 1 226 973
1 41351 Valla, Vallagatan 1 1 596 750 067

41351 Valla, Vallagatan 1, 4 garagen 13 206
41351 Valla, Vallagatan 1, p-pl 2 st 3 668

1 42024 Valhallavägen 22 119 32 476
1 43008 Växthuset 120 18 875

43026 Engelbrektsgatan 17, p-plats 1,3,4,5 7 336
43304 Kommunalhuset Grängesberg, p-plats 1 st 1 834

1 43305 Nyhammar brandstation 400 188 590
1 43307 Kommunal-Polishus, Fredriksberg 354 73 028
1 43329 Kasttjärnsgatan 5 160 68 831
1 43402 Valhallavägen 20 143 22 221
1 43745 Öddö sommargård 1 000 161 951
1 44070 Hillängen, huvudidrottsplats 681 229 827
1 44083 Grängesvallen, huvudidrottsplats 165 153 522
1 44084 Ishallen, ABB-hallen 2 447 1 901 506
1 44085 Bandybanan 200 788 255
1 44091 Konstgräsplan 259 868
1 44310 Sporthallen  8 217 5 922 124
1 44311 Badhuset Grängesberg 1 790 1 007 016
1 44312 Rackethallen 2 248 45 832
1 44330 Räfsnäsgården (inkl trävillan) 1 485 515 390
1 44332 Camping Räfsnäs 13 554
1 44345 IOGT-lokal Sunnansjö 174 10 442
1 44372 Räfsnäs ridanläggning 1 000 354 532
1 44373 Gräsmossen, skjutbana 2 000 333 866
1 45452 Sädesmagasinet, Hammarbacken 605 49 743
1 45453 Akvariet, Hammarbacken 150 15 246
1 45454 Smedsbostaden, Hammarbacken 218 65 291
1 45460 Sockenmagasinet, Grangärde 43 1 980
1 45461 Sjömagasinet, Grangärde 660 48 102
1 45466 Klenshyttan hyttruin/rostugnsbyggnad 100 7 731
1 46611 Lorensberga skola 10 055 2 934 759

46611 Lorensberga skola, p-platser 3 st 5 503
1 46614 Blötberget skola 1 391 579 130
1 46616 Junibacken 2 634 1 379 359
1 46620 Kyrkskolan 11 527 2 842 353

46620 Kyrkskolan, parkering 8 st 14 674
1 46621 Håksbergs skola 1 692 662 594
1 46622 Sörviks skola 1 673 816 506

46622 Sörviks skola, p-plats 1 st 1 834
1 46623 Vasaskolan 3 470 1 417 706

46623 Vasaskolan, p-plats 3 st 5 503
1 46624 Marnässkolan 3 859 1 506 728

46624 Marnässkolan, p-plats 1 st 1 834
1 46625 Näset aktivitetshus 1 573 366 849
1 46630 Parkskolan 9 319 2 436 917

46630 Parkskolan, p-platser 2 st 3 668
1 46632 Stallbacken (exkl gymnastikbyggnad) 1 581 993 430
1 46634 Saxdalen skola (inkl gymnastiksal) 2 135 894 753
1 46635 Nyhammar 2 097 838 667



Bilaga 1a, Förvaltningsentreprenad kontrakt

2018-01-29

Objektslista fast ersättning 2 (2)
Antal Objekt Namn BRA m² Fast ersättning Övrigt

46635 Nyhammar, p-plats 1 st 1 834
1 46636 Sunnansjö skola, Brandstation 1 542 816 894

46636 Sunnansjö skola, Brandstation, p-plats 1 st 1 834
1 46640 Fredriksbergs skola 2 799 1 641 129
1 46641 Björkås skola 6 705 445 808

46641 Björkås skola, p-plats 2 st 3 668
1 46710 Lyckan förskola, Notgården 371 229 064
1 46711 Ludvika gård, Vårvägen 1 609 386 113
1 46712 Hillängen förskola, Marnäs 1 177 693 415
1 46713 Östansbo, Lilla Lorensberga 1 654 721 794
1 46714 Stensveden, förskola 665 372 190
1 46715 Håksbergs förskola 638 353 161
1 46718 Nyhammar förskola 638 323 447
1 46719 Knutsbo 1 617 806 414

46719 Knutsbo, parkering 1st 1 834
1 46722 Magneten, Magnetbacken 2 708 276 821
1 46723 Biskopsnäset 656 504 477
1 46725 Saxdalens förskola 187 189 050

46725 Saxdalens förskola, p-plats 1 st 1 834
1 46728 Sunnansjö nya förskola, Solängen 670 53 872
1 46729 Högberget förskola 361 259 980
1 46732 Sörvik, förskola 411 188 140

46732 Sörvik, förskola p-plats 1 st 1 834
1 46737 Nyhammars fritids 623 124 750
1 46738 Nyhammar förskola, Ugglan 204 85 351
1 46740 Lärkan, förskola 354 99 026
1 46744 Gonäs förskola 210 138 918
1 46781 Indianberget 406 242 077
1 47702 Marnäsliden 8 706 2 368 260

47702 Marnäsliden, p-platser 23 st 42 187
1 47755 Ljunghällsgården 1 161 209 953

47755 Ljunghällsgården, p-plats 2 st 3 668
1 46716 Lorensberga förskolemodul 460 0 Preliminär förvaltningsersättning
1 46745 Nyhammar förskolemodul 348 0 Preliminär förvaltningsersättning
1 41308 Fredriksbergs områdeskontor 204 0 LKFAB:s lokaler
1 43901 Bergrummet 0 a´-pris 
1 43902 Skepparberget/Ickorbotten 0 a´-pris 
1 41062 Iviken övningsområde 100 0 a´-pris
1 41210 Spiksmedjan 70 0 a´-pris
1 42004 Sjöstugan Lyviksgården 65 0 a´-pris
1 42049 Torp Räfsnäs 40 0 a´-pris
1 43409 Dammsjöberget radioanläggn 0 a´-pris
1 43456 Matkällare Hammarbacken 0 a´-pris
1 44071 Räfsnäs bollplan 0 a´-pris
1 44072 Blötberget IP 0 a´-pris
1 44074 Håksbergs bollplan 0 a´-pris
1 44075 Lorensberga bollplan 0 a´-pris
1 44077 Stensveden bollplan 0 a´-pris
1 44078 Furuliden, IP, Saxdalen 0 a´-pris
1 44079 Sunnansjöplan 0 a´-pris
1 44080 Åvallen 0 a´-pris
1 44081 Fredriksberg IP 0 a´-pris
1 44082 Tennisbanor Lorensberga 0 a´-pris
1 44379 Stall Brunnsvik sligen 0 a´-pris
1 45456 Leckomberg transformatorstn 0 a´-pris
1 45465 Styggens stuga 20 0 a´-pris

96 129 358 47 317 900



Bilaga 1b, Förvaltningsentreprenad kontrakt

Objektslista reglering nettokostnader
Antal Objekt Namn BRA m²

1 39903 Grängesbergsvägen 17 159
1 39904 Knutsbovägen 4 97
1 39913 Snöåvägen 29 125
1 39918 Valhallavägen 27B 192
1 41209 Gästis uthus 60
1 42003 Väsmansstranden 32
1 42021 Eriksgatan 9, Garvarns torg, uthus 40
1 42037 Bilvägen, villa 122
1 42104 Rossa fritidshus 48
1 42107 Snickarns 70
1 42108 Säfsen f d vattenverk 80
1 42341 Timmermansv 10 G och K br 61
1 43009 Storgatan 37, lokal 164
1 43026 Engelbrektsgatan 17 530
1 43027 Engelbrektsgatan 19, Ludvika Minicirkus 570
1 43051 Eriksgatan 17 375
1 43116 Abborrbergs skola 159
1 43304 Kommunalhuset Grängesberg 1179
1 43307 Kommunalhuset Fredriksberg 354
1 43323 Förråd Sörviks gård 543
1 43325 Föreningarnas hus 375
1 43332 Tryggska huset 130
1 43337 Vulcanusvägen, garagen 300
1 43346 F.d. MM huset 2 601
1 43347 Vildmarksaffären 677
1 43405 Gonäs , garage 100
1 44076 Högberget IP
1 44331 Sjövillan, Rävsnäs 870
1 44361 Entré Ludvika 1462
1 45014 Metallgården 100
1 45457 Abborrbergs handel 80
1 45462 Finnstugan 106
1 46615 Högbergsskolan 23240
1 46618 Malmen skolan 1517
1 46720 Björkhaga 378

35 36 896



GRÄNSDRAGNINGSLISTA
Bokstavsordning Bilaga 2, Förvaltningsentreprenad kontrakt 

2018-01-26

Föremål LKFAB Fastighetsägare Anmärkning

Acetylengasanläggningar SBF
Allmänbelysning utomhus LKFAB
Anordningar för takavvattning LKFAB Ingår i fastighetsförvaltning
Anslagstavlor SBF
Antenner, lokala SBF
Anvisningstavlor SBF
Arbetsskåp, ventilerade SBF
Arkivhyllor, -skåp SBF
Askkoppar,  stationära LKFAB
AV-utrustning/projektorer/mediautrustning SBF
Avjoniseringsanläggningar SBF
Avvisare för skydd av anläggning, byggnad 
inom- eller utomhus samt för skydd av lokal LKFAB Motkörningsskydd, hörnskydd
Badhissar SBF
Badkar, special SBF
Badrumsskåp LKFAB Serviceboende
Balkonger inkl fronter/räcken LKFAB
Balkonglådor SBF
Bar-, serverings- och utlämningsdiskar inkl 
luckor, räcken, montrar, flaskkylar, kylmöbler, 
värmerier, värmehällar SBF
Brandlarm, brandredskap, sprinkler, 
brand-släckare, brandpost LKFAB För byggnadens allmänna skydd
Brandredskap lokala, handbrandsläckare, 
punktskydd för verksamheten SBF

För verksamhetens skydd t.ex. i anslutning till 
brandfarlig utrustning

Brandstegar, utvändiga LKFAB
Bassänger, sim fast installation LKFAB
Bastuaggregat LKFAB
Bastuinredning, fast LKFAB

Befuktningsaggregat, ej stationära SBF
Behållare för handdukar och muggar LKFAB WC utrymmen

Behållare, tankar SBF Andra än för fastighetens centrala försörjningssystem
Belysningsanläggningar, mark LKFAB
Belysningsarmatur för odlingsändamål, 
klimatkammare etc SBF Även i växthus
Belysningsarmaturer för allmännbelysning LKFAB
Belysningsarmaturer för nattbelysning LKFAB

Belysningsarmaturer för platsbelysning av fast 
konst LKFAB
Belysningsarmaturer för platsbelysning såsom 
arbetslampor, golvlampor, bordslampor, 
sänglampor, armaturer för belysning av inredning 
som t ex växter, bokhyllor och lös konstnärlig 
utsmyckning, skrivtavlor SBF
Belysningsarmaturer för scener (allm) LKFAB
Belysningsbryggor besiktningspliktiga LKFAB För t ex teatrar
Belysningsbryggor övriga SBF
Bevattningsanläggningar, ej växthus SBF T.ex. bollplaner
Biblioteksinredningar SBF
Billyft SBF

Blombord, blomlådor, stationära  - i anslutning till 
byggnad - inkl växter LKFAB Ej balkonger 

1(9)



GRÄNSDRAGNINGSLISTA
Bokstavsordning Bilaga 2, Förvaltningsentreprenad kontrakt 

2018-01-26

Föremål LKFAB Fastighetsägare Anmärkning

Bokhyllor och -skåp SBF
Bollplaner LKFAB Skola, förskola
Bord med eller utan förvaringsmöjlighet SBF T.ex. skrivbord
Branddörrsuppställning LKFAB Vid brandcellsgränser
Brandlarmanläggningar för fastighetens eller 
lokalers skydd, brandvarnare, brandstegar, 
brandposter, brandsläckare LKFAB
Brandredskap, brandsläckare, punktskydd SBF T.ex. i anslutning till brandfarlig utrustning
Brandsläckningssystem SBF För verksamhetsutrustning
Brevinkast i inner- och yttervägg LKFAB

Brevlådor - ej i anslutning till byggnad SBF
Brickinlämningsbanor LKFAB Gäller t.ex. i storkök 
Brickor, brickuppsamlingsvagnar, 
avdukningsstationer SBF Gäller t.ex. i storkök 
Bräd- och nätväggar LKFAB
Brännugnar, keramik SBF
Bränslebehållare, -tankar LKFAB Oljetankar
Buskar LKFAB
Bås, boxar för djur LKFAB
Bänkar, lösa SBF Arbetsbänkar, laboratoriebänkar
Bänkar, fasta LKFAB
Centralantennanläggningar för radio och TV inkl 
uttag LKFAB SBF

Anläggningar för enbart undervisningsändamål tillhör 
SBF

Centraluranläggning LKFAB
Centrifuger LKFAB
Cykelställ, i anslutning till byggnad LKFAB
Dag- och spillvattenanläggningar LKFAB
Dammsugaranläggningar, centrala, exkl
städredskap LKFAB
Datanät/uttag, centralt till arbetsplats LKFAB
Datauttag kompletteringar SBF
Dekontamineringsanläggningar SBF
Desinfektionslösningsanläggningar SBF
Diskar, ej stationära SBF Se även receptionsdiskar
Diskgodskorgar, diskhanteringsvagnar, 
avfallskärl m.fl. tillbehör till diskmaskiner SBF
Diskmaskiner i kök LKFAB
Diskmaskiner, övriga SBF T.ex. laboratoriediskmaskiner
Doseringsutrustning inkl styr- och 
övervakningsutrustning SBF
Dragskåp inkl larm SBF
Draperier SBF
Drickfontäner LKFAB Även VVS-anslutna drickanordningar för djur   
Driftlarm, ej verksamhetsspecifika LKFAB
Dryckesbägarhållare SBF
Durkplåtsgolv LKFAB
Duschar LKFAB
Duschdraperier SBF
Dörrar - klämskydd LKFAB
Dörrar - klämskydd nya SBF
Dörrstoppare och dörrhållare LKFAB

2(9)



GRÄNSDRAGNINGSLISTA
Bokstavsordning Bilaga 2, Förvaltningsentreprenad kontrakt 

2018-01-26

Föremål LKFAB Fastighetsägare Anmärkning

Dörröppnare och dörrstängare inkl automatik - för 
ytterdörr LKFAB Befintliga
Dörröppnare och dörrstängare inkl automatik - för 
ytterdörr SBF Nya 
Dörröppnare och dörrstängare inkl automatik - för 
innerdörr SBF
Elcentraler LKFAB
Elevskåp SBF
Elledningar fram till fasta uttag eller arbets-
brytare (befintliga) LKFAB SBF

Enligt svensk standard, kompletteringar bekostas av 
SBF

Elinstallationer i laboratorieinredning SBF V-F
Ellåsanläggningar i skalet LKFAB Även för zonindelning
Ellåsanläggningar, övriga SBF
Eluttag LKFAB Enligt svensk standard
Eluttag kompletteringar SBF
Eluttag för bilvärmare LKFAB

Elvärmeanläggningar LKFAB
Entréaggregat LKFAB Aerotemper
Entrésignalanläggningar, dörrklocka SBF
Fasadbelysningar LKFAB
Fasadskyltar, brukarnas SBF
Fasadskyltar, fastighetens LKFAB
Fasadur LKFAB
Fast konstnärlig utsmyckning i anslutning till 
byggnad LKFAB
Fettavskiljare LKFAB
Fjärrkontroll för dörröppnare SBF
Flaggor SBF
Flaggstänger inkl beslag och linor LKFAB
Fläktaggregat LKFAB
Fläktar, ej stationära SBF
Fontäner (ej dricks) LKFAB
Fotbollsmål SBF Ej lekutrustning
Fotolaboratorieinredning, utrustning SBF
Frysanläggningar LKFAB
Frysboxar SBF T.ex.  laboratoriefrysboxar
Frysrum, kylrum LKFAB
Frysrumsinredningar SBF
Frysskåp LKFAB I storkök, övriga SBF
Fågelskydd LKFAB

Fästbeslag till duschdraperier och gardiner
LKFAB

Fönsterbänkar LKFAB
Fönsterhållare LKFAB
Förvaringsboxar / Värdeboxar SBF
Gardiner SBF
Gardinskenor SBF
Gasanläggningar inkl armaturer SBF
Gasapparater och gasbehållare, ej central 
försörjning SBF
Gasspisar SBF
Giftskåp SBF
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Föremål LKFAB Fastighetsägare Anmärkning

Golvbeläggningar LKFAB
Golvbrunnar LKFAB
Golvrännor LKFAB
Golvtrallar SBF Inkl. komplettering i hygienutrymmen
Gradänger (scener) LKFAB Fast installerade
Grind- och portmanöveranläggningar SBF
Grindar LKFAB
Gräsytor LKFAB
Gymnastikredskap, lös SBF

Gymnastiksalsinredning såsom ribbstolar, 
bomsystem, linor, mål/korgar, hylsor, stolpar med 
nät, upphängningsanordningar för redskap LKFAB
Gångbryggor LKFAB
Handbollsmål endast fasta LKFAB
Handdukshängare SBF Gäller t.ex. i storkök 
Handikapplyftbord/handikapplyft SBF
Handledare LKFAB

Handtorkar, eldrivna SBF
Handsduksskåp LKFAB WC/Personalrum
Heltäckande textilmattor tilllhörande 
golvkonstruktion LKFAB T.ex. avenyn, bio Star och aulor
Hissar för person- och varutransport LKFAB

Hissar som lyftanordningar (jämför lyftbord, 
pelarlyft) - ej för persontransporter LKFAB T.ex. för scener, fonder, kulisser, bilar
Hisstelefonanläggningar LKFAB Inkl. hisslarm
Hushållsmaskiner såsom hushållsassistenter, 
elvispar, bröd- och grönsaksskärare, brödrostar, 
portionsvågar SBF
Hushållspappershållare SBF Gäller t.ex. i  storkök 
Hydroforer LKFAB
Hyllor, hyllställningar SBF
Hyvelbänkar SBF
Hårtorkar SBF
Hängare för undervisningsmateriel SBF
Högtalaranläggningar SBF
Högtrycksanläggningar SBF
Högtryckstvättar SBF
Hörselslingor LKFAB
Hörslinganläggningar SBF
Idrottsbanor LKFAB Löparbanor, hoppgropar etc. 
Imkanal, brandskyddskontroll LKFAB
Imkåpor LKFAB
Inbrottslarmanläggningar, punktskydd SBF
Inbrottslarm, skalskydd LKFAB
Infiltrationsanläggningar LKFAB

Instrumentskåp SBF
Insynskydd för fönster SBF
Interntelefonanläggningar SBF
Jalusier LKFAB Befintliga
Jalusier SBF Nya 
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Föremål LKFAB Fastighetsägare Anmärkning

Kaffebryggare SBF
Karthissar SBF
Keramikugnar SBF
Kioskinredningar SBF
Kylrum LKFAB Befintliga

Klädkrokar i kommunikations- serviceutr LKFAB
Klädkrokar, övriga SBF
Klädskåp SBF
Komfortkyla SBF I samråd med LKFAB

Kommunikationsradioanläggningar inkl antenner SBF
Takgenomföring, jordtag och jordlina för antenner är 
LKFAB

Kompakthyllor/tätpackningshyllor inkl räls SBF
Konsoler SBF T.ex. för virkesförvaring

Konstnärlig utsmyckning, fast LKFAB T.ex. väggmålningar, springbrunnar

Konstnärlig utsmyckning, lös SBF
Enbart i detta sammanhang eljest ej avskrivningsbar 
inventarie

Kopplingslådor och labpaneler SBF
Kranar, telfrar, traverser; bärande delar som 
kranbanor, telferbanor, traversbanor SBF

Motorer och rörliga delar för fastighetens drift tillhör 
LKFAB

Kulisstransportörer, -bryggor SBF Även järnridå, rundhorisont etc.
Kulvertar LKFAB
Kyl- och frysskåp/avsvalningsskåp LKFAB Gäller t.ex. kök, pentry 
Kyl- och frysskåp SBF Övriga t.ex. laboratorie y   y p j
via central kylanlägning LKFAB
Kyla i luftbehandlingsanläggningar, central 
försörjning LKFAB Enbart stadshuset
Kylaggregat, lokala (ej anslutna till fastighetens ce SBF T.ex. för viss värmeavgivande utrustning, komfortkyla
Kylrumsinredningar SBF
Källsorteringssystem SBF
Köksfläktar LKFAB
Köksmaskiner , lösa SBF
Köksmaskiner , fast installerade LKFAB
Larmanordningar för brukarens verksamhet SBF
Lekutrustning, stationär utvändig LKFAB
Lekutrustning, övrig SBF
Linjemarkeringar, stationära LKFAB T.ex. platsmarkeringar för bilar
Ljudförbättringsanläggningar, stationära SBF T.ex. i hörsalar
Ljudupptagningsanläggningar, stationära SBF
Ljusbord SBF
Ljuskällor allmänbesysning LKFAB Byte av ljuskälla bekostas av SBF
Ljuskällor övriga SBF
Ljussignalanläggningar SBF

Ljusstyrningsanläggningar/dimmer 
allmännbelysning LKFAB
Lokaltelefonanläggningar SBF

Luftbehandlingsaggregat, lokala och ej anslutna 
till fastighetens centrala 
luftbehandlingsanläggning SBF

T.ex. i utrymme med viss gas eller värmeavgivande
utrustning

Luftbehandlingsanläggningar, central försörjning LKFAB
Såväl för processluft som för komfortluft, inkl 
specialfilter
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Luftkonditionering i kök, Lingongården Bekostas av LudvikaHem
Luftrenare, ej stationära SBF T.ex. vid maskin eller arbetsplats
Luftvärmare endast stationära LKFAB

Lås, låscylindrar inkl nycklar LKFAB SBF Grunduppsättning LKFAB, kompletterande SBF
Läktare LKFAB Ej idrottsplatser
Madrasshyllor SBF
Manglar LKFAB
Markiser SBF
Markvärmeanläggningar LKFAB Konstgräsplanen
Master  SBF Radiomaster 
Materialställ SBF
Mathissar LKFAB
Medicinkylskåp SBF
Medicinskåp SBF
Microvågsugnar SBF
Monterskåp SBF
Måltavlor vid skjutbanor SBF
Mörkläggningsanordningar (motordrivna) LKFAB
Mörkläggningsgardiner / anordningar SBF
Nyckelskåp för brukarens verksamhet SBF
Nycklar och passerkort, grunduppsättning LKFAB
Nycklar och passerkort, komplettering SBF
Nätväggar LKFAB
Nödduschar LKFAB
Nödljusanläggningar LKFAB

Nödsignalanläggningar LKFAB Från t.ex. hissar, handikapptoaletter, vilrum, frysrum

Oljeavskiljare LKFAB

Omformare, likriktare, lokala SBF
För viss utrustning (stationära ledningar, uttag och 
strömställare till utrustningen tillhör också SBF

Pallställ SBF
Papperskorgar, stationära utomhus LKFAB
Papperskorgar, inomhus WC LKFAB
Papperskorgar, övriga inomhus SBF
Pappersåtervinning SBF
Passersystem LKFAB
Passersystem, verksamhetsprogrammering SBF
Parkeringsanläggningar LKFAB Med och utan motorvärmare
Personlyftar SBF
Pelarlyft SBF För t.ex. bilar
Persienner SBF Samtliga typer
Planteringar LKFAB
Plattbeläggningar LKFAB
Podier, stationära LKFAB
Podier, ej stationära SBF
Portar LKFAB
Porttelefonanläggningar SBF
Projektionsdukar SBF
Pumpgropar LKFAB
Radiatorskärmar/elementskydd SBF
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Ramper - i anslutning till byggnad LKFAB

Rastsignalanläggningar SBF
Receptionsdiskar SBF
Receptionslucka, underhåll LKFAB
Reservkraftaggregat, lokala SBF
Reservkraftanläggningar, centrala LKFAB
Resultatmarkeringsanläggningar SBF
Ridåer inkl. manöveranordningar SBF
Rikoschettskydd vid skjutbanor SBF
Rullgardiner SBF
Räknekors inkl räkneverk SBF
Sandfilter LKFAB
Sandlåda för fastighetens drift LKFAB Halkbekämpning
Sanitetsanläggningar LKFAB
Sanitetspåshållare LKFAB
Sarger, stationära LKFAB
Serveringsdisk (mobil och fast) SBF Värmeribuffévagn
Signalanläggning t ex entrésignalanläggning SBF
Sittbänkar, lösa SBF
Skenor och upphängningslister för 
undervisningsmateriel SBF
Skjutbord vid skjutbanor inkl fästen SBF
Skolbänkar SBF
Skrapgaller/avtorkningsmattor, stationära LKFAB Infällda
Skridskobanor LKFAB Endast idrottsplatser
Skrivtavlor SBF
Skydd för bastuaggregat LKFAB
Skyddsrumsinredningar / material LKFAB
Skyddsventilerade arbetsplatser SBF Inkl. funktionslarm

Skyltar: hänvisnings-, entré-, hiss-, 
korridorskyltar, uppgångstablåer, inkl skylthållare SBF 1:a omgång vid ny- och ombyggnad LKFAB    
Skyltar: rumsskyltar för brukarens verksamhet 
inkl skylthållare exkl personnamnskomponenter SBF
Skyltar: rumsskyltar och apparatskyltar för 
fastighetens drift inkl skylthållare LKFAB T.ex. personantal brand och  vent
Skyltar: trafikskyltar, gatuskyltar LKFAB
Skyltar, utrymning LKFAB
Skåp, stationära LKFAB Fast inredning
Skåp, ej stationära SBF
Skärmar - ej stationära SBF T.ex. i kontorslandskap
Skärmtak LKFAB
Skötbord SBF 1:a omgång vid ny- och ombyggnad LKFAB    
Slöjdutrustning SBF
Snöräcken LKFAB
Solavskärmningar, solskydd SBF
Solfilm för aktiv instrålning - säkerhetsfilm SBF
Solvärmesystem LKFAB
Sopkärl Mollok LKFAB Ej nyinvestering
Sopskåp LKFAB Ej nyinvestering
Sopsäckar SBF Förbrukningsmaterial
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Speglar i kommunikationsutrymmen och 
hygienrum LKFAB
Speglar - övriga SBF
Spisar LKFAB Inte bänkspisar / kokplatta
Spoldesinfektor SBF
Spolslangar SBF
Sprutboxar SBF
Spånsug SBF 1:a omgång vid ny- och ombyggnad LKFAB    
Staket/stängsel befintliga LKFAB
Staket/stängsel nyinvesteringar SBF
Stegar, stationära LKFAB
Stegar för inredning SBF
Stoftavskiljare LKFAB
Stolar SBF
Strykbord SBF
Strykmaskiner SBF
Styr-och övervakningsanläggningar för 
fastighetsdrift LKFAB
Städredskap SBF
Städrumsinredning LKFAB Vid nybyggnad, LKFAB städverksamheten
Städskåp LKFAB
Ställ för undervisningsmateriel SBF
Stödhandtag, stationära LKFAB Exkl. tillbehör
Säckhållare, stationära LKFAB
Säkerhetsfönster SBF Även säkerhetsglas
Takskenor för projektionsdukar LKFAB Endast 1:a omgången vid nybyggnad
Tankar, för brukarens verksamhet SBF
Tappvattenanläggningar LKFAB
Tavelkrokar, lister SBF
Tele/datanät, fastighetsnät LKFAB SBF LKFAB befintligt, komplettering SBF
Telefonväxlar SBF
Tennisbanor LKFAB Endast idrottsplatser 
Tennisnätstolpar och nät SBF
Terrassbeläggningar LKFAB
Terrängtrappor LKFAB
Textilmattor, heltäckande, tillhörande 
golvkonstruktion LKFAB
Textilmattor, övriga SBF
Tidkontrollanläggningar, platsutrustning SBF
Toalettpappershållare LKFAB Även för reservrulle
Toalettstolar inkl lock LKFAB
Torkfläktar LKFAB
Torkmattor, stationära LKFAB
Torkmattor, övriga SBF
Torkskåp vid förskolor LKFAB
Torkskåp övriga SBF
Torkställ i  tvättstuga LKFAB
Torkställ,i laboratorier, kemi / fysik SBF
Torkställ med värmeslingor   LKFAB
Torktumlare i tvättstuga LKFAB
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Trafikspeglar LKFAB
Transformatoranläggningar LKFAB
Transportvagnar/kantiner SBF Även för transport av varm, kyld eller fryst mat
Trappor i anslutning till byggnad LKFAB

Trapphissar/lyftar LKFAB Ej nyinvestering
Tryckluftsanläggningar, central försörjning LKFAB
Tryckluftskompressorer, lokala SBF
Trygghetslarm SBF
Träd LKFAB
Trädgårdsbord/bänkar stationära LKFAB
Trädgårdsmöbler, utemöbler, parasoll SBF
Trädstöd LKFAB
TV grundutbud LKFAB
TV-mottagare SBF
Tvålautomater WC LKFAB
Tvålautomater  övriga SBF
Tvättanläggningar för bilar SBF
Tvättmaskiner i tvättstuga LKFAB
Tvättställ LKFAB
UPS SBF UPS - system för avbrottsfri kraft
Ur, lokala SBF
Urinoar LKFAB
Utslagsbackar, laboratorievaskar, ingående i 
laboratorieinredning SBF
Utslagsbackar, övriga LKFAB
Utsug vid utrustning SBF
UV-ljus SBF
Vagnar och boxar, övriga etc SBF För varutransporter
Varmvattenberedare LKFAB

Vattenreningsanläggningar,  simbassänger SBF
Vattenreningsapparater SBF Se även doseringsanläggningar 
Vikdörrar LKFAB
Vikväggar LKFAB
Vindskydd SBF
Värdeskåp SBF
Värdeskåpslarm SBF
Ytskikt, golv, väggar, innertak LKFAB
Yttertrappor LKFAB

Åskskyddsanläggning för brukarens verksamhet SBF
Åskskyddsanläggning, byggnad LKFAB
Ögonduschar, stationära LKFAB
Överfallslarmanläggningar SBF
Övervakningskamera, fastighetsskydd LKFAB SBF

9(9)



FC

Verksamhetschef 
Planering

Verksamhetschef
Bygg- och miljö

Verksamhetschef
Gatapark

Verksamhetschef 
Administration

Fastigheter VA, Återvinning

2018-01-09Sida 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
organisationsstruktur

Bilaga 3, Förvaltningsentreprenad kontrakt



Arbetsledare
Fastighetsvärdar 

Arbetsledare
Drift o Service  

Energicontroller
Skadehanterare/

Besiktning

Ludvika 
Kommun

LudvikaHem AB
STYRELSE

Ludvika 
Kommunfastigheter AB

STYRELSE

Administrativ 
chef

Registrator

Redovisnings-
ekonom

Ekonomi-
handläggare

Byggchef

Byggnads-
ingenjör 

Projektledare

Hantverkare

VD

Fastighetschef

Fastighets
service

Utemiljö

Lokalvård
Serviceman

Arbetsledare
Lokalvårdare

Förvaltnings 
assistent

Miljö 
koordinator

Marknadschef

Marknads-
koordinator

Projektledare

Säljare
Bostad/Lokal

Stora Brunnsvik AB
STYRELSE

Tryggheten KB

ORGANISATIONSPLAN

Projekt-
koordinator/

ekonomi

Fastighets 
ekonom

Teknisk
förvaltare

Lås&Larmtekniker
Arbetslagsledare

Fredriksberg

System-
förvaltare

Bo stödjare

Ekonomi

 Bilaga 4, Förvaltningsentreprenad kontrakt



2017-01-01
UtskriftsdatumVillkorsnr:

Sid 1 (1)

T
01

26

Särskilt villkor
Systematiskt Brandskyddsarbete
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

Q. Säkerhetsföreskrifter

01. Egendoms-, Avbrotts-, Hyresförlust- och Extrakostnads- och Följdskadeförsäkring

1. Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete ska
införas, bedrivas och kontrolleras.

Enligt rådet ska den kommunala myndighet eller nämnd som enligt lagen om skydd mot olyckor har 
ansvar för att brandsyn sker regelbundet även utöva tillsyn och kontroll avseende systematiskt 
brandskyddsarbete.

Bolaget förbehåller sig rätten att utföra kontroll på egen hand eller tillsammans med den eller de som 
den kommunala myndigheten därtill förordnat.

Bolaget förbehåller sig också rätten att under löpande avtalsperiod förändra försäkringens omfattning 
om det vid sådan kontroll framkommer att systematiskt brandskyddsarbete inte utförts till fullo enligt 
Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer.

2. Har säkerhetsföreskrift inte följts sätts ersättningen ned i enlighet med Q.01.50.3. Nedsättningen kan
minskas om särskilda skäl föreligger

Nedsättning görs dock inte
• om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits eller
• om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts

V 278:3  
b9

72
3e

82
-b

f3
4-

4e
bd

-a
f6

d-
66

73
f7

1d
b3

6d

Bilaga 5 Förvaltningsentreprenad kontrakt, 





2017-01-01
UtskriftsdatumVillkorsnr:

Sid 1 (1)

T
01

26

Särskilt villkor
Befintliga brand- och 
inbrottslarmanläggningar
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

Q. Säkerhetsföreskrifter

01. Egendoms-, Avbrotts-, Hyresförlust- och Extrakostnads- och Följdskadeförsäkring

1. Befintliga brand- och inbrottslarmanläggningar
I lokaler kommunen bedriver verksamhet ska de befintliga brand- och inbrottslarmsanläggningar som
ligger till grund för försäkringen vara i drift.

Anläggningarnas effektivitet ska upprätthållas. Försäkringstagaren svarar för att anläggningen sköts och 
underhålls enligt de föreskrifter som gäller för anläggningen.

Kontroll och tillsyn av anläggningarnas driftsduglighet ska göras och dokumenteras med lämpliga 
tidsmellanrum, dock minst en gång per kvartal.

2. Har säkerhetsföreskrift inte följts sätts ersättningen ned i enlighet med Q.01.50.3. Nedsättningen kan
minskas om särskilda skäl föreligger

Nedsättning görs dock inte
• om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits eller
• om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts
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Säkerhetspolicy för Ludvika kommun 

Bakgrund 
Syftet är att förhindra skador på liv, miljö och ekonomi samt störningar 
som kan påverka tilliten till kommunens verksamheter. 
Säkerhetspolicyn utgör ett övergripande styrdokument som anger inrikt-
ning och ramar för det systematiska säkerhetsarbetet i kommunens för-
valtningar och bolag. 

Övergripande styrdokument 
Vision 2012- 2020, ”Ludvika är framtidens tillväxtens och möjligheternas 
kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2011, § 300. 

Inriktning 
- Hög säkerhet i kommunen ska verka för att skapa trygghet och goda 

livsbetingelser för alla invånare och de som tillfälligt vistas i kommu-
nen samt skydda egendom och miljö. 

- Kommunen ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete som ska 
skapa en robust, flexibel och uthållig verksamhet med så få störningar 
som möjligt.  

- Kommunens styrdokument för säkerhetsarbetet ska vara kända av för-
troendevalda och anställda. Alla ska förstå sin roll och sitt ansvar i  
säkerhetsarbetet samt vara väl förtrogna med planer och rutiner inom 
egen verksamhet. 

- Kommunens informationsarbete ska stödja insatser för att uppnå 
bättre säkerhet. Öppenhet i kommunens verksamheter ska förbli så 
stor som möjligt utan eftersatt säkerhet.  

- Säkerhetsfrågorna ska ingå som en naturlig och integrerad del i led-
ning och samordning av verksamheterna för att stödja det systema-
tiska säkerhetsarbetet. 

Uppföljning 
Säkerhetspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod. Det systema-
tiska säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag ska kontinu-
erligt utvärderas i enlighet med styrdokumentet riktlinjer för säkerhetsar-
betet. 
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Antagen av kf 1997-12-18, § 145 
kf 2008-12-18, § 194, ingen ändring 
 

 
 
 

 
 

Miljöpolicy 
Kommunen skall i all verksamhet utgå från att människors hälsa skyddas, 
sparsamhet med naturresurserna iakttas, kretsloppsfrågorna beaktas och den 
biologiska mångfalden främjas.  
Kommunen skall upphandla produkter och uppdrag som är skonsamma mot 
miljön i ett livscykelperspektiv. 
Kommunen skall vid tillverkning av egna produkter välja råvaror och till-
verkningssätt som belastar miljön minimalt sett över produktens hela 
livscykel. 
Kommunen skall utbilda förtroendevalda och anställda i miljöfrågor och i 
dialog med kommuninvånarna agera miljömedvetet. 

Syftet 
Miljöpolicyn ska lägga fast ett förhållningssätt för kommunen när den age-
rar i sina olika roller t ex som planerare, inköpare, utbildare, myndighet el-
ler förvaltare. 

Nationella mål  
att skydda människors hälsa 
att bevara den biologiska mångfalden 
att hushålla med naturresurserna så att de kan nyttjas långsiktigt  
att skydda natur och kulturlandskapet 
att skydda kulturarvet 
Vid utformandet har stor vikt tagits till de överordnade nationella målen. 

Genomförande 
Den övergripande policyn skall följas av en motsvarande på varje förvalt-
ning och i ett senare skede på avdelnings-/verksamhetsnivå. På varje nivå 
under den kommunövergripande skall mätbara mål sättas upp för att en 
uppföljning skall vara möjlig och för att en kontinuerlig förbättring skall 
kunna avläsas. I samband med detta skall det även preciseras vem som an-
svarar för vad. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 
Datum 

2018-02-28 
 

      

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.  

Beskrivning av ärendet 

Nr Dnr Ärende/Tidsintervall Beslutsdatum Beslutande 

19/18 2018/109 Flyttning av fordon, 
OWS597 

2017-12-13 Kerstin 
Ohlsson  

20/18 2018/119 Flyttning av fordon, 
oreg Volvo 

2017-11-12 Kerstin 
Ohlsson  

21/18 2018/120 Flyttning av fordon, 
FFW200 

2017-11-12 Kerstin 
Ohlsson  

22/18 2018/121 Flyttning av fordon, 
CEW257 

2017-11-12 Kerstin 
Ohlsson  

23/18 2018/86 Yttrande över 
undersökningstillstånd 
avseende område 
Gänsen i Ludvika 
kommun 

2018-01-24 Göran 
Andersson  

24/18 2017/40 Godkännande av 
köpekontrakt resp 
”Ansökan och 
överenskommelse om 
fastighetsreglering” 
bostadsfastigheter i 
Fredrikgsberg till 
LudvikaHem AB 

2018-01-05 Göran 
Andersson 

25/18 2018/129 Tillstyrker ansökan om 
Saffah minifestival den 

2018-01-31 Kerstin 
Ohlsson  



Ludvika kommun 
Datum 
2018-02-28 

      
      

Sida 

2(2) 

 

 

19 majl 2018 i Ludvika 
Stadspark 

26/18 2018/155 Tillstyrker ansökan om 
uteservering vid 
restaurang Monte 
Carlo, tiden 15 maj – 
15 september 2018 

2018-02-01 Kerstin 
Ohlsson  

27/18 2018/163 Flyttning av fordon 
COU956 

2018-01-19 Kerstin 
Ohlsson  

28/18 2018/87 Yttrande över ändring 
av vägplan 5, 
remissvar 

2018-02-08 Göran 
Andersson 

 

_____  
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MEDDELANDEN 
Sida 

1(1) 
Datum 

  
 

      

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Meddelanden 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden SBN 

Protokoll SBN 2018-01-31 § 1-16  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

Protokoll SBN au 2018-02-14 § 14-26  

Samhällsbyggnadsnämndens trafik- och lokalutskott  

Protokoll SBN tlu 2018-02-14 § 1-4  

Kommunstyrelsens personalutskott  

KS pu 2018-01-30 § 4 
Revidering av riktlinjer för medarbetarsamtal 

2018/245 

KS pu 2018-01-30 § 5 
Revidering av riktlinjer ”Arbetsgivarens agerande vid misstanke 
om brott” 

2018/246 

Myndighetsnämnden miljö- och bygg  

Dnr 2018-000045 
MMB 2018-01-25 § 1 Tillsynsplan och behovsutredning för 
verksamhetsområde miljö och bygg 

2018/240 

_____  
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