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Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Val av justerare, i tur att justera Frida Edberg (KD)  
2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Valärende  
6. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-11-25 2021/82 
7. Antagande detaljplan Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 3, Ulricehamn 2015/165 
 Ärenden på det öppna sammanträdet  

 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige  

8. Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 2021/543 
9. Gemensam avfallsplan 2021-2030 2021/48 
10. Budgetuppdrag - Samordning av arbetet med barns rättigheter 

Föredragning 
2021/386 

11. Inriktningsbeslut energi- och miljöcenter EMC Föredragning 2021/583 
12. Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2020 2021/471 
13. Budgetuppföljning oktober 2021 2021/607 
14. Svar på motion om effektiviserad användning av Ulricehamns stadsarkitekt 2020/276 
15. Svar på motion om billigare boende 2019/594 
16. Svar på motion om parkeringsbolag m.m. 2020/549 
17. Svar på motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan 

Bogesundsskolan och Stenbocksskolan 
2021/340 

18. Svar på motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola 2020/578 
19. Svar på motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun 2021/361 
20. Svar på motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns kommun 2021/483 
21. Svar på motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser 

för husbilar 
2021/521 

22. Svar på motion angående projektet Åsundenöring 2019/397 
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  

23. Revidering av riktlinjer för måltider 2021/550 
24. Revidering av grafiska regler 2021/567 
25. Riktlinjer för kommunikation 2021/568 
26. Handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2025 2021/465 
27. Planprioriteringslista våren 2022 2021/520 
28. Avtal om förskoleverksamhet på intraprenad under 2022-2023 2021/208 
29. Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 

Sjuhärad 2025 
2021/268 

30. IKT-plan 2022 - Sektor lärande 2021/537 
31. Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under 

läsåret 2020/2021 
2021/115 

32. Svar på initiativärende om uttalande om återvändande IS-terrorister 2019/303 
33. Svar på initiativärende om extra tillskott till läromedel i grundskolan 2021/581 
34. Svar på medborgarförslag om att Ulricehamns Fritidsfiskare skall företräda 

Ulricehamns kommun i fiskevårdfrågor och det allmänna fisket i Övre 
Åsundens Fiskevårdsområde 

2020/541 

35. Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo 2021/478 
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36. Svar på medborgarförslag om övergångsställe med refug på 
Grönahögsvägen 

2021/245 

37. Svar på medborgarförslag om fotbollsplan på gräs 2021/240 
38. Svar på medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby 2020/379 
39. Svar på medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn 2021/29 
40. Svar på medborgarförslag om pulkalift 2021/107 
41. Svar på medborgarförslag om brygga och hopptorn vid Marbäcksvägen 2021/108 
42. Svar på medborgarförslag om att bygga ut iläggningsrampen för båtar vid 

Fiskebacken 
2021/363 

43. Svar på medborgarförslag om inhägnad parkering vid butiken Dollarstore 2021/97 
44. Svar på medborgarförslag om ytterligare övergångsställe på 

Grönahögsvägen, delen stadsparken - gamla Götaplatsens kiosk 
2021/200 

45. Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 2021/217 
46. Svar på medborgarförslag om dygnsavgift för husbil vid Ulrikaparken 2021/247 
47. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-11-25 2020/611 

 

Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30 
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
- kommunstyrelsens beslutsärenden på det slutna mötet 
 
Kl. 8.30 – 9.30  
- Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare 
 
Kl. 9.30 Fika 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Arbetsgrupper  
Välfärd och lärande, kommunfullmäktiges sessionssal  
Sektor välfärd 
- Information om nytt psykiatriboende 
- Information om hanteringen av platser på vård- och omsorgsboende 
 
Sektor lärande 
- Tingsholm – KAA (kommunens aktivitetsansvar)  
- Andel elever som når kunskapskraven Grundskola 
 
Samhällsutveckling, stora sammanträdesrummet femte våning  
Sektor service 
- Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö - uppföljning av innevarande år och 
plan för 2022 
- Översyn av föreningsbidrag  
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
- Ansökningar om investeringsmedel 2022 
- Planprioriteringslista våren 2022 
 
Kl. 13.00 – 14.00 Ärendeföredragning (utan debatt) 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Partigruppmöten (inkl. fika) 
                                      Lokal: 

NU och C                Fullmäktiges sessionssal 
S och L                 Åsunden 
M och KD             Ätran 
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SD              Röstesjön 
V och MP             Rådhuset, lilla salen           
 
Kl. 15.00 -  
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 



Fastställelse av ärendelista

Kommunstyrelsens information

Förvaltningens information

Valärende
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-11-25 
Dnr 2021/82 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag  

1 Juridiska ärenden 

1.15 

Nr 692/2021 
Besluta att inte lämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnande 
Verksamhetschef 2021-10-21 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 661/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar eller motsvarande 
Gatuingenjör 2021-10-06 

2.17 Nr 669/2021 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-10-11 

 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 665/2021, 680/2021 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2021-10-11, 2021-10-14 

5.6 

Nr 704–706/2021 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera 
dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-27 

5.7 

Nr 685/2021, 700/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-05 
Exploateringsingenjör 2021-10-27 
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5.9 

Nr 671/2021 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet 
eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra 
detaljplan eller fastighetsplan i vad avser mark för gata eller annan allmän 
plats 
Exploateringsingenjör 2021-10-11 

5.10 

Nr 687/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-13 

5.14 

Nr 670/2021, 684/2021, 688/2021, 696/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband men bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2021-10-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-20, 2021-10-26 

5.21 

Nr 667/2021, 677/2021, 686/2021, 690/2021, 693/2021, 697/2021, 
701/2021 
2021/545, 2021/544, 2021/512, 2021/552, 2021/569, 2021/572 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
om torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-11, 2021-10-13, 2021-10-05, 
2021-10-20,  
2021-10-21, 2021-10-26, 2021-10-27 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 640/2021 
2021/531 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2021-09-29 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 639/2021, 641/2021, 642/2021, 656/2021, 668/2021, 673/2021, 
679/2021, 683/2021, 694/2021, 702/2021, 703/2021, 707/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-09-14, 2021-09-13, 2021-08-09, 2021-10-04, 2021-10-
07, 2021-10-11, 2021-10-19, 2021-10-21, 2021-10-26, 2021-09-30, 2021-
10-11 
Sektorchef 2021-10-01 

8.4 

Nr 676/2021 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. / 
fastställande lönetillägg 
HR-chef 2021-10-06 

8.8 

Nr 632/2021, 633–634/2021, 635/2021, 644/2021, 645–648/2021, 649–
652/2021,  
653–655/2021, 657/2021, 658/2021, 659–660/2021, 662–663/2021, 
672/2021, 674/2021, 678/2021, 689/2021, 695/2021, 698-699/2021 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 
tolv månader 
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Enhetschef 2021-09-27, 2021-09-29, 2021-09-30, 2021-09-29, 2021-09-
30, 2021-10-01, 2021-10-04, 2021-10-01, 2021-09-20, 2021-10-01, 2021-
10-06, 2021-10-01, 2021-10-07, 2021-10-11, 2021-10-08, 2021-10-21, 
2021-10-22 
 

8.16 

Nr 675/2021 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Tf sektorchef 2021-10-08 

8.18 

Nr 664/2021 
Beslut om disciplinpåföljd 
Tf sektorchef 2021-10-06 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 681/2021 
2018/470 
Teckna plankostnadsavtal 
Vikarierande planchef 2021-08-16 

9.3 

Nr 682/2021 
2021/390 
Beslut om planbesked 
Sektorchef 2021-10-19 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.10 Nr 691/2021 

Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2021-10-21 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 638/2021, 666/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2021-09-15, 2021-09-20 

22.2 

Nr 636/2021, 637/2021, 643/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2021-09-13, 2021-09-16, 2021-09-30 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-28 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2021-11-25 
2021/82, löpnummer 3659/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
 
Beslutsunderlag  

1 Juridiska ärenden 

1.15 

Nr 692/2021 
Besluta att inte lämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnande 
Verksamhetschef 2021ä-10-21 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 661/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar eller motsvarande 
Gatuingenjör 2021-10-06 

2.17 Nr 669/2021 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-10-11 

 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 665/2021, 680/2021 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2021-10-11, 2021-10-14 

5.6 

Nr 704–706/2021 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera 
dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-27 

5.7 

Nr 685/2021, 700/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
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Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-05 
Exploateringsingenjör 2021-10-27 

5.9 

Nr 671/2021 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet 
eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra 
detaljplan eller fastighetsplan i vad avser mark för gata eller annan allmän 
plats 
Exploateringsingenjör 2021-10-11 

5.10 

Nr 687/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-13 

5.14 

Nr 670/2021, 684/2021, 688/2021, 696/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband men bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2021-10-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-20, 2021-10-26 

5.21 

Nr 667/2021, 677/2021, 686/2021, 690/2021, 693/2021, 697/2021, 
701/2021 
2021/545, 2021/544, 2021/512, 2021/552, 2021/569, 2021/572 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
om torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-11, 2021-10-13, 2021-10-05, 
2021-10-20,  
2021-10-21, 2021-10-26, 2021-10-27 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 640/2021 
2021/531 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2021-09-29 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 639/2021, 641/2021, 642/2021, 656/2021, 668/2021, 673/2021, 
679/2021, 683/2021, 694/2021, 702/2021, 703/2021, 707/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-09-14, 2021-09-13, 2021-08-09, 2021-10-04, 2021-10-
07, 2021-10-11, 2021-10-19, 2021-10-21, 2021-10-26, 2021-09-30, 2021-
10-11 
Sektorchef 2021-10-01 

8.4 

Nr 676/2021 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. / 
fastställande lönetillägg 
HR-chef 2021-10-06 

8.8 

Nr 632/2021, 633–634/2021, 635/2021, 644/2021, 645–648/2021, 649–
652/2021,  
653–655/2021, 657/2021, 658/2021, 659–660/2021, 662–663/2021, 
672/2021, 674/2021, 678/2021, 689/2021, 695/2021, 698-699/2021 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 
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tolv månader 
Enhetschef 2021-09-27, 2021-09-29, 2021-09-30, 2021-09-29, 2021-09-
30, 2021-10-01, 2021-10-04, 2021-10-01, 2021-09-20, 2021-10-01, 2021-
10-06, 2021-10-01, 2021-10-07, 2021-10-11, 2021-10-08, 2021-10-21, 
2021-10-22 
 

8.16 

Nr 675/2021 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Tf sektorchef 2021-10-08 

8.18 

Nr 664/2021 
Beslut om disciplinpåföljd 
Tf sektorchef 2021-10-06 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 681/2021 
2018/470 
Teckna plankostnadsavtal 
Vikarierande planchef 2021-08-16 

9.3 

Nr 682/2021 
2021/390 
Beslut om planbesked 
Sektorchef 2021-10-19 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.10 Nr 691/2021 

Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2021-10-21 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 638/2021, 666/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2021-09-15, 2021-09-20 

22.2 

Nr 636/2021, 637/2021, 643/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2021-09-13, 2021-09-16, 2021-09-30 

 
 
 
 

Camilla Lindman 
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Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Antagande detaljplan Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 
3, Ulricehamn 
Dnr 2015/165 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen Slingan 1, Vistaforsvägen 3, Ulricehamn antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga 
byggnader för nuvarande verksamhet på fastigheten Slingan 1, Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-10-18 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande Slingan 1 m.fl. Vistaforsvägen 3 Ulricehamn 
3 Granskningsutlåtande Antagande detaljplan Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 3,Ulricehamn 
4 Plankarta Antagande detaljplan Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 3,Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen Slingan 1, Vistaforsvägen 3, Ulricehamn antas. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-18 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan Slingan 1 
m.fl., Vistaforsvägen 3, Ulricehamn 
Diarienummer 2015/165, löpnummer 3547/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen Slingan 1, Vistaforsvägen 3, Ulricehamn antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga 
byggnader för nuvarande verksamhet på fastigheten Slingan 1, Ulricehamn. 
 
Ärendet 
Området är sedan tidigare detaljplanelagt med nuvarande industriverksamhet har behov av 
utökande av industrilokaler.  
 
Planförslaget medger en byggrätt med en största byggnadsarea på 55 000 m2 inom 
kvartersmarken för industri. Detaljplanen reglerar även högsta nockhöjd till +187 meter över 
havet, vilket motsvarar ungefär 15 meter i byggnadshöjd.  
 
Beslutsunderlag 

1 Planbeskrivning antagande Slingan 1 m.fl. Vistaforsvägen 3 Ulricehamn 
2 Granskningsutlåtande Antagande detaljplan Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 

3,Ulricehamn 
3 Plankarta Antagande detaljplan Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 3,Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
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LÄSANVISNING 

Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 
en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter 
förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas 
med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
 
Till detaljplaneförslaget hör följande 
handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser, skala 
1:1000 

 Planbeskrivning med 
konsekvensbeskrivning, 
genomförandebeskrivning och 
illustration 

 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande  

 
Övriga handlingar/utredningar: 

 Detaljplan Slingan 1, Ulricehamn, PM 
Geoteknik, 19-04-12 

 Slingan 1, Ulricehamn MARKTEKNISK 
UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR 
GEOTEKNIK, 19-04-12 

 Geoteknisk Utredning detaljplan 
Slingan 1, Ulricehamns kommun, PM 
Geoteknik, september 2020 

 Geoteknisk Utredning detaljplan 
Slingan 1, Ulricehamns kommun, 
Marktekniks utredning (MUR) 
Geoteknik, September 2020. 

 Fastighetsförteckning 
 Grundkarta 
 PM – skyfallskartering Ulricehamn, 

med bilaga 1 och 3 (2019-09-11)  
 Översiktlig riskanalys som underlag till 

riktlinjer för bebyggelseplanering intill 
transportleder för farligt gods (2019-
01-31) 
 

 
 

 

 

 

 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en 
utveckling för industriverksamheter på 
fastigheten Slingan 1. Detaljplanen medger en 
nockhöjd och byggnadsarea som motsvarar det 
behov som industri- och lagerverksamhet 
behöver för att kunna verka på platsen. 
Samtidigt tillskapas ytterligare kvartersmark 
för industriändamål både på mark som tidigare 
utgjort allmän platsmark för park, samt 
tidigare icke planlagt område. Ett u-område 
med ett markreservat för  allmännyttiga 
ledningar har säkerställts inom planområdet.  

PROCESS 
Planprocessen kommer att genomföras med ett 
standardförfarande. Enligt 5 kap. 7 § plan- och 
bygglagen (PBL) (2010:900) ska myndigheter, 
fastighetsägare, föreningar, enskilda, med 
flera, som har ett väsentligt intresse av planen 
beredas tillfälle till samråd. Synpunkter på 
planen kan lämnas flera gånger under 
planprocessen. Mellan de olika skedena 
redovisas de framförda synpunkterna. 
Politiska beslut tas om ändringar och om hur 
det fortsatta arbetet ska bedrivas. 

Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  fjärde kvartalet 2019 
Granskning fjärde kvartalet 2020 
Antagande fjärde kvartalet 2021 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till fjärde kvartalet 2021. 

Genomförande av planen inleds första 
kvartalet 2022. 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet är beläget på industriområdet 
Karlsnäs, precis väster om Ätran och söder om 
riksväg 40. Planområdets area är cirka 
109 000 m². 
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Bild 1. Planområdets läge och utbredning markerat i rött 

Markägande 
Fastigheten Slingan 1 är i privat ägo. Bogesund 
1:53, 1:59,1:60 och 1:86 ägs av Ulricehamns 
kommun. Bogesund S:1 är en samfällighet som 
inte är fullständigt utredd. 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap 
Miljöbalken (MB), som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Detaljplaneändringen innebär 
ingen förändrad markanvändning utan 
möjliggör en utveckling av verksamheten inom 
fastigheten Slingan 1 genom att tillåta en högre 
byggnadshöjd. 

Del av fastigheten Slingan 1 ligger inom ett 
område som utpekas i riksintresset för 
kulturmiljövård i Ätrans dalgång. Kommunen 
bedömer att detaljplanen inte påverkar de 
värden som ligger till grund för utpekandet av 
riksintresset och kan därför inte heller 
bedömas påtagligt skada riksintresset för 
kulturmiljövård. Detaljplanen bedöms därför 
vara förenlig med 3 kap 6 § MB. 

4 kap. MB behandlar ”Särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet”. Planområdet berör inte 
något av dessa områden. Detaljplaneområdet 
omfattas därmed inte av 4 kap. 

Enligt 5 kap. MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Gällande 
miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas 
till följd av detaljplanen. 
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser med kommunalt 
huvudmannaskap 
GATA – I nordväst planläggs Vistaforsvägen 
till GATA för transporter till och från Slingan 1. 
I södra delen av planområdet planläggs 
Alängsgatan till GATA som är en 
vägförbindelse mellan Karlsnäs och väg 46. 

CYKEL – Väg där gång- och cykeltrafik är 
huvudsyftet. 

NATUR – Naturmark.  I det södra 
planområdet planläggs naturmark för att 
släcka den gällande detaljplanen som är 
antagen 1973-05-11. Den berörda delen är 
planlagd till parkmark och ska i fortsättningen 
vara natur för att anpassa till nuvarande 
användning  

Kvartersmark 
J – Industri tillåts inom kvartersmark på 
fastigheten Slingan 1. 

Egenskapsbestämmelser 
Det finns en remsa prickmark på fem meter 
längs kvartersmarksgränsen för industri på 
den västra, södra och östra delen, vilket 
reglerar att marken inte får förses med 
byggnader. Detta för att möjliggöra att det 
enkelt ska gå att ta sig runt byggnader med 
bland annat fordon. Längs den norra delen är 
prickmarken tio meter och syftar till att 
fungera som en skyddszon för riksväg 40. 

e1 – Största byggnadsarea är 55 000 m2 på 
kvartersmark.  

Nockhöjden för byggnader inom kvartersmark, 
industri är + 187 meter över havet. 

f1 – Inga bildväxlande skyltar mot riksväg 40. 
Bestämmelsen har tillkommit för att inte störa 
trafikanterna.  

f2 – Endast servicebyggnad utan stadigvarande 
vistelse får uppföras. Detta på grund av närhet 
till riksväg 40. 

Körbar förbindelse får inte anordnas – En 
körbar förbindelse får inte anordnas längs med 
Alängsgatan och gång- och cykelvägen på 
banvallen. 

Det finns även bestämmelser som reglerar 
utförande som gäller inom 150 meter från 
riksvägen. Detta med hänsyn till farlig gods 
led. Där av att området är uppdelat i två större 
egenskapsområden inom kvartersmarken. 
Bestämmelsen b1 medger att friskluftsintag ska 
placeras minst 8 meter ovan mark. Lämpligt är 
även att anordna ett nödstopp av 
ventilationssystemet. Bestämmelsen b2 
medger att utrymning ska vara möjlig bort från 
riksvägen.  

Administrativa bestämmelser 
Inom fastigheten Slingan 1 finns befintliga 
fjärrvärmeledningar som är säkrade med 
avtalsservitut. Ett u-område (område 
tillgängligt för allmännyttiga underjordiska 
ledningar) motsvarande servitutsområdet har 
förts in i planen utifrån PBL 4 kap 6 §.  

Strandskydd som inträder vid planläggning 
upphävs inom Kvartersmark J-Industri. Samt 
för allmänplatsmark inom GATA och CYKEL. 
Strandskyddet är inte upphävt för 
naturområdet NATUR. 

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år 
från den dagen som planen får laga kraft. 

NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Rubricerad detaljplan bedöms inte innebära 
några större förändringar av mark och 
vegetation eftersom hela planområdet är 
ianspråktaget. 

Den planerade exploateringen bedöms inte 
påverka de naturvärden som finns i området 
annat än marginellt.  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Placering av byggnader regleras av prickmark 
inom planområdet. Detaljplanen tillåter en 
nockhöjd på + 187 meter över havet, vilket 
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innebär en ungefärlig byggnation på 15 meter 
då marknivån ligger på ca + 172 möh. Största 
byggnadsarea är 55 000 m2 på kvartersmark, 
vilket möjliggör för större industribyggnader. 
Vad gäller utformningen på fastigheten Slingan 
1 får inga bildväxlande skyltar placeras mot 
riksväg 40. I den norra delen av planområdet 
finns en utformningsbestämmelse att endast 
servicebyggnad utan stadigvarande vistelse får 
uppföras. Bestämmelsen finns till för att 
skydda att ingen vistas stadigvarande inom 
skyddszonen för riksväg 40 zon B (se bild 4). 

Utformningen av byggnaderna ska även 
säkerställa att räddningsfordon kommer runt 
byggnaderna.  

Stabilitet 
Utförd stabilitetsanalys för befintliga 
förhållanden i sektion A visar att beräknad 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott är 
tillfredställande enligt IEG rapport 4:2010. För 
utbyggda förhållanden erfordras en 
belastningsrestriktion på max 100 kPa inom 
detaljplaneområdet. För befintliga slänter med 
en släntlutning på 1:2, inom området erfordras 
en belastningsrestriktion på max 20 kPa 4 m 
från släntkrön. 

 

Bild 2. Sektion A och B  

Utförd stabilitetsanalys för befintliga 
förhållanden i sektion B för glidytor närmast 
Ätran visar att beräknad säkerhetsfaktor mot 
stabilitetsbrott inte är tillfredställande. 
Eftersom avståendet mellan Ätran och 
detaljplaneområdet uppgår som minst till ca 
100 m bedöms att ett eventuellt skred närmast 

Ätran inte kommer påverka 
detaljplaneområdet. Jordlagerföljdens 
sammansättning bedöms minska risken för 
större sekundära skred och det bedöms inte 
troligt att så många efterföljande skred ska gå, 
för att detaljplaneområdet ska påverkas. 

Grundläggning 
Detaljplaneområdet består i stor utsträckning 
av friktionsjord. Då delar av området är 
belastat och andra delar är obelastade finns 
risk för differenssättningar. 

Vid utbyggnad rekommenderas samma 
grundläggning som befintlig byggnad.  

Vid utbyggnad av befintlig byggnad måste 
risken för differenssättningar beaktas. Detta 
bör göras vid projektering när laster för 
tillbyggnaden är kända. 

Organisk jord ska schaktas bort innan 
grundläggning. 

Verksamheter 
Detaljplanen innebär ingen förändrad 
användning. Genom att tillåta en högre 
byggnadshöjd möjliggörs en effektivare 
markanvändning på fastigheten Slingan 1 
samtidigt som det innebär möjligheter för 
verksamheter inom fastigheten att växa i 
framtiden. 

Servitut 
Slingan 1 (härskande) har genom ett servitut 
daterat 1998-11-16 rätt att fritt nyttja del av 
Bogesund 1:59, 1:60 och 1:86. Servitutet har 
markerats med B och C, se bild 3. 

Slingan 1 (härskande) har genom ett servitut 
daterat 12-02-01 rätt att för all framtid fritt 
nyttja ett område av fastigheten Bogesund 1:59 
som markerats med D. Samtidigt upphävdes 
servitut markerat med C. Servitutet kom till 
efter en fastighetsreglering på område A, se 
bild 3. 

Servituten som har markerats med B och D har 
i planområdet planlagts som industrimark.  
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Bild 3: Områdena för servituten som är daterade 1998-11-
16 och 12-02-01. 

FRIYTOR 

Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom sekundärt 
vattenskyddsområde. Schaktningsarbeten får 
inte ske utan tillstånd av miljö- och 
byggnämnden. Även anläggning för utvinning 
eller lagring av värme eller kyla ur mark 
behöver tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap. MB råder generellt strandskydd 
100 meter vid sjöar och vattendrag för att 
tillgodose allmänhetens tillgång till friluftsliv 
samt att bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet.  

För vattendraget Ätran gäller strandskydd med 
100 meter. Strandskyddet sträcker sig från 
strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. 
I gällande detaljplanen är strandskyddet till 
större delen upphävt på fastigheten Slingan 1.  

Enligt 7 kap. 18 g § MB gäller strandskyddet 
åter om detaljplanen ersätts med en ny 
detaljplan. 

Planområdet ligger inom strandskyddsområde 
för vattendraget Ätran. Denna detaljplan 
föreslår att strandskyddet upphävs inom 
planområdet. Som särskilda skäl enligt 7 kap. 
18 c §, MB hänvisas till punkt 1 och 4.   

1. Området har redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 

4. Området behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området. 

 
Området är redan ianspråktaget för 
industriändamål. Områden som ej tidigare 
planlagts är sedan tidigare ianspråktaget då 
fastighetsägaren innehar servitut på marken 
och att marken redan är hårdgjord och 
stängslad på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte samt behövs 
för att utvidga en pågående verksamhet. 
Verksamheten kan inte utvecklas åt några 
andra håll då fastigheten avgränsas av väg 
både i norr och söder.  

Inom naturområdet i söder återinträder 
strandskyddet. 

Passage till Ätran är möjlig direkt norr och 
söder om planområdet.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Inga förändringar i gatunätet kommer att ske 
med den nya detaljplanen. 

Område där vägområdet för riksväg 40 går in i 
fastigheten Slingan 1 ingår inte i planområdet.  

Utfart  
Utfart från fastigheten Slingan 1 sker mot 
Vistaforsvägen. I planförslaget finns 
utfartsförbudet mot gång- och cykelväg samt 
Alängsgatan. Detta för att säkra trafikflödet 
och minska risken för olyckor. 

Gång- och cykelvägar 
Ingen förändring av gång- och cykelväg 
planeras inom området.  

Parkering 
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Parkering ska ske inom fastigheten. Antalet 
parkeringsplatser ska motsvara antalet 
anställda och besökare.  

Farligt gods 
Planområdet ligger intill riksväg 40 som är en 
primär led för farligt gods. Rapporten 
Översiktlig riskanalys som underlag till 
riktlinjer för bebyggelseplanering intill 
transportleder för farligt gods (daterad 2019-
01-31) har tagits fram.  

Rapporten hänvisar till att 
riskhanteringsområdet intill en transportled 
för farligt gods sträcker sig 150 meter från 
transportleden. Inom zon A tillåts ej känslig 

verksamhet (trafik, odling, ytparkering, 
tekniska anläggningar). Inom zon B tillåts 
mindre känslig verksamhet (industri, 
fordonsservice, lager, parkering med mera). 
Inom zon C tillåts normalkänslig verksamhet 
(enstaka småhus, handel, kontor med mera).  

Bild 4. Zon A-C. 

Inom 150 meter från vägområdet för riksväg 
40 ska byggnader utformas så att utrymning är 
möjlig bort från riksväg 40 och att 
friskluftsintag ska placeras högt på byggnader, 
eftersom giftiga gaser oftast är tyngre än 

omgivande luft och därav rör sig längs marken. 
Lämpligt är även att anordna ett nödstopp av 
ventilationssystemet. Utrymning ska även ske 
bort från riksväg 40. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Den tekniska försörjningen inom planområdet 
och för fastigheten Slingan 1 är utbyggd och 
den nya detaljplanen innebär inga 
förändringar. 

Dagvattenhantering 
En tillfällig anslutning till det kommunala 
dagvattennätet finns i fastighetens sydvästra 
hörn. Det finns möjligheter att vid behov göra 
anslutningspunkten permanent och eventuellt 
kan en ny förbindelsepunkt upprättas i öster 
mot Ätran för att hantera ökade flöden. 

Brandvattenförsörjning 
Brandpost är ansluten till fastighetens 
servisledning på den västra sidan.  

Öster om planområdet ligger en pumpstation 
som försörjer fastigheten Slingan 1 med 
brandvatten från Ätran. Pumpstationen drivs 
och sköts om av fastighetsägaren genom ett 
lägenhetsarrende, daterat 1982-06-08, och 
tilläggsavtal, daterad 2008-08-29, inom 
fastigheten stg 
709+881+/882/+/884/+/885/+890+/930/+/
931/+998/+/999/+1000/+/1001/+/1002/ 
(nuvarande fastighetsbeteckning Ulricehamn 
Bogesund 1:53) för att betjäna fastigheten stg 
881 A (nuvarande beteckning Slingan 1). 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Enligt översiktsplanen för Ulricehamns 
kommun (antagen 2015-10-29 § 187) ska mark 
för verksamheter planläggas främst i 
anslutning till huvudstråken i kommunen: 
riksväg 40 och väg 46–157. I dessa lägen finns 
goda transportmöjligheter och en uppbyggd 
struktur med teknisk försörjning och många 
befintliga företag (s.33).   

Riktlinjerna för bebyggelseutveckling 
presenteras i översiktsplanen för Ulricehamns 
kommun (s.62). Dessa riktlinjer innebär bland 
annat att: 

 Bebyggelseutveckling ska ske i 
attraktiva lägen där befintlig 
infrastruktur och service används och 
där möjligheten för god arbets- och 
studiependling finns. 

 Utveckling av befintliga verksamheter 
ska möjliggöras om inte andra värden 
på platsen bedöms vara viktigare. 

DETALJPLAN 
Planområdet omfattas av fyra gällande 
detaljplaner: Utökning av stadsplan för 
industriområdet vid Karlsnäs antagen 1973-
05-11, Stadsplan för Karlsnäsområdet antagen 
64-11-25, Stadsplan för område vid Vistaholm 
antogs 1970-10-13 och Detaljplan för 
vägförbindelse Karlsnäs – väg 46 är antagen 
2010-09-02. Delar av detaljplanerna har 
upphävts genom antagandet av nya 
detaljplaner. Den gällande detaljplanen för 
fastigheten Slingan 1 är planlagd för industri 
med en högsta tillåtna byggnadshöjd om 7 
meter. Väster om fastigheten är det planlagt 
för park och järnvägsändamål. 

GRÖNPLAN 
Enligt kommunens grönplan från 2001 är 
området öster om fastigheten Slingan 1 utpekat 
som ett naturområde. 

 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kulturmiljövård 
Planområdet och fastigheten Slingan 1 ligger 
inom riksintresse för kulturmiljövård, Ätrans 
dalgång. Dalgångsbygden är utpekat som 
riksintresse då det har haft en stor betydelse 
för kommunikationer och kulturimpulser 
mellan Syd- och Mellansverige 
(Riksantikvarieämbetet).  Riksintresset infattar 
stora delar av Ulricehamns stadskärna och 
följer Ätrans dalgång till norr om Trädet. 
Detaljplanen bedöms inte påverka några 
kulturmiljövärden.  

Riksintresse Kommunikationer 
Detaljplanen ligger inom området för 
åtgärdsvalsstudie för framtida 
höghastighetsbana mellan Stockholm och 
Göteborg.  

Planområdet är beläget nära riksväg 40 som är 
riksintresse för kommunikation 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Planområdet är till större delen bebyggt eller 
hårdgjort idag. Viss låg vegetation och 
gräsbeväxta ytor finns i fastighetens södra del. 

Öster om planområdet finns ett utpekat 
naturområde enligt Ulricehamns kommuns 
grönplan från 2001. Området har en betydelse 
för friluftslivet och den rika biologiska 
mångfalden. 

Stängsel 
Fastigheten Slingan 1 är till största delen 
avgränsad av ett stängsel. 

Geoteknik 
Första utredningen 
En geoteknisk fältundersökning utfördes under 
februari 2019. Området för utredningen består 
av en öppen gräsbevuxen yta. Markytan sluttar 
svagt åt sydost ned mot Ätran. De högst 
belägna punkterna har en marknivå på cirka 
+172 meter över havet, och återfinns i de 
centrala och norra delarna. De lägsta 
marknivåerna är på cirka +166 meter över 
havet, och återfinns i sydöstra hörnet av 
området. 

 

Bild 5. Området för den första utredningen. 

Resultatet av den geotekniska 
fältundersökningen visar att jordlagerföljden 
består av en fyllning ovan sand. Det totala 
djupet till berg är ej verifierat då 
sonderingarna är avbrutna på cirka 25 meters 
djup. Tidigare utförda undersökningar har 
avbrutits på 51 meters djup utan att berg har 
påträffats.  

Fyllningen består i huvudsak av sand och sten, 
samt är grusig och siltig. Fyllningens tjocklek 
varierar mellan cirka 2 och 4 meter. Dess 
uppmätta värde för den naturliga vattenkvoten 
är mellan 12 och 28%. I den västra delen av 
området utgörs fyllningen överst av sprängsten 
med en tjocklek av cirka 1,5 meter.  

Sanden utgörs av en gråbrun torvhaltig siltig 
sand med växtdelar. Den relativa fastheten 
varierar från mycket låg till mycket fast. Det 
uppmätta värdet för den naturliga 
vattenkvoten är mellan 18 och 50 % och dess 
friktionsvinkel är uppmätt till mellan 29 och 
37°. 

Mätningar visar att på ett vattentryck som 
motsvarar en fri grundvattenyta på cirka 3,5 
meter under markytan. 

Kompletterande utredning  
En kompletterande geoteknisk undersökning 
utfördes i juni 2020. Resultatet av 
undersökningen visar att jordlagerföljden 
inom området består av fyllning som 
underlagras av friktionsjord, bestående av 
sand med lokala skikt av silt och lera. Området 
utanför detaljplaneområdet är inte uppfyllt. I 
undersökningspunkt CW05 och CW08 har 
sprängsten påträffats. Utförda 
trycksonderingar har stannat på fast botten 
eller avlutats cirka 25-50 meter under 
markytan.  

Underlagrande friktionsjord är skiktad och 
består till största delen av sand och silt men 
även lera har påträffats. Vattenkvoten i 
friktionsjorden varierar mellan 10 och 36%. 
Friktionsvinkeln varierar mellan ca 31 och 36° 
och E-modulen varierar mellan ca 3 och 30 
MPa. 
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Bild 6. Området för den kompletterande utredningen. 

Ett sammanhängande skikt av lera har 
registrerats genom CPT-sondering i 
undersökningspunkterna CW05, CW06, CW08 
och CW11 på ca 20 m djup under markytan. I 
undersökningspunkt CW18_02 påträffas 
lerlagret på ca 14 m djup. Korrigerad 
odränerad skjuvhållfasthet varierar mellan ca 
50 och 70 kPa. Mäktigheten bedöms variera 
mellan 5 och 10 m. 

Lokalt inom detaljplaneområdet finns mindre 
linser av lera men förutom ovanstående skikt 
har inga större sammanhängande skikt 
upptäckts. I undersökningspunkt CW06 har 
leran provtagits och har en uppmätt vattenkvot 
på 37% och en konflytgräns på 42%. 

Radon 
Planområdet ingår i ett normalriskområde för 
radon. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom 
planområdet. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Inom kvartersmarken finns idag en stor 
byggnad som utgörs av främst lager och 
kontor. Byggnaden är utbyggd i etapper. Den 
högsta befintliga byggnadshöjden är +186 
möh, vilket innebär en ungefärlig byggnation 
på 14 meter då marknivån ligger på ca + 172 
möh. 

Service 
I närhet till planområdet finns 
lunchrestauranger och viss storskalig handel. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet omfattas av sekundärt 
vattenskyddsområde. Aktuella 
skyddsbestämmelser ska följas och vid behov 
ska eventuella skyddsåtgärder vidtas.  

STRANDSKYDD 
Enligt 7 kap. MB råder generellt strandskydd 
100 meter vid sjöar och vattendrag för att 
tillgodose allmänhetens tillgång till friluftsliv 
samt att bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet.  

För vattendraget Ätran gäller strandskydd med 
100 meter. Strandskyddet sträcker sig från 
strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. 
I gällande detaljplan daterad 1973-05-11 är 
strandskyddet upphävt.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Fastigheten Slingan 1 trafikförsörjs via 
Vistaforsvägen som kopplas samman med 
Karlsnäsvägen och Alängsgatan. Dessa gator 
ansluter till bland annat Boråsvägen och 
sammankopplar industriområdet vid Karlsnäs 
och fastigheten Slingan 1 med övriga 
Ulricehamn, riksväg 40, väg 46 och väg 1704 
(gamla riksväg 40).  

Enligt en trafikmätning genomförd 2015 har 
Vistaforsvägen en årsmedelsdygnstrafik på 
cirka 670 fordon. Den bestod av cirka 60 % 
personbilstrafik, 34 % lastbilstrafik samt 
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resterande 7 % cyklister, mopedister och 
motorcyklister. 

Trafikmätningar visar att Karlsnäsvägen 
(2015–2016) hade en årsmedeldygnstrafik på 
cirka 4 500 fordon och Alängsgatan (2016–
2017) en årsmedeldygnstrafik på cirka 3 750 
fordon. 

Huvuddelen av trafiken till Slingan 1 bedöms 
primärt använda riksväg 40, avfarten vid 
Ulricehamnsmotet, för att sedan ansluta till 
Alängsgatan. Viss trafik bedöms använda väg 
46 eller väg 157 för att sedan ansluta till 
Alängsgatan. Ett fåtal fordon som ska vidare 
till Borås eller till industriområdet Rönnåsen 
bedöms använda väg 1704 och en mindre del 
trafik använder det lokala gatunätet. 

Vägområdet för riksväg 40 ligger inom den 
norra delen av fastigheten Slingan 1. Inom 
vägområdet på fastigheten finns en 
parkeringsplats, vilken gjordes i samband med 
motorvägsbygget som stod klart hösten 2015. 

Utfart 
Utfart från fastigheten Slingan 1 sker mot 
Vistaforsvägen. I gällande detaljplan 
förekommer inget utfartasförbud.   

Gång- och cykelvägar 
Fastigheten Slingan 1 är belägen utmed en 
gång- och cykelväg som ligger på den gamla 
banvallen och det finns därigenom bra 
möjligheter att ta sig till fastigheten för 
fotgängare och cyklister. 

Kollektivtrafik 
Avstånd från planområdet till närmsta 
busshållplats är cirka 150 meter.  

Parkering 
Parkering inom planområdet sker idag inom 
fastigheten. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Den tekniska försörjningen inom planområdet 
och för fastigheten Slingan 1 är utbyggd. 

 

 

Dagvatten 
Inom planområdet finns idag flera 
avledningsbrunnar och diken ut mot Ätran i 
öster. Det finns även rör som leder ut 
dagvattnet ner mot Ätran. I samband med att 
nya parkeringsytor tillskapades norr om 
befintlig byggnad godkändes att dagvattnet 
från parkeringen släpps till Trafikverkets 
damm så länge dagvattnet inte skadar 
väganläggningen. 

En tillfällig anslutning till det kommunala 
dagvattennätet finns i fastighetens sydvästra 
hörn. Vid behov finns möjligheter att göra 
anslutningspunkten permanent och eventuellt 
kan en ny förbindelsepunkt upprättas i öster 
mot Ätran. 

Trafikverkets damm som tar dagvattnet från 
parkeringsytan går att stänga vid utloppet för 
att bland annat inte kontaminerat släckvatten 
ska spridas vidare till vattentäkt.  

För det dagvatten som ansluts till det allmänna 
ledningsnätet i sydvästra delen av fastigheten 
finns möjlighet att plugga en kulvertering 
innan vattnet når Ätran och på så sätt låta det 
dämma i en skålformning i terrängen. Det rör 
sig dock inte om en tät anläggning så risken 
finns ändå att vattnet infiltreras i marken.  

Fastigheten Slingan 1 har även en egen 
uppsamlingsdamm som har funktionen att 
samla upp kemiska produkter. Det finns även 
trumma under byggnaden på 40 cm för 
uppsamling av skum. 

STÖRNINGAR 

Risk för höga vattenstånd 
Åsundens maxnivå för översvämning ligger på 
+166 möh och planområdet är beläget +172 
möh. Enligt rapporten 
Översvämningskartering utmed Ätran 
(daterad 2015-10-21) ligger planområdet inte 
inom risk för påverkan av höga vattenstånd 
utmed Ätran vid ett 100 årsflöde. 

Risk för höga vattenstånd efter skyfall 
Enligt en framtagen skyfallskartering riskerar 
två områden efter skyfall att utsättas för högre 
vattenstånd. Vid den södra infarten som 
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används främst till varutransporter till och 
från fastigheten kan vattenståndet vara på 
0,15–0,25 meter och vid den mellersta delen av 
planområdet kan vattenståndet vara mellan 
0,15–0,5 meter efter skyfall. Resultaten är inte 
exakta och bör endast ses som en indikation på 
var riskområden kan finnas. Inom delen som 
riskerar utsättas för höga vattennivåer utgörs 
marken av hårdgjord yta. Framkomligheten till 
fastigheten bedöms som god vid alla infarter i 
och med det låga vattenståndet för 
räddningstjänsten med mera.  

Farligt gods 
Planområdet ligger 29 meter söder om riksväg 
40 som är en primär led för farligt gods. 
Området där riksväg 40 passerar är utrustad 
med ett förstärkt räcke som förhindrar att 
fordon åker av vägen. Landskapet är öppet och 
det är fri sikt mellan planområdet och vägen. 
Det finns en höjdskillnad på 2 meter då vägen 
ligger +171 möh medan planområdet ligger 
+173 möh. Industri och kontor finns inom 
planområdet, vilket räknas som mindre känslig 
verksamhet och normalkänslig verksamhet. 
Inom planområdet ligger mindre delar av 
huvudbyggnaden inom zon B för farligt gods. 
Läs mer på sida 8 under farligt gods om zoner.   

UNDERSÖKNING AV 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Detaljplanen innebär inte en förändrad 
markanvändning utan möjliggör en utveckling 
av befintlig verksamhet inom fastigheten 
Slingan 1. Kommunen bedömer att 
detaljplanens genomförande inte medför 
någon betydande miljöpåverkan.  

En miljöbedömning enligt MB har inte att 
upprättas. Samråd med länsstyrelsen har skett 
tidigare i planprocessen. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Fastigheten Slingan 1 är till stor del redan 
bebyggd idag. Att tillåta en högre 
byggnadshöjd innebär ett resurseffektivare 
utnyttjande av marken. 

Den nya detaljplanen skapar möjligheter till att 
utveckla befintlig och kommande verksamhet 
inom fastigheten. Detta innebär en 
resurseffektiv hushållning med mark då ingen 
oexploaterad mark tas i anspråk samt att 
befintlig service och infrastruktur utnyttjas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Enligt 5 kap. MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Förslag till 
detaljplanens genomförande bedöms inte 
innebära att gällande miljökvalitetsnormer för 
luft kommer att överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Förslag till detaljplan bedöms inte ha en 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna 
för vatten då området redan är ianspråktaget 
och används av befintlig verksamhet samt 
kommer i fortsättningen att ha samma 
användning. 

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP  
Konsekvenserna av den nya detaljplanen 
bedöms generellt vara av mindre omfattning. 
Negativ påverkan till följd av föroreningar kan 
begränsas genom att åtgärder för god 
hantering av dagvatten vidtas vid 
genomförandet av detaljplanen. 

I samband med brandsläckning kan skadliga 
ämnen hamna i dagvattnet. Ämnena kan 
härstamma både från skum som används för 
brandbekämpning men även från byggnaderna 
som är föremål för brandbekämpningen. Det 
är viktigt att det finns möjlighet att förhindra 
att dessa ämnen når Ätran och i förlängningen 
sjön Åsunden. Därför bör 
avstängningsmöjligheter finnas strategiskt 

placerade på fastighetens utgående ledningar 
och samtliga diken där släckvatten riskeras att 
spridas vidare. På så vis kan släckvattnet 
samlas upp innan det når recipienten. Det är 
även viktigt att släckvatten inte kan avledas 
ytledes direkt till Ätran utan möjlighet till 
avstängning och kontroll. Då vissa 
fördjupningar i området kan få släckvatten 
stående, bör dessa tätas för att hindra 
infiltration. Alternativt säkerställa att de kan 
tommas innan infiltrationen.  

TRAFIK 
Trafikalstring har beräknats för det maximala 
utnyttjandet av planområdet. Det befintliga 
industriområdet har idag en byggnadsarea på 
36 878 kvadratmeter och det nya planförslaget 
tillåter en ökning på 18 122 kvadratmeter, 
vilket innebär en total byggnadsarea på 55 000 
kvadratmeter. För beräkning av trafik till och 
från verksamheten används Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg.  

Enligt beräkningen kommer planförslaget 
medföra en fordonstrafikökning från 962 till 
1433 fordon (ÅVDT), vilket är en ökning på 471 
fordon. ÅDT beräknas i sin tur öka med 424 
fordon.   

Trafikökningen är måttlig och bedöms således 
vara hanterbar inom nuvarande trafiksystem 
utan att påverka kapaciteten eller 
framkomligheten.  

BULLER 
Detaljplanens genomförande bedöms inte 
påverka befintliga bullernivåer.   

FARLIGT GODS 
Planområdet ligger intill en primär led för 
farligt gods. I detaljplanen regleras att det 
inom 150 meter från riksväg 40 ska vara 
möjligt med utrymning bort från riksvägen. 
Utöver det ska friskluftsintag placeras högt på 
byggnader och det är lämpligt att det finns 
möjlighet att anordna ett nödstopp av 
ventilationssystemet där det sker en 
stadigvarande vistelse, samt att möjligheten 
finns att utrymma bort från riksväg 40 
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HÖGA VATTENNIVÅER EFTER 
SKYFALL 
Enligt en framtagen skyfallskartering riskerar 
två områden efter skyfall att utsättas för högre 
vattenstånd. Vid den södra infarten, som 
används främst till varutransporter till och 
från fastigheten, kan vattenståndet vara på 
0,15–0,25 meter och vid den mellersta delen av 
planområdet kan vattenståndet vara mellan 
0,15–0,5 meter efter skyfall. Eftersom 
vattennivåerna är så låga vid den södra 
infarten bedöms inga åtgärder behövas för att 
uppnå en god säkerhet i området.  

NOLLALTERNATIV 
Om detaljplanen inte genomförs kommer 
fastigheten Slingan 1 att kunna bebyggas med 
en högsta tillåtna byggnadshöjd om 7 meter 
istället för nockhöjden på + 187 meter över 
havet som den nya detaljplanen möjliggör. Det 
skulle innebära ett mindre effektivt 
utnyttjande av marken och att mer mark 
antagligen skulle behöva tas i anspråk vid en 
utbyggnad och utökning av verksamheten 
inom fastigheten. Befintlig verksamhet skulle 
även vara planstridig och skulle därmed inte 
kunna utvecklas.  

U-området som löper genom fastigheten 
kommer att kvarstå om ingen ny detaljplan 
genomförs. Det innebär begränsningar i hur 
fastigheten kan utnyttjas och verksamheters 
förutsättningar för att utvecklas. 

NATURVÄRDEN 
Detaljplanen bedöms inte ha någon betydande 
påverkan på naturvärdena. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Delar av fastigheten Slingan 1 omfattas av 
riksintresset för kulturmiljövård för Ätrans 
dalgång. Riksintressen för kulturmiljövård ska 
skyddas mot påtaglig skada. Detaljplanen 
innebär ingen påtaglig skada eller negativ 
påverkan på riksintresset, då fastigheten redan 
är ianspråktagen för bebyggelse. Vidare 
bedöms inget av riksintressets specifika värden 
påverkas av detaljplanen.  

 

STADSBILD 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon 
förändring av stadsbild då befintliga 
byggnaders höjder överensstämmer med 
regleringen i detaljplanen. Det har också sedan 
tidigare varit möjligt att bebygga mer yta än 
vad som är bebyggt idag och vad som tillåts 
efter den nya detaljplanen.  

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Den sammanvägda bedömningen är att det är 
positivt att en ny detaljplan tas fram för 
området. En ny detaljplan bedöms inte 
innebära negativa konsekvenser då området 
redan är ianspråktaget. Genom att införa 
bestämmelser som reglerar bebyggelse intill 
riksväg 40 kan också säkerheten öka för 
tillkommande bebyggelse.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag 
detaljplanen får laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen. Detaljplanen får inte 
ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång, om någon 
fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
Dock är det tillåtet att ändra eller upphäva 
detaljplanen om ändringen är nödvändig på 
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, 
vilka inte kunde förutses vid den ursprungliga 
planläggningen, enligt 4 kap. 39 § PBL. 
Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter 
som uppkommit genom planen kan beaktas. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad 
samt för framtida drift och underhåll av allmän 

plats inom planområdet. Inga 
utbyggnadsåtgärder behöver vidtas efter att 
detaljplanen fått laga kraft.  

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB (UEAB): 
 Det allmänna VA-ledningsnätet 
 Elförsörjning 
 Eventuell utbyggnad av optofiber 
 Eventuell utbyggnad av fjärrvärme 

 
Kommunen: 

 Allmän plats  
 

Fastighetsägare: 
 Egen byggrätt samt övriga anläggningar 

på kvartersmark 

Avtal m.m. 
En överenskommelse om fastighetsreglering 
kommer att tecknas mellan ägaren till Slingan 
1 och ägaren till Bogesund 1:59, 1:60 och 
Bogesund 1:86. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, kända 
rättighetshavare och delägare i eventuella 
samfälligheter framgår av 
fastighetsförteckningen.  

Bogesund s:1 är en äldre marksamfällighet som 
bildades 1910 för vägändamål. Den följer i 
huvudsak befintlig gatusträckning 
(Vistaforsvägen). Samfälligheten har redan i 
1972-års detaljplan betecknats som allmän 
plats och ingått i den allmänna vägen mellan 
Borås och Timmele. I samband med att väg 40 
fick en ny sträckning norr om planområdet, 
förlorade Vistaforsvägen (och samfälligheten) 
sin funktion som förbindelseväg. 

Det föreliggande planförslaget anger samma 
ändamål för marksamfällighetens användning 
som i den nu gällande detaljplanen från 1972. 
Planförslaget medför m.a.o. ingen förändring 
av markanvändningen. 
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Frågan om inlösen av samfälligheten har inte 
aktualiserats de senaste 50 åren men om det i 
framtiden skulle bli aktuellt att lösa in 
samfälligheten kan eventuella oklarheter i 
delägarkretsen utredas i den kommande 
lantmäteriförrättningen. Det bedöms inte som 
befogat att i nuläget utreda delägarkretsen 
ytterligare. 

Inom planområdet finns ett servitut som 
belastar Bogesund 1:59, 1:60 och 1:86 till 
förmån för Slingan 1. Servitutet ger ägaren till 
Slingan 1 rätt att nyttja ett område som i 
tidigare detaljplan varit planlagd för allmän 
plats som tomt. Inom planområdets sydvästra 
del finns även ett servitut som ger Slingan 1 
rätt att för all framtid nyttja ett område inom 
fastigheten Bogesund 1:59.  

Genom detaljplanen ges ägaren till Slingan 1 
möjlighet att förvärva marken för vilken 
fastigheten idag innehar servitut på, då den 
planläggs som kvartersmark. 

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs 
per fastighet och rättighet. Förändringarna 
framgår av Tabell 1 på sida 18. De 
arealuppgifter som anges är ungefärliga och 
kan komma justeras vid en 
lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och 
genomförs i första hand med stöd av avtal 
mellan fastighetsägarna. Detsamma gäller vid 
bildande av gemensamhetsanläggningar och 
andra rättigheter.  

Antagen detaljplan som får laga kraft ger 
kommunen rätt att lösa in mark som enligt 
planen ska användas för allmänna platser 
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 
rätt att kräva att kommunen löser in marken. 

Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. Om behov 
uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser 
införas senare genom ändring av detaljplan. 

Ledningsrätt 
Tillkomsten av u-området i planen innebär att 
markområdet reserveras, så att det inte tas i 

anspråk på ett sätt som förhindrar den 
befintliga rättighet som finns till förmån för 
Ulricehamns Energi AB, i form av ett 
avtalsservitut för fjärrvärmeldningar. 
Införandet av u-området förenklar också 
möjligheten att säkerställa de befintliga 
allmänna ledningarna genom bildandet av 
ledningsrätt.  

Respektive ledningshavare ansöker och 
bekostar eventuell ledningsrätts- eller 
servitutsupplåtelse. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Väg samt gång- och cykelväg är utbyggt till 
planområdet. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ingår i Ulricehamns kommuns 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Inom området är vatten, avlopp och dagvatten 
redan utbyggt. Trafikverket har godkänt att 
dagvatten från parkering släpps ut i deras 
dagvattendammar.  

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.  

Skyddsåtgärder farligt gods 
Fastighetsägaren ska se till att det finns 
skyddsåtgärder på byggnaden inom 
riskhanteringsområdet för farligt gods. 

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning och en 
kompletterande geoteknisk utredning har 
genomförts. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 
Planavtal finns upprättat. Planavgift ska inte 
tas ut vid prövning av lovärenden. 

Gatukostnader 
Samtliga gator inom planområdet är utbyggda 
och inga gatukostnader ska därför utgå. 

Övriga avgifter 
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Den som bygger, får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: bygglovsavgift, 
avgift för nybyggnadskarta, utsättningsavgift 
och lägeskontroll. 
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Tabell 1: Redovisning av fastighetsrättsliga konsekvenser. 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet Fastighetsrättsliga 
konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnad Intäkt 

Bogesund 1:59 
Kommunalägd 

Avstår cirka 3 800 m2 av fastigheten till 
Slingan 1.  

Avtalsservitut 98/14884.1 upphör i 
samband med markförvärv. 

Oinskrivet avtalsservitut från 2012 
avseende område upphör i samband med 
markförvärv. 

 Försäljning av 
mark 

Bogesund 1:60 
Kommunalägd 

Avstår cirka 1 590 m2 till Slingan 1. 

Avtalsservitut 98/14884.1 upphör i 
samband med markförvärv. 

 Försäljning av 
mark 

Bogesund 1:86 
Kommunalägd 

Avstår cirka 950 m2 till Slingan 1. 

Avtalsservitut 98/14884.1 upphör i 
samband med markförvärv. 

 Försäljning av 
mark 

Slingan 1  Erhåller ca 3 800 m2 av fastigheten 
Bogesund 1:59. 

Erhåller ca 1 590 m2 av fastigheten 
Bogesund 1:60. 

Erhåller ca 950 m2 av fastigheten 
Bogesund 1:86. 

Avtalsservitut 98/14884.1 upphör i 
samband med markförvärv. 

Oinskrivet avtalsservitut från 2012 
avseende område upphör i samband med 
markförvärv. 

Fastighetsbildning 
Markförvärv 
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Granskningens genomförande  
Detaljplan för Slingan 1 m.fl. har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6–37 § PBL under 
perioden 2020-11-18 – 2020-12-09. Granskningshandlingar och underrättelse har sänts till 
berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under granskningstiden i stadshuset entré, på 
Miljö- och samhällsbyggnads på Höjdgatan 3 och på kommunens hemsida 
www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

Under granskningstiden har nio skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingar skickas till KS för antagande. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. SGI 
3. Lantmäteriet 
4. Trafikverket 
5. Polismyndigheten 

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.   
6. Ulricehamns Energi 

Övriga 
7. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
8. Skanova 
9. Postnord Sverige AB 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
 Länsstyrelsen delar Statens Geotekniska Instituts (SGI) synpunkter och hänvisar till 

SGIs yttrande 5.2-1802-0102 (daterat 2020-12-15) som bifogas i sin helhet. Bland 
annat behöver kommunen förtydliga släntstabiliteten med hänsyn till de laster som 
planen tillåter och se över indata i genomförda stabilitetsberäkningarna samt 
eventuellt justera dessa vid behov.  

 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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Synpunkterna behöver ses över och om behov finns, justeras. Eventuella åtgärder 
behöver också säkerställas i plankartan. 

Kommentar: Se den sammanfattande kommentaren på SGI:s yttrande. 
 
 

 Länsstyrelsen har i samrådsyttrande haft synpunkter på att strandskydd upphävs i tre 
olika områden. Det är positivt att kommunen har beaktat en av dessa synpunkter 
genom att avstå från att upphäva strandskyddet inom den exklav som består av 
naturmark. Länsstyrelsen anser dock att kommunen bör utveckla sina motiveringar 
för de särskilda skälen för att upphäva strandskyddet inom de återstående två 
områdena.  

Kommunen behöver utveckla sitt resonemang om att de två områdena behövs för att 
utvidga en pågående verksamhet och visa att denna utvidgning inte kan genomföras 
utanför området. Detta för att visa att det intresse som ligger till grund för ett 
upphävande väger starkare än strandskyddet och att alternativa lösningar är orimliga.  
 
Kommunen behöver också visa och motivera att de två områdena redan tagits 
ianspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta 
innebär att de stängsel som omger områdena idag behöver visas att de etablerats i 
laglig ordning för att kunna beaktas som ett särskilt skäl. Exempelvis före 
strandskyddets inträde 1 juli 1975 eller genom dispens. Länsstyrelsen vill också 
påpeka att servitut inte utgör särskilt skäl. Servitut reglerar enbart rättsliga 
förhållanden fastigheter emellan.  Kommentar: Noteras. Ulricehamns kommun 
anser att efter dialog med Länsstyrelsen den 27 april 2021 då yttrandet klargjordes att 
strandskyddet inte behöver utreda upphävandet av strandskyddet ytterligare då det 
berörda området är så pass liten. 

 

2. SGI 
 Stabiliteten för planområdet har kontrollerats i två beräknings sektioner i [2] i 

planområdets södra del. Sektion A avser stabiliteten mot Ätran i planområdets 
sydöstra hörn och sektion B avser en sektion i öst-västlig riktning i den södra delen av 
planområdet. Baserat på beräkningsresultaten bedöms stabiliteten vara 
tillfredsställande för båda sektionerna och planområdet som helhet.  
 
SGI noterar att det finns en slänt längs planområdets östra och nordöstra gräns med en 
generell lutning på ca 1:2,5 till l :4 och med nivåskillnaden ca 5-7 m. Lokalt finns 
brantare partier med släntlutningar mellan ca 1:1 till 1:2. Slänten ligger antingen helt 
eller delvis inom planområdets kvartersmark. Denna slänt ligger ca 50-280 m norr om 
läget för sektion B i [2]. SGI efterfrågar ett förtydligande avseende släntens stabilitet 
med hänsyn till de laster som planen tillåter.  
 
COWI Kommentar: Övergripande bedöms de befintliga 
stabilitetsförhållandena vara goda och de stabilitetsproblem som finns är i 
anslutning till Ätran. Beräknade stabilitetssektioner är valda utifrån avståendet 
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till Ätran och områdets geometri. Inom det befintliga industriområdet bedöms 
fyllningen och den lokala slänten bestå av förstärkningslager, vilken troligtvis har 
en fiktionsvinkel på 42–45°. Utifrån dessa antaganden bedöms slänten stabil även 
med nya laster.  
 
COWI utökar den geotekniska utredningen med en kompletterande 
beräkningssektion enligt önskemål från SGI. För befintlig fyllning nyttjas 
tabellvärden för materialegenskaper i enlighet med TK Geo.  

Vid eventuell om- eller utbyggnad inom detaljplaneområdet förutsätts att 
detaljprojektering utförs med planerade laster med hänsyn till bärighetsbrott och 
lokalstabilitet.  
 

 Stabilitetsberäkningar har utförts för två sektioner i planområdets södra del. 
Sektion A fanns tidigare beräknad i [3] men har nu kompletterats med 
beräkningar avseende förekomst av ett odränerat lerlager mellan nivåerna +154 
till +145. SGI noterar att skillnaden i säkerhetsfaktor i kombinerad analys 
endastskiljer sig -0,02 mellan obelastad och belastad sektion (från Fkomb=l,57 till 
Fkomb=l,55, se bilaga 3 s.2 och s.4). Med hänsyn till den relativt stora överlasten 
(100 kPa) som påförts markytan i den senare beräkningen lyfter SGI frågan om 
beräkningen är korrekt utförd och efterfrågar ett förtydligande.  

 
COWI Kommentar: Stabilitetsberäkningar justeras enligt övriga kommentarer 
i SGI:s utlåtande vilket ändrar resultaten för säkerhetsfaktorn mellan obelastad 
och belastad sektion  

 

 I kombinerad analys redovisas friktionsvinkeln (p'=0° i leran för dränerad 
hållfasthet, vilket borde resultera i en extremt låg skjuvhållfasthet i lerlagret. SGI 
efterfrågar därför ett förtydligande avseende indata i beräkningarna för 
kombinerad analys i såväl sektion A som sektion B.  

I [2] saknas i sektion A redovisning av den djupa glidytan för odränerat brott, 
endast dränerat brott närmast Ätran redovisas i bilaga 3 s. 3 och 6. SGI efterfrågar 
även en redovisning av kritisk glidyta för det odränerade brottet för att möjliggöra 
bedömning av inverkan av vald odränerad skjuvhållfasthet på beräknad 
säkerhetsfaktor för djupa glidytor genom lerlagret.  
 
COWI Kommentar: Redovisning av stabilitetsberäkningar justeras.  

 
 En odränerad skjuvhållfasthet, Cu, har utvärderats för jorden mellan nivå +155 till 

+140 baserat på utförda CPT-sonderingar. I Skredkommissionens rapport 3:95 
anges följande avseende värdering av hållfasthetsvärden från CPT-sondering: 
"...hållfasthetsvärden bör inte användas utan kompletterande undersökningar 
om de inte är så höga att det klart framgår att inga stabilitetsproblem 
föreligger" (s. 5.17). 
 
SGI anser generellt att vid utredning av stabiliteten inom och utanför 
planområdet behöver osäkerheten i utvärderad skjuvhållfasthet från CPT-
sonderingarna beaktas, t.ex. genom verifiering av erhållna värden med annan 
metod, genom känslighetsanalys eller på armat sätt som bedöms vara lämpligt. I 
[2] har en känslighetsanalys utförts. I [2] anges att skjuvhållfastheten i leran har 
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reducerats med 10 %, men enligt bilaga 3 s. 6-7 motsvarar minskningen istället ca 
7 % (Cu har reducerats från 60 kPa till 56 kPa). SGI ställer frågan om man med 
denna reduktion har hanterat de osäkerheter som finns avseende val av Cu, dvs 
om reduktionen är tillräcklig för att kunna utesluta otillfredsställande stabilitet i 
aktuella sektioner. SGI efterfrågar därför ett förtydligande avseende hur 
osäkerheter i valt värde på Cu har beaktats i [2]. 
 
COWI Kommentar: Större delen av jordlagerföljden består av 
friktionsmaterial där de översta metrarna är undersökta med störd 
provtagning. Inom detaljplaneområdet har 7 CPT-sonderingar gjorts vilka har 
utvärderats i datorprogrammet Conrad. Conradutvärderingen visar på ett 
skiktat material med silt och sand men mot djupet ökar innehållet av lera. 
Från djupet ca 14–23 m under markytan redovisar Conrad en lera med 
tunnare skikt av silt. Conrad har en svaghet i att utvärdera skillnaden mellan 
en lera och en lösare silt varav det finns en osäkerhet om en lera återfinns mot 
djupet eller om materialet i stället fortsatt är en silt. Med tanke på 
friktionsjordslagret ovan leran gjorde fältpersonalen, i samråd med 
handläggaren, bedömning att det inte var möjligt att vare sig göra vingförsök 
som skulle vara tillförlitlig eller ta upp några ostörda prover utan att först 
installera ett foderrör, vilket är en kostsam metod.  
 
Osäkerheten om materialet består av en lera eller en silt har hanterats i 
utredningen genom att materialet har modellerats som en lera, då det bedöms 
vara det mest ofördelaktiga i beräkningarna. Ett försiktigt värde har valts för 
lerans odränerade skjuvhållfasthet dessutom har en känslighetsanalys där 
lerans odränerade skjuvhållfasthet har sänkts ytterligare.  
 
En komplettering med nya undersökningar anses inte vara försvarbart ur 
kostnadssynpunkt i förhållande till förväntade kvalitativa data. Det är 
rimligare att göra en än mer konservativ känslighetsanalys som t.ex. sänka 
vald odränerad skjuvhållfasthet med 20 kPa.  
 

 För att kunna utvärdera vilken effekt valt värde på Cu har på beräknad 
säkerhetsfaktor efterfrågar SGI en kompletterande känslighetsanalys där endast 
värdet på Cu reduceras medan hållfasthetsparametrama i de övriga jordlagren 
bibehålls.  
 
COWI Kommentar: Stabilitetsberäkningar justeras  
 

 I [2] har stabilitetsberäkningama utförts för en utbredd last inom planområdet 
motsvarande 100 kPa samt en last på 20 kPa inom området 0-4 m från 
släntkrönet i planområdets sydöstra hörn. I [2] rekommenderas att dessa 
lastförutsättningar ska införas som lastrestriktioner i planen. I plankartan saknas 
dock planbestämmelser som reglerar den maximalt tillåtna belastningen. SGI 
anser att det ska säkerställas i planen att de lastbegräsningar som antagits i 
stabilitetsberäkningama efterföljs i samband med om- och/eller utbyggnad.  
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COWI Kommentar: Lastrestriktioner bör läggas till i detaljplanen och tillhörande 
beskrivning.  

 
 Sammanfattningsvis anser SGI att identifieringen av riskområden med hänsyn till 

ras och skred behöver ses över inom och utanför planområdet samt att indata i 
stabilitetsberäkningama behöver en översyn och justeras vid behov. Även 
osäkerheter i den valda metoden för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet 
behöver beaktas för att kunna göra en bedömning av planområdets stabilitet.  

 
COWI Kommentar: Sammanfattningsvis bedömer COWI de geotekniska 
förhållandena i området som goda och delar inte SGI:s uppfattning om att 
ytterligare undersökningar ska utföras. Stabilitetsberäkningar där φ'=0° bör 
justeras, men eftersom förändringen ger ökad hållfasthet bedöms inte 
förändringen påverka stabiliteten negativt inom området. 

 
Sammanfattande kommentar: Olika tolkningar av koefficienternas betydelse 
är inget som kan hanteras i detaljplanearbetet utan behöver hänskjutas till 
detaljprojektering med de då aktuella lasterna i bygglovsansökan. Fördjupade 
geotekniska utredningar bör därför ske vid bygglov med då kända laster. Därför 
väljer kommunen att inte ytterligare utreda koefficienternas betydelse. 
Lastrestrektioner bör bedömas vid detaljprojektering av industriverksamhet. 
Justering av uträkningar har ej genomförts då kommunen har valt att gå på de 
utredningar som har presenterats vid samråd och granskning.  
 

3. Lantmäteriet 
 På s. 19 i planbeskrivningen redovisas de fastighetsrättsliga konsekvenserna 

planförslaget medför. Det som dock ser ut att saknas är vad som händer med 
Bogesund s:1. I planförslaget har del av Bogesund s:1 planlagts med allmän plats 
GATA. Det bör därmed kompletteras i planbeskrivningen hur s:1 kommer 
påverkas.  Kommentar: Kompletteras. Texten har uppdaterats hur s:1 kommer 
att påverkas. Det föreliggande planförslaget anger samma ändamål för 
marksamfällighetens användning som i den nu gällande detaljplanen från 1972. 
Planförslaget medför med andra ord ingen förändring av markanvändningen. 
 
Frågan om inlösen av samfälligheten har inte aktualiserats de senaste 50 åren 
men om det i framtiden skulle bli aktuellt att lösa in samfälligheten kan eventuella 
oklarheter i delägarkretsen utredas i den kommande lantmäteriförrättningen. Det 
bedöms inte som befogat att i nuläget utreda delägarkretsen ytterligare. 
 

 På s. 5 i planbeskrivningen framgår att Bodesund s.1 inte är fullständigt utredd. 
Eftersom samfälligheten påverkas av planförslaget så bör delägarna utredas, så att 
samtliga delägare redovisas i fastighetsförteckningen såsom delägare som 
påverkas av planförslaget. Kommentar: Noteras. Se svar ovan. 
 

 Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att 
kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. På motsvarande sätt 
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blir kommunen skyldig att lösa in den allmänna platsen, som kommun är 
huvudman för, om berörd fastighetsägare begär det, enligt PBL 14 kap 14 §. Detta 
har betydelse främst för Bogesund s:1. Kommentar: Kompletteras. Text har 
lagts till på sidan 18 angående inlösen av mark. 

4. Trafikverket 
 Trafikverket anser att synpunkterna från samrådet har beaktats. Trafikverket har 

därmed inga invändningar mot att planen antas.  Kommentar: Noteras. 

5. Polismyndigheten 
 Polismyndigheten har redan yttrat sig i frågan och har ej någon erinran som 

ändrar tidigare yttrande. Kommentar: Noteras.  

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   

6. Ulricehamns Energi 
 Kapaciteten på brandposten bör inte skrivas ut i 

planhandlingarna(Brandvattenförsörjning sid. 9). Räddningstjänsten har tillgång 
till information gällande kapaciteten i UEAB:s brandvattenposter sedan tidigare 
och att den informationen inte behöver kommuniceras ut till allmänheten. 
Kommentar: Kompletteras. Texten gällande kapaciteten har tagits bort från 
planbeskrivnigen.  
 

 Planområdet ser inte ut att ligga inom vattenskyddsområdets primära zon, utan 
enbart den sekundära skyddszonen. Kommentar: Kompletteras. 
Planbeskrivningen och plankartan har uppdaterats med att planområdet enbart 
ligger inom den sekundära skyddszonen. 
 

 Det ansvar som tilldelas Ulricehamns Energi gällande utbyggnad av 
dagvattenledningar, ryms under ”Det allmänna VA-ledningsnätet”. 
Tilläggspunkten ”Dagvattenledningar” kan misstolkas som något utöver detta och 
punlkten bör därför tas bort. Kommentar: Kompletteras. Tilläggspunkten har 
tagits bort. 

Övriga 

7. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 Planbestämmelser kopplat till risker med farligt gods gäller över större delen av 

planområdet. Riskhanteringsavståndet är 150 meter och utanför detta ställs sällan 
krav på åtgärder. I planbeskrivningen står det på några ställen att det är de 
närmsta 150 meterna mot riksvägen som avses. Det är möjligt att det är tillräckligt 
att det förtydligas i planbeskrivningen, men se gärna över om plankartan behöver 
förtydligas. Exempelvis så gjordes en egenskapsgräns på 100 meter för 
Verkstaden 1, vilket skulle kunna vara rimligt även här. Kommentar: 
Kompletteras. Texten i planbeskrivningen har förtydligats på sidan 9 om olika 
ågärder.  



9 (9) 

 
 Gällande släckvattenhantering: bra att det står med! Vill bara förtydliga att det 

inte är så bra att stoppa upp diken om de inte är täta, då det giftiga vattnet 
infiltreras i marken istället. Hellre avstängning av ledningar och/eller täta diken. 
Kommentar: Kompletteras. Planbeskrivningen har kompletterats på sidan 15. 

8. Skanova AB 
 Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns 

något att invända mot planförslaget.  Kommentar: Noteras. 

9. Postnord Sverige AB 
 PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 

vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox 
på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. Kommentar: Noteras. 

 

 

 
 

 

 

Kjell Jonsson   Rasmus Karlsson 
Planchef                                               Planarkitekt 
Planenheten                                        Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad             Miljö och samhällsbyggnad       

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 
Dnr 2021/543 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Miljö- och byggnämndens reglemente antas och ersätter tidigare reglemente.  
 
Reglementet börjar gälla från och med 2022-01-01. 
 
Sammanfattning 
Reglementet reglerar miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt. Reglementets 
syfte är att komplettera de bestämmelser om nämnder som finns i kommunallagen. Miljö- 
och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
inom området utifrån plan- och bygglagen beträffande ärenden och andra uppgifter som 
avser myndighetsutövning mot enskild.  
 
Revideringarna i reglementet är till stor del av redaktionell karaktär samt vissa 
förtydliganden. Ändringarna är markerat med gult i dokumentet och de som föreslås tas bort 
är överstruket. Ett tillägg i reglementet är att protokollet nu även kan justeras digitalt.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-11 från samhällsbyggnadschef 
2 Reglemente för miljö- och byggnämnden 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens reglemente antas och ersätter tidigare reglemente.  
 
Reglementet börjar gälla från och med 2022-01-01. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-10-11 

Tjänsteskrivelse Revidering av miljö- och 
byggnämndens reglemente 
Diarienummer 2021/543, löpnummer 3390/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens reglemente antas och ersätter tidigare reglemente.  
 
Reglementet börjar gälla från och med 2022-01-01. 
 
Sammanfattning 
Reglementet reglerar miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt. Reglementets 
syfte är att komplettera de bestämmelser om nämnder som finns i kommunallagen. Miljö- 
och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
inom området utifrån plan- och bygglagen beträffande ärenden och andra uppgifter som 
avser myndighetsutövning mot enskild.  
 
Revideringarna i reglementet är till stor del av redaktionell karaktär samt vissa 
förtydliganden. Ändringarna är markerat med gult i dokumentet och de som föreslås tas bort 
är överstruket. Ett tillägg i reglementet är att protokollet nu även kan justeras digitalt.  
 
 
Ärendet 
Reglementet reglerar miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt. Reglementets 
syfte är att komplettera de bestämmelser om nämnder som finns i kommunallagen. 
 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt inom området utifrån plan- och bygglagen beträffande ärenden och andra uppgifter 
som avser myndighetsutövning mot enskild. Miljö- och byggnämnden ansvarar också för 
tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och förordningar som styr nämndens verksamhet. 
 
Revideringarna i reglementet är till stor del av redaktionell karaktär samt vissa 
förtydliganden. Ändringarna är markerat med gult i dokumentet och de som föreslås tas bort 
är överstruket. Ett tillägg i reglementet är att protokollet nu även kan justeras digitalt. Denna 
möjligt finns då kommunen har ett upphandlat system för digital signering som uppfyller alla 
juridiska krav och övriga krav på spårbarhet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Reglemente för miljö- och byggnämnden 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Miljö- och byggnämnden 
Författningshandboken  
 
 
 

Sebastian Olofsson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
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Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna 
enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Detta reglemente reglerar 
miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt. 

 
 

Syfte 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser om nämnder som finns i 
kommunallagen. Bestämmelserna i detta reglemente gäller för kommunens 
myndighetsnämnd för miljö- och byggfrågor, här nedan benämnd miljö- och byggnämnden. 

 
 

Miljö- och byggnämndens uppgifter 

§ 1 Miljö- och byggnämndens övergripande uppgifter 
§ 1 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt inom området utifrån plan- och bygglagen beträffande ärenden och andra uppgifter 
som avser myndighetsutövning mot enskild. Miljö- och byggnämnden ansvarar också för 
tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och förordningar som styr nämndens verksamhet. 

 
Med myndighetsutövning mot enskild avses att för enskild part besluta om förmån, rättighet, 
skyldighet eller annat jämförbart förhållande samt att utöva tillsyn i sådant ärende. 

 
Miljö- och byggnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn 
enligt livsmedelslagen, tobakslagen och lagen om handel med receptfria läkemedel som avser 
myndighetsutövning mot enskild. 

 
Miljö- och byggnämnden fullgör även kommunens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen som avser myndighetsutövning mot enskild. 

 
2 § 
Miljö- och byggnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge yttranden och lämna 
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, annan nämnd eller 
kommunalförbund. 

 
Miljö- och byggnämnden ska ansvara för de uppgifter som med stöd av lag eller annan 
författning överlämnas från statliga myndigheter och som kommunfullmäktige har beslutat 
ska ligga inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Uppgifter som överlämnas från statlig myndighet och är av sådan karaktär att de är direkt 
hänförliga knyter an till nämndens befintliga verksamhetsområde, kräver inte beslut i 
kommunfullmäktige för att upptas inom nämndens ansvarsområde. 
Miljö- och byggnämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige ger 
nämnden. 
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Miljö- och byggnämnden ska själv eller genom ombud föra kommunernas talan i alla mål och 
ärenden som avser nämndens ansvarsområde, om inte uppgiften åvilar tillhör någon annan. 

 

§ 2 Personalresurser 
§ 3 
För bistånd med handläggningen av miljö- och byggnämndens ärenden disponerar nämnden 
erforderliga tilldelade personalresurser inom förvaltningsorganisationen. Kommunstyrelsen 
är anställningsmyndighet för denna personal. 

 

§ 3 Personuppgiftsansvar 
§ 4 
Kommunstyrelsen är enligt dataskyddsförordningen (Regulation (EU) 2016/679) 
personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i 
miljö- och byggnämndens verksamhet. 

 

§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 
§ 5 
Miljö- och byggnämnden beslutar i frågor inom sitt verksamhetsområde och i frågor som den 
enligt lag eller annan författning ska handha sköta. 

 
Miljö- och byggnämnden ska utifrån gällande lagstiftning och förordningar som reglerar 
verksamheten avge yttranden och lämna upplysningar till externa myndigheter inom sitt 
verksamhetsområde. 

 

Miljö- och byggnämndens arbetsformer 
§ 5 Sammansättning 
§ 6 
Miljö- och byggnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 

 
 

§ 6 Ersättarnas tjänstgöring 
§ 7 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
Den ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska själv snarast kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska 
ersättarna de tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare, som kommer längre ner i 
ordningen. 

 

§ 7 Jäv eller annat hinder 
§ 8 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 

 

§ 8 Yttranderätt 
§ 9 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar. 

 

§ 9 Ersättare för ordföranden 
§ 10 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i del av eller i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att tillfälligt vara 
ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 
ordföranden har utsetts. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Sammanträdena 
§ 10 Tidpunkt 
§ 11 
Miljö- och byggnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden 
bestämmer. Extra sammanträde enligt de särskilda bestämmelserna i kommunallagen ska 
hållas snarast efter det att ordföranden fått begäran om det. 

 

§ 11 Kallelse och handlingar 
§ 12 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Med 
kallelsen ska handlingar inför sammanträdet gå ut. Handlingarna ska vara ärenden för 
beredning samt förvaltningens och ordförandes förslag till beslut. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas skickas till varje ledamot och ersättare senast fem 
dagar för före sammanträdesdagen. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 
Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta om att sammanträde genomförs med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får bara äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 

§ 12 Ordföranden 
§ 13 
Det åligger miljö- och byggnämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av 
betydelse för nämndens verksamhet. 

 

§ 13 Justering av protokoll Protokoll 
§ 14 
Protokollet ska hanteras i enlighet med 5 kap. 67 § kommunallag (2017:725) det vill säga: 
 
Protokollet ska för varje ärende redovisa 
  1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka, 
  2. i vilken ordning ordförande har lagt fram förslag till beslut, 
  3. genomförda omröstningar och resultaten av dem, 
  4. vilka beslut som fattats, 
  5. vilka ledamöter som deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, 
och 
  6. vilka reservationer som anmälts mot besluten 

 
Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av ordföranden och en ledamot. 

 
Miljö- och byggnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En 
sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

§ 14 Reservation 
§ 15 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftlig. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

 

§ 15 Delgivning 
§ 16 
Delgivning med miljö- och byggnämnden sker med ordföranden eller nämndens sekreterare. 
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§ 16 Undertecknande av handlingar 
§ 17 
Skrivelser och andra handlingar, som beslutas av miljö- och byggnämnden, ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 

 
I övrigt bestämmer miljö- och byggnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
 

§ 17 Beredning av ärenden 
§ 18 
De ärenden som ska avgöras av miljö och byggnämnden i dess helhet, ska beredas av 
presidiet, om beredning behövs. När ärendet beretts av presidiet ska miljö- och 
byggnämndens ordförande lägga fram förslag till beslut. Förvaltningens förslag till beslut ska 
alltid läggas fram till nämnd.  
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-11-16 

 Sida 1 av 1 
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Gemensam avfallsplan 2021-2030 
Dnr 2021/48 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Gemensam avfallsplan 2021 - 2030 antas.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 10 september 2021 
beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta den gemensamma avfallsplanen.   
Förslag till ny gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens 
åtta medlemskommuner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-25 från kanslichef 
2 Boråsregionen Gemensam avfallsplan 2021-2030 
3 Protokollsutdrag § 55 210910 Gemensam avfallsplan 
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Gemensam avfallsplan 2021 - 2030 antas.  
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Gemensam avfallsplan 2021 - 2030 antas.  
 
Sammanfattning 
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beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta den gemensamma avfallsplanen.   
Förslag till ny gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens 
åtta medlemskommuner. 
 
 
Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 10 september 2021 
beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta den gemensamma avfallsplanen.   
 
Förslag till ny gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens 
åtta medlemskommuner. Förslaget skickades ut på remiss under perioden februari till maj 
2021. Under denna tid ställdes också avfallsplanen ut i respektive kommun. Svaren på 
remissen har analyserats och har till viss del arbetats in i det nya förslaget till avfallsplan. 
Ulricehamns kommun har i sitt yttrande framfört att det saknas mål eller ställningstagande 
för hantering och omhändertagande av invasiva arter. Det har inte tagits med i slutversionen 
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medlemskommuner om samverkan i frågan som kan hanteras utanför den gemensamma 
avfallsplanen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Boråsregionen Gemensam avfallsplan 2021-2030 
2 Protokollsutdrag § 55 210910 Gemensam avfallsplan 
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Avfall i nytt fokus
Till avfall räknas alla föremål, material eller ämnen som innehavaren vill göra sig av 
med eller är skyldig att göra sig av med� Avfall är något som vi alla kan relatera till och 
som berör oss på olika sätt� Avfall uppkommer exempelvis hemma i köket, i garaget, 
i äldreomsorgen, i förskolan och skolan, på våra kontor, i matsalar, vid byggnationer, 
i våra parker och på våra gator� Vi ger alla upphov till avfall och behöver därmed 
alla ta ett ansvar tillsammans� De kommande åren behöver vi därför sätta avfall 
i ett nytt fokus� Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är en värdefull resurs 
vilket möjliggör ett hållbart kretslopp, en hållbar materialanvändning och en hållbar 
produktion och konsumtion�

Avfallstrappan och cirkularitet
Sedan flera decennier tillbaka arbetar 
avfallsbranschen enligt den så kallade 
avfallstrappan� Avfallstrappan bygger på 
EU:s avfallshierarki som är en del av EU:s 

avfallsdirektiv och är även införd i miljöbalken� 
Avfallstrappan är betydelsefull då den tydligt 
visar hur viktigt det är att tänka till redan i ett 
tidigt skede för att förebygga avfall� Den visar 
prioriteringen, det vill säga att det till exempel är 

Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är 
en värdefull resurs vilket möjliggör ett hållbart 
kretslopp, en hållbar materialanvändning och 
en hållbar produktion och konsumtion.

6

Avfallsplan 2021–2030



viktigare att fokusera på förebyggande 
av avfall än på att materialåtervinna� 
Eller att det är bättre att 
materialåtervinna än att elda upp 
resurserna� Men hur gör vi då med det 
avfall som ändå uppstår? Vi behöver 
tänka mer cirkulärt och hållbart� 
Uttaget av jungfruligt material måste 
minska och vi måste istället bli bättre 
på att nyttja det material som redan 
finns i kretsloppet. Detta leder också 
till att minimera det avfall som uppstår 
eftersom produkter eller material kan 
användas på nytt� 

Förändrat synsätt
Avfall är inte bara ett miljöproblem 
utan även en ekonomisk förlust� En 
genomsnittlig svensk producerar 467 
kilo kommunalt avfall per år� En allt 
större del av detta återvinns och allt 
mindre avfall deponeras� Men hur 
kan vi ändra vårt sätt att producera 
och konsumera så att vi ger upphov 
till mindre mängd avfall? Vi som 
konsumenter har makt att ställa krav 
på producenterna� Det ska vara ett 
försäljningsargument att designa en 

Figur 1. Avfallstrappan inklusive nedskräpning som ett sista trappsteg. Avfallstrappan anger 
vad som ska prioiteras. Att minimera och förebygga uppkomsten av avfall är det viktigaste 
följt av att återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och deponera. 

Visste du att:

• Tillverkningen av en mobiltelefon genererar 86 kg 
avfall (Källa: IVL 2015)�

• I Sverige genererar vi 95 kilo matavfall per person och 
år (Källa: Naturvårdsverket 2021)�

• Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i 
Sverige varje år (Källa: HSR 2021)�

• En privatperson genererar nästan 470 kg avfall per år, 
detta är mer än en fördubbling sedan 70-talet (Källa: 
Avfall Sverige 2021)�  

• Sverige rankas som nummer 14 av 28 länder i Europa 
i en undersökning av hur cirkulära våra ekonomier är, 
det vill säga hur väl vi återanvänder, återvinner och 
drar ner på avfallet� Vi i Sverige är bra på kommunal 
återvinning, men vi har en stor mängd avfall, och 
det drar ner oss i jämförelse med andra europeiska 
länder (Källa: POLITICO circular economy index 2018)�    

• Världen är 8,6 % cirkulär� Det betyder att 8,6 % av 
de råvaror så som mineraler, metaller och biomassa 
som används inom världsekonomin återvinns varje år 
(Källa: Circularity Gap Report 2021)�
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Figur 2. Cirkulärt system 
för hållbar material- och 
resursanvändning där material 
och produkter återanvänds och 
återvinns vilket minimerar uttaget 
av nytt material samt minimerar 
avfallet. Detta innefattar också en 
genomtänkt design och produktion 
som tillåter återanvändning och 
återvinning.

hållbar produkt� På sikt ska det bli 
så självklart att vi inte ens behöver 
fundera över det� Utmaningen är att 
vi inte börjar ursäkta våra nyinköp 
med att produkten i ett senare skede 
kan återvinnas� Det är fortfarande 
avfallstrappans prioriteringar som 
gäller – det viktigaste är att förebygga 
att avfall uppstår� Förebyggande 
av avfall behöver inte betyda att 
konsumtionen ska minska, men den 
behöver förändras och bli mer hållbar� 
Produkter ska få vara produkter så 
länge som möjligt där laga, byta, låna 
och hyra är förstahandsval istället för 
att göra sig av med och köpa nytt� 

Vår gemensamma avfallsplan och 
de sex målområden den består 
av, sätter avfall i ett nytt fokus och 
främjar cirkulära system� Det är din 
och min gemensamma avfallsplan – 
tillsammans tar vi ansvar! 

Långsiktiga effekter av avfallsplanen enligt 
hållbarhetens tre dimensioner: 

• Miljömässiga aspekter� 

 - minskade utsläpp�  

 - minskad miljöpåverkan�  

 - bättre hushållning med resurser� 

• Sociala aspekter�  

 - mindre nedskräpning bidrar till ett tryggare 
samhälle� 

 - en region som är hållbar och som invånarna 
kan vara stolta över�  

 - mer kunskap och ökat engagemang bland 
invånarna� 

• Ekonomiska aspekter� 

 - förändrad konsumtion som leder till besparingar� 

 - mindre slit och släng�  

 - ökad återanvändning�  

 - minskat matsvinn och minskat slöseri på resurser�  

8

Avfallsplan 2021–2030



En gemensam avfallsplan för en 
hållbar Boråsregion
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka 
för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- 
och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region�

Bakgrund
Boråsregionen består av de åtta kommunerna 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda med 
ungefär 226 000 invånare (år 2019)� Denna 
avfallsplan beskriver hur kommunerna planerar 
att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 
2030 med ett fokus på en cirkulär och hållbar 
resursanvändning� 

Det finns en nuvarande regional avfallsplan för 
Boråsregionen som sträcker sig från 2012 fram 
till 2020� Det beslutades under 2019 att en ny 
gemensam regional avfallsplan skulle tas fram� 
Genom att ta fram en gemensam avfallsplan 
kan kommunerna dra nytta av varandras 
erfarenheter och kompetens och tillsammans 
ta nästa steg i den omställning som krävs för 
ett cirkulärt hållbart samhälle� Avfallsplanens 
mål har tagits fram med hjälp av sex olika 
fokusgrupper som har fokuserat på varsitt 
målområde� Fokusgrupperna bemannades 
med tjänstepersoner från våra åtta kommuner 
samt ett antal externa representanter� 
Representationen i fokusgrupperna var bred; 
bland annat deltog personer från följande 
enheter i kommunerna: avfall, miljö, kost, 
samhällsplanering, förskola, skola, äldreomsorg, 
fastighet, kommunala bostadsbolag, gata och 
park� Fokusgrupperna har belyst utmaningarna 
och behoven inom respektive målområde och 
har till slut landat i ett antal mål som utgör 
huvuddelen av Boråsregionens avfallsplan�  

Genom att ta fram en gemensam avfallsplan 
kan kommunerna dra nytta av varandras 
erfarenheter och kompetens. 

Figur 3. Karta över Boråsregionen.
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Styrning av avfallsplanen
Enligt Naturvårdsverket föreskrifter om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av 
avfall (NFS 2020:6) ska varje kommun ha en 
avfallsplan� Tillsammans med avfallsföreskrifter 
utgör detta kommunens renhållningsordning� En 
avfallsplan är ett strategiskt styrdokument och 
ett viktigt instrument för kommunen att driva på 
utvecklingen mot att minska avfallsmängderna, 
hushålla med resurser och minska negativ 
miljöpåverkan� I avfallsplanen fastställs mål 
och åtgärder för att förebygga och hantera 
avfall, förebygga och begränsa nedskräpning 
samt tydliggöra avfallets roll i fysisk planering� 
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för 
det avfall som kommunen ansvarar för, det vill 
säga både det avfall som uppkommer i hushållen 
samt avfall som uppkommer i kommunens egna 
verksamheter� 

Tidigare har enheter inom kommunen som 
arbetar med avfall och återvinning huvudsakligen 
arbetat med att uppfylla mål i avfallsplanen och 
detta har framförallt finansierats via avfallstaxan. 
De nuvarande föreskrifterna (NFS 2020:6) 
ställer dock krav på en ökad samverkan inom 
och mellan kommunens olika förvaltningar och 
bolag vilket anses nödvändigt för att nå mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning, ökad 
återvinning, minskad nedskräpning och att få in 
avfall som en naturlig del i samhällsplaneringen� 

Det innebär att de åtgärder som genomförs 
för att uppfylla mål i avfallsplanen kan behöva 
finansieras av skattemedel och externt 
finansierade projekt.

Regleringar inom avfallsområdet 
Avfallsområdet regleras både av nationell 
och EU-lagstiftning� Inom EU gäller 
avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav 
på medlemsstaterna att minska mängden 
avfall samt främja återanvändning och 
materialåtervinning� EU-kommissionen har även 
tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som 
innehåller en plan för att sluta kretsloppet och 
hantera alla faser av en produkts livscykel: från 
konsumtion och produktion till avfallshantering 
och marknaden för returråvaror� Nationellt är det 
miljöbalken (1998:808)  samt avfallsförordningen 
(2020:614) som styr arbetet kring avfall�

Tidsram för Boråsregionens avfallsplan
För samtliga mål i Boråsregionens avfallsplan 
gäller att målen ska nås till år 2030� Däremot 
skiljer sig basåret mellan målen� I de fall där det 
redan idag finns ett uppföljningsmått eller en 
indikator som kommunerna använder sig av är 
basåret 2021� I de fall där målen och det arbete 
som kommer krävas för att nå målen är relativt 
nya för kommunerna, behöver ett mätbart 
utgångsläge tas fram och därför är basåret för 
dessa mål istället 2022� 
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Implementering, genomförande 
och uppföljning
För att avfallsplanens mål ska nås krävs ett strukturerat, effektivt och uthålligt 
arbete� Målen är långsiktiga och för att nå resultat krävs därmed ett långsiktigt 
strategiskt arbetssätt�

Genomförande av avfallsplanen
En avfallsplan är en kommunal plan för att 
minska avfalletsmängd och farlighet� Därav 
har kommunen det övergripande ansvaret 
att planen verkställs�  För att nå målen i 
avfallsplanen kommer handlingsplaner eller 
motsvarande arbetas fram kommunvis� 
Kommunerna kommer behöva prioritera 
bland målen för att fram till 2030 arbeta med 
samtliga� Avfallsplanen innehåller inga tidsatta 
åtgärder vilket ytterligare gör det möjligt för 
kommunens olika verksamheter att välja vilka 
åtgärder man arbetar med under planens 
giltighetstid� Flera av målen är långsiktiga och 
det krävs en ödmjukhet inför takten åtgärderna 
kan genomföras i respektive kommun� Det 
handlar om en balansgång i resurser och 
tid, men ett fortsatt samarbete mellan 
kommunerna i Boråsregionen kommer vara av 
stor vikt för att realisera målen� En viktig faktor 
för att få ett lyckat genomförande av planen 
är en samordnande funktion som kan vara ett 
stöd ut mot alla kommuner� En annan viktig 
faktor är samarbete med andra aktörer utanför 
kommunens egna verksamheter, exempelvis så 
som privata fastighetsbolag och akademin�

Regionalt avfallsnätverk
I Boråsregionen finns ett avfallsnätverk med 
representanter från alla åtta kommuner� Denna 
gruppering är en viktig del i avfallsplanens 
genomförande genom att de agerar som 

samordnare för avfallsplanen gentemot sin 
kommun� Det bör förtydligas att ansvaret för 
genomförande av avfallsplanen inte ligger 
på denna gruppering� Det är av stor vikt att 
övriga delar av kommunen som träffas av 
avfallsplanens mål och åtgärder tar ansvar och 
är delaktiga i uppfyllande av planen, se bilaga 2�

Fokusgrupper
Under framtagande av Boråsregionens 
avfallsplan bildades ett antal fokusgrupper 
med ansvar för varsitt målområde� Detta 
arbetssätt och dessa funktioner kommer 
fortsatt vara värdefull kompetens under 
genomförandet av avfallsplanen�

Övriga regionala nätverk
I Boråsregionen drivs ett antal nätverk som 
kan agera som viktiga forum för uppfyllande 
av avfallsplanens mål� Det miljöstrategiska 
nätverket är av stor vikt för arbetet med målen 
och åtgärderna i avfallsplanen. Ett flertal av 
målen har direkt koppling till det miljöstrategiska 
arbetet som bedrivs i kommunerna� Dessutom 
är nätverket för samhällsbyggnadschefer, 
kulturnätverket, nätverk för äldreomsorg, 
funktionshinder och skola samt Business 
Region Borås med näringslivschefer eller 
näringslivsansvariga viktiga�

Målen i avfallsplanen är långsiktiga och  
för att nå resultat krävs ett långsiktigt 
strategiskt arbetssätt.
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Kostnader under planens 
genomförande
En del av åtgärderna i avfallsplanen kan 
genomföras inom ramen för befintlig budget 
och personal� Andra åtgärder kan komma att 
kräva mer personalresurser eller en drifts- eller 
investeringskostnad� Flertalet av målen kan 
initialt innebära en kostnad, men en besparing 
och sjunkande kostnader på sikt eftersom 
de bidrar till minskade avfallsmängder, färre 
nyinköp, ökat återbruk, ökad materialåtervinning 
och minskad nedskräpning� Finansiering av 
åtgärderna kan ske via avfallstaxan eller via 
skattemedel. Externt finansierade projekt kan 
också bidra till att nå målen i Boråsregionens 
avfallsplan� Det sistnämnda är en viktig faktor för 
de mål i avfallsplanen som med fördel samordnas 
regionvis. Det finns flera exempel på detta, 
exempelvis mål 3�1 avseende ett ökat återbruk 
av möbler och textil i kommunens verksamheter 
samt mål 3�2 avseende ökat återbruk och 
återvinning av bygg- och rivningsmaterial�

Uppföljning av avfallsplanen
Ansvar för uppföljning av målen har de 
som är utpekade som ansvariga för målen 
i bilaga 2� Varje ansvarig följer upp arbetet 
med målen och rapporterar resultatet till sin 
kommunrepresentant i avfallsnätverket en gång 
om året� Representanten i avfallsnätverket har 
ansvar över att  resultatet sammanställs för sin 
kommun. Avfallsnätverket träffas årligen för att 
sammanställa uppföljningen på en delregional 
nivå. Indikatorer för varje mål finns i planen och  
vissa indikatorer bjuder in till valmöjligheter, 
exempelvis indikatorn för engångsartiklar� 
Vilka engångsartiklar som mäts bestämmer 
kommunerna själva och det är då viktigt att det 
redovisas vad som har mätts och hur� 
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Målstruktur och läsanvisningar
Avfallsplanens målområden och mål berör flera olika delar av kommunens 
verksamheter, vårt näringsliv samt våra kommuninvånare� Nedan ges en översikt över 
målstrukturen samt läsanvisningar som pekar på vilka områden som berör just dig 
och din organisation lite extra� 

Målstruktur
Målområdena beskriver avgränsningen för 
målen som innefattas i området� Boråsregionens 
avfallsplan omfattas av sex målområden�

Målen är gemensamma för Boråsregionens 
kommuner och tillsammans når vi målen och 
utvärderar planen. En del av målen är siffersatta 
medan andra mål anger öka eller minska� Detta 
beror på att för vissa mål har kommunerna 
kommit en bit på vägen i arbetet, nuläget är känt 
eller det finns ett tydligt globalt eller nationellt 
mål som pekar på en siffra och därmed har ett 
siffersatt mål formulerats. För de mål där det 

krävs ett större arbete initialt för att komma 
igång eller där ett mätbart nuläge behöver tas 
fram har öka eller minska angivits istället för en 
siffra. För en del av målen har våra kommuner 
kommit olika långt i arbetet och konsensus kring 
ett siffersatt mål har nåtts alternativt så anges öka 
eller minska� Viktigt att betona är att vissa utav 
basåren kan skilja sig från andra år då exempelvis 
stora inköp sker under vissa perioder� Skulle ett 
basår visa sig vara ett år då stora inköp gjorts kan 
kommunerna slå ihop två år för att ta fram en mer 
representativ siffra. Totalt har 16 mål formulerats i 
Boråsregionens avfallsplan�

Målen är gemensamma för Boråsregionens 
kommuner och tillsammans når vi målen och 
utvärderar planen. 

Figur 4. Avfallsplanens målstruktur innefattar sex olika målområden, totalt 16 mål samt en 
åtgärdsbank med aktiviteter för att uppnå målen.
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Tabell 1. Exempel på olika aktörer inom och utanför kommunen som berörs och träffas av målen.

Åtgärder presenteras i form av en åtgärdsbank 
där kommunerna kan genomföra de åtgärder 
som är lämpliga i respektive kommun� 
Åtgärderna är det konkreta arbete som 
kommunerna och de kommunala bolagen 
kommer arbeta med för att uppfylla målen� En 
del av åtgärderna kan genomföras i samarbete 
kommunerna emellan medan en del åtgärder 
med fördel genomförs kommunvis�

Indikatorer är framtagna för respektive mål för att 
kunna följa upp och utvärdera arbetet med målen�

Läsanvisningar
Avfallsplanens mål träffar många olika delar av 
kommunens verksamhet samt också vårt näringsliv 
och våra kommuninvånare� Alla mål är viktiga men 
Tabell 1 ger en vägledning kring vilka mål som är 
extra viktiga för just dig och din organisation�

Aktör Målområde Mål

Avfall och miljö (strategiskt arbete)

1.1

2.2

3.3

Byggnation och rivning 3.1 3.3 3.4

Fastighet

1.1 1.2

3.1 3.3

4.1 4.4

Gata, park, vatten och avlopp
3.1 3.3 3.4

Kommunikation

1.1

3.1 3.2 3.3

4.4
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Kommuninvånare

1.1

2.1 2.2

3.1 3.2 3.3

4.1 4.3 4.4

Kost 1.2 1.3

Kultur, fritid och folkhälsa

2.1 2.3

3.1 3.2 3.3

Näringsliv 2.1 2.2

Samhällsplanering

Skola, vård och omsorg
1.2 1.3

2.3

Tillsyn
3.1 3.3 3.4

Upphandling

2.3

3.4

4.1 4.2 4.3
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Beräkningar tyder på att så mycket som var femte kasse med livsmedel vi köper 
slängs! Detta bland annat för att vi köper för mycket, inte tar tillvara på rester, 
inte förvarar maten rätt och stirrar oss blinda på datummärkningen� Matsvinnet 
beräknas stå för 8 % av världens växthusgasutsläpp och det är hushållen som 
står för 70 % av matsvinnet� 

Matsvinn är onödigt matavfall som hade 
kunnat ätas om det hanterats annorlunda� 
För varje minskad mängd matsvinn så 
har energianvändning, råvaruförbrukning 
och utsläpp vid produktion, transport och 
hantering av livsmedel minskat� Även om det 
är hushållen som står för den största delen 
av matsvinnet så är även kommunens egna 
verksamheter en viktig del i detta arbete� 
Matsvinn inom kommunens verksamheter 
uppkommer både i köket vid lagring och 
tillagning, vid servering samt ute i matsalen� 

Förutom att jobba med rutiner rörande 
själva köket så har även andra saker, som 
schemaläggning av lunchtider inom skola 
eller portionsstorlekar inom äldreomsorgen, 
stor betydelse för mängden matsvinn� 

Matavfall däremot, det vill säga oätliga delar 
av mat såsom skal och kärnor, ska vi samla 
in separat och nyttiggöra som en resurs 
till växtnäring och energiproduktion, till 
exempel biogas�

  

Målområde 1:  
Hushåll med maten
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Mål 1.1. Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i kommunens verksamheter. 

INDIKATOR 

• Matsvinn1 g/portion�

Nuläge: Matsvinnet i våra kommuner 
varierar mellan 20–70 g/portion det vill 
säga spannet är mycket stort beroende på 
verksamhet. Nationell mätning från 2019 
visar att förskolor och skolor ligger i snitt på 
60–70 g/portion för det totala svinnet men 
även här är spannet stort. 

ÅTGÄRDSBANK

• Skapa rutiner för att mäta matsvinn kontinuerligt� 
• Optimera schemaläggning av luncher� 
• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet 

kring matsvinnet� 
• Meny som är förankrad i vad gästerna äter�

Mål 1.2. Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört med år 2021. 

INDIKATOR 

• Andel matsvinn i avfallspåsen� 
Genomförs via plockanalyser�

ÅTGÄRDSBANK 

• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet 
kring matsvinnsproblematiken och beteendeförändringar� 

• Samverka med externa aktörer såsom bostadsbolag, 
bostadsrättsföreningar, restauranger, studieförbund och 
andra ideella föreningar�

Mål 1.3. Minst 60 % av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och 
biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.

INDIKATOR 

• Kg insamlat matavfall/potentialen för 
matavfallsmängd2�

Nuläge: 2019 ligger siffran på 32 % 
(indikator i Avfall Web).

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikation och kampanjer för insamling av matavfall 
gärna i samverkan mellan kommunerna i Boråsregionen, 
både mot hushållen men även kommunens egna 
verksamheter: förskola, skola, äldreomsorg� 

• Verka för en beteendeförändring för att få rätt utsortering 
och rätt handhavande med utrustning� 

• Sträva mot att minska matavfall i rejektet� 
• Se över val av insamlingspåse för matavfallsfraktionen�

1 Enligt livsmedelsverkets modell livsmedelsverket�se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinn-i-
storkok/matsvinnmatning-i-storkok?AspxAutoDetectCookieSupport=1� 

2 Beräknas genom att dividera antal kg matavfall som sorteras ut och behandlas biologiskt genom rötning med totalt antal kg 
uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker� Rejekt är borträknat�  
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För att förebygga avfall måste en förändring ske långt innan avfallet är i närheten 
av att uppstå� Det handlar främst om ett förändrat konsumtionsmönster� Om vi 
hela tiden fortsätter att köpa nytt kommer avfallsmängderna att öka även om det 
går att materialåtervinna en hel del�   

En hållbar konsumtion innefattar de val som 
görs när det finns behov av att införskaffa 
sig en produkt� Det handlar inte bara om 
att införskaffandet av en produkt gör att en 
annan eventuellt måste avyttras, utan även 
att själva produktionen av varje produkt i 
sig leder till att nytt avfall uppstår, så kallat 
osynligt avfall� För att inte äventyra kommande 
generationers behov måste vi se över vårt 
konsumtionsmönster. Allra störst effekt har 
undvikande av nyinköp� Om nyinköp ändå 
måste göras ska man sträva efter att köpa 
något återbrukat eller något där materialet 
kommer från ett cirkulärt flöde. Livslängd och 
hållbarhet på det som ska köpas in måste vara 
en tungt vägande faktor� 

I kommunens verksamheter finns till exempel 
stor potential att se över behovet och minska 

konsumtionen av engångsartiklar� I de fall där 
det är möjligt kan engångsartiklar ersättas 
med flergångsartiklar.

Arbetskläder behövs i många av kommunens 
verksamheter� Genom att i första hand laga 
och reparera arbetskläder som fortfarande 
är i funktionsdugligt skick kan plaggets 
livslängd öka�  

Både textil och elektronik är utpekat i den 
nationella avfallsplanen som avfallsströmmar 
viktiga att minimera� Gentemot våra 
invånare kan vi verka för ett förändrat 
konsumtionsmönster och samverka med 
lokala aktörer och näringslivet för att 
stimulera nya affärsmodeller där hyra, byta, 
låna och uppdatera produkter är i fokus�

Målområde 2:  
Konsumera hållbart
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Mål 2.1. Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska 
jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Antal inköpta engångsartiklar1 per år i 
kommunens verksamheter�

ÅTGÄRDSBANK

• Anta rutiner för att säkerställa att engångsartiklar förebyggs i 
de egna verksamheterna� 

• Minimera engångsartiklar i kommunens serveringar� 
• Upprätta en plan för att äldreboenden, förskolor och skolor 

ska genomgå avfallsförebyggande projekt� 
• Certifiera eller klimatkompensera evenemang i kommunal regi. 
• Arbeta med gemensam metod för avfallsförebyggande vid 

inköp och upphandling i regionen� 

Mål 2.2. Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter ska öka jämfört 
med år 2022. 

INDIKATORER 

• Rutiner för att ställa rätt krav vid 
upphandling finns. 

• Möjlighet till lagning av arbetskläder 
finns.

• Mängd inköpta arbetskläder (per 
förvaltning/enhet) kopplat till antal 
anställda� 

ÅTGÄRDSBANK 

• Standardisera sortiment� 
• Laga och reparera kläder� 
• Ställa rätt krav på kvalitet vid upphandling� 
• Verka för beteendeförändring och statushöjning när det 

kommer till återanvändning och lagning av funktionsdugliga 
arbetskläder� 

• Undersöka möjligheten att hyra arbetskläder�

Mål 2.3. Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka jämfört med år 2023.

INDIKATORER 

• Enkät som efterfrågar konsumtion av 
nyproducerade kläder, nyproducerad 
elektronik2, engångsartiklar3 samt 
second hand och kunskap om och 
möjlighet till att byta/laga/låna/
uppdatera produkter� 

• Mängd insamlat elavfall kg/invånare 
via El-kretsen från kommunernas 
återvinningscentraler�

• Insamlad mängd textil till 
återanvändning på kommunernas 
återvinningscentraler samt mängd textil 
i restavfallet via plockanalys�

ÅTGÄRDSBANK 

• Riktade kommunikationsinsatser avseende kläder, elektronik, 
engångsartiklar för att skapa medvetenhet kring dess 
påverkan på jordens resurser� 

• Samarbeta med organisationer som verkar för ett förändrat 
konsumtionsmönster� 

• Stimulera lokala aktörer som främjar förebyggande genom 
att laga, hyra, dela och uppdatera produkter� 

• Möjliggöra textilinsamling på ÅVC�

1 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångshandskar, förkläden, 
pappershanddukar och engångsmuggar�

2 Exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och tv-apparater.

3 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångsmuggar, -bestick, -tallrikar 
och påsar�
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Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln, vid tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led� Pressen är stor på våra gemensamma resurser då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar� Därför behöver vi bli bättre på att använda de 
resurser vi redan har�

Det krävs tålig kvalitet, återvinningsbara 
material och produkter som kan under-
hållas och repareras och som inte är 
trendkänsliga – en hållbar design, utförliga 
innehållsbeskrivningar, smarta förpackningar 
samt att reservdelar finns tillgängligt. Vi 
behöver ändra vårt beteende� För det krävs 
ökad kunskap och möjligheter i samhället 
att återbruka� Förändring krävs även i till 
exempel planerings- och inköpsprocesser� 
Vi behöver bli bättre på att vårda och laga 
istället för ett slit och släng beteende� 

Genom att uppdatera och återanvända 
möbler och inventarier i kommunala 
verksamheter, som i annat fall samlas i 
förråd eller kasseras, uppnår man både 
en ekonomisk besparing och en minskad 
miljöpåverkan� Bygg- och rivnings-

verksamheter ger upphov till stora mängder 
avfall som kan minskas genom en ökad 
återanvändning och återvinning� Viktigt att 
poängtera är att återanvändning inte får 
förbise bestämmelser som förhindrar att 
föroreningar och invasiva arter sprids�

Det måste finnas tillgängliga lösningar och 
system för våra invånare för att det ska 
vara en låg tröskel och en självklarhet att 
återbruka� Framför oss ser vi verkstäder 
och marknader för återbruk och 
delningsekonomier, kreativa lösningar där 
gammalt möter nytt, tekniska innovationer 
där nya produkter enbart tillverkas av 
återanvänt och återvunnet material� 
Nollavfallsidén för ett hushåll finns inom 
räckhåll där etik och hållbarhet genomsyrar 
alla delar i vårt samhälle�

Målområde 3:  
Använd de resurser vi har
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Mål 3.1. Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är återbrukat 
ska öka jämfört med år 2022. 

INDIKATORER 

• System finns i kommunen för återbruk 
av möbler och textil�   

• Andel möbel- och textilinköp per år som 
är återbrukat�

ÅTGÄRDSBANK

• Alla kommuner ska ha fungerande rutiner, metoder och 
arbetssätt kring återbruk av möbler och textil� 

• Arbeta strategiskt med upphandling och inköp där återbruk 
är ett viktigt kriterium� Inköp och beställande enhet ställer 
krav på demonterbarhet och tillgång till reservdelar i avtal� 

• Utbildning och kompetenshöjning av berörd personal� 
Arbeta med att förändra synsätt och beteende kring 
återbrukade produkter� 

• Utreda hur ett byte av möbler inom och mellan kommunerna 
i Boråsregionen kan se ut� 

Mål 3.2. Återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsmaterial inklusive 
massor från kommunala bygg-, mark- och anläggningsprojekt ska öka jämfört med 
år 2022. 

INDIKATORER 

• Avfallsfrågor inklusive återanvändning 
och återvinning finns med i checklistor 
vid ny- och ombyggnationer� 

• Det finns faktiska krav i 
entreprenadupphandling samt i 
konkreta projekt� 

ÅTGÄRDSBANK 

• Skapa rutiner och checklistor för att säkerställa att 
återvinning och återanvändning ingår i alla ny- och 
ombyggnationer samt rivningar i kommunala byggprojekt� 

• Öka samverkan mellan kommunens enheter och genomföra 
utbildningar för att säkerställa att man redan vid byggnation 
tar återanvändning och återvinning i beaktande� 

• Ställa krav i upphandlingsskedet på återvunnet material eller 
återbrukade produkter om möjligt� 

• Kartlägga flöden av massor inom regionen. 
• Undersöka möjlighet för regionalt samarbete för att 

samordna arbetet kring hantering av massor�

Mål 3.3. Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska öka jämfört med 
år 2022.

INDIKATOR 

• Mätning av livslängd på datorer, 
mobiltelefoner och surfplattor�

ÅTGÄRDSBANK 

• Vid upphandling av elektronik ska krav ställas på ökad livslängd�
• Förändra i leasingavtal genom förlängning�
• Ställa krav på reparerbarhet�
• Uttjänt elektronik samlas in och återbrukas�
• Undersöka möjligheten att införa system där IT-utrustning 

inom kommunen kan spåras�

Mål 3.4. Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning av produkter. 

INDIKATORER 

• Enkät till invånare som mäter beteende 
och kunskap kring återanvändning� 

• Möjlighet till återanvändning finns på 
återvinningscentral� 

• Mängd grovavfall per invånare som går 
till återanvändning (indikator från Avfall 
Web 2021–nutid)�

ÅTGÄRDSBANK 

• På alla ÅVC:er ska det finnas möjligheter för invånare och 
företag att lämna produkter för återanvändning�

• Stimulera lokala aktörer som möjliggör för medborgarna att 
återanvända produkter samt låna, hyra, dela och uppdatera 
produkter istället för att köpa nya�

• Informationsinsatser riktat mot förskola, skola och invånare�
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Materialåtervinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och 
kommunernas verksamheter� Med återvinning säkerställs ett cirkulärt 
materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas eller återbrukats, 
samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln� Centralt i återvinning, det 
cirkulära materialflödet, är att det sker genom effektiva insamlings- och 
återvinningsmetoder�  

Genom att återvinna produkter och göra 
nya råvaror av dem så ersätts jungfruliga 
råvaror� Det innebär minskade utsläpp av 
fossil koldioxid och minskar även behovet 
av gruvor eller andra anläggningar för att 
utvinna råvaror vilka ofta i sig har en negativ 
miljöpåverkan på sin omgivning�

Idag förbränns nästan 65 % av det uppkomna 
kommunala avfallet i Boråsregionen� Kraven 
i EU:s avfallsdirektiv är att 60 % av det 
kommunala avfallet ska materialåtervinnas 
2030� Det innebär att vi nästan behöver 
fördubbla materialåtervinning och 
återbruk under de kommande tio åren� Det 
kommer ställa krav på ökad tillgänglighet, 
att det ska vara lätt att göra rätt, att 
det är lättare att sortera än att lämna 
avfallet som restavfall� Det kommer även 

kräva att återvinningstekniker utvecklas 
vidare men vi måste även ställa krav på 
produkters utformning innan de kommer 
ut i handeln� När avfallet når kommunerna 
som avfallshanterare är det oftast redan 
försent för att påverka produkternas 
återvinningsbarhet� En produkt som är 
gjord av många olika material är svår att 
materialåtervinna med dagens teknik till en 
rimlig kostnad� Möjligheten kommunerna 
har är att som inköpare ställa krav på 
att produkten ska ha en viss livslängd, 
reparerbarhet och även gå att återvinna när 
produkten tjänat ut�

Vi kommer framöver att se tjänster som är 
alltmer digitala� Ruttoptimering, och smarta 
behållare kommer göra att miljöpåverkan från 
insamlingen och transporterna blir allt mindre�

Målområde 4:  
Sortera mera
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Mål 4.1. Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet att enkelt och nära sortera 
ut sitt avfall. 

INDIKATOR 

• Möjlighet till utsortering finns i 
kommunens verksamheter�

ÅTGÄRDSBANK

• Klarlägga ansvar och kostnader�
• Införskaffa sorteringslösningar för full utsortering i 

gemensamma utrymmen�
• Utbildning av personal�

Mål 4.2. Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50 % jämfört med år 2021. 

INDIKATOR 

• Plockanalyser�

Nuläge: 38 % är rätt sorterat, i övrigt 
består restavfallet av matavfall 30 %, 
förpackningar 26 %, textil 4,3 % och farligt 
avfall <1 %  (genomsnitt för Boråsregionen, 
siffror från senaste plockanalysen 2017).

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikationsinsatser med fokus på farligt avfall, 
förpackningar, textil och matavfall�

• Bättre sorteringsmöjligheter med mer tillgänglig sortering, 
det vill säga bostadsnära eller annan typ av insamling av 
förpackningar i samarbete med producentansvariga�

• Bevaka och samarbeta kring kommande producentansvar 
för textil�

Mål 4.3. Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska 
minska jämfört med år 2021.

INDIKATOR 

• Mängd avfall som går till förbränning 
respektive deponering i kg/invånare�

Nuläge: År 2019 behandlades 68 160 
ton avfall från återvinningscentralerna 
i Boråsregionen med förbränning eller 
deponering där merparten behandlades 
med förbränning.

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikationsinsatser gentemot hushållen och 
uppmuntring av sortering vid källan där avfall uppstår�

• Bättre sorteringsmöjligheter med fler fraktioner och 
optimerad layout på ÅVC�

• Utbildning av personal på ÅVC�
• Undersök möjlighet till inpasseringssystem på ÅVC för ökad 

tillgänglighet i regionen�

Mål 4.4. Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunens regi ska öka 
jämfört med år 2021.

INDIKATOR 

• Indikatorer i Avfall Web (I52, I27-29, I40-
41, I48-50, Å14-15)�

ÅTGÄRDSBANK 

• Utreda förutsättningar för fossilfria alternativ vid 
upphandling�

• Krav på ruttoptimering vid upphandling�
• Satsning på smarta och effektiva lösningar med minskade 

onödiga tömningar�

23

Mot en hållbar och cirkulär framtid



Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser, såväl offentliga 
platser i centralorter som dumpningar i skog och mark� Nedskräpning skadar 
miljön, djur och människor, det kostar samhället mycket pengar helt i onödan och 
skapar otrygghet. De negativa effekterna av nedskräpning påverkar alltså alla 
aspekter av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk�  

Att arbeta förebyggande med nedskräpning 
är viktigt och kräver ett engagemang från 
alla som bor och verkar i regionen� En 
tydlig ansvarsfördelning och budget för 
städning är en förutsättning för att minska 
nedskräpning så att våra bebyggda områden 
och naturområden är attraktiva miljöer 
utan skräp� Fokusområdet Fimpa skräpet 
har också tydliga kopplingar till våra andra 
fokusområden� Genom att minska vår 
förbrukning av engångsartiklar, återanvända 
allt som går att återanvända och återvinna 
resten kan vi också minska nedskräpningen� 

Det finns en skillnad mellan människors 
attityd – det är fel att skräpa ner, och faktiskt 

beteende – vi skräpar ner ändå� Detta beror 
på sociala normer, bekvämlighet och otydligt 
ansvar� För att minska nedskräpning är 
det därför viktigt att arbeta med lösningar 
som fokuserar på att stärka sociala normer, 
tydliggöra möjligheterna att göra sig av 
med skräp och betona det personliga 
ansvaret� Detta kan åstadkommas genom 
exempelvis information, engagera röster och 
kanaler riktade mot specifika målgrupper, 
rätt papperskorg på rätt plats, fler 
återvinningsmöjligheter på offentliga platser 
så som torg, parker och badplatser, extra 
åtgärder vid kultur- och sportevenemang 
samt samverkan kommuner emellan� 

Målområde 5:  
Fimpa skräpet
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Mål 5.1. Nedskräpning ska minska med 50 % jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Skräpmätning (enligt Håll Sverige Rents 
metod eller annan likvärdig metod)�

ÅTGÄRDSBANK

• Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för 
nedskräpningsfrågan�

• Säkerställa rutiner vid nedskräpning både inrapportering av 
nedskräpning och städning�

• Involvera förskolor, skolor och föreningar i skräpplockardagar�
• Arbeta med förebyggande insatser inklusive kommunikation�
• Ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom 

kommunen och mellan kommunerna i regionen� 
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Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvändning som stödjer en 
långsiktigt hållbar avfallshantering� Detta avser alltifrån större anläggningar 
för exempelvis materialåtervinning till mindre kvartersnära utrymmen för 
återvinning, återbruk och delning�

I kommunernas översiktsplaner ska 
behovet av mark för infrastruktur kopplat 
till avfallsfrågor på lång sikt beaktas� Det 
behöver därför finnas en långsiktig planering 
om större avfallsanläggningar behövs på 
grund av ökad kapacitet eller nya krav inom 
avfallsområdet� 

Materialanvändningen kommer vara 
mer cirkulär framöver och vi får ändrade 
materialströmmar� Därför behöver vi i 
samhällsplaneringen reservera plats för 
avfallets infrastruktur från bostad till 
mottagningsanläggning� 

Det behöver finnas plats för återbruk av 
material och prylar, dels små utrymmen 
nära invånarna och dels större anläggningar 
på strategiska platser� Hushållen kommer 
även sortera i flera fraktioner nära hemmet 
och utrymmet för detta behöver öka� 
Bostadsnära insamling av flera fraktioner 
är en utmaning när avfallet ska hämtas, och 
det är därför viktigt att frågor om avfallets 
infrastruktur ingår i planarbetet från 
detaljplan till bygglov� 

Målområde 6:  
Planera in plats för avfallet
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Mål 6.1. Små och stora anordningar1 för återbruk, återvinnings- och avfallshantering 
ska lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla att använda både ur brukar- och 
insamlingssynpunkt. 

INDIKATORER 

• Avfallsfrågor finns med i de checklistor 
och rutiner som plan och bygg arbetar 
efter� 

• Översiktsplaner stödjer en långsiktig 
hållbar avfallshantering�

• Kommunen har pekat ut strategiska 
lägen för anläggningar för att 
hantera återvinningsbara och 
återanvändningsbara resurser�

• En aktiv samverkan bedrivs mellan de 
som arbetar med avfallsfrågor och de 
som arbetar med de olika delarna i 
samhällsbyggnadsprocessen�

ÅTGÄRDSBANK

• Vid översikts- och detaljplanering beakta behovet av mark för 
infrastruktur kopplat till avfallsfrågor på lång sikt� 

• Införa rutiner för planering av gemensamma återvinnings- 
och avfallslösningar i bostadsområden� 

• Ta fram handledningar och införa rutiner för att säkerställa 
att avfallsfrågor beaktas i detaljplane- och bygglovsskedet 
både ur avfallsinsamlingssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt 
och för att skapa utrymme för cirkulära flöden, exempelvis 
återanvändning� 

• Öka samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag/
organisationer genom hela planeringsprocessen� 

1 Detta avser alltifrån större anläggningar för materialåtervinning till mindre utrymmen för återvinning, återbruk och delning.
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Styrmedel och verktyg för att 
nå målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs olika typer av styrmedel och verktyg� Det kan 
vara ekonomiska styrmedel som avfallstaxan eller styrmedel av mer administrativ 
karaktär som upphandling, tillsyn och information� Även andra typer av verktyg för 
att åstadkomma en förändring är viktiga, teknikutveckling och digitalisering är två 
exempel� Av stor betydelse är också delaktighet, engagemang och samverkan mellan 
och inom olika delar av kommunens verksamheter�

Information, kommunikation, 
kunskap och rådgivning
För att nå merparten av avfallsplanens 
mål krävs kommunikativa insatser för att 
påverka invånare eller verksamhetsutövare 
att förebygga avfall och hantera avfall på ett 
miljöriktigt sätt� Kommunikationsinsatser kan 
hjälpa invånare, tjänstepersoner och politiker 
att arbeta för en hållbar utveckling� Det kan 
handla om enkla råd till invånarna för att 
minska sitt avfall eller att utbilda personal 
inom kommunens egna verksamheter i 
hur avfall kan förebyggas och produkter 
återanvändas. Kunskap finns både inom den 
egna organisationen och utanför och det är 
lätt att inhämta kunskap tack vare vårt allt mer 
digitala samhälle� 

Ett sätt att underlätta för kommuninvånarna 
och verksamhetsutövarna att göra rätt är 
att använda sig av samma begrepp och 
symboler i regionen� Till exempel så kan den 
nyligen framtagna Nordiska standarden för 
symboler för avfallsfraktioner användas på 
återvinningscentraler, i miljörum, på avfallskärl 
samt vid olika event i regionen�

Nudging
Nudging innebär en ”knuff i rätt riktning” och är 
ett sätt att åstadkomma beteendeförändring� 
Nudging handlar om att få människor att bete 
sig på ett önskat sätt genom att förändra deras 
valsituation, det vill säga det blir enklare att göra 
vissa val� Till exempel kan det handla om att 
använda mindre tallrikar för att minska matsvinn 
eller måla fotspår på en trottoar som visar vägen 
till en papperskorg för att minska nedskräpning�

Samverkan
Samverkan är en av grundpelarna för att nå 
målen i avfallsplanen� Flera olika delar av 
kommunens verksamheter och bolag behöver 
ha en öppenhet sinsemellan och sträva mot 
samma mål� Detta förutsätter en förståelse för 
målen och en vilja och möjlighet att samverka 
inom och mellan kommunerna� För att lyckas 
behöver kunskap delas mellan olika delar av 
kommunen� Nyckeln till att nå målen är arbete 
över gränserna och samverkan�

För att nå avfallsplanens målsättningar 
som helhet är det också av vikt med en 
samordnande funktion som agerar som en 
spindel i nätet för att samverkan mellan 
kommunerna ska fungera friktionsfritt�

Samverkan är en av grundpelarna för att nå målen 
i avfallsplanen. Flera olika delar av kommunens 
verksamheter och bolag behöver tillsammans arbeta 
för att åstadkomma de ambitiösa målsättningarna. 
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Avfallstaxa/Renhållningstaxa
I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen 
avgiftsfinansierad. Det är bara avfall som ingår 
i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 § 
miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor 
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §)�  

Däremot ger en nyligen antagen lagändring 
möjlighet för kommunerna att använda 
avfallstaxan för åtgärder som vidtas för att 
förebygga avfall och som kan användas i arbetet 
med att uppnå en del av målen i avfallsplanen� 
Detta inkluderar dock inte förebyggande insatser 
gällande kommunens egna verksamhetsavfall�

Avfallsföreskrifter
Avfallsföreskrifterna innehåller lokala 
bestämmelser för hanteringen av avfall under 
kommunalt ansvar� I föreskrifterna beskrivs bland 
annat vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har 
för det avfall de genererar samt hur avfall ska 
sorteras och lämnas�

Upphandling
Upphandling är ett kraftfullt verktyg där 
kommunerna har stor möjlighet att påverka� 
Genom att anta rutiner för avfallsförebyggande 
arbete i samband med upphandling och 
ställa miljökrav kan kommunerna bidra till 
avfallsminimering och en hållbar utveckling�

Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheterna (miljö- 
och hälsoskyddskontor) utövar tillsyn över 
verksamheter och företag� Miljötillsyn kan ge 
råd, men även förelägga verksamhetsutövare att 
förbättra sin avfallshantering om det finns skäl 
för det� Under framtagandet av avfallsplanen 
har det uppkommit önskemål om att samverka 
och utbyta erfarenheter mellan kommunernas 
miljötillsynsavdelningar som ett led i att nå de 
mål som fastställs i avfallsplanen�

Teknikutveckling och digitala 
hjälpmedel
Digitalisering och ny teknik kommer få en stor 
betydelse för avfallshanteringen framöver� 
Möjlighet att utforma, optimera och utvärdera 
verksamheter och agerande på nya sätt 
baserat på tillgång till relevant data och nya 
mjukvaror kommer förändra många branscher, 
inkluderat avfallsbranschen� Flertalet av målen 
i avfallsplanen kommer uppfyllas delvis med 
hjälp av nya digitala och tekniska lösningar där 
appar, on-demand tjänster och sensorer på 
avfallsbehållare är några exempel�
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Ordlista
Agenda 2030
17 globala mål för hållbar utveckling syftar till 
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser� Globala målen 
är integrerade och odelbara och balanserar de 
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga�

Avfall
Alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra 
sig av med eller är skyldig att göra sig av med�

Avfallsföreskrifter
Kommunala bestämmelser för avfalls-
hantering� Föreskrifterna fastställer bland 
annat vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har 
samt när, var och hur avfall ska hämtas�

Avfallstaxa
Renhållningstaxa eller återvinningstaxa kan 
används synonymt� Avgift som kommunen tar 
ut för att finansiera de tjänster som ingår i det 
kommunala avfallsansvaret�

Avfallstrappan/avfallshierarkin
Anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder 
för att behandla avfall bör användas� Den grundar 
sig på EU-direktiv och principen är också införd i 
svensk lagstiftning� Det högst prioriterade steget 
är förebyggande av avfall följt av återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning och 
deponering� Ibland läggs nedskräpning till som det 
allra nedersta steget i trappan�

Avfall web
Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för 
hantering av avfallsstatistik�

Biogas och biogödsel
Biogas- och biogödselproduktion hänger 
ihop� I en biogasanläggning produceras 
dessa två produkter samtidigt genom att till 
exempel gödsel, matavfall, restprodukter från 
livsmedelsindustrin bryts ner under anaeroba 

(syrefria) förhållanden� Biogasen, som i huvudsak 
består av metan och koldioxid, kan användas 
till att tillverka el- och/eller värme eller som 
drivmedel� Biogödseln kan med fördel användas 
som ett näringsrikt gödselmedel�

Bostadsnära insamling/ 
Fastighetsnära insamling
Insamling av avfall i direkt anslutning till 
bostadsfastigheten�

Cirkulär ekonomi
I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i 
samhällets kretslopp istället för att bli avfall� 
Genom att återanvända och återvinna produkter, 
material och resurser kan vi behålla deras 
ekonomiska värde� Samtidigt kan vi minska 
uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall 
och restprodukter� För att lyckas med det måste 
vi ha en smartare produktion och produktdesign 
och mer hållbara konsumtionsmönster� Vi måste 
gå från en linjär till en cirkulär ekonomi�

Deponi
Upplagsplats för avfall på eller i jorden� 
Deponering är att bortskaffa avfall genom 
slutförvaring� Lagring av avfall får aldrig 
ske längre än tre år innan det räknas som 
deponering�

Energiåtervinning
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
Ett ämne eller ett föremål som är avfall 
och som är markerat med en * i bilaga 3 till 
avfallsförordningen� Det gäller exempelvis 
ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande, 
miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva�

Förberedelse för återanvändning
En avfallshantering som genom kontroll, 
rengöring eller reparation gör att produkter eller 
komponenter som blivit avfall kan återanvändas�
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Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det 
över huvud taget uppkommer avfall exempelvis 
genom minskad konsumtion eller delat ägande�

Förpackningar
Förpackning eller emballage är en produkt 
tillverkad för att skydda, hantera, leverera 
och presentera en vara� Som privatperson 
ska du lämna dina förpackningar på en 
återvinningsstation eller annan typ av 
förpackningsinsamling nära bostaden� 

Grovavfall
Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i säck eller kärl� Exempelvis 
trasiga möbler eller metallskrot såsom stekpannor�

Hushållsavfall
Från och med den 1 augusti 2020 ersattes 
begreppet hushållsavfall med termen kommunalt 
avfall� Se kommunalt avfall�  

Hållbar utveckling
Tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov�  

Kommunalt avfall (och ansvar)
I begreppet kommunalt avfall innefattas avfall 
från hushåll och sådant avfall från andra källor 
som till sin art och sammansättning liknar avfall 
från hushåll� Alltså är det bara det som liknar 
avfallet från hushåll som räknas som kommunalt 
avfall och därmed ingår i ansvaret enligt 15 kap 
20 § miljöbalken� 

Det avfall som kommunen ansvarar för är 
förutom kommunalt avfall även avloppsfraktioner 
från enskilda avlopp, latrin samt bygg- och 
rivningsavfall som inte producerats i en 
yrkesmässig verksamhet� Det är bara avfall som 
ingår i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 
§ miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor 
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §)� 

Definitionen kommunalt avfall har utformats 
för att vara i linje med den som används för 
statistiska ändamål av Eurostat och OECD� Den 
nya definitionen är genomförd i svensk rätt 
genom ändringen i 15 kap 3 § miljöbalken (prop� 
2019/20:156)� 

Kretsloppspark
Med kretsloppspark avses en anläggning där 
återanvändning, återvinning och avfallssortering 
samlas� Besökarna uppmuntras på anläggningen 
att skänka saker till återanvändning genom 
personlig mottagning� Anläggningarna 
samarbetar med en eller flera organisationer 
som bedriver sortering, försäljning av produkter 
för återanvändning och oftast reparation 
(förberedelse för återanvändning) på samma 
område� Anläggningen fungerar därutöver som 
en återvinningscentral�

Källsortering
Sortering eller separering av avfall på samma plats 
där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet� 

Klimat 2030
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionens kraftsamling för 
västsvenska aktörer som arbetar för en 
attraktiv och hållbar framtid�  

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan 
(hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin)� Omfattar såväl ätbar mat 
(se matsvinn) samt det som inte brukar ätas, 
exempelvis ben, kärnor och skal�

Materialåtervinning
Avfallshantering som innebär tillvaratagande av 
material från avfall�

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga 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�
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Miljöhus
Också kallat återvinningshus eller kretsloppshus� 
Ett avfallsutrymme uppfört som ett fristående 
hus med kärl för olika avfallsfraktioner� 

Plockanalys
Plockanalys innebär att en i förväg bestämd 
mängd avfall plockas ut och sorteras� Resultat 
redovisas och sammanställs i en rapport� Syftet 
med en plockanalys är att få en bild av vad och 
hur mycket aktuell verksamhet (exempelvis 
hushållen) slänger i sina avfallskärl�

Producent
Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till 
Sverige eller säljer en vara eller en förpackning 
eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet 
frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder 
av renhållnings- eller miljöskäl�

Producentansvar
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�

Rejekt
Det material som i förbehandlingen av 
matavfallet sorteras bort och ofta går till 
förbränning� Rejekt kan även uppkomma i 
andra återvinnings- och behandlingsprocesser� 
Exempelvis uppkommer rejekt i samband med att 
insamlade förpackningar skall förberedas inför 
att bli nytt material�

Renhållningsordning
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en 
renhållningsordning� Renhållningsordningen 
består av avfallsplan och föreskrifter 
för avfallshantering (ibland kallade 
renhållningsföreskrifter)�

Restavfall
Restavfall är det avfall som blir kvar efter du har 
sorterat ut förpackningar, returpapper, matavfall, 
grovavfall, elavfall och farligt avfall� 

Återanvändning
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
En avfallshantering som innebär att avfallet 
kommer till nytta som ersättning för annat 
material, antingen genom energiåtervinning 
eller materialåtervinning� Materialåtervinning är 
hållbarhetsmässigt bättre än energiåtervinning� 
Begreppet innefattar även förberedelse för 
materialåtervinning eller förberedelse för 
återanvändning�

Återvinningscentral (ÅVC)
Större anläggning för insamling av till exempel 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall� 
Ibland även med verksamhet för återanvändning� 
Finansieras av avfallstaxan� 

Återvinningsstation (ÅVS)
Obemannad mindre anläggning för mottagning 
av förpackningar och returpapper� Drivs ej av 
kommunen utan på uppdrag av producenterna�
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Bilagor
GEMENSAM AVFALLSPLAN 2021–2030
För Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda



Bilaga 1: 

Framtagande av avfallsplanen



Framtagandet av avfallsplanen har präglats av ett stort engagemang ute 
i kommunerna� Planen har arbetats fram med hjälp av tjänstepersoner 
från alla åtta kommuner med en projektgrupp som bas� Under 
framtagandet av avfallsplanen har kontinuerlig förankring genomförts 
både politiskt, på chefsnivå samt i olika konstellationer av tjänstepersoner�  

Projektorganisation
Under andra halvan av 2018 kom ett önskemål från Boråsregionens 
medlemskommuner om att samverka kring att ta fram en gemensam avfallsplan� 
En projektgrupp bestående av en till två representanter från varje kommun 
eller kommunalt energi- och avfallsbolag bildades initialt i projektet under 2019� 
Under hösten 2019 tillsattes en projektledare på Boråsregionen för att samordna 
arbetet med framtagandet av ny regional avfallsplan. Projektgruppen har träffats 
regelbundet under hela projektperioden� Projektgruppen bestod av tio personer 
med följande roller: projektledare, avfalls- eller renhållningschefer, avfallsingenjör, 
samhällsplanerare och verksamhetsansvarig avfall från hushåll� Ett antal personer 
från projektgruppen blev utsedda att vara delprojektledare för de fokusgrupper 
som sedan bildades i projektet� 

Fokusgrupper
Sex olika målområden identifierades som viktiga för Boråsregionen:

• Hushåll med maten�

• Konsumera hållbart�

• Använd de resurser vi har�

• Sortera mera�

• Fimpa skräpet�

• Planera in plats för avfallet�

Fokusgrupper bildades kring varje målområde och dessa bemannades med 
tjänstepersoner från våra åtta kommuner, totalt 60 tjänstepersoner var 
aktiva i arbetet� Det var en bred representation från kommunernas olika 
verksamheter som deltog, bland annat representanter från avfall, miljö, kost, 
förskola, skola, äldreomsorg, fastighet, bostadsbolag, gata, park, upphandling, 
lokalförsörjning, plan, bygg och fritid� Även ett antal externa organisationer 
deltog i fokusgrupperna, bland annat representanter från Science Park Borås, 
Högskolan i Borås, Medborgarskolan och Navet Science Center� Fokusgruppernas 
arbete inleddes med en gemensam workshop i januari 2020 och därefter följde 
ett antal ytterligare möten och workshops i respektive grupp under våren 2020� 
Ur fokusgruppen Sortera Mera lyftes behovet av ett separat möte med fokus 
på hantering av massor� Till detta möte bjöds ytterligare representanter in från 
kommunernas olika delar; servicekontor, entreprenad samt kommunbiolog� 
Fokusgruppernas övergripande roll var att ge inspel på mål, åtgärder och 
indikatorer� De målförslag som fokusgrupperna arbetade fram förädlades sedan 
av projektgruppen� 
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Förankring
Under 2020 har kontinuerlig förankring av arbetet med att ta fram avfallsplanen 
rapporterats och presenterats för de olika nätverk som drivs av Boråsregionen; 
kommunchefsnätverket, nätverket för miljöstrategisk samverkan, nätverket 
för samhällsbyggnadschefer samt nätverk för äldreomsorg, funktionshinder 
och individ- och familjeomsorg� Under hösten 2020 inleddes ett omfattande 
förankringsarbete i respektive kommun för att få ytterligare inspel på de förslag 
som tagits fram i fokusgrupperna� Presentationer och workshops hölls med 
tjänstepersoner, med kommunledningsgrupper samt på politiska sammanträden 
så som i kommunstyrelsen och i olika nämnder i respektive kommun� 

Remiss och utställning
Planen var ute på remiss februari till maj 2021� Den ställdes även ut för samråd 
till allmänheten under samma period� Projektgruppen bearbetade där efter in 
ändringar i avfallsplanen utifrån de remissvar som inkommit� Totalt inkom 13 
remissvar� Kommunerna i Boråsregionen inkom med ett svar vardera�

Politisk hantering
Projektet har kontinuerligt avrapporterats till Beredningen för Hållbar Utveckling, 
BH7, på Boråsregionen� BH7 är beredande för Direktionen på Boråsregionen� 
Presentation och dialog har också hållits med Direktionen� Därtill har projektet 
presenterats och dialog har förts ute i varje kommun i kommunstyrelser 
eller nämnder under framtagandet av planen� Direktionen beslutar om 
rekommendation av antagande av planen i Boråsregionen� Respektive kommun 
beslutar sedan om antagande i den egna kommunen�
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Bilaga 2: 

Avfallsplanens sammanhang 
i kommunen och ansvarig 
för målen



Avfallsplanen och dess mål har beröringspunkter med andra 
strategier, målområden och styrdokument som återfinns i 
kommunerna, detta beskrivs nedan� Tabell 2–7 visar strukturen för 
ansvarsfördelningen av de olika målen� Ansvarsfördelning tas slutligt 
fram under implementering 2021�

Avfallsplanens sammanhang i kommunen
Bollebygds kommun
Avfallsplanen ligger i linje med de miljömål som återfinns i Verksamhetsplan 
och budget 2020-2022 för kommunstyrelsen� Bland annat ska man arbeta för 
att vara en “Miljösmart kommun” och “Kommunen ska efterleva av kommunen 
uppsatta miljö- och hållbarhetsmål”� Nämnderna ska arbeta för att bryta ner 
de övergripande målen till ett eller flera nämndspecifika mål. Målen ska vara 
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade, så kallade smarta 
mål� Exempelvis har mål formulerats med syfte att ge barn och elever en god, 
näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet och som en åtgärd för att nå det 
målet har man infört en nationell modell för att mäta matsvinn och kan således 
påverka och minska mängden matsvinn som uppkommer i kommunen�

Borås stad
I Vision 2025 beskrivs Borås stad som kretsloppsstaden� Det ger en tydlig 
indikation på ambitionsnivån för arbetet med avfallsfrågor� Arbetet med att 
minimera avfallet berör flera andra styrdokument. I de nuvarande miljömålen 
finns liknande målsättningar. Avfallsplanen är därför ett viktigt underlag när 
nya miljömål ska tas fram� Minskade klimatutsläpp hänger ihop med minskad 
resursanvändning och ökade cirkulära flöden och ingår därför även som en 
strategi i Energi- och klimatstrategin�

Borås Stad är på väg mot en tillitsbaserad styrmodell, vilket innebär mindre 
detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till 
handling� Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor� Borås 
Energi och Miljö AB är utförare på avfallsområdet och har ansvar för insamling och 
hantering av avfall och återvinningsmaterial. Borås Energi och Miljö har ett flertal 
styrande och strategiska dokument och målsättningar som berör avfallsplanen, 
bland annat affärsplaner, budgeten och miljömålet: ”Lev hållbart, Lev mer”. 

Herrljunga och Vårgårda kommuner
Herrljunga och Vårgårda kommuner samverkar kring renhållnings- och 
avfallsfrågan och har en gemensam organisation för detta� 

Avfallsplanen med sina förslag till aktiviteter kommer underlätta för kommunerna 
i dess miljöarbete kring Agenda 2030 och Klimat 2030� Kommunerna kommer även 
ansluta sig till en del av Västra Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen 
ger ett extra stöd i detta arbete�  

Avfallsplanen ligger i linje med det arbete som bedrivs inom båda kommunerna� 
De flesta målen som berör minskade avfallsmängder samt att sträva högre upp i 
avfallstrappan är ett arbete som kommunen redan bedriver om än i vissa fall har 
långt kvar� En del av målen är dock inte så tydligt uttalade inom kommunen� Dessa 
mål kan även vara svåra att mäta samt uppnå när det gäller exempelvis inköp av 
engångsartiklar samt arbetskläder� Även en del andra mål och åtgärder som berör 
flera enheter kan var svårare att följa upp.
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Marks kommun
Arbetet med de mål som berörs i avfallsplanen knyter an både till Marks kommuns 
arbete med Klimat 2030 och Agenda 2030� Arbetet inom Klimat 2030 bedrivs dels 
genom ett antal åtaganden, som sträcker sig till 2029 och dels genom ett antal mer 
kortsiktiga klimatlöften. Inom åtagandena, finns stor frihet att ändra och här kan 
många av avfallsplanens mål med fördel vävas in� När det gäller klimatlöftena så 
är dessa fasta och Marks kommun har valt vilka man ska jobba med varav en del 
berör avfallsplanen. En del andra åtaganden som också finns med i avfallsplanen 
har man i dagsläget valt att inte arbeta med� Detta är dock inte motstridigt mot 
avfallsplanens mål, då ställning enbart har tagits att inte jobba det kommande året 
med detta� 

I arbetet med Agenda 2030, vars miljödel återspeglar de nationella miljömålen, 
har Marks kommun startat upp två processer� En går ut på att ta fram en helt ny 
vision samt kommunövergripande mål� Den andra processen handlar om att ta 
fram kommunövergripande styrdokument för hur Marks kommun ska arbeta med 
Agenda 2030. Även här finns det stora samordningsvinster med att koppla på även 
avfallsplanens mål� Poängteras ska att de kommunövergripande styrdokumenten 
i dagsläget enbart vänder sig till kommunens egna verksamheter och inte till 
kommuninvånare�

Svenljunga kommun
I Svenljunga kommun finns sedan tidigare strategiska mål som tangerar 
avfallsplanens målsättningar� Målområde 4 i fullmäktigemålen är ett övergripande 
mål “att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation”� Ett 
mål som i princip samtliga mål i avfallsplanen kommer att bidra till� Vidare har 
Svenljunga kommun en energi- och klimatstrategi från 2010 där tre åtgärder berör 
avfallsplanen� Det handlar om drivmedel och ruttoptimering vid avfallstransporter, 
att använda kommunalt hushållsavfall till biogasproduktion och att utreda 
tankställen för biogas� Svenljunga kommun kommer att ansluta sig till Västra 
Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen kommer att bidra till att 
uppfylla flera av klimatlöftena. 

Tranemo kommun
Avfallsplanen faller väl in under Tranemo kommuns vision och strategiska plan, 
med visionen ”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas 
av kreativitet och framtidstro” och där ett av dom prioriterade målen är ett 
hållbart samhälle� 

Förslagsvis bör arbetet med den regionala avfallsplanen och dess mål och åtgärder 
bedrivas som ett kommunövergripande projekt� Där planering och uppföljning 
av vilka mål och aktiviteter som är prioriterade nästkommande period sker via 
dialog i enlighet med kommunens styrmodell� Därtill nyttjas vårt digitala stöd för 
projekthantering för samverkan och rapportering under pågående arbete�

Ett kommunövergripande projekt ger möjlighet att väva samman avfallsplanen 
med övriga aktuella styrdokument som rör området till exempel lokala miljömål 
och klimatlöften� Exempelvis skulle klimatlöfte 11, att minska matsvinnet 
i kommunens verksamheter till 45 gram/portion kunna vara ett delmål till 
avfallsplanens mål om 35 gram/portion�
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Ulricehamns kommun
Avfallsplanen är en del av Ulricehamns kommuns miljöstrategiska arbete� 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor� Ulricehamns 
Energi har verksamhetsansvaret inom avfallsområdet, till exempel ansvar 
för insamling och hantering av avfall och återvinningsmaterial samt att sköta 
kommunens avfallsanläggning� 

De flesta målen som handlar om att minska avfallsmängder och sträva högre upp 
i avfallstrappan är ett arbete som Ulricehamns Energi och Ulricehamns kommun 
har högt på sin agenda. I kommunens budget 2020 finns mål om hållbarhet och 
klimatanpassningsåtgärder till exempel att minska matsvinnet i skolorna och 
skapa mer hållbara menyer� En ny avfallsplan kommer göra det möjligt för alla 
samhällsaktörer att föra in mål och aktiviteter i sin budget och i sin verksamhet så att vi 
tillsammans minskar uttagen av ändliga resurser samt lever och arbetar mer hållbart�

Ansvarig för målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs att det finns uttalade ansvariga. 
Ansvarsfördelning per kommun tas slutligt fram under implementeringen 2021� 
Viktigt att poängtera är att ansvaret för uppfyllande av målen inte enbart faller 
på avfallsenheterna� Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som berör många 
olika delar av kommunens verksamhet:

• För målområde 1 Hushåll med maten är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; kostverksamhet, förskola, skola och äldreomsorg, 
bostadsbolag samt avfalls- och miljöenheter�

• För målområde 2 Konsumera hållbart är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, förskola, skola och 
äldreomsorg, näringslivsansvariga, kultur och fritid, kommunikation samt 
avfalls- och miljöenheter�

• För målområde 3 Använd de resurser vi har är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, byggnation, 
rivning och fastighet, servicekontor, bostadsbolag, tillsyn samt avfalls- 
och miljöenheter� 

• För målområde 4 Sortera mera är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; avfallsenhet, kommunikation, upphandling, 
bostadsbolag och lokalförsörjning� 

• För målområde 5 Fimpa skräpet är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; gata- och parkenheter, fritid- och folkhälsa, 
kommunikation och tillsyn�

• För målområde 6 Planera in plats för avfallet är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; samhällsplanering och avfallsenheter�
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Bilaga 3: 

Mål och lagstiftning som 
berör avfallsplanen



Det finns ett flertal lagar och mål både på internationell och nationell 
nivå som berör avfallsområdet� Alltifrån FN:s Globala hållbarhets mål 
Agenda 2030, EU:s avfallsdirektiv, EU:s paket om cirkulär ekonomi, 
svensk lagstiftning i form av Miljöbalken och Avfallsförordningen, 
de svenska miljömålen, den nationella avfallsplanen och regionala 
hållbarhets- och klimatmål inom Västra Götaland�

Målen som lyfts fram nedan har varit relevanta i arbetet med 
framtagandet av Boråsregionens avfallsplan� De har i vissa fall 
agerat som inspiration och satt ramarna för prioriteringar av mål i 
avfallsplanen med syfte att den ska samverka och gå i linje med mål 
och strukturer som finns på global och nationell nivå.

Globala mål – Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, antogs 2015 av FN:s medlemsländer� 
Agenda 2030 rymmer 17 mål som syftar till en hållbar utveckling i alla tre 
dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk� Flertalet av målen 
berör avfallsområdet och relaterar också till målen i avfallsplanen� 

Figur 5. De globala hållbarhetsmålen.

52

Avfallsplan 2021–2030



Mål 3. God hälsa och välbefinnande syftar bland annat 
till att minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd 
av skadliga kemikalier samt föroreningar� Ett cirkulärt 
avfallssystem har som mål att avgifta kretsloppen och 
minska nedskräpningen� Hållbara och färre transporter 
i avfallskedjan kommer leda till att minska mängden 
luftföroreningar som släpps ut� Avfallsplanens målområde 
4 och 5 påverkar detta mål�

Mål 7. Hållbar energi för alla ska säkerställa tillgång till 
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla� Avfallsplanens målområde 1 och 4 berör 
detta mål genom energiproduktion från matavfall samt 
effektivare avfallstransporter.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
handlar om att resurseffektiviteten i konsumtion och 
produktion behöver förbättras för att uppnå en varaktig, 
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt� Genom att 
arbeta mot ett cirkulärt avfallssystem som minimerar 
mängden avfall bidrar vi till att bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring� Detta berör 
avfallsplanens målområde 2, 3 och 4�

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation� Vi bidrar genom att se över och utveckla 
den avfallsrelaterade infrastrukturen i målområde 6�

Mål 11. Hållbara städer och samhällen ska göra städer 
och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara vilket relaterar till avfallsplanens målområde 
6 där avfallsfrågan ska komma in i ett tidigt skede i 
samhällsbyggnadsprocessen�

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion ska 
säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster� 
Vi bidrar i målområde 1, 2, 3 och 4 genom att öka möjligheten 
till att återanvända, minska avfallsmängderna, bedriva hållbar 
upphandling av varor samt samverka med företag och andra 
avfallsalstrande aktörer� Vi bidrar också genom att minska 
det onödiga matsvinnet samtidigt som vi använder det 
nödvändiga matavfallet för att skapa energi och växtnäring� 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna handlar om att 
vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och 
dess konsekvenser� Samtliga målområden i avfallsplanen 
bidrar till detta mål genom att förebygga avfall, öka 
återanvändningen och materialåtervinningen, integrera 
avfallsfrågan som en del i fysisk planering och öka antalet 
hållbara avfallstransporter� 
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Lagstiftning på EU-nivå
Inom EU gäller avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav på 
medlemsstaterna att minska mängden avfall samt främja återanvändning och 
materialåtervinning genom avfallstrappan/avfallshierarkin� EU-kommissionen 
har även tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som innehåller en plan för att 
sluta kretsloppet och hantera alla faser av en produkts livscykel: från konsumtion 
och produktion till avfallshantering och marknaden för returråvaror� Planen 
pekar också ut fem prioriterade områden där man ska skynda på omställningen 
i värdekedjan; plast, matsvinn, viktiga råvaror, byggnation och rivning samt 
biomassa och biobaserade produkter� Det ställs också krav på källsortering av 
farligt avfall från hushåll, textilavfall och biologiskt avfall� Ett särskilt mål för att 
minska antalet deponier införs också�

Lagstiftning på nationell nivå
Grundläggande bestämmelser om avfall finns i miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2020:614)� Avfallstrappan/avfallshierarkin är en del av 
lagstiftningen med ett fokus på att nå så högt upp i hierarkin som möjligt, det vill 
säga förebyggande av avfall�

Nyligen har också regeringen tagit beslut om att införa EU:s avfallspaket i svensk 
lag vilket har förändrat delar av miljöbalken gällande avfallshantering� Däribland 
att kommunen också ansvarar för att behandla bygg- och rivningsavfall som 
inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Definitionen hushållsavfall har 
bytts ut till kommunalt avfall. Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl 
information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter 
för återbruk via avfallstaxan� 

Nationell avfallsplan
Den nationella avfallsplanen ”Att göra mer med mindre – Sveriges avfallsplan och 
avfallsförebyggande program 2018–2023” anger att idag utnyttjas 60 procent av 
världens ekosystem på ett icke hållbart sätt� De kommande årtionden kommer en 
ökad befolkning med högre inkomster öka den globala efterfrågan på produkter 
och tjänster� Syftet med den nationella avfallsplanen är att beskriva Sveriges 
arbete med att:

• minska mängden avfall

• minska mängden skadliga ämnen i 
material och produkter

• minska de negativa effekter på både 
människors hälsa och vår miljö som 
avfall ger upphov till

• främja en praktisk tillämpning av 
avfallshierarkin och utnyttja resurserna 
i avfallet

• bryta sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och den miljö- och 
hälsopåverkan som hänger samman 
med att avfall uppstår
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Boråsregionens avfallsplan följer dessa i och med de sex målområden som 
planen utgörs av som syftar till att förebygga avfall, cirkulera material och 
minska nedskräpning� Den nationella avfallsplanen lyfter också fram ett antal 
strömmar som är viktiga att arbeta med då de exempelvis ger upphov till stora 
avfallsmängder eller har omfattande miljöpåverkan� Dessa är bygg och riv, mat, 
elektronik, textil, plast och nedskräpning� Boråsregionens avfallsplan innefattar 
samtliga dessa strömmar i målformuleringarna inom respektive målområde�

Det svenska miljömålssystemet
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och ett antal etappmål� Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås� Miljökvalitetsmålen beskriver 
det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till� Etappmålen är steg 
på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 

Figur 6. De svenska miljökvalitetsmålen.
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Generationsmålet: “Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser� “

Miljökvalitetsmålen är totalt 16 mål, dessa utgör grunden i den nationella 
miljöpolitiken. Avfallsområdet berörs av flera av målen.

• God bebyggd miljö: målet innebär att städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö� Målet om god bebyggd miljö strävar 
bland annat mot:

 - Hållbar avfallshantering 
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i 
det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att 
avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras�

 - Hushållning med energi och naturresurser 
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på 
ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt 
minska och att främst förnybara energikällor används�

• Giftfri miljö: målet syftar till att förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden� Avfallsplanen bidrar till målet 
genom att verka för att minska avfallets farlighet och därmed eliminera 
dessa ur kretsloppet�

• Begränsad klimatpåverkan: Målet innebär att halten av växthusgaser i 
atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig� Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras� 

Ett antal Etappmål har funnits fram till 2020 och bland annat berört ökad 
resurshushållning i byggsektorn, ökad resurshushållning i livsmedelskedjan samt 
giftfria och resurseffektiva kretslopp. Ett antal nya etappmål har nyligen antagits:

• Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025 samtidigt 
som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och 
konsument till år 2025�

• Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning ska successivt öka� Etappmålet har en stegrande 
ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala 
avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas� 

• Andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska 
öka successivt från år 2022 med minst 30 % år 2030�
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Producentansvar
Sverige tillämpar idag producentansvar på ett antal olika strömmar, vilket 
innebär att den som sätter en produkt på marknaden också ska vara ansvarig 
för att produkten tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter dess slutanvändning� 
Det finns idag ett producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, bilar, 
läkemedel, elutrustning, batterier och radioaktiva produkter� Tidigare omfattades 
även returpapper av producentansvar men i december 2020 fastställdes att 
kommunerna från och med år 2022 tar över ansvaret för insamling och återvinning 
av returpappret� Grundprincipen med producentansvar är att förorenaren betalar, 
Polluter Pays Principle (PPP)� 

Under 2018 godkändes en ändring av förordningen kring ansvaret för 
förpackningar, som innebär ett krav på bostadsnära insamling av förpackningar� 
Förordningen innebar att till 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter ha en 
borttransport av förpackningarna från de vanligast förekommande materialen och 
100 % från och med april 2025� Dock beslutade regeringen i september 2020 att 
delar av den nya förpackningsförordningen skjuts fram till år 2023 och justeringar 
i förordningen kan komma att ske� Den nuvarande insamlingen av förpackningar 
under producenternas ansvar kommer fortgå tills vidare�

Under 2020 utreds även hur ett producentansvar för textil skulle kunna utformas� 
Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad 
insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första 
hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning� 

25/25 målet Avfall Sverige
Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 %, jämfört med 2015� År 
2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt (enligt 
Avfall Web)� En minskning med 25 % innebär i snitt 56 kg och den kvarvarande 
mängden mat- och restavfall skulle bli 169 kg� Exempel på åtgärder för att nå målet 
är att minska matsvinnet och minska onödig användning av produkter� En utökad 
utsortering av såväl matavfall som förpackningar som ändå uppstår kommer 
också att behövas�

Regionala mål
Västra Götalandsregionen arbetar fram en ny regional utvecklingsstrategi som 
är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i 
regionen� Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter 
och utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring� Strategin 
ska gälla för åren 2021–2030. Cirkulära affärsmodeller finns med som en av de 
fyra tvärsektoriella kraftsamlingarna i strategin� Denna kraftsamling belyser 
bland annat vikten av en cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och behovet av nya 
affärsmodeller för att åstadkomma förändring.

57

Mot en hållbar och cirkulär framtid



Klimat 2030
Västra Götaland antog 2009 ett 
regionalt klimatmål om att vara 
fossiloberoende senast 2030 vilket har 
preciserats ytterligare i Klimat 2030 
som har fyra fokusområden för att nå 
målet där Boråsregionens avfallsplan 
framförallt har beröringspunkter med 
fokusområde 1, 2 och 3� 

1. Hållbara transporter, bland annat med 
fokus på accelererad omställning till 
fossilfria fordon�

2. Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster, med fokus på 
tjänster och cirkulära varor, design 
för en hållbar livsstil samt större 
marknad för biobaserade material 
och drivmedel�

3. Klimatsmart och hälsosam mat, bland 
annat med fokus på minskat matsvinn�

4. Sunda och klimatsmarta bostäder 
och lokaler�
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Bilaga 4: 

Bedömning av miljöpåverkan



Enligt miljöbalken 1998:808 6 kap 3 § ska en myndighet eller kommun 
som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs 
i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning, 
om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan� I en miljöbedömning 
identifieras, beskrivs och bedöms olika miljöeffekter för aktuell 
plan� Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande för att främja en hållbar utveckling�

Kommunerna i Boråsregionen tar fram en gemensam avfallsplan� 
Planen anger inte nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga 
anläggningar och bedöms inte påverka naturområden eller andra 
områden negativt till följd av planens genomförande� Avfallsplanens 
genomförande bedöms istället ge en positiv effekt på miljön då 
miljövinsterna med att förebygga avfalls uppkomst samt att i övrigt 
sträva mot en hållbar avfallshantering är större än avfallssystemets 
egen miljöbelastning� Se analys nedan�

Bedömning av miljöpåverkan
Målområde 1: Hushåll med maten
Målen är framtagna för att öka resurshushållningen i 
livsmedelskedjan och därmed minska miljöpåverkan� Målen 
strävar mot att minska matsvinnet samtidigt som matavfall ska 
samlas in separat och nyttiggöras som en resurs till växtnäring och 
energiproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål�  

Bedömning: Målområdet ligger väl i linje med det svenska etappmålet om 
ökad resurshushållning i livsmedelskedjan� Stor miljöpåverkan kommer från 
livsmedelsproduktion och genom att minska svinnet och ta till vara på det 
matavfall som uppstår på ett miljömässigt hållbart sätt kommer detta bidra till att 
miljöpåverkan från livsmedel minskar�

Målområde 2: Konsumera hållbart
Målen inom detta område innebär att avfallsmängderna ska 
minska� Att förebygga avfall handlar mycket om ett förändrat 
konsumtionsmönster� För att uppnå en hållbar konsumtion 
och därigenom förebygga avfall måste vi använda tjänster och 
produkter utan att kommande generationers behov äventyras�  

Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan� Minskade avfallsmängder 
innebär minskat tryck på resurser, färre transporter och minskat användning av 
energi� Målen har dessutom en positiv inverkan på det svenska miljömålet giftfri 
miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 12� Hållbar konsumtion och produktion�

Målområde 3: Använd de resurser vi har
Målen för området är framtagna med bakgrund i att genom 
effektiv användning av de resurser vi har kan vi minska 
mängden avfall och mängden skadliga ämnen i kretsloppet� 
En viktig del i detta är att öka återanvändningen� För att öka 
återanvändningen krävs en beteendeförändring samt bättre 

förutsättningar för invånarna att lämna produkter till återanvändning� Även 
kommunens verksamheter har en viktig roll i att agera som förebild och styra över 
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inköp och vad som händer med produkter som förbrukats� Nya anläggningar för 
återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för sådana verksamheter söks 
enligt ordinarie process�  
Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan� Målen kommer bidra till 
att minska avfallsmängderna och hushålla med resurser på ett bättre sätt� Bland 
annat bidrar målen till uppfyllande av det svenska miljömålet giftfri miljö samt FN:s 
globala hållbarhetsmål 12� Hållbar konsumtion och produktion�

Målområde 4: Sortera mera
Målen innefattar ökad återvinning, renare avfallsfraktioner 
och minskade mängder avfall till förbränning och deponering� 
Återvinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och 
kommunernas verksamheter� Med återvinning säkerställs ett 
cirkulärt materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas 

eller återbrukats, samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln� Centralt i 
det cirkulära materialflödet är att det sker genom effektiva insamlings- och 
återvinningsmetoder�  
Bedömning: Målområdet bidrar till en positiv miljöpåverkan genom ett ökat 
resurs- och materialutnyttjande� Avfallshantering innebär en betydande andel 
transporter och målområdet adresserar detta genom att styra transporterna till 
att bli mer energieffektiva och använda fossilfria bränslen. Målområdet har en 
positiv påverkan på bland annat de svenska miljömålen begränsad klimatpåverkan, 
god bebyggd miljö, giftfri miljö och frisk luft samt FN:s globala hållbarhetsmål 11� 
Hållbara städer och samhällen och mål 13� Bekämpa klimatförändringar�

Målområde 5: Fimpa skräpet
Målen för området strävar mot att skapa en renare miljö� 
Att arbeta förebyggande med nedskräpning samt att städa 
nedskräpade miljöer är kärnan i detta målområde� Detta har 
även betydelse för att skapa en attraktiv och trygg region såväl 
som kommun att bo och verka i�  

Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning 
av förorenade ämnen� Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska 
miljömålen god bebyggd miljö och giftfri miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 
11� Hållbara städer och samhällen, mål 14� Hav och marina resurser och mål 15� 
Ekosystem och biologisk mångfald� 

Målområde 6: Planera in plats för avfallet
Avfallsplanens mål och åtgärder för området innebär 
att processerna för samhällsplaneringen ska tillgodose 
en markanvändning som stödjer en långsiktig hållbar 
avfallshantering� Anläggningar för insamling, återvinning 
och återbruk ska finnas i strategiska lägen så att det är lätt 

att göra rätt och så att transporterna minimeras� I planeringssammanhang bör 
avfallsfrågor belysas och beaktas i tidiga skeden så att marken kan användas på 
ett optimalt och ändamålsenligt sätt�  
Bedömning: Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska 
miljökvalitetsmålen om god bebyggd miljö, frisk luft och begränsad klimatpåverkan 
samt FN:s globala hållbarhetsmål 11� Hållbara städer och samhällen�
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Sammanfattande bedömning
Målområdena i avfallsplanen med mål och åtgärder kommer bidra till att 
förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet samt minska nedskräpning 
i regionen� Implementeringen av planen kommer innebära att kommunerna styrs 
i en riktning mot ett hållbart samhälle och ett ökat fokus på cirkulär ekonomi� 
Dessutom innebär avfallsplanen en ökad samverkan regionalt vilket kan bidra till 
en större genomslagskraft och ytterligare positiv miljöpåverkan� Kommunerna i 
Boråsregionen bedömer därmed att genomförandet av denna plan inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan då de mål och åtgärder som presenteras 
i avfallsplanen bedöms till huvudpart ha en positiv inverkan på miljön� Planen 
träffas därmed inte av kravet på strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 6 
kap och miljöbedömningsförordningen (2017:966)� Bedömningen att avfallsplanen 
inte medför betydande miljöpåverkan har kommunicerats till Länsstyrelsen i 
Västra Götaland som meddelade ”Utifrån det underlag som presenterats delar 
länsstyrelsen er bedömning att avfallsplanen ej kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.” (2020-09-10, diarienummer 566-42315-2020)�
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Beslut
 

Diarienummer Sida

2020-09-10
 

566-42315-2020
 

1(1)

Jenny Järpler
Handläggare
010-2244531

Boråsregionen

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Yttrande över betydande miljöpåverkan

Ni har sänt in underlag inför framtagande av en gemensam avfallsplan för åtta 
kommuner i Boråsregionen (Bollebygds kommun, Borås stad, Herrljunga kommun, 
Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun, 
Vårgårda kommun).

 

Utifrån det underlag som presenterats delar länsstyrelsen er bedömning att 
avfallsplanen ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Jenny Järpler

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.



Bilaga 5: 

Nulägesbeskrivning 
av avfallshantering i 
Boråsregionen



I enlighet med Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2020:6) ska 
avfallsplanen innehålla en beskrivning av nuläget i kommunerna, det 
vill säga de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd 
och sammansättning� Nulägesbeskrivningen ger information om 
kommunernas demografi, näringslivsstruktur, avfall som kommunen 
ansvarar för och anläggningar för förebyggande och hantering av 
avfall� Uppgifter om avfall som inte är kommunens ansvar anges 
endast översiktligt�

Geografi och demografi
Boråsregionen är belägen i de södra delarna av Västra Götalands län och består 
av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda� I regionen bor ca 226 000 personer (2019) och det är en 
stor spridning i antalet invånare mellan de olika kommunerna� Mer än hälften av 
invånarna bor i centralort eller i annan tätort i kommunen� Borås är den största 
kommunen med drygt 113 000 invånare följt av Mark och Ulricehamn med med 
cirka 34 000 respektive 24 000 invånare och Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, 
Tranemo och Vårgårda med mellan cirka 9400–11 900 invånare� Regionen gränsar 
till Göteborgsregionen i väster, Skaraborgsregionen i norr, Hallands län i söder 
och Jönköpings län i öster� Arbetspendlingen är relativt utbredd med Borås som 
knutpunkt� Regionen har också ett stort utbyte med Göteborgsregionen� 

Boendeformer
I de mindre kommunerna dominerar boende i småhus där Svenljunga och 
Tranemo har högst andel boende i småhus� Lägst andel boende i småhus har 
Borås� Variationen i boendeform påverkar logistiska lösningar för insamling av 
avfall från hushållen�

Figur 7. Karta över Boråsregionen.
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Kommun Invånare Andel i 
centralort

Andel i 
övrig tätort

Andel i 
landsbygd

Bollebygd 9 495 45 % 17 % 39 %

Borås 113 179 66 % 25 % 9 %

Herrljunga 9 464 42 % 13 % 44 %

Mark 34 754 44 % 23 % 33 %

Svenljunga 10 780 34 % 27 % 39 %

Tranemo 11 936 28 % 44 % 29 %

Ulricehamn 24 668 46 % 23 % 31 %

Vårgårda 11 810 48 % 5 % 46 %

Kommun Antal 
hushåll

Varav andel 
i småhus

Varav  
andel i fler-
bostadshus

Varav  
andel i övrig 
eller okänd 
boendetyp

Antal 
fritidshus

Bollebygd 3 867 70 % 25 % 5 % 372

Borås 50 713 39 % 55 % 6 % 1842

Herrljunga 4 290 74 % 19 % 7 % 496

Mark 15 342 69 % 25 % 6 % 1635

Svenljunga 4 804 80 % 14 % 6 % 1100

Tranemo 5 226 78 % 16 % 6 % 629

Ulricehamn 11 062 64 % 29 % 7 % 1431

Vårgårda 4 989 71 % 21 % 8 % 461

Tabell 8. Befolkning (2019) och tätortsgrad (2016). Källa: scb.se.

Tabell 9. Antal hushåll fördelat på boendetyp samt antal fritidshus i regionen (2018). Källa: scb.se.
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Näringslivsstruktur
Boråsregionens näringsliv och arbetsmarknad präglas av textil och design, handel, 
logistik och distribution, tillverkningsindustri, verkstad och elektronikföretag 
samt gröna näringar� Antal arbetsställen i regionen är omkring 29 000 (SCB 
företagsregistret, 2019)� De största arbetsgivarna i regionen är Borås stad och 
Västra Götalandsregionen (VGR)� Lokalt är kommunerna stora arbetsgivare� Utöver 
kommunerna och VGR är de största arbetsgivarna i regionen med fler än 500 
anställda följande (utan inbördes ordning, siffror från 2019):

• Ellos AB

• H&M Online AB

• Högskolan i Borås

• Samhall AB

Kommunalt avfall
Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar bland annat mat- 
och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, latrin och 
slam� Detta innefattar både avfall från hushåll och sådant avfall från andra 
verksamheter som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, 
det vill säga från kommunens verksamheter såsom förskola, skola och 
äldreomsorg samt från exempelvis restauranger� En sammanställning av dessa 
avfallsmängder visas i Tabell 10� Sammanställningen visar de avfallsströmmar 
och de mängder som samlas in i ett separat insamlingssystem� Värt att 
notera att detta inte alltid motsvarar totala mängden avfall som uppkommer� 
Gällande exempelvis textilavfall, i tabellen redovisas endast det som samlats 
in separat på kommunernas återvinningscentraler och går till återbruk, 
merparten av textilavfallet hamnar i dagsläget i restavfallet som därmed går till 
energiutvinning� Ytterligare ett exempel är fett och matolja, där endast en av 
kommunerna i dagsläget har mätbar separat insamling av detta, därmed kan 
mängderna upplevas som små�

Även andra typer av avfall uppkommer i kommunens verksamheter� Detta 
avser till exempel byggavfall och schaktmassor från kommunala bygg-, 
mark- och exploaterings-projekt, avloppsreningsslam, restprodukter från 
förbränningsanläggningar, avfall från gata och parker mm. I dagsläget finns ingen 
sammanställning i Boråsregionen över dessa avfallsfraktioner� 

• RISE Research Institutes of Sweden AB

• Veoneer Sweden AB

• Nexans Sweden AB

• Speed Competence AB 
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Fraktion 
(ton/år)

Biologisk 
behandling

Material-
återvinning

Energi-
utvinning Deponering Annan 

behandling Totalt

Matavfall 10 589 10 589

Restavfall 29 368 29 368

Farligt avfall 391 782 131 1303 2607

Textilavfall 319 319

Latrinavfall 4 4

Slam från 
enskilda avlopp 66 7591 66 759

Fettavskiljarslam 3 719 3 719

Fett och matolja 0,5 0,5

Metallavfall 
(exklusive 
förpackningar)

3 941 3 941

Plastavfall 
(exklusive 
förpackningar)

415 415

Träavfall 
(exklusive 
förpackningar)

12 175 12 175

Gipsavfall 742 742

Trädgårdsavfall 2 817 2 441 5 258

Övrigt grovavfall 6 955 22 246 475 29 676

Deponirest 538 538

Summa 17 125 12 444,5 67 016 1 144 68 381 166 110,5

1 Slam från enskilda avlopp behandlas på avloppsreningsverk där de i vissa fall rötas men rötresten går till energiutvinning eller 
jordförbättring, och i andra fall rötas ej slammet utan långtidslagras och används som jordförbättring�

Tabell 10. Avfall som omfattas av kommunalt ansvar. Mängder i Boråsregionen i ton/år 
(2019) och behandlingsmetod. Källa: Avfall Web samt kommunerna.
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Insamlingssystem för avfall i Boråsregionen
I Boråsregionen finns flera olika system för insamling av avfall från hushåll, enligt 
Tabell 11� Tabellen avser insamlingssystem som tillämpades i kommunerna under 
2020, Borås kommer införa fyrfacksinsamling och separata kärl för rest- och 
matavfall under de kommande åren� � Samtliga kommuner erbjuder separat 
insamling av matavfall� Flera kommuner har också möjlighet att hämta större 
mängder avfall i exempelvis container� Dessutom tillämpas underjordsbehållare 
och sopsug i områden med flerfamiljshus. Underjordsbehållare innebär att 
matavfall och restavfall lämnas i en lucka till en behållare som helt eller delvis är 
nedgrävd� Om sopsug tillämpas lämnas matavfall och restavfall via en lucka varpå 
dessa sugs eller trycks via ett rör till en behållare� 

Insamlingssystem i 
Boråsregionen Beskrivning Kommun

Ett kärl för rest- och 
matavfall

Rest- och matavfallspåsar 
läggs i samma kärl och 
sorteras sedan via optisk 
sortering

Borås, Ulricehamn

Separata kärl för rest- och 
matavfall

Två olika kärl, ett för 
matavfall och ett för 
restavfall

Bollebygd, Herrljunga, 
Mark, Tranemo, Vårgårda

Fyrfacksinsamling

Två kärl med vardera 
fyra fack för matavfall, 
restavfall, förpackningar, 
tidningar, batterier och 
ljuskällor

Svenljunga

Tabell 11. Olika typer av insamlingssystem i kommunerna i Boråsregionen.

Anläggningar för avfallshantering och förebyggande i 
Boråsregionen
I Boråsregionen finns 13 återvinningscentraler (ÅVC). Anläggningarna drivs av 
respektive kommun� På återvinningscentralen kan hushåll och små företag  
lämna exempelvis:

• Trädgårdsavfall

• Förpackningar

• Returpapper 

• Vitvaror, kyl och frys

• Elavfall

• Batterier

• Övrigt farligt avfall ex: färg  
och kemikalier

• Wellpapp

• Trä

• Gips

• Brännbart

• Metallskrot

• Inert material  
(sten, tegel, betong)

• Däck

• Produkter till återbruk
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Figur 8. Karta över de 13 återvinningscentraler som återfinns i Boråsregionen.

 1� Tumberg ÅVC
 2� Herrljunga ÅVC
 3� Annelund ÅVC
 4� Övreskog ÅVC
 5� Fristad ÅVC

 6� Dalsjöfors ÅVC
 7� Boda ÅVC
 8� Lusharpan ÅVC
 9� Viskafors ÅVC
 10� Råssa ÅVC

 11� ÅVC Skene skog 
 12� Kretsloppscentralen 

Moga Returen
 13� ÅVC Returen
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Nästan 46 000 ton grovavfall och farligt avfall samlades in på återvinnings-
centralerna i Boråsregionen under 2019 (Avfall web)� 

Merparten av återvinningscentralerna i regionen erbjuder möjlighet till återbruk av 
produkter i form av ta och ge� Flera av kommunerna är i process med att ta fram 
nya planer för hur återvinningscentralerna framöver ska utformas och återbruk 
blir en allt viktigare del� Detta kan på sikt även leda till att mängden grovavfall 
minskar till förmån för återbruk. I flera kommuner har man också en särskild 
återbruksverksamhet där produkter och material repareras och fräschas upp med 
hjälp av resurser från arbetsmarknadsinsatser�

Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen
Utöver ovan nämnda anläggningar eller system för att hantera och samla in avfall 
finns följande anläggningar i Boråsregionen av betydelse för avfallshanteringen.

Typ av avfallshantering Anläggning

Avfallsförbränning Ryaverket, Borås Energi och Miljö

Biogasproduktion
Sobacken, Borås Energi och Miljö
Ulricehamns Energi
Vårgårda Herrljunga Biogas

Deponi Sobacken, Borås Energi och Miljö

Förbränningsanläggning för 
tryckimpregnerat trä Solör Bioenergi, Svenljunga

Omlastning farligt avfall Sobacken, Borås Energi och Miljö

Omlastning av kommunalt avfall

Sobacken, Borås Energi och Miljö
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Omlastning, sortering och/eller 
återvinning av kommunalt avfall och/eller 
verksamhetsavfall från privata aktörer

LBC, Borås och Ulricehamn
Remondis, Borås
Skrotfrag, Borås och Ulricehamn
Stena Recycling, Borås
Suez Recycling, Ulricehamn

Plaståtervinning Van Werven, Svenljunga

Tabell 12. Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen.
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Avfall som omfattas av producentansvar
I Sverige tillämpas producentansvar som ett styrmedel för att nå miljömålen� 
Producentansvaret omfattar förpackningar, returpapper1, elutrustning, batterier, 
däck, bilar, läkemedel och radioaktiva produkter� De som sätter dessa produkter 
på marknaden, det vill säga producenterna, har också ett ansvar att se till att varan 
tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning� Målet 
med producentansvaret är att producenterna ska motiveras att ta fram produkter 
som är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen� 
Det finns separata insamlingssystem för de olika producentansvarsströmmarna, 
exempelvis samlas förpackningar och returpapper i huvudsak in via återvinnings-
stationer (ÅVS). I Boråsregionen finns det 158 återvinningsstationer, dessa drivs på 
uppdrag av producenterna och är alltså inte kommunens ansvar�

Tabell 13. Avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar. Mängder för 
Boråsregionen i ton/år (2019) samt kg/person (2019). Källa: FTI och Avfall Web.

Fraktion Mängd  
(ton)

Mängd  
(kg/person)

Rikssnitt  
(kg/person)

Pappersförpackningar 3215 15 13,9

Plastförpackningar 1760 8,6 7,5

Metallförpackningar 412 2,1 1,6

Glasförpackningar 4046 14,1 21,8

Returpapper 3345 19,3 18,7

Elutrustning 2719

Bärbara batterier 59

Bilbatterier 158

Däck 3302 

Bilar i�u�

Läkemedel i�u�

Radioaktiva produkter i�u�

1 Under år 2020 beslutades att kommunerna tar över ansvaret för returpapper. Detta innebär att från 
och med år 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper�  
https://www�regeringen�se

2 Avser endast däck insamlat på kommunernas återvinningscentraler.
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Bilaga 6: 

Framtidsutsikter för 
avfallshantering i 
Boråsregionen och  
avfall i kommunernas 
översiktsplaner



De kommande tio åren kommer förändringar ske i samhället i stort 
såväl som i vår region som kommer påverka avfallets mängder, hur 
avfall samlas in och hanteras� Digitalisering, teknikutveckling, ökat 
hållbarhetsfokus, nya affärsmodeller och demografiska förändringar 
är några exempel som kommunerna behöver ta hänsyn till, anpassa 
sig efter och vara delaktiga i utvecklingen av�

Befolkningsprognos och framtida avfallsmängder
Boråsregionen består av åtta kommuner med olika storlek och förutsättningar� I 
några av kommunerna förväntas befolkningsökningen vara liten eller till och med 
statisk medan i andra kommuner förväntas befolkning öka med 3–7 % mellan år 
2020 och 2030� Den genomsnittliga prognostiserade befolkningsökningen per år 
fram till 2030 är för Boråsregionen 0,5 % (Västra Götalandsregionen)� 

Diagram 1. Befolkningsprognos för Boråsregionen fram till år 2030.  
Källa: Västra Götalandsregionen.

År 2019 behandlades 467 kg avfall per person från hushållen i Sverige enligt Avfall 
Sveriges statistik� Mängden restavfall har minskat, mängden insamlat matavfall har 
ökat samt mängden insamlade förpackningar har ökat jämfört med föregående 
år� SMED, Svenska miljöemissionsdata prognostiserar att avfallsmängder från 
hushåll kommer öka med 24 % mellan år 2020 och 2030 (”Framtida avfallsmängder 
och avfallsbehandlingskapacitet”, SMED Svenska Miljöemissionsdata)� En del 
avfallsfraktioner spås minska till förmån för att andra ökar� En ökad utsortering 
genom exempelvis fastighetsnära insamling av förpackningar, ger dock samma 
avfallsmängder totalt sett men en ändrad fördelning mellan avfallsslagen� 
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Prognosen tar däremot inte hänsyn till teknisk utveckling, ökade initiativ för 
avfallsförebyggande insatser eller förpackningsindustrins utveckling vilket till stor del 
kan komma att minska avfallsmängderna� Avfall Sveriges rapport 2018:24 pekar på en 
komplexare materialsituation med fler avfallsfraktioner. Mindre andel restavfall men 
en ökning av förpackningsavfallet� En mer fragmenterad avfallshantering förutspås där 
fler aktörer gör anspråk på avfallsflödena. Vad gäller avfallsanläggningar så har dessa 
troligen blivit större och färre� Gällande avfallsmängdernas utveckling de kommande 
tio åren spås Boråsregionen följa rikets utveckling i genomsnitt�

Framtida behov av insamlingssystem och anläggningar i 
Boråsregionen
I Boråsregionen ser kommunerna ett behov av anläggningar inom 
följande områden:

• Kretsloppsparker med ökade möjligheter för återbruk av bland 
annat bygg- och rivningsmaterial

• Anläggningar för laga, uppdatera, byta och låna produkter det 
vill säga cirkulära handelsplatser, verkstäder och bytesrum, samt 
även mobila lösningar för detta

• Sorteringsanläggningar för att möjliggöra ökad 
materialåtervinning av restavfall och grovavfall

• En samordning kring lokal hantering av massor och hantering av 
förorenade massor

För att realisera sådana anläggningar krävs en långsiktighet, samverkan 
mellan kommunerna och ekonomiska investeringar�

Trender och framtida förutsättningar för avfallshantering
Det finns ett flertal trender och kommande samhällsförändringar som kommer påverka 
avfallsbranschen. Ett flertal olika omständigheter är viktiga för kommunerna att förhålla 
sig till och utvecklas i takt med, exempelvis digitalisering, demografiska förändringar 
och ett ökat hållbarhetsfokus� Nedan redovisas ett antal framtidsspaningar som bland 
annat bygger på Avfall Sveriges rapporter 2018:20 och 2018:24�

Digitalisering och tekniska lösningar
En stor del av vårt vardagsliv och arbetsliv organiseras med stöd av digitala 
lösningar� Digitalisering kommer få en stor betydelse även för avfallshanteringen 
framöver� Exempelvis kan digitalisering och maskininlärning möjliggöra bättre 
utsortering av avfall genom att avfall som slängts i samma container kan 
eftersorteras� Optimerad hämtning av avfall genom så kallade ”on-demand” 
lösningar är ett annat exempel. Där man kan effektivisera transporterna, slippa 
onödiga tömningar och skapa en bättre service för invånarna� Möjlighet att 
utforma, optimera och utvärdera verksamheter och agerande på nya sätt baserat 
på tillgång till relevant data och nya mjukvaror kommer förändra många branscher, 
inkluderat avfallsbranschen� Det blir därför viktigt för kommunerna att ta del av 
och följa med i den utvecklingen� 
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Kundfokus
Kunderna förutsätter en ökad service för att delta i källsortering vilket medför 
att insamlingen av avfall av olika slag sker mer fastighets- eller kvartersnära� 
Kundkontakter har i större grad digitaliserats och allt större mängder information 
hanteras� Detta ger möjlighet till individualiserad dialog och skräddarsydda 
tjänster för att klättra högre upp i avfallshierarkin� Kunderna ställer krav på 
ökande bekvämlighet och krav på enkelhet�

Ökat hållbarhetsfokus ur ett miljömässigt perspektiv
Miljömässig hållbarhet är viktigt för avfallsbranschen� För att klara kommande 
utmaningar och krav krävs ytterligare omställning och här kan kommunala 
verksamheter verka för ett hållbart kretslopp genom att tänka igenom både 
inköp och nya investeringar� Allt vanligare begrepp är delningsekonomi vilket 
innebär aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare 
kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster och 
funktionsförsäljning där funktionen köps snarare än en produkt som sådan� 
Produkter som tillverkas måste bli än mer resurssparande� Redan innan en 
produkt blir till behöver producenten tänka på hur den kan få ett andra liv och 
här är demonterbarhet, reparerbarhet och möjligheten till återanvändning och 
återvinning centrala delar� Materialinnovationer kan leda till att material och 
produkter skräddarsys vilket kan minska spill och onödig produktion av kortlivade 
produkter� Övergången till en fossilfri tillvaro innebär att förnybara energilösningar 
på sikt kommer vara billigare än andra alternativ�

Demografiska förändringar och människors värderingar
Förändringar bland människors värderingar, livsuttryck och krav på omgivningen 
påverkar också framtida system, däribland avfallshantering� De generella 
kraven människor har ökar� Urbaniseringen har planat ut men stora regionala 
skillnader finns. Demografiska utmaningar såsom ökad andel äldre i befolkning i 
kombination med en ökning av födelsetalen kommer få ekonomiska konsekvenser 
för kommunerna� Skillnaden mellan människor och dess livsstilar ökar, likaså 
blir skillnaden tydligare mellan täta och glesa sammanhang och samhällen, 
det vill säga stad och land samt fattiga och rika delar� Sammantaget blir det 
viktigt för avfallssektorn att förstå och beakta dessa skillnader då det ger olika 
förutsättningar i olika delar av landet och i olika delar av vår region� Det har 
betydelse för människors konsumtion och val vilket ger konsekvenser för vilket 
avfall som uppstår och vart det uppstår� På många håll sker också en förtätning 
i städerna med mindre tunga fordon i centrum som en konsekvens vilket också 
ställer krav på avfallsinsamling och -hantering�

Anläggningar för att hantera avfall i kommunernas översiktsplaner
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla 
en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för att hantera 
avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga 
arbete med fysisk planering� Informationen i kommunernas översiktsplaner 
presenteras i tabellen nedan� Utöver information om anläggningar som anges 
i översiktsplanerna har också riktlinjer eller strategier för avfallshantering, i de 
fall de omnämns i översiktsplanen, lyfts fram. Det är värt att nämna att flera av 
våra kommuner är i process att ta fram ny översiktsplan och därför kan en del av 
informationen nedan upplevas som inaktuell� För att ytterligare belysa och betona 
vikten av att avfallsfrågan kommer in rätt i den fysiska planeringen i kommunerna 
har ett specifikt målområde i avfallsplanen, Målområde 6: Planera in plats för 
avfallet, arbetats fram� 
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Kommun Anläggningar och platser för 
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för 
avfallshantering

Bollebygd
Antagen 2002

I kommunen finns 6 st återvinningsgårdar 
för insamling av återvinningsmaterial 
samt återvinningscentralen vid Råssa� 
Placering och utformning av ÅVS är idag 
inte tillfredställande löst� En förnyad 
lokaliseringsprövning och upprustning 
skall göras där hänsyn tas till omgivande 
bebyggelse, tillgänglighet och estetisk 
utformning�
I Varpåsområdet finns kommunens gamla 
soptipp� Den kontrolleras enligt ett särskilt 
kontrollprogram. Genom allt fler kretslopp 
sluts finns det inget behov för kommunen 
att öppna en avfallsdeponi�

Det är kommunerna som svarar för 
att hushållsavfall inom kommunen tas 
omhand, i den mån det inte omfattas av 
producentansvaret� Bollebygd samarbetar 
med Borås kommun om slutbehandling av 
avfallet genom ett samarbetsavtal� 

Borås
Antagen 2018

Borås har ett utbyggt system för 
avfallshantering och produktion av 
biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el� Avfall 
samlas och sorteras på Sobacken söder 
om Borås där även biogasanläggning 
finns. Utsorterat hushållsavfall används 
för fjärrvärmeproduktion i Ryaverket� 
När Ryaverket avvecklas kommer även 
fjärrvärmeproduktionen till största del 
ske på Sobackens samlade Energi- och 
Miljöcentrum�

Samhällsplaneringen ska tillgodose en 
markanvändning som stödjer en långsiktigt 
hållbar avfallshantering�  Anläggningar för 
insamling av avfall ska finnas i strategiska 
lägen så att det är lätt att göra rätt och 
så att transporter minimeras� Rimliga 
avstånd till bostäder och verksamheter bör 
eftersträvas�

Herrljunga
Gäller för perioden 
2017–2035

Hushållens avfall transporteras till 
förbränningsanläggning utanför 
kommunen� Hushållen erbjuds att sortera 
matavfall separat för rötning till biogas eller 
biogödsel i särskild anläggning� Deponerat 
avfall lämnas till avfallsanläggning utanför 
kommunen� 
Förpackningar av glas, metall, 
plast etc sorteras och lämnas till 
återvinningsstationer placerade på olika 
platser i kommunen� Återvinningscentraler 
finns i Herrljunga och Annelund.

Mark
Antagen 2017

Marks kommun har tillstånd att 
deponera 25 000 ton avfall per år vid 
avfallsupplaget i Skene Skog� Anläggningen 
har kompletterats för omhändertagande 
av lakvatten, för uppsamling av 
deponigas, med återvinningscentral mm� 
Deponeringen upphörde 2001�

Tabell 14. Anläggningar för att hantera avfall och strategier för avfallshantering i 
kommunernas översiktsplaner.
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Kommun Anläggningar och platser för 
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för 
avfallshantering

Svenljunga
Antagen 2020

Moga Returen är kommunens 
återvinningscentral och har tillstånd att 
årligen hantera 4000 ton icke farligt avfall 
och 500 ton farligt avfall� Anläggningen är 
belägen på Moga industriområde i södra 
delarna av kommunens centralort�
Änglarps sopstation ca� 2 km söder om 
Svenljunga tätort är under avslutning� 
Deponin utnyttjades för både hushålls- 
och industriavfall och användes av både 
Svenljunga och Tranemo kommuner� Ingen 
deponering har skett sedan 2007 och 
återvinningscentralen stängde under 2019�

Det är kommunen som ansvarar för 
att hushållsavfall tas hand om på ett 
bra sätt� Svenljunga kommun har en 
avfallsplan som gäller från 2015� Det 
brännbara hushållsavfallet samlas upp och 
transporteras sedan till Borås� I Svenljunga 
kommun finns det del hushållsnära 
källsortering, dels via återvinningsstationer 
som finns runt om i kommunen samt 
återvinningscentralen i Svenljunga tätort� 
Svenljunga kommun har under 2019 infört 
fyrfackssystem för hushållsavfall för att 
möjliggöra att sortera och separera olika 
typer av avfall i hushållen�

Tranemo
Antagen 2010

Det finns en bemannad återvinningscentral 
i Tranemo och återvinningsstationer för 
förpackningar i övriga tätorter� Dessutom 
hämtas grovavfall vid tomtgräns två gånger 
om året efter turlista� Schaktmassor från 
byggande omhändertas till stor del för 
återanvändning�

Avfallshanteringen styrs av den  
s�k� avfallstrappan utifrån vilken man  
1) Ska förhindra att avfall uppstår  
2) Ska återanvända varan 3) Ska återvinna 
materialet 4) Ska återvinna energin genom 
förbränning 5) Ska deponera restavfallet 
Samtliga hushåll i kommunen omfattas av 
sophämtning�
Hämtningsintervallen varierar, men är 
för flertalet mellan 2 och 4 veckor. En stor 
del (ca 80 %) komposterar matavfall på 
egna fastigheten vilket är ett mycket bra 
alternativ då miljöpåverkan minimeras 
genom att transporter undviks och 
avfallsmängderna minskar� 

Ulricehamn
Antagen 2015

Det finns en bemannad återvinningscentral 
i Ulricehamn och 20 återvinningsstationer 
för förpackningar i de olika tätorterna� 
Dessutom hämtas grovavfall två gånger 
om året ute i samhällena efter turlista� 
Schaktmassor från byggande tas emot på 
avfallsanläggningen för att användas till 
sluttäckning av Övreskogs deponi�

Vi arbetar i första hand för att minska 
avfallsmängden till exempel genom 
medvetna val vid inköp och genom 
återanvändning. Det avfall som finns ska 
kunna sorteras på ett enkelt sätt och 
återvinnas i så stor utsträckning som 
möjligt� Resurshushållning blir allt viktigare 
i ett globalt perspektiv för att balansera 
utveckling och resurser� Kommunen ska 
verka för att avfallsmängden ska minska 
och det är enklare att sortera, återvinna 
och återanvända�

Vårgårda
Antagen 2006  
(Fördjupad 
översiktsplan, 
FÖP, är under 
framtagande 
och texten har 
uppdaterats enligt 
denna�)

Strax nordost om FÖP-området finns 
Tumbergs återvinningscentral� Många 
hushåll i Vårgårda tätort har goda 
förutsättningar för kompos¬tering av 
matavfall� 
Inom FÖP-området finns återvinnings-
stationer för förpackningar och tidningar 
vid Vårgårda Marknadsplatsen� Denna bör 
flyttas eller omarbetas för att skapa en fin 
första vy av centrum� Exempelvis skärmar 
som döljer containrarna och i stället 
visa att man anlänt till centrala Vårgårda 
Centrumhusets parkering�

Vårgårda kommun har tagit fram en 
regional avfallsplan tillsammans med 
övriga kommuner i Sjuhärad (2012)� Enligt 
denna avfallsplan ska det vara lätt att 
göra rätt beträffande avfallssortering. 
Avfallshanteringen och insamlingen ska 
dessutom vara estetiskt tilltalande och 
ha god tillgänglighet och säkerhet för 
hushållen� Kommunerna ska säkerställa 
en separat hantering av farligt avfall� 
Återanvändning och återvinning ska 
öka� Arbete pågår med att revidera den 
regionala avfallsplanen�
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Bilaga 7: 

Nedlagda deponier i 
Boråsregionen



Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen 
innehålla en förteckning av nedlagda deponier i respektive kommun� 
Detta redovisas nedan� 

Deponier som är i drift idag omfattas av deponeringsförordningen (2001:512) 
vilken ställer krav på skyddsåtgärder under och runt om deponin, uppsamling 
av lakvatten, bottentätning och avslutande täckning� Det har också, sedan 
deponeringsförordningen utfärdades, tillkommit deponeringsförbud av vissa 
fraktioner; brännbart restavfall (2002) och organiskt avfall (2005)�

Äldre nedlagda deponier däremot kan utgöra en risk för betydande påverkan 
på människors hälsa och miljö genom förorening av mark, grund- och ytvatten 
samt utsläpp av deponigas. Dessa deponier behöver därför identifieras och 
riskklassas� Inventering av potentiellt förorenade områden görs enligt en metodik 
för inventering (MIFO) och resulterar i en riskklassning av områdena� Denna delas 
in i fyra riskklasser:

• Klass 1: Mycket stor risk

• Klass 2: Stor risk

• Klass 3: Måttlig risk

• Klass 4: Liten risk

Tabell 15 redovisar 97 nedlagda deponier i Boråsregionen� Av dessa har en nedlagd 
deponi riskklass 1, 17 nedlagda deponier har riskklass 2, 57 nedlagda deponier 
har riskklass 3, 13 nedlagda deponier har riskklass 4 och 10 nedlagda deponier 
saknar riskklassning� Sammanställningen bygger delvis på uppgifter från tidigare 
avfallsplaner samt dialog med respektive kommun� Uppgifter om deponiernas 
drifttid har för flera av de nedlagda deponierna inte funnits tillgängliga varvid 
den uppgiften inte redovisas för alla� Uppgifter om deponerade mängder samt 
deponins utbredning har för merparten av de nedlagda deponierna inte funnits 
tillgängliga och redovisas därmed inte alls�
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Bollebygd Varpås, 
Erikstorp 1:183

Hushållsavfall, schakt-
massor, industriavfall, 
eventuellt miljöfarligt 
avfall från närliggande 
kemisk industri, 
förbränningsaska, 
avloppsslam

2 Det lakvatten som bildas 
rinner av både åt öster till 
Varpåsa tjärn och åt väster 
till Erikstorpsbäcken i 
Erikstorp� Någon lakvatten-
behandling har så vitt känt 
inte gjorts men resultaten 
av vattenprovtagningarna 
har blivit bättre med åren� 
Fortsatt årlig provtagning 
av lakvattendamm och 
grundvatten sker för att 
utröna hur lakvattnets 
sammansättning varierar 
över tid� 

Ca 1945–1973 
(tippning 
av schakt-
massor fram 
till slutet 
1980-talet)

Bollebygd Töllsjö, 
Morjhult 9:1(2)

Hushållsavfall 4 Bedöms inte kunna ge 
upphov till skador av 
någon betydelse� Inget 
kontrollprogram har 
upprättats� 

Bollebygd Olsfors,  
Örlid 1:2(1)

Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall 
gamla oljefat, troligen 
schaktmassor som 
täcker gamla deponin 

i�u� Bedöms inte kunna ge 
upphov till skador av 
någon betydelse� Inget 
kontrollprogram har 
upprättats� 

Borås Brämhult, 
Sörbo 1:2

Hushållsavfall, 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsavfall, 
trädgårds- och 
jordbruksavfall, illegal 
tippning av bl�a� skrot 
samt industrideponi

3 Nedlagd, uppstädning av 
området�

Driftslut 1973

Borås Dalsjöfors, 
Häljared 2:8

Hushållsavfall, 
industriavfall, schakt-
massor, bygg- och 
rivningsavfall mm�

2 Nedlagd, uppstädning av 
området�

1965–1977

Borås Dalsjöfors, 
Tummarp 1:72

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3 Nedlagd� 2008  gjordes 
provtagning och inga värden 
var över nivån för mindre 
allvarligt�

1940-talet– 
1967

Borås Fristad 
Borgstena, 
Örlanda 9:1

Hushållsavfall och 
industrideponi bl�a� 
plastindustri

1 Nedlagd, uppstädning av 
området, mark-förbättringar 
i området samt fortsatt 
kontroll och provtagning 
av deponin� Kontinuerlig 
vattenprovtagning sker  
2 ggr/år tills vidare�

Driftslut 1986

Tabell 15. Nedlagda deponier i Boråsregionen.
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Borås Fristad  
Vänga 1:11

Hushållsavfall, 
industriavfall, park- och 
trädgårdsavfall, bygg- 
och rivningsavfall� 
jordbruksavfall och 
schaktmassor mm�

3 Nedlagd, uppstädning 
av området samt 
markförbättringar�

1952–1970

Borås Sandhult 
Backabo 2:100

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall, 
jordbruksavfall, 
troligtvis farligt avfall, 
fast industriavfall, 
byggavfall och 
schaktmassor

2 Nedlagd, uppstädning av 
området�

Driftslut 1977

Borås Sandhult 
Hedared 6:34

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3 Nedlagd, uppstädning av 
området�

Driftslut 1970

Borås Viskafors 
Bogryd 1:152

Hushållsavfall, 
gummiavfall och 
schaktmassor mm�

2 Nedlagd, uppstädning 
av området samt 
markförbättringar�

Driftslut 1977

Borås Viskafors 
Högen, 
Rydboholm 
1:416

Osäkert vilken typ av 
avfall som tömts här

2 Nedlagd, fortsatta kontroller 
och provtagningar av 
deponin� Årlig kontroll att 
lakvattenutflöde sker ur 
dräneringssystem samt 
kontinuerlig provtagning 2 
ggr/år tillsvidare�

Driftslut 1970

Borås Borås, 
Gässlösa 5:1

Hushållsavfall och 
industriavfall

2 Nedlagd, specifikt 
kontrollprogram finns 
framtaget�

1930-talet– 
1994

Herrljunga Fåglaviks 
Glasbruk, 
157569, 
Lindspång 1:27

Industriavfall, 
mestadels glaskross 
men också miljö-
farligt avfall bl�a� 
tungmetaller�

2 Täckt och kalkad 1986–1987�
Kontrolleras enligt 
kontrollprogram�

Herrljunga Melltorp, 
157666, 
Melltorp 1:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt, farligt avfall

3 Inventering avslutad – 
ingen åtgärd� Täckt och 
efterbehandlad�

Herrljunga Trollabo, 
157668, 
Trollabo 1:5

Industrideponi 3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd�

Herrljunga TA Hydroni 
deponi 2, 
170073, 
Annelund 7:1

Industrideponi i�u� Förstudie genomförd, täckt 
och efterbehandlad�
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Herrljunga TA Hydroni 
Deponi 1, 
170074, 
Annelund 13:1 

Industrideponi i�u� Förstudie genomförd�

Herrljunga Betongtipp, 
Strängbetong AB, 
Baggetomten 
5:6, Fölene 5:17

Ej miljöfarligt 
industriavfall, i 
huvudsak kasserade 
betongelement

i�u� Länsstyrelsen har fastställt 
kontrollprogram för 
lakvatten samt meddelat råd 
och anvisningar för tippens 
skötsel�

Herrljunga Trollabo 1:1 Deponi för hushålls-, 
industri- och 
byggavfall�

4 Täckt och efterbehandlad�

Herrljunga Trollabo 5:1 Industriavfall, i 
huvudsak bark�

3

Herrljunga Herrljunga 5:10 Industrideponi, bark 4

Herrljunga Herrljunga 6:3 Hushållsavfall 4 Täckt och efterbehandlad�

Herrljunga Åsen, 
Remmenedal

Jord- och stentipp i 
avslutad grustäkt�

i�u�

Mark Fritsla Hushålls- och 
industriavfall

2 Regelbundna provtagningar 
av lakvattnet, ett ytvatten-
dike har grävts� Provtagning 
sker regelbundet för att 
ge svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder behöver 
genomföras�

1964–1978

Mark Rydal Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Velingstorp, 
Kinna

Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagning sker 
regelbundet för att ge 
svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder behöver 
genomföras�

1950–1970

Mark Håven, Skene Industritipp 3

Mark Heden, Skene Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagning sker 
regelbundet för att ge 
svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder 
behöver genomföras�

1934–1970
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Mark Skene skog, 
Skene

Hushålls- och 
industriavfall

2 Regelbundna provtagningar 
och sättningsmätningar 
enligt fastställt 
kontrollprogram�

1974–2001

Mark Torestorp Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Älekulla Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Öxabäck Hushålls- och 
industriavfall

3 1964–1977

Mark Sätila Hushålls- och 
industriavfall

4

Mark Horred Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Björketorp Hushålls- och 
industriavfall

4

Svenljunga Ebbarp 1:24, 
Ebbarp

Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016� Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej�

1930/40-talet 
– början av 
1970-talet

Svenljunga Sexdrega 1:1, 
Sexdrega

Hushålls- och 
industriavfall

3 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016� Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej�

Svenljunga Gälared 2:56, 
Hillared

Hushålls- och 
industriavfall

3

Svenljunga Bredgården 
10:1, 
Holsljunga

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

4
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Svenljunga Bosgården 
1:96, Mjöbäck

Hushålls- och 
industriavfall

3 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016� Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej�

Svenljunga Frölunda 4:18, 
Östra Frölunda

Hushållsavfall 3

Svenljunga Bratås 1:13, 
Mårdaklev

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

i�u�

Svenljunga Hussered 1:9, 
Kalv

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

3 Provtagningar genomförda 
efter framtagen 
provtagningsplan 
2017� Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej�

Svenljunga Gälared 2:56, 
Hillared

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

3

Svenljunga Moga 1:112, 
Svenljunga

Jord- och stubbtipp 3

Svenljunga Moga 1:112, 
Svenljunga

Farligt avfall 2 Sluttäckning klar 2009� 1968–2009

Svenljunga Karlsberg 
5:399

Jord- och stubbtipp i�u� Provtagningsplan fastställd 
2016, hydrogeologisk 
utredning utförd 2016� 
Genomförd utredning 
bedömer att det inte är 
motiverat med provtagning 
eller kontrollprogram�

Svenljunga Hagatorpet 1:1, 
Åstarp

Hushålls- och 
industriavfall

3

Svenljunga Änglarp 3:19 Mellanlagring av farligt 
avfall; Deponi för icke-
farligt avfall

2 Delvis sluttäckt till 2013, 
återstår yta där ÅVC varit i 
drift till dec 2019�

1969–2007

Tranemo Ljungsarp I, 
Lagmanshaga 
1:1

Schaktmassor, 
trädgårds- och 
byggavfall� Även 
skjutbana�

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Tranemo Ljungsarp II, 
Pajet 1:1>1 

Hushålls-, industri- och 
byggavfall

3

Tranemo Länghem I, 
Länghem 2:3 

Hushållsavfall 3

Tranemo Länghem III, 
Länghem 2:1

Hushålls- och 
byggavfall

3

Tranemo Tranemo I 
(Gudarps 
avfallsupplag), 
Gudarp 3:39 

Hushållsavfall, 
industribygg- och 
rivningsavfall, park- 
och trädgårdsavfall, 
jord och schaktmassor, 
avloppsslam

2 Sluttäckt deponi�
Kontrollprogram finns.

1969–1980 
kommunalt 
avfall 1980–
2005 endast 
park- och 
trädgårds-
avfall, bygg- 
och rivnings-
avfall, jord- 
och schakt-
massor samt 
kommunalt 
avloppsslam�

Tranemo Tranemo II, 
Gudarp 3:39

Hushålls-, industri- och 
byggavfall

3

Tranemo Sjötofta I, 
Bygärde 1:1>1 

Hushålls-, bygg- och 
trädgårdsavfall, jord

3

Tranemo Ölsremma, 
Horshaga 1:2

Hushållsavfall, 
schaktmassor

4

Tranemo Ambjörnarp, 
Högalid 1:6 

Hushållsavfall 4

Tranemo Dalstorp I, 
Dalstorp 1:1 

Hushålls- och träd-
gårdsavfall, plåt mm�

4

Tranemo Dalstorp II, 
Skogarp 1:3>4 

Eventuellt industri-
avfall, bark, byggavfall, 
schaktmassor

3

Tranemo Dalstorp III 
(Pastoral-
skogen), 
Dalstorp 1:1

Hushållsavfall 4

Tranemo Dalstorp IV,  
Skogarp 1:23>2 

Barktipp (Dalstorpsträ) 3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Tranemo Grimsås I, 
Grimslund 
2:77>1 

Hushålls-, industri-, 
grov och trädgårds-
avfall

3

Tranemo Grimsås II, 
Fiåsatorp 2:6 

Hushållsavfall, jord- och 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsavfall, 
trädgårdsavfall, 
grovsopor

3

Tranemo Hulared, 
Gryttered 3:6 

Hushållsavfall, 
byggavfall, schakt-
massor, jord- och 
trädgårdsavfall

3

Tranemo Limmareds-
tippen, 
Limmared 
13:1<2 

Jord- och schaktmassor 3 Kontroller enligt kontroll-
program mellan 2008–2012� 
Därefter fortsatt provtagning 
under två år�

Tranemo Limmared II, 
Åsarp 7:14 
(Tidigare  
Åsarp 7:1)

Industriavfall, bark 3

Tranemo Limmared III, 
Åsarp 7:14 
(Tidigare  
Åsarp 7:1)

Hushålls- och 
industriavfall

2

Tranemo Uddebo, Kila 
1:20 

Hushålls-, industri-  
och byggavfall

3

Tranemo Nittorp, 
Nygården 
1:3>3 

Hushålls-, bygg- 
och rivningsavfall, 
schaktmassor, 
trädgårdsavfall

3

Tranemo Gudarp 4:1 Hushålls-, bygg-  
och industriavfall 

i�u� Driftslut 1969

Tranemo Länghem 3:71 Trädgårdsavfall och 
schaktmassor (tidigare 
biodammar)

4

Tranemo Ölsremma 1:1 Hushållsavfall, 
schaktmassor

4

Ulricehamn Kölabytippen 
Kölaby-Tostarp 
2:2, 7:1

Hushållsavfall, 
industriavfall, 
trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3

87

Mot en hållbar och cirkulär framtid



Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Ulricehamn Grönahög-
tippen Nyarp 
3:11

Hushållsavfall och 
industriavfall

3 Täckt med 20–30 cm morän�

Ulricehamn Marbäck I 
(Marbäcks-
tippen) 
Marbäck 13:43

Hushållsavfall 3 Täckt med minst 20 cm 
morän�

Ulricehamn Marbäck II 
Marbäck 1:42

Rivningsavfall 3 Uppstädat

Ulricehamn Södra Ving 
(Hökerums-
tippen) Ving 
10:1

Hushållsavfall och 
trädgårdsavfall

3 Täckt med 20–30 cm morän�

Ulricehamn Gällstad 
(Rånnavägs-
tippen) 
Rånnaväg 7:6

Hushållsavfall och 
industriavfall

3 Täckt 1973 med minst 20 cm 
finare schaktmassor.

Ulricehamn Strängsered-
tippen 
Gullered 
Sjögared 5:1

Hushållsavfall och slam 3 Täckt 1976�

Ulricehamn Södra Säm 
Vegby 2:9

Hushållsavfall 3

Ulricehamn Dalum Nöre 
4:6

Hushållsavfall 3

Ulricehamn Horsäckra I 
Vedåsla 17:1

Bl�a� trädgårdsavfall 3

Ulricehamn Härnatippen, 
Dammkullen 
(Brickagården) 
Härna 3:1

Hushållsavfall 3 Täckt med 5–15 cm morän 
1975�

Ulricehamn Silarp 2:18 Lantbruksavfall 3

Ulricehamn Strängsered 
3:40

Hushållsavfall 3 Täckt med morän 
och schaktmassor� 
Används fortfarande för 
trädgårdsavfall�

Ulricehamn Timmele 22:2 Industriavfall (Timmele 
färgeri), byggavfall och 
trädgårdsavfall

3
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fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Ulricehamn Yttre vång 14:1 Bl�a� hushållsavfall 3

Ulricehamn Älmestad I, 
Gammalstorp 
1:2

Hushållsavfall och 
schaktmassor

3 Täckt med jord�

Ulricehamn Älmestad II, 
Gisslarp 2:7

Hushållsavfall och 
schaktmassor

3

Ulricehamn Hestertippen, 
Hester 5:7

Schaktmassor 3 Deponin 
stängdes 
2005

Vårgårda Gamla 
Tumbergs-
tippen 156304, 
Tumbergs-
Galstad 2:13, 
Tumbergs-
Galstad 2:16

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall, 
hushållsavfall, slam 
från  ytbehandlings-
industri

2 Åtgärd är avslutad�
Uppföljning är ej klar�

Vårgårda Tumbergs 
avfallsupplag 
156228, 
Tumberg 4:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

i�u� Inventering avslutad – ingen 
åtgärd�

Vårgårda Tångatippen 
(Tånga Hed) 
156303, 
Hägrunga 6:3, 
Hägrunga 5:2

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd�

Vårgårda Östadkulles 
deponi 156301, 
Östadkulle 3:1, 
Östadkulle S:1, 
Östadkulle 4:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd�

Vårgårda Slamdepå i 
Lund, 156302, 
Lund 1:6

Slam från slamav-
skiljare och slutna 
tankar

3

Vårgårda Slamdeponi i 
Fullestad

Slam från trekammar-
brunnar

3
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Bilaga 8: 

Uppföljning av utgående 
regional avfallsplan



Kommunerna i Boråsregion har sedan tidigare samverkat 
kring en regional avfallsplan som togs fram under 2011� Enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska en uppföljning av den 
föregående avfallsplanen genomföras� 

Uppföljningen av avfallsplanen har genomförts via intervjuer av relevanta 
personer inom respektive kommun under hösten 2019 samt via inhämtade och 
jämförande av data från bland annat Avfall Web� En del av målen som sattes i 
avfallsplanen 2012–2020 har varit svåra att följa upp då målen formulerats på 
ett sådant sätt att mätbar uppföljning inte varit möjlig� Detta beaktades vid 
framtagande av den nya regionala avfallsplanen� Att aktivt arbeta med den 
regionala avfallsplanen 2012–2020 utöver den dagliga verksamheten har inte varit 
prioriterat i alla kommuner� Man har delvis saknat en samordnande funktion som 
kan ge stöd i och driva arbetet med att nå målen i avfallsplanen� Vid framtagande 
av ny regional avfallsplan är det viktigt att förankra avfallsplanen i respektive 
kommun, upprätta en plan för hur uppföljningen av de satta målen ska gå till samt 
tydliggöra ansvarsfördelningen� 

Figur 9. Regional Avfallsplan 2012–2020.
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Mål Mål-
uppfyllelse Kommentar

Minst 90 % av hushållen 
i regionen ska vara 
nöjda med insamlingen

Genomsnittet för regionen 2019 var 88 %� 
Kundnöjdheten har ökat sen 2011�

Totala mängden avfall 
ska ha minskat år 2020 

Mängd insamlat avfall under kommunalt 
ansvar (exklusive slam och trädgårdsavfall) har 
ökat sedan 2011� Däremot har mängden rest-
och matavfall minskat� 

Skapa fler återbruk i 
regionen, till 2020 och 
i större utsträckning 
än 2011 använda sig av 
återbruk vid ÅVC

Bedömningen är att utvecklingen är positiv, 
fler möjligheter till återbruk har skapats 
i regionen jämfört med 2011� Ett antal 
återvinningscentraler i regionen har byggts 
om med utökad möjlighet till återbruk�

Hushållsavfallet får 
innehålla som mest 1 % 
farligt avfall

Målet är uppnått, resultat från de senaste 
plockanalyserna visar ett medelvärde på 0,2 % 
farligt avfall i restavfallet�

Sjuhärad ska inte 
bidra till spridning av 
kemikalier och andra 
farliga ämnen

Utvecklingen är positiv tack vare utökade 
informationsinsatser samt ökad tillgänglighet 
att lämna farligt avfall, exempelvis via miljöbil 
eller röda boxar�

Till 2020 ska allt farligt 
avfall samlas in och 
återvinnas

Kommunerna är på god väg� Plockanalyser 
visar låga halter, 0,2 %, farligt avfall i avfallet 
från hushållen och ökad tillgänglighet att 
lämna farligt avfall, via exempelvis miljöbil 
som åker runt, erbjuds i flera av kommunerna.

Invånare ska ha 
tillräcklig kunskap om 
vad som klassas som 
farligt avfall

Kommunerna har arbetat med 
informationsinsatser, sorteringsguider, 
miljökalendrar med mera och plockanalyser 
visar låg andel farligt avfall�

Tabell 16. Mål och måluppfyllelse i regional avfallsplan 2012–2020.

I Tabell 16 presenteras en sammanställning av mål från avfallsplanen 2012–2020 
samt en bedömning av om målen är uppfyllda eller inte� Symbolerna som har 
använts har följande betydelse:

Målet är 
uppnått

Målet är delvis 
uppnått/nära 
att nås

Målet är ej 
uppnått
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Mål Mål-
uppfyllelse Kommentar

Till 2020 ska samtliga 
kommuner ha ökat 
materialåtervinningen 
utifrån 2011 års nivåer

Bedömningen är att utvecklingen är 
positiv� Andel hushållsavfall insamlat för 
materialåtervinning har varit relativt konstant 
senaste åren� Däremot har andel uppkommet 
matavfall där växtnäring tas till vara ökat, 
vilket också är en form av materialåtervinning� 

Minska nedskräpning

En av de åtta kommunerna i regionen har 
mätt nedskräpning enligt Håll Sverige Rents 
metod� Resultatet därifrån visar att mängden 
skräp har minskat med 43 %� Samma kommun 
har också utvärderat de kostnader som kan 
allokeras till nedskräpning och årligen följt upp 
detta� Övriga kommuner har aktivt deltagit i 
Håll Sverige Rents kampanjer för att minska 
nedskräpning�

Matavfall: 50 % ska 
sorteras ut till år 
2020 och behandlas 
biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara 
och 40 % så att energi 
tas tillvara

Målet är inte uppnått� 2019 låg Boråsregionen 
på 32 % av uppkommet matavfall som 
behandlas biologiskt så att växtnäring och 
energi tas till vara� Men riktningen är positiv 
då flera av kommunerna vid utgången av 
planperioden har infört separat insamling 
av matavfall vilket innebär att samtliga 
kommuner i Boråsregionen nu erbjuder 
separat insamling av matavfall�

Öka återanvändningen 
av grovavfall

Uppföljningsmått för detta mål saknas� Det 
är inte entydigt att mängden grovavfall har 
minskat till förmån för återanvändning, 
däremot har mängden grovavfall till deponi 
minskat vilket är positivt�

Minska mängder avfall 
till deponi

Målet är uppnått� Mängd avfall under 
kommunalt ansvar som går till deponi har 
minskat jämfört med 2011�
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  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-09-10 
Sida 6 (22) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Gemensam avfallsplan 
Diarienummer: 2020/SKF0190 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till dagens protokoll och rekommenderar medlemskommunerna att 
anta den gemensamma avfallsplanen 
 
Sammanfattning 
Förslag till ny gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens åtta 
medlemskommuner. Förslaget skickades ut på remiss under perioden februari till maj 2021. Under 
denna tid ställdes också avfallsplanen ut i respektive kommun. Svaren på remissen har analyserats 
och arbetats in i det nya förslaget till avfallsplan. Förslaget är att Direktionen rekommenderar 
kommunerna att anta planen.  
 

Expedieras till 
Medlemskommunerna  
Borås Energi och Miljö  
Ulricehamns Energi  
 
  



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-11-16 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Budgetuppdrag - Samordning av arbetet med barns 
rättigheter 
Dnr 2021/386 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra de åtgärder som utredningen 
rekommenderar, inrätta en samordnande funktion samt skapa en tvärsektoriell arbetsgrupp 
för arbetet med barns rättigheter.  
 
Den samordnande funktionen kombineras med en befintlig tjänst inom kanslifunktionen, 
vilket innebär att inga ytterligare medel behöver skjutas till. 
 
Därmed anses budgetuppdraget avslutat och utredningen läggs till handlingarna. 
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En centralt placerad funktion föreslås leda och samordna arbetet i denna grupp, ha det 
övergripande ansvaret för frågorna samt säkerställa att gemensamma styrdokument följer 
barnkonventionen. Det åligger också den samordnande funktionen att inkludera de 
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Ärendet 
Den 13 juni 2018 beslutade riksdagen att inkorporera FN:s konvention om barnets rättig-
heter (barnkonventionen) i svensk lag, från och med den 1 januari 2020. Av propositionen1 
framgår att regeringen anser att det behöver förtydligas att Sveriges konventionsåtagande 
innebär att barnkonventionen ska säkerställas på alla nivåer inom offentlig verksamhet och 
att ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra all verksamhet som berör barn och unga. Att 
barnkonventionen innebär skyldigheter på statlig och kommunal nivå har enligt regeringen 
inte fått tillräckligt genomslag i verksamheterna. Staten har det övergripande ansvaret, men 
det är i kommuner och landsting som de flesta beslut tas i frågor som rör barn och 
ungdomar. Det är därför i arbetet på regional och lokal nivå som det ytterst avgörs hur väl 
Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. 
 

 
1 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 
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Barnkonventionen handlar om mänskliga rättigheter för barn, det vill säga alla som är under 
18 år. Själva idén om barnets rättigheter betonar att barn har rätt till att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och diskriminering, att få 
uttrycka sin mening, bli respekterade och att samhället genom de vuxna har en skyldighet att 
svara upp mot dessa krav. Det är de vuxna som måste se till att barnkonventionen 
förverkligas i praktiken. 
 
I Ulricehamns kommun togs det 2009 fram en strategi för arbetet med FN:s barnkonvention. 
I den fastställdes bl.a. att alla kommunens sektorer, vid beslut som rör barn och unga, ska 
använda sig av en ”barnchecklista” och årligen redovisa hur man tagit hänsyn till 
barnkonventionen i verksamheterna. Det saknas dock en uppföljningsstruktur för denna 
strategi och den har inte blivit reviderad sedan den antogs. 
 
I budgeten för 2016 gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska 
andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt stödja de barn som lever i den 
typen av hem. Handlingsplanen antogs i kommunstyrelsen 2017 och ska fungera som stöd för 
sektorsövergripande och strategiskt arbete för ekonomiskt utsatta barn och unga.2 Den har 
en tydlig förankring i barnkonventionen, eftersom ekonomisk utsatthet ökar riskerna för att 
barns rättigheter inte tillgodoses. Det handlar dels om arbetsmarknads- och 
utbildningsinsatser, för att främja människors möjligheter till egenförsörjning, och dels om 
att fokusera på konsekvenserna av ekonomisk utsatthet.  
 
I samband med att handlingsplanen antogs gavs ett antal uppdrag till förvaltningen, bland 
annat att utreda möjligheten till en samordnad, centralt placerad funktion för arbetet med att 
säkra barns rättigheter i Ulricehamns kommun. Uppdraget aktualiserades åter i samband 
med antagandet av budget för 2020.  
 
En utredning har nu genomförts för att utreda möjligheten till en samordnad, centralt 
placerad funktion för arbetet med att säkra barns rättigheter i Ulricehamns kommun. 
Utredningen föreslår att det skapas en arbetsgrupp med minst en representant från varje 
sektor och gärna någon representant för de kommunala bolagen, en barnkonventionsgrupp. 
Gruppen kan samordna utbildningsinsatser och ta fram metoder och arbetssätt för att bättre 
leva upp till barnkonventionen, exempelvis genom mallar, rutiner och checklistor. Gruppen 
ansvarar även för att följa upp arbetet ute i verksamheterna genom att ta fram den årliga 
barnbilagan som bifogas årsredovisningen.  
 
En centralt placerad funktion föreslås leda och samordna arbetet i denna grupp, ha det 
övergripande ansvaret för frågorna samt säkerställa att gemensamma styrdokument följer 
barnkonventionen. Det åligger också den samordnande funktionen att inkludera de 
kommunala bolagen på bästa sätt i det övergripande arbetet med barnkonventionen, även 
om de skulle sakna representant i arbetsgruppen. 
Detta uppdrag bör kunna kombineras med andra arbetsuppgifter. I ett uppstartsskede kan 
arbetsinsatsen troligen beräknas till ca 25 % av en heltidstjänst, för att sedan, över tid, uppgå 
till ca 20 %. 
 
Beslutsunderlag 
1 Utredning - Samordning av arbetet med barns rättigheter 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Förvaltningsledningen 
De kommunala bolagen 
 

 
2 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll 2017-2020, Ulricehamns kommun 2017-01-04 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den 13 juni 2018 beslutade riksdagen att inkorporera FN:s konvention om barnets rättig-
heter (barnkonventionen) i svensk lag, från och med den 1 januari 2020. Av propositionen1 
framgår att regeringen anser att det behöver förtydligas att Sveriges konventionsåtagande 
innebär att barnkonventionen ska säkerställas på alla nivåer inom offentlig verksamhet och 
att ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra all verksamhet som berör barn och unga. Att 
barnkonventionen innebär skyldigheter på statlig och kommunal nivå har enligt regeringen 
inte fått tillräckligt genomslag i verksamheterna. Staten har det övergripande ansvaret, men 
det är i kommuner och landsting som de flesta beslut tas i frågor som rör barn och 
ungdomar. Det är därför i arbetet på regional och lokal nivå som det ytterst avgörs hur väl 
Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. 

Barnkonventionen handlar om mänskliga rättigheter för barn, det vill säga alla som är under 
18 år. Själva idén om barnets rättigheter betonar att barn har rätt till att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och diskriminering, att få 
uttrycka sin mening, bli respekterade och att samhället genom de vuxna har en skyldighet att 
svara upp mot dessa krav. Det är de vuxna som måste se till att barnkonventionen 
förverkligas i praktiken. 

I Ulricehamns kommun togs det 2009 fram en strategi för arbetet med FN:s barnkonvention. 
I den fastställdes bl.a. att alla kommunens sektorer, vid beslut som rör barn och unga, ska 
använda sig av en ”barnchecklista” och årligen redovisa hur man tagit hänsyn till 
barnkonventionen i verksamheterna. Det saknas dock en uppföljningsstruktur för denna 
strategi och den har inte blivit reviderad sedan den antogs. 

I budgeten för 2016 gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska 
andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt stödja de barn som lever i den 
typen av hem. Handlingsplanen antogs i kommunstyrelsen 2017 och ska fungera som stöd för 
sektorsövergripande och strategiskt arbete för ekonomiskt utsatta barn och unga.2 Den har 
en tydlig förankring i barnkonventionen, eftersom ekonomisk utsatthet ökar riskerna för att 
barns rättigheter inte tillgodoses. Det handlar dels om arbetsmarknads- och 
utbildningsinsatser, för att främja människors möjligheter till egenförsörjning, och dels om 
att fokusera på konsekvenserna av ekonomisk utsatthet.  

I samband med att handlingsplanen antogs gavs ett antal uppdrag till förvaltningen, bland 
annat att utreda möjligheten till en samordnad, centralt placerad funktion för arbetet med att 
säkra barns rättigheter i Ulricehamns kommun. Uppdraget aktualiserades åter i samband 
med antagandet av budget för 2020.  

 
1 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 
2 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll 2017-2020, Ulricehamns kommun 2017-01-04 
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1.2 Syfte 
Uppdraget har sin grund i att det funnits en politisk vilja att kartlägga barnfattigdomen i 
kommunen och att säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda. I budgeten för 2016 
gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska andelen barn som 
lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt stödja de barn som idag lever i den typen av hem. 
Denna handlingsplan antogs 2017 och gäller till och med 2020. 

Handlingsplanen ska fungera som stöd för sektorsövergripande och strategiskt arbete för 
ekonomiskt utsatta barn och unga. 

I den antagna handlingsplanen anges följande, ”Det vore en fördel att ha en samordnande 
funktion på central nivå med uppgift att driva och hålla ihop arbetet då flera sektorer behöver 
vara involverade. I vissa kommuner har man ett lokalt barnombud (eller liknande) som dels 
har att arbeta strategiskt och långsiktigt, med uppföljning och samordning, men även 
uppdraget att granska beslut utifrån barnens rättigheter.”  

I samband med antagandet av budget för 2020 gavs följande uppdrag.  

”Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun att samordna och leda 
arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen. Förvaltningen behöver kartlägga 
barnfattigdomen, samordna insatser och följa upp dem utifrån barnkonventionens syfte. Det 
är ett arbete som bör hållas ihop centralt och möjligheten till en centralt placerad funktion 
ska utredas.” 

Den här utrednings syfte är att undersöka möjligheten till att arbetet med barnkonventionen 
samordnas och följs upp centralt. Frågan om införande av ett barnombud, per definition 
nedan, berörs endast utifrån att frågan om ett sådant behov finns, ställts till verksamheterna.  

1.3 Definition  
I denna utredning har vi valt att använda följande definitioner. 

Centralt placerad, samordnande funktion: ansvarar för att implementera och 
samordna arbetet med barnkonventionen i verksamheterna. Funktionen ska arbeta 
strategiskt och långsiktigt med samordning och uppföljning, den har inte rollen att vara ett 
stöd i frågor kring ett specifikt barn. 

Barnombud: Ett barnombud är en person som arbetar som företrädare för enskilda barn 
upp till 18 år. Barnombudet har till uppgift att företräda och stödja enskilda barn i möten 
med kommunen, till exempel genom att slussa dem vidare till redan befintliga funktioner 
som elevhälsovård eller socialtjänst. Detta för att säkerställa att barnen får sina rättigheter 
tillgodosedda. Denna funktion kan vara oberoende från kommunen för att öka 
trovärdigheten. 

Barnrättsombud: Barnrättsombud är en term som används inom regionernas verksamhet, 
företrädelsevis inom hälso- och sjukvård. De flesta regionerna anger att funktionen har till 
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uppgift att informera och utbilda personalen i den egna verksamheten om barns rättigheter 
och barnkonventionen, samt synliggöra och driva barnrättsfrågor i respektive verksamhet. 
Barnrättsombuden ska fungera som inspiratörer och kunskapskälla inom sina verksamheter. 
Bland annat vid Centrum för barns rätt till hälsa vid Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus i Göteborg ges en utbildning till barnrättsombud, utbildningen riktar sig till 
hälso- och sjukvårdspersonal.  

I utredningen har vi valt att koncentrera oss på möjligheten för en samordnande funktion 
som är centralt placerad. Men verksamheterna har även fått frågan om de ser ett behov av en 
mer barnombudsliknande tjänst. Barnrättsombud är en funktion på regional nivå och tas 
därför inte upp i denna utredning. 

2 Nuläge 
I dagsläget har vi ingen funktion i kommunen med ett övergripande ansvar för att arbeta med 
barns rättigheter. Det betyder inte att arbetet inte görs, utan att det görs ute i 
verksamheterna, men med brist på ett samordnat grepp. Mycket arbete utförs redan som 
ligger i linje med barnkonventionens principer. Därför bör kommunens verksamheter bygga 
vidare på de strukturer och arbetssätt som redan fungerar väl och vid behov vidareutveckla 
eller komplettera dessa. 

De lagar vi idag tillämpar, som rör barn direkt, eller indirekt, är i mycket hög grad redan 
transformerade i enlighet med barnkonventionen. Detta gäller till exempel socialtjänstlagen, 
lag om vård av unga, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, skollagen och 
föräldrabalken3. 

Barn och unga är en prioriterad grupp i Ulricehamns kommun och kommunfullmäktige har 
slagit fast att ärenden ska beredas utifrån ett perspektiv med ”Barnet i centrum”. Sektor 
lärande sammanställer varje år en barnbilaga till årsredovisningen. Kommunens 
verksamheter synliggör i denna sitt arbete med barnkonventionen på olika sätt och i olika 
omfattning. 

3 Metod 
För att utreda frågan om möjligheten till en samordnad, centralt placerad funktion för 
arbetet med att säkra barns rättigheter i Ulricehamns kommun har följande metoder valts. 

I ett första läge har informationsinsamlande om barnkonventionen och dess innebörd 
genomförts samt omvärldsbevakning i stort. Ett antal kommuner har undersökts för att få 
exempel på hur ett systematiskt och framgångsrikt barnrättsarbete kan bedrivas. 

Tanken var att genomföra intervjuer/möten med personal inom verksamheterna som på 
något sätt berör barn. På grund av situationen med Corona har frågorna istället fått ställas 
via mejl. Enkäten har även skickats till respektive Vd på våra kommunala bolag; Ulricehamns 

 
3 Vägledning vid tolkning av FN:s konvention om barnets rättigheter, DS 2019:23 
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Energi AB (UEAB), STUBO AB (bostadsbolaget) samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) för 
att inhämta deras synpunkter. 

Detta för att i huvudsak belysa följande frågor. 

 Arbetar ni med barnrättsfrågor idag? 

 Använder ni ett systematiserat arbetssätt och uppföljning av det?  

 Ser ni ett behov av en centralt placerad funktion som arbetar i en samordnande roll? 

 Vad skulle er verksamhet vara i behov av för stöd av den här centrala funktionen? 

 Ser ni att det finns ett behov av stöttning till barn så att de får sina rättigheter 
tillgodosedda i kommunen? Till exempel för att slussa vidare till redan befintliga 
funktioner som skolledare, socialtjänst, elevhälsovård m.fl.?  

Svaren sammanställs för att få en överblick av det arbete som görs i kommunen idag samt 
vilka behov av stöd, samordning och uppföljning som man ser. 

Utifrån uppskattat behov görs sedan en enklare nyttomatris för att påvisa eventuella nyttor. 

Därefter görs en uppskattning av hur mycket arbetstid som skulle kunna bedömas vara 
rimligt för arbetet samt en preliminär kostnadsberäkning. 

4 Utredning 

4.1 Barnkonventionen 
Främjandet av mänskliga rättigheter är, enligt FN-stadgan, en av FN:s huvudsakliga 
uppgifter. De mänskliga rättigheterna fastställs i nio centrala FN-konventioner, varav 
barnkonventionen är en. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och 
trädde i kraft i Sverige i september 19904.  

Det vanligaste sättet att föra in en internationell konvention i svensk lagstiftning är genom 
transformering. Transformering innebär att införa eller ändra svenska bestämmelser så att 
de stämmer överens med konventionens bestämmelser. Man kan även tillämpa 
konstaterande av normharmoni, det vill säga att innehållet i svensk lagstiftning redan 
överensstämmer med konventionen. När det gällt barnkonventionen har transformering 
använts i vissa delar och normharmoni konstaterats i andra5. 

Den inkorporering av barnkonventionen som beslutats gälla från och med 1 januari 2020 
innebär att konventionen får ställning som svensk lag. Arbetet med transformering måste 
dock alltjämt fortsätta för att tydliggöra barnkonventionen i svensk kontext. 

 
4 Vägledning vid tolkning av FN:s konvention om barnets rättigheter, DS 2019:23 
5 Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, Dir. 2018:20 
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Barnkonventionen består av 54 artiklar och är uppdelad i tre delar. Första delen handlar om 
barns rättigheter (artikel 1–41), andra och tredje delen om genomförandet, ratificering och 
ikraftträdande (artikel 42–54). 

Konventionen innehåller fyra grundläggande principer vilka anges i artiklarna 2, 3, 6 och 12. 
Dessa grundläggande principer är barnets rätt till icke-diskriminering (artikel 2), barnets 
bästa (artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt 
att uttrycka sina åsikter och bli hörd (artikel 12). Principerna ska vara vägledande vid 
tolkning och tillämpning av de övriga bestämmelserna i konventionen6. 

4.2 Omvärldsbevakning 

4.2.1 Simrishamns kommun 
Simrishamns kommun har en lokal barnombudsman som arbetar för att stärka barnets 
rättigheter i kommunen och ska dessutom vara en företrädare för barn upp till 18 år med 
utgångspunkt från barnkonventionen. En viktig del av arbetet är att förmedla och höja 
kunskapen om barnens rättigheter, genom att samarbeta med och utbilda personal och 
politiker i kommunen. Barnombudsmannen finns också till hands för att lyssna, hjälpa och 
slussa vidare till redan befintliga funktioner som skolledare, ungdomsråd, socialtjänst, 
elevhälsovård m.fl. och stödja barn så att de får sina rättigheter tillgodosedda i kommunen.  

Kommunen har även ett barnrättsteam, som består av representanter från alla kommunens 
förvaltningar. Denna grupp träffas regelbundet för att följa upp barnrättsarbetet i 
kommunens olika verksamheter utifrån en antagen handlingsplan. Barnrättsteamet har 
också ansvar för att ta fram barnbokslutet som årligen ska skrivas och återkopplas till 
kommunfullmäktige.7 

4.2.2 Örebro kommun 
För att arbetet med att systematisera och stärka barnets rättigheter och behov ska ge effekt i 
Örebro kommun, krävs samverkan inom och mellan förvaltningarna och en samordning av 
det kommunövergripande utvecklingsarbetet. 

Sedan 2016 finns ett kommunövergripande nätverk (arbetsgrupp) som samordnar och driver 
utvecklingen av barnrättsarbetet. 

Kommunstyrelseförvaltningen i Örebro kommun har ansvar för ett kommunövergripande 
barnrättsnätverk med kontaktpersoner, som ansvarar för att driva arbetet utifrån 
utvecklings- och implementeringsplanen. Genom nätverket skapas förutsättningar för 
erfarenhets- och kunskapsutbyte, men också möjligheter att samverka kring det 
gemensamma utvecklingsarbetet.  

Barnrättsarbetet är en del av kommunens övergripande hållbarhetsarbete och en strävan mot 
ett mer hållbart samhälle där även arbetet med Agenda 2030 ingår.8 

 
6 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5 (2003) 
7 www.simrishamn.se 
8 www.orebro.se 

http://www.simrishamn.se/
http://www.orebro.se/
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4.2.3 Kristianstad kommun 
Kristianstad har en genomförandestrategi för barnkonventionen, den antogs 2018. 2020 
antogs en handlingsplan som följer i strategins spår. I Kristianstads kommun ansvarar 
kommunstyrelsen för arbetet med barns rättigheter.  

Kommundirektören ansvarar för att uppdrag och resurser fördelas till verksamheterna och 
ansvarar även för återkoppling till den politiska ledningen. 

Förvaltnings- och bolagschefer ansvarar för att synliggöra och säkerställa att 
barnperspektivet beaktas och formuleras i verksamhetsplanering och uppföljning. De 
ansvarar även för att alla medarbetare ska få kunskap om konventionen och dess tillämpning 
och att verksamheternas rutiner och arbetssätt beaktar barnets rättigheter.  

Förvaltnings- och bolagschefer ansvarar också för att en ansvarig kontaktperson eller 
arbetsgrupp för barnrättsfrågor ska utses inom varje verksamhet och att förutsättningar 
skapas för den/de ansvarige/a att utföra sitt uppdrag.  

Elevrådsrepresentanter för grundskolor och gymnasium ska också beredas möjlighet att delta 
på de möten som kommunen arrangerar.9 

4.2.4 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
SKR anger nio framgångsfaktorer för barnrättsarbete i kommun och region. 

1. Undersök om det finns beslut i kommunen (av fullmäktige eller styrelse) att arbeta i 
enlighet med barnkonventionen. 

2. Ta in skrivningar om barnets rättigheter i alla relevanta styrdokument. 

3. Verka för krav på återrapportering till politiken. 

4. Kartlägg kunskapsnivån i kommunen. 

5. Besluta om en samordningsfunktion. 

6. Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen. 

7. Förankra arbetet i hela organisationen. 

8. Genomför aktiviteter som är kunskapshöjande på olika nivåer, både för förvaltning 
och politik. 

9. Be om handledning och stöd vid behov. 

SKR anger att det är helt avgörande att det finns en funktion som samordnar arbetet i 
organisationen. Det är inte den funktionen som ska göra arbetet utan leda och samordna 
det.10 

 
9 Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 2020-2022, antagen 2020-01-14 
10 SKR hemsida: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattighet
er/barnkonventionenblirsvensklag/genomforandeavbarnkonventionen/framgangsfaktorer.1
3259.html#5.2bfa49b615e6264abb6860ff 

https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvensklag/genomforandeavbarnkonventionen/framgangsfaktorer.13259.html#5.2bfa49b615e6264abb6860ff
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvensklag/genomforandeavbarnkonventionen/framgangsfaktorer.13259.html#5.2bfa49b615e6264abb6860ff
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvensklag/genomforandeavbarnkonventionen/framgangsfaktorer.13259.html#5.2bfa49b615e6264abb6860ff
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4.2.5 UNICEF – Barnrättskommun 
Metoden Barnrättskommun är ett verktyg, framtaget av UNICEF, för kommuner att 
implementera barnkonventionen i verksamheten. Barnrättskommun grundar sig på 
UNICEF:s internationella Child Friendly Cities Initiative, som har tillämpats i hundratals 
städer runt om i världen sedan 1996. En Barnrättskommun åtar sig att arbeta aktivt för att 
alla som arbetar i kommunen ska känna till barnets rättigheter och arbeta i enlighet med 
barnkonventionen. Metoden bygger på instiftandet av en tvärsektoriell arbetsgrupp, gärna 
med representanter även från de kommunala bolagen, som leds av en barnrättsstrateg eller 
liknande. Just den tvärsektoriella arbetsgruppen ses som en framgångsnyckel eftersom det 
ger bredd till implementeringen och anses göra beslutsvägarna kortare.11 

4.3 Verksamheterna – nuläge och behov 
Som tidigare angetts under punkt 3 ”Metod” var tanken att genomföra intervjuer/möten med 
personal inom verksamheterna som på något sätt berör barn. Men på grund av den rådande 
situationen med Coronavirus, har frågorna istället ställts via mejl.  

Följande frågor skickades ut till verksamhetschefer inom välfärd, lärande, kultur och fritid 
samt till folkhälsostrateg och planarkitekt under juni månad. Under maj 2021 gjordes ett 
kompletterande utskick till respektive Vd på våra kommunala bolag (UEAB, NUAB och 
STUBO AB) för att inhämta deras synpunkter. 

 Arbetar ni med barnrättsfrågor idag? 

 Använder ni ett systematiserat arbetssätt och uppföljning av det?  

 Ser ni ett behov av en centralt placerad funktion som arbetar i en samordnande roll? 

 Vad skulle er verksamhet vara i behov av för stöd av den här centrala funktionen? 

 Ser ni att det finns ett behov av stöttning till barn så att de får sina rättigheter 
tillgodosedda i kommunen? Till exempel för att slussa vidare till redan befintliga 
funktioner som skolledare, socialtjänst, elevhälsovård m.fl.?  

Svar inkom från individ och familjeomsorg (IFO), folkhälsa, plan, kultur och fritid, lärande 
och samtliga bolag.12 Svaren har sammanställts för att få en överblick av det arbete som görs i 
kommunen idag samt vilka behov av stöd, samordning och uppföljning som man ser. Här 
nedan följer sammanställningen av de svar som kom in. 

Arbetar ni med barnrättsfrågor idag? 

Samtliga verksamheter anger att de i någon mån arbetar med barnrättsfrågor idag, men i 
olika omfattning. Inom planenheten saknar man dock medveten strategi i detta arbete och 
detsamma gäller för kultur och fritid. Av bolagen är det endast STUBO AB som anger att de 
arbetar med dessa frågor, även om det inte sker på uttalat sätt. 

Använder ni ett systematiserat arbetssätt och uppföljning av det?  

 
11 https://unicef.se/barnrattskommun  
12 Bilaga Svar på intervjufrågor 

https://unicef.se/barnrattskommun
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Inom IFO och lärande är detta självklarheter och styrs av både socialtjänstlagen och 
skollagen.  

På planenheten finns en barnchecklista som togs fram för ett par år sedan men den används 
sporadiskt. Det saknas utarbetad rutin för att involvera barn i planeringsarbetet eller i de 
beslut som tas. Inom kultur och fritid följs arbetet upp via verksamhetsplanen och den årliga 
barnbilagan som tas fram till årsbokslutet. 
 
STUBO AB anger att de mål och aktiviteter som berör barn och andra följs upp i form av 
handlingsplan för året, men det finns inget specifikt, systematiserat arbetssätt, för just dessa 
frågor. 
 
Ser ni ett behov av en centralt placerad funktion som arbetar i en samordnande 
roll? 

Här uttrycker nästan samtliga verksamheter tveksamhet. Det som efterfrågas är hjälp med 
att ta fram aktuella checklistor och dokument. Det finns farhågor om att om ansvaret 
förflyttas från verksamheterna, som är närmast barnen, till en central roll, så glöms arbetet 
bort ute i verksamheterna. Möjligen skulle det vara bra med en central funktion som leder 
och håller samman ett nätverk för de här frågorna. Någon uttrycker en farhåga för kostnader, 
att verksamheterna ska behöva vara med och bekosta en central funktion, vilket i så fall 
skulle ta resurser från det mer handgripliga arbetet med barnen. 

Även bolagen har svårt att i dagsläget se vilken nytta de skulle kunna ha av denna funktion. 

Vad skulle er verksamhet vara i behov av för stöd av den här centrala 
funktionen? 

Det uttalas inget stort behov av detta från verksamheterna. De verksamheter som inte sedan 
tidigare arbetat med barn uttrycker en önskan om utbildning i barnkonventionen i stort. Det 
finns även en önskan om en övergripande samordning och uppdatering av gemensamma 
dokument, till exempel en strategi för barnkonventionen i Ulricehamns kommun och en eller 
flera checklista/or. 

STUBO AB anger att funktionen skulle kunna vara bra för stöttning i enskilda ärenden samt 
för att utbilda och driva övergripande aktiviteter. Övriga bolag ser inget behov. 

Ser ni att det finns ett behov av stöttning till barn så att de får sina 
rättigheter tillgodosedda i kommunen? Till exempel för att slussa vidare till 
redan befintliga funktioner som skolledare, socialtjänst, elevhälsovård m.fl.?  

Ingen uttrycker ett behov av detta. Istället framhålls det arbetet som idag görs för barn i 
kommunen. Det finns väl upparbetade strukturer och samarbeten inom framförallt IFO och 
lärande som säkerställer detta. 

Från STUBO AB:s sidan kan man se en nytta med detta, övriga bolag har inga synpunkter 
utifrån sina perspektiv. 
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4.4 Resultat 

4.4.1 Omvärldsbevakning 
Resultatet av den omvärldsbevakning som gjorts av valda kommuner, Simrishamn, Örebro 
och Kristianstad, visar på några tydliga framgångsfaktorer i arbetet med barnkonventionen, 
dessa anges även av SKR och UNICEF,  

 Införande av en samordnande funktion 

 Tvärsektoriell arbetsgrupp som är kopplad till den samordnande funktionen 

 Arbetsgruppen arbetar med kunskapshöjning inom hela organisationen 

 Skrivningar om barnkonventionen tas in i relevanta styrdokument 

4.4.2 Intervjuer 
Utifrån de intervjusvar som kommit in är det som efterfrågas av verksamheterna någon som 
är ansvarig för frågorna på en övergripande nivå, som säkerställer att våra gemensamma 
dokument följer barnkonventionen, hjälper till att upprätta relevanta checklistor och 
samordnar utbildningsinsatser för tjänstemän och politiker. Några ser även positivt på en 
tvärsektoriell arbetsgrupp. 

4.5 Nyttor 
Vilka nyttor kan vi se med en samordnad, centralt placerad funktion för arbetet med att säkra 
barns rättigheter i Ulricehamns kommun? 

En centralt placerad funktion med skulle kunna bidra till att sätta fokus på frågorna och göra 
arbetet tydligare och på så vis mer prioriterat. Det behövs en struktur för att arbetet med ska 
bli tydligt gällande planering, genomförande och uppföljning. För att möjliggöra detta på ett 
effektivt sätt är en funktion som har det övergripande ansvaret en möjlig väg. 

Funktionen att stödja barn så att de får sina rättigheter tillgodosedda i kommunen, lyssna, 
hjälpa och slussa vidare till redan befintliga funktioner som skolledare, socialtjänst, 
elevhälsovård m.fl. bedöms uppfyllas av befintliga funktioner inom skola och socialtjänst. 

5 Sammanfattning/rekommendation 
I Ulricehamns kommun är det kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som ytterst ska se 
till att kommunen som helhet lever upp till det som står i barnkonventionen. 

Barnkonventionen utgår från att all kommunal verksamhet ska ha ett barnperspektiv. Det 
innebär att konventionen berör alla anställda och hela förvaltningen i Ulricehamns kommun, 
inklusive de kommunala bolagen, inte bara inom traditionella barn- och 
ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i 
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allra högsta grad även av beslut till exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö. 
Även politiken berörs självklart. 

För att stärka och systematisera arbetet med barnkonventionen bör det vara integrerat i 
kommunens ordinarie styr- och ledningssystem. Detta för att arbetet ska bli tydligt och 
prioriterat. Det behövs en struktur för att arbetet med barnrättsperspektivet ska bli tydligt 
gällande planering, beslutsfattande och uppföljning. 

För detta arbete föreslås att det skapas en arbetsgrupp med minst en representant från varje 
sektor, en barnkonventionsgrupp. Gruppen kan bland annat arbeta med att samordna 
utbildningsinsatser och med att ta fram metoder och arbetssätt för att bättre leva upp till 
barnkonventionen, exempelvis genom mallar, rutiner och checklistor. Gruppen ansvarar 
även för att följa upp arbetet ute i verksamheterna genom att ta fram den årliga barnbilagan 
som bifogas årsredovisningen.  

En centralt placerad funktion föreslås leda och samordna arbetet i denna grupp, ha det 
övergripande ansvaret för frågorna samt säkerställa att gemensamma styrdokument följer 
barnkonventionen. Det åligger också den samordnande funktionen att inkludera de 
kommunala bolagen på bästa sätt i det övergripande arbetet med barnkonventionen, även 
om de saknar representant i arbetsgruppen. 

Detta uppdrag bör kunna kombineras med andra arbetsuppgifter. I ett uppstartsskede kan 
arbetsinsatsen troligen beräknas till ca 25 % av en heltidstjänst, för att sedan, över tid, uppgå 
till ca 20 %. 
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Inriktningsbeslut energi- och miljöcenter EMC 
Dnr 2021/583 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns Energi AB får i uppdrag att upprätta ett nytt avloppsreningsverk på fastigheten 
Vist 10:58. I ett första steg sker tillståndsprocessen samt projekteringsfasen för det nya 
avloppsreningsverket med tillhörande ledningsdragningar. Investeringsbeslut och 
upphandlingar kommer att göras löpande under projektets gång och behandlas inom ramen 
för den ordinarie budgetprocessen. VA-taxan för respektive år beslutas också löpande under 
kommande år i den ordinarie budgetprocessen. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) har aviserat ett behov av investering i ett nytt Energi- och 
MiljöCenter (EMC). Enligt ägardirektivet ska bolaget bereda kommunfullmäktige möjlighet 
att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser 
stora investeringar, vilket i normalfallet sker inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. 
Vid en så stor investering som ett nytt EMC utgör, bör frågan behandlas i särskild ordning. 
 
Investeringen i ett nytt EMC består egentligen av två delprojekt. Dels är det byggnation av ett 
fjärrvärmeverk där investeringen om 45 miljoner kronor är beslutad och dels byggnation av 
ett avloppsreningsverk, beräknad till cirka 590 mnkr. UEAB avser att avsätta överuttag 
(förutbetalda intäkter) som en reservering d.v.s. en långfristig skuld (fond) i 
balansräkningen. Investeringen medför att VA-taxan, enligt beräkningsunderlag från UEAB, 
kommer att behöva justeras upp med drygt 5% i genomsnitt per år utöver den årliga 
taxejusteringen om 3-4% som redan görs, under åren 2023 till 2030. När det gäller VA-
taxan, så fastställs den av kommunfullmäktige inför varje budgetår, varför det scenario med 
taxehöjningar som beskrivs av UEAB får beslutas och eventuellt revideras löpande under 
kommande år. 
 
UEAB särredovisar, i enlighet med VA-lagstiftningen, VA-verksamheten i en egen 
resultatenhet. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de faktiska kostnaderna. Bolagets 
förmåga att leverera koncernbidrag, och inte minst avkastningskrav, beror på hur bolagets 
totalresultat. Därför är det viktigt att följa utvecklingen och även i denna fråga ta beslut 
löpande under kommande år. 
 
Styrelsen i Ulricehamns Stadshus AB tillstyrker Ulricehamns Energi AB:s beslut den 1 
oktober 2021 och överlämnar till kommunfullmäktige att ta ställning till att Ulricehamns 
Energi AB får i uppdrag att upprätta ett nytt avloppsreningsverk på fastigheten Vist 10:58. I 
ett första steg sker tillståndsprocessen samt projekteringsfasen för det nya 
avloppsreningsverket med tillhörande ledningsdragningar. Investeringsbeslut och 
upphandlingar kommer att göras löpande under projektets gång. VA-taxan för respektive år 
beslutas löpande under kommande år av kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen beslutar vidare att en återkoppling av projektet ska ske regelbundet till Stadshus 
AB. Ulricehamns Energi AB får även i uppdrag att ta fram förslag till alternativa 
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finansieringsformer för att undvika en alltför hög höjning av VA-taxan under 
investeringsåren 2023 - 2030.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-10 från kommunchef 
2 Protokollsutdrag Stadshus AB 18 oktober § 36 EMC 
3 Bilaga § 36 Utredning- Nytt reningsverk i Ulricehamn-kostnadskalkyl 2021-02-03 

Sweco 2021 maskad 
4 Bilaga § 36 Ulricehamn_reningsverk_inriktningsbeslut_förslag 20210923 
5 Bilaga § 36 Nytt reningsverk Ulricehamn_Slutgiltig rapport_2015-02-26_Sweco 2015 
6 Bilaga § 36 Lokaliseringsutredning_Ulricehamn_inkl bilagor_2016-07-01_Sweco 2016 
7 Bilaga § 36 Planbeskrivning laga kraft Vist 10_58 Energi- och miljöcenter Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns Energi AB får i uppdrag att upprätta ett nytt avloppsreningsverk på fastigheten 
Vist 10:58. I ett första steg sker tillståndsprocessen samt projekteringsfasen för det nya 
avloppsreningsverket med tillhörande ledningsdragningar. Investeringsbeslut och 
upphandlingar kommer att göras löpande under projektets gång och behandlas inom ramen 
för den ordinarie budgetprocessen. VA-taxan för respektive år beslutas också löpande under 
kommande år i den ordinarie budgetprocessen. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-10 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut energi- och 
miljöcenter EMC 
Diarienummer 2021/583, löpnummer 3814/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns Energi AB får i uppdrag att upprätta ett nytt avloppsreningsverk på fastigheten 
Vist 10:58. I ett första steg sker tillståndsprocessen samt projekteringsfasen för det nya 
avloppsreningsverket med tillhörande ledningsdragningar. Investeringsbeslut och 
upphandlingar kommer att göras löpande under projektets gång och behandlas inom ramen 
för den ordinarie budgetprocessen. VA-taxan för respektive år beslutas också löpande under 
kommande år i den ordinarie budgetprocessen. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) har aviserat ett behov av investering i ett nytt Energi- och 
MiljöCenter (EMC). Enligt ägardirektivet ska bolaget bereda kommunfullmäktige möjlighet 
att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser 
stora investeringar, vilket i normalfallet sker inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. 
Vid en så stor investering som ett nytt EMC utgör, bör frågan behandlas i särskild ordning. 
 
Investeringen i ett nytt EMC består egentligen av två delprojekt. Dels är det byggnation av ett 
fjärrvärmeverk där investeringen om 45 miljoner kronor är beslutad och dels byggnation av 
ett avloppsreningsverk, beräknad till cirka 590 mnkr. UEAB avser att avsätta överuttag 
(förutbetalda intäkter) som en reservering d.v.s. en långfristig skuld (fond) i 
balansräkningen. Investeringen medför att VA-taxan, enligt beräkningsunderlag från UEAB, 
kommer att behöva justeras upp med drygt 5% i genomsnitt per år utöver den årliga 
taxejusteringen om 3-4% som redan görs, under åren 2023 till 2030. När det gäller VA-
taxan, så fastställs den av kommunfullmäktige inför varje budgetår, varför det scenario med 
taxehöjningar som beskrivs av UEAB får beslutas och eventuellt revideras löpande under 
kommande år. 
 
UEAB särredovisar, i enlighet med VA-lagstiftningen, VA-verksamheten i en egen 
resultatenhet. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de faktiska kostnaderna. Bolagets 
förmåga att leverera koncernbidrag, och inte minst avkastningskrav, beror på hur bolagets 
totalresultat. Därför är det viktigt att följa utvecklingen och även i denna fråga ta beslut 
löpande under kommande år. 
 
Styrelsen i Ulricehamns Stadshus AB tillstyrker Ulricehamns Energi AB:s beslut den 1 
oktober 2021 och överlämnar till kommunfullmäktige att ta ställning till att Ulricehamns 
Energi AB får i uppdrag att upprätta ett nytt avloppsreningsverk på fastigheten Vist 10:58. I 
ett första steg sker tillståndsprocessen samt projekteringsfasen för det nya 
avloppsreningsverket med tillhörande ledningsdragningar. Investeringsbeslut och 
upphandlingar kommer att göras löpande under projektets gång. VA-taxan för respektive år 
beslutas löpande under kommande år av kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen beslutar vidare att en återkoppling av projektet ska ske regelbundet till Stadshus 
AB. Ulricehamns Energi AB får även i uppdrag att ta fram förslag till alternativa 
finansieringsformer för att undvika en alltför hög höjning av VA-taxan under 
investeringsåren 2023 - 2030.  
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Ärendet 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) har aviserat ett behov av investering i ett nytt Energi- och 
MiljöCenter (EMC). Enligt ägardirektivet ska bolaget bereda kommunfullmäktige möjlighet 
att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser 
stora investeringar, vilket i normalfallet sker inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. 
Vid en så stor investering som ett nytt EMC utgör, bör frågan behandlas i särskild ordning. 
 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) har initierat ett investeringsprojekt som egentligen består av 
två delprojekt. Dels är det byggnation av ett fjärrvärmeverk där investeringen om 45 miljoner 
kronor är beslutad och dels byggnation av ett avloppsreningsverk. 
 
Det nya avloppsreningsverket i Vist är planerat att stå klart år 2030. Projektet omfattar:  

- Byggnation av nytt avloppsreningsverk, 
- Byggnation av två parallella ledningar från det nuvarande avloppsreningsverket i 

Ulricehamn, en ledning från Timmeles avloppsreningsverk samt en utloppsledning 
från det nya avloppsreningsverket till Åsunden, 

- Två nya pumpstationer, en vid det nuvarande avloppsreningsverket i Ulricehamn och 
en vid Timmeles avloppsreningsverk, 

- Förberedelse för en framtida ledning för anslutningar västerifrån,  
- Rivning, sanering och återställande av de gamla avloppsreningsverken i Ulricehamn 

och Timmele. 
  
Det nya avloppsreningsverket dimensioneras för en medelbelastning på 27 000 pe 
(personekvivalenter). Enligt den senaste kalkylen från februari 2021 uppskattas 
investeringskostnaden för ett nytt avloppsreningsverk till 454 miljoner kronor. Till det 
tillkommer en uppskattad kostnad för rivning och sanering av befintligt avloppsreningsverk i 
Ulricehamn och Timmele på 22 miljoner kronor. Den totala kostnaden för nya 
pumpstationer i Ulricehamn och Timmele samt överföringsledningar från dessa orter har 
bedömts till 111 miljoner kronor. Totalkostnaden för hela projektet bedöms därmed uppgå till 
590 miljoner kronor. 
 
UEAB avser att avsätta överuttag (förutbetalda intäkter) som en reservering d.v.s. en 
långfristig skuld (fond) i balansräkningen. Investeringen medför att VA-taxan, som ett 
förslag, kommer att behöva justeras upp med drygt 5% i genomsnitt per år utöver den årliga 
taxejusteringen om 3–4% som redan görs, under åren 2023 till 2030. 
 
Synpunkter från Stadshus AB 
 
När det gäller VA-taxan, så fastställs den av kommunfullmäktige inför varje budgetår, varför 
det scenario med taxehöjningar som beskrivs av UEAB kan ses som ett beräkningsunderlag 
som får beslutas och eventuellt revideras löpande under kommande år. 
 
UEAB särredovisar, i enlighet med VA-lagstiftningen, VA-verksamheten i en egen 
resultatenhet. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de faktiska kostnaderna. Därför 
påverkas inte UEAB:s samlade rörelseresultat i övrigt av investeringen i ett nytt 
avloppsreningsverk. UEAB menar att balansräkningen, och därmed bolagets soliditet och 
förmåga att leverera koncernbidrag, kommer att minska. Huruvida förmågan att leverera 
koncernbidrag, och inte minst avkastningskrav, minskar eller inte är inte bara kopplat till 
soliditeten utan beror på hur bolagets resultat utvecklas på totalen. Därför är det viktigt att 
följa utvecklingen och även i denna fråga ta beslut löpande under kommande år. 
 
Ulricehamns Stadshus beslut: 
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Styrelsen tillstyrker Ulricehamns Energi AB:s beslut den 1 oktober 2021 och överlämnar till 
kommunfullmäktige att ta ställning till att Ulricehamns Energi AB får i uppdrag att upprätta 
ett nytt avloppsreningsverk på fastigheten Vist 10:58. I ett första steg sker tillståndsprocessen 
samt projekteringsfasen för det nya avloppsreningsverket med tillhörande 
ledningsdragningar. Investeringsbeslut och upphandlingar kommer att göras löpande under 
projektets gång. VA-taxan för respektive år beslutas löpande under kommande år av 
kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen beslutar vidare att en återkoppling av projektet ska ske regelbundet till Stadshus 
AB. Ulricehamns Energi AB får även i uppdrag att ta fram förslag till alternativa 
finansieringsformer för att undvika en alltför hög höjning av VA-taxan under 
investeringsåren 2023 - 2030.      
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag Stadshus AB 18 oktober § 36 EMC 
2 Bilaga § 36 Utredning- Nytt reningsverk i Ulricehamn-kostnadskalkyl 2021-02-03 

Sweco 2021 maskad 
3 Bilaga § 36 Ulricehamn_reningsverk_inriktningsbeslut_förslag 20210923 
4 Bilaga § 36 Nytt reningsverk Ulricehamn_Slutgiltig rapport_2015-02-26_Sweco 2015 
5 Bilaga § 36 Lokaliseringsutredning_Ulricehamn_inkl bilagor_2016-07-01_Sweco 2016 
6 Bilaga § 36 Planbeskrivning laga kraft Vist 10_58 Energi- och miljöcenter Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Ulricehamns Stadshus AB 
Ulricehamns Energi AB 
 
 
 

Gustaf Olsson Ulrica Fagerson 
Kommunchef Ekonomichef 
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Sammanfattning 

Sweco har av Ulricehamn Energi AB fått i uppdrag att ta fram processförslag samt 

kostnadskalkyl för att bygga ett nytt avloppsreningsverk för omhändertagande av 

avloppsvatten från Ulricehamn och Timmele. Planerad driftstart för det nya reningsverket 

är år 2030. Den tänkta nya placeringen är i Vist, ca 3 km norr om Ulricehamns centrum. 

På samma område ska även ett fjärrvärmeverk lokaliseras och anläggningarna bildar 

tillsammans ett energi- och miljöcenter (EMC). 

Reningsverket dimensioneras för en medelbelastning på 27 000 pe, med undantag för 

det biologiska reningssteget som dimensioneras för en kapacitet på 18 000 pe vid 

driftstart. Reningsverket är tänkt att kunna hantera avloppsvatten från Ulricehamn och 

Timmele. I framtiden ska även Hökerum, Älmestad, Nitta och Trädet kunna anslutas. 

Den sammanlagda belastningen från samtligaorter är idag cirka 11 000 pe. I 

kostnadskalkylen ingår endast överföringsledningar från Ulricehamn och Timmele. 



 

 

Sweco 
Järnvägsgatan 3 
Box 1062 
SE 551 10 Jönköping, 

Sweco Environment AB 
RegNo: 556346-0327 
Styrelsens säte: Stockholm 



 

 

Befintligt reningsverk i Ulricehamn rivs och 

en ny pumpstation anläggs på samma plats. 

Allt avloppsvatten från Ulricehamn pumpas 

till Vist. För att säkra pumpningen läggs 

dubbla ledningar, vardera dimensionerad för 

600 m3/h. Utöver dessa två ledningar läggs också en självfallsledning för utgående 

vatten från avloppsreningsverket ner till Åsunden för att undvika påverkan på Ätran. I 

Timmele anläggs en pumpstation vid befintligt reningsverk och vattnet pumpas till det 

nya reningsverket i en ledning med kapacitet för 300 m3/h. 

Det nya avloppsreningsverket föreslås byggas som en konventionell 

aktivslamanläggning. Det biologiska steget byggs för att reducera BOD, kväve och fosfor 

från avloppsvattnet. Även ett processteg för läkemedelsrening är inkluderat, om krav på 

detta skulle bli aktuellt. För att stabilisera slammet används rötning, vilket ger biogas som 

kan används till fordonsgas. 

Eftersom reningsverket placeras i nära anslutningen till ett befintligt friluftsområde med 

en skidbacke behövs luktreducerande åtgärder. För att minimera utsläpp av luktande 

föroreningar ska i stort sett hela reningsverket byggas in och frånluften kommer ledas 

bort via en 35 m hög skorsten, se tidigare genomförd luktutredning. 

Investeringskostnaden för ett nytt reningsverk i Ulricehamn har bedömts till 454 miljoner 

kronor, kostnaden kan dock minskas med 46 miljoner om man avvaktar utbyggnaden av 

den tredje biostegslinjen. 

Kostnaden för rivning av de befintliga reningsverken i Ulricehamn och Timmele har 

bedömts till 7 miljoner kronor. Kostnad för marksanering på fastigheterna i Ulricehamn 

och Timmele är osäker men uppskattas till totalt 15 miljoner kronor. Den totala kostnaden 

för nya pumpstationer i Ulricehamn och Timmele samt överföringsledningar från dessa 

orter har bedömts till 111 miljoner kronor. 

Totalkostnaden för hela projektet bedöms därmed uppgå till 587 miljoner kronor, 

alternativt 541 miljoner kronor om man avvaktar den tredje biostegslinjen. 

Telefon +46 8 695 60 00 Fax 

+46 8 15 14 53 www.sweco.se 
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1 Inledning 

Sweco har av Ulricehamn Energi AB fått i uppdrag att ta fram processförslag samt 

kostnadskalkyl för att bygga ett nytt avloppsreningsverk för omhändertagande av 

avloppsvatten från Ulricehamn. Planerad driftstart för det nya reningsverket är år 2030. 

Verket dimensioneras för en medelbelastning på 27 000 pe, med undantag för det 

biologiska reningssteget som dimensioneras för en kapacitet på 18 000 pe vid driftstart. 

Reningsverket är tänkt att kunna hantera avloppsvatten från Ulricehamn, Timmele, 

Hökerum, Älmestad, Nitta och Trädet. Den sammanlagda belastningen från dessa orter 

är idag cirka 11 000 pe.  
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2 Bakgrund 

Avloppsreningsverket i Ulricehamn ligger idag centralt i staden och för att få tillgång till 

det attraktiva markområdet vid Åsundens strand, och även kunna öka kapaciteten, har 

Ulricehamns kommun bestämt att ett nytt reningsverk ska byggas. Den tänkta nya 

placeringen är i Vist, ca 3 km norr om Ulricehamns centrum. På samma område ska även 

ett fjärrvärmeverk lokaliseras och anläggningarna bildar tillsammans ett energi- och 

miljöcenter (EMC). Planerad driftstart för det nya reningsverket är år 2030 och verket 

dimensioneras för att ingen större ombyggnation ska behöva ske inom 20 år efter 

driftstart. 

 

Figur 2.1. Placering nytt energi- och miljöcenter. Karta hämtad från planbeskrivning i 
detaljplaneförslag för del av Vist 10:24 och 10:12, Ulricehamn, ”Energi- och miljöcenter”. 

2.1 Underlag 

➢ Miljörapporter från Ulricehamns ARV och Timmele ARV (2019) 

➢ Prognosticerad befolkningsmängd Ulricehamns kommun år 2038 

➢ Luktutredning, Energi- och miljöcenter (Sweco, 2018-11-30) 

➢ Geoteknisk byggbarhetsutredning Energi- och miljöcenter (GeoVerkstan, 2017- 

10-27) 
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3 Processförslag 

Här beskrivs processen för omhändertagande av avloppsvattnet i Ulricehamn i framtiden, 

dvs att ett nytt avloppsreningsverk byggs i Vist och att avloppsvatten pumpas till detta 

från nya pumpstationer vid befintliga reningsverk i Ulricehamn och Timmele. 

3.1 Dimensionerande belastning och förväntat driftresultat 

Avloppsvattnet transporteras till det nya reningsverket i två parallella ledningar från en ny 

pumpstation i Ulricehamns tätort. En ytterligare ledning kommer norrifrån, från Timmele. 

Dessutom förbereds för en ledning för framtida anslutningar västerifrån. 

Prognosticerad befolkningsmängd år 2038 för de tilltänkta större orterna som ska kopplas 

på det nya reningsverket ses i tabell 3.1. Dalum och Blidsberg är idag anslutna till 

Timmele reningsverk. 

Tabell 3.1 Prognosticerad befolkningsmängd år 2038 

Område Befolkningsmängd 

Ulricehamn tätort 14 425 

Timmele 1 700 

Dalum 1 091 

Blidsberg 1 251 

Hökerum 2 831 

Totalt 21 298 

Totalt utan Hökerum 18 467 

Det nya reningsverket dimensioneras för en medelbelastning på 27 000 pe, med 

undantag för det biologiska reningssteget som dimensioneras för en kapacitet på 18 000 

pe vid driftstart år 2030 (utan anslutning av Hökerum). I framtiden finns dock möjlighet till 

att bygga till en linje i biosteget för att öka kapaciteten till 27 000 pe. Inloppsledningarna 

dimensioneras efter förutsättningen att 60–70% av flödesbelastningen vid maximal 

belastning (27 000 pe) kommer från Ulricehamns tätort och resterande flöde fördelas 

mellan ledningen norrifrån och ledningen västerifrån. 

Dagens belastning är enligt miljörapport från 2019 för Ulricehamn och Timmele 

avloppsreningsverk 8 042 pe respektive 1 386 pe. Tidigare miljörapporter är i ungefär 

samma storleksordning. Reningsverket i Timmele tar även emot 300–500 m3 externt 

reningsverksslam samt cirka 300 m3 externt slam (septicslam) per månad. 

Anläggningen har dimensionerats för den belastning som är angiven i tabell 3.2. Dagens 

belastning är summan av belastningen från Ulricehamns ARV och Timmele ARV i 

miljörapporter för 2019. Samtliga angivna mängder avser medelbelastning. 

Tabell 3.2. Aktuell och dimensionerande belastning på det nya reningsverket i Ulricehamn 
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 Enhet Idag År 2030 

2 biosteg 
År 2050 

3 biosteg 

Belastning pe 9 428 18 000 27 000 

BOD7 kg/d 660 1 260 1 890 

Totalkväve (Ntot) kg/d 137 261 391 

Totalfosfor (Ptot) kg/d 14 26 39 

Gällande och antagna framtida krav framgår av tabell 3.3. 

Förväntade krav bygger på antaganden utifrån nya villkor i tillstånd som kommit de 

senaste åren. Det nya verket har dimensionerats för att klara antagna framtida krav. Man 

ska vara medveten om att det under de senaste 10 åren har skett en kraftig skärpning av 

kraven för många verk eftersom man tar hänsyn till recipienten på ett helt annat sätt idag. 

Hur villkoren kommer att förändras i framtiden kan man bara gissa. Kraven kan 

naturligtvis öka ytterligare men de kan också vara kvar på dagens nivå under överskådlig 

tid. 

Som referens kan man hänvisa till de krav som Lidköping fick (sommaren 2020) för det 

nya reningsverket med Lidans mynning till Vänern som recipient. Där har Mark och 

Miljödomstolen beslutat om ett krav både på totalkväve (8 mg/l) och ammoniumkväve 2 

mg/l på årsbasis och 0,5 mg/l under juni-september samt ett fosforkrav på 0,2 mg/l. 

Lidköping fick även krav på reduktion av läkemedelsrester, som första anläggning i 

Sverige. 

De extremt hårda kraven på det nya avloppsreningsverket i Lidköping (45 000 pe som 

årsmedelbelastning) är visserligen överklagat men ger ändå en fingervisning av vilka krav 

som kan komma på medelstora svenska avloppsreningsverk i inlandet i framtiden. 

Särskilt nya anläggningar. 

Utsläppet av kväve blir med dessa krav 26 ton Ntot /år vid fullt belastad anläggning år 

2050 (27 000 pe). Detta kan jämföras med utsläppet år 2019 som var på 29 ton Ntot totalt 

från Ulricehamn och Timmele reningsverk. 

Tabell 3.3. Utsläppsvillkor för Ulricehamns reningsverk idag samt de utsläppsvillkor som antas kunna gälla för 

en ny anläggning. 

Parameter Krav idag Antagna framtida krav 

(årsmedelvärden) 

BOD7 
Riktvärde* = 10 mg/l 

Gränsvärde** = 15 mg/l 8 mg/l 

Ntot 
Riktvärde* = 15 mg/l 

(gäller vid belastning >10 000 pe) 8 mg/l 

NH4-N - 2 mg/l 
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Ptot 
Riktvärde* = 0,3 mg/l 

Gränsvärde** = 0,3 mg/l 
0,2 mg/l 

*Riktvärde=kvartalsmedelvärde 

**Gränsvärde=årsmedelvärde 

3.2 Anläggningens utformning 

3.2.1 Geoteknik 

Ett Tekniskt PM / Geotekniskt byggbarhets-PM, har upprättats av Geoverkstan, 2017-

1027, som redovidar de geotekniska förutsättningar i de området som är tänkt för 

uppförande av både det nya reningsverket och en ny förbränningsanläggning. 

Utredningen har delat in området i grön, gul och röd zon, där man rekommenderar att 

man undviker byggnation i röda zoner som utgörs av raviner och terräng i stark lutning, i 

gröna zoner kan byggnation företas utan större svårigheter och med grundläggning utan 

förstärkningsåtgärder och i gul zon kan utskiftning av massor eller utjämning av terrängen 

krävas, men även i gula zoner kan grundläggning ske utan förstärkningsåtgärder efter 

eventuell utskiftning. Vid upprättande av situationsplan har hänsyn tagits till desa 

förutsättningar och anläggningen har i sin helhet placerats inom grön och gul zon, vilket 

har varit en viktig kalkylförutsättning vid kostnadsberäkningarna av grundläggning. 

3.2.2 Luktreducerande åtgärder 

Eftersom reningsverket placeras i nära anslutningen till ett befintligt friluftsområde med en 

skidbacke krävs luktreducerande åtgärder. För att minimera utsläpp av luktande 

föroreningar ska svalltorn, rensgaller, försedimentering, biosteg och eftersedimentering i 

vattenlinjen byggas in. Detta är en mycket långtgående åtgärd vilket innebär en väsentlig 

kostnad eftersom hela anläggningens utformning påverkas. I ett utomhusliggande 

reningsverk kan biosteg och eftersedimentering bestå av runda prefabricerade 

betongbassänger, vilket är betydligt billigare än de platsgjutna rektangulära bassänger 

som krävs i ett inbyggt verk. Till detta kommer naturligtvis kostnader för själva 

inbyggnationen, skorsten samt utökad kostnad för värme och ventilation. 

Frånluften från anläggningen föreslås släppas ut via en skorsten med en höjd om 35 m, 

se separat utredning, ”Luktutredning, Energi- och Miljöcenter, Leif Axenham mfl. Sweco, 

2018-11-30”. I denna utredning beskrivs också risken för smittspridning från 

anläggningen till omgivningen och hur den kan hanteras. 

En annan teknik för att minimera luktspridning från anläggningen som kan vara mycket 

lämplig i detta fall, och som inte har beskrivits i luktutredningen, är att leda 

ventilationsluften från reningsverket till förbränningsanläggningen och använda denna luft 

som förbränningsluft. Reduktionen av illaluktande ämnen blir i det närmaste total med 

detta upplägg. Vid stillestånd i förbränningsanläggningen krävs dock en annan lösning, 

att montera ytterligare ett rör i skorstenen för detta ändamål kan vara en möjlig lösning. 
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3.2.3 Estetisk utformning 

Det nya avloppsreningsverket kommer att uppföras ett antal år efter att 

förbränningsanläggningen uppförs, vilket innebär att utformningen kommer att styras av 

förbränningsanläggningen. Hela det nya Energi- och Miljöcentret ska präglas av god 

arkitektur och vara estetiskt tilltalande, men utan att det påverkar investeringskostnaden i 

någon nämnvärd grad. Det redovisas alltså ingen egen budgetpost för estetisk 

utformning, utan det ryms i redovisade poster.  
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3.3 Processbeskrivning 

Det nya avloppsreningsverket föreslås byggas som en konventionell 

aktivslamanläggning. Det biologiska steget byggs för att reducera BOD, kväve och fosfor 

från avloppsvattnet. I den avslutande kemiska reningen filtreras vattnet genom skivfilter 

vilket, förutom att hålla fosforutsläppen mycket låga, bidrar till att minska mängden 

mikroplaster som släpps ut till recipienten. Även ett processteg för läkemedelsrening är 

inkluderat, om krav på detta skulle bli aktuellt. För att stabilisera slammet används 

rötning, vilket ger biogas som kan används till fordonsgas. 

 

Nedan beskrivs de olika reningsstegen kortfattat. 

3.3.1 Förbehandling 

Vattnet leds in till anläggningen via två parallella, luftade svalltorn. Luften används för att 

avdriva svavelväte som kan ha bildats i vattnet i överföringsledningarna. Luftningen 

förhindrar också att sand sedimenterar i svalltornen. 

Anläggningen förses med rensgaller, sandfång och försedimentering. Rensgallrens 

uppgift är att skydda mekanisk utrustning. 

Sandfånget avskiljer sand genom sedimentation. För att inte avskilja organiskt material är 

sandfånget omrört via ett grovblåsigt luftarsystem. 

Försedimenteringens uppgift är att avskilja suspenderat material som sedan kan rötas. 

3.3.2 Biologisk rening 

I den biologiska reningen skall lösta föroreningar (organiskt material och näringsämnen) 

omvandlas till koldioxid och kvävgas eller koncentreras i form av biomassa som går att 
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avskilja. Det biologiska steget är uppbyggt som tre identiska parallella linjer med luftade 

och oluftade zoner. 

Det biologiska processteget är utformat för biologisk fosforreduktion (Bio-P) med hjälp av 

sidoströmshydrolys. 

3.3.3 Eftersedimentering 

Avloppsvatten och slam går efter aktivslamsteget vidare till sedimentering. 

Sedimenteringen består av tre sedimenteringsbassänger (en i varje linje) med skrapor 

som skrapar ner slam i en ficka. 

3.3.4 Rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar 

Efter aktivslamsteget kan vattnet ledas till ozonering för att reducera läkemedelsrester 

och andra organiska mikroföroreningar (till exempel fenoler, flamskyddsmedel och 

biocider). Det finns i dagsläget inga krav på rening av läkemedelsrester i kommunala 

reningsverk i Sverige, men erfarenheter finns att hämta från Schweiz och Tyskland där 

flera anläggningar är i drift. I Schweiz finns lagstiftning som ställer krav på minst 80 % 

avskiljning av läkemedelsrester och mikroföroreningar. I Tyskland finns ingen lagstiftning 

men regionala rekommendationer är 80 % avskiljning. Uppföljning görs på vissa utvalda 

indikatorsubstanser. 

Ozonering bedöms generellt som den billigaste tekniken för implementering av 

läkemedelsrening (total kostnad för investering och drift). Det är dessutom den enda 

reningsteknik som i dagsläget finns i full skala för läkemedelsrening i Sverige. En viktig 

aspekt vid val av reningsteknik är dock bromidhalten i vattnet. Skulle det visa sig att man 

har höga bromidhalter (>0,4 mg/l enligt schweiziska riktlinjer) kan ozonering vara 

olämplig eftersom det finns risk för att det cancerogena ämnet bromat bildas. Alternativet 

är då till exempel att välja läkemedelsrening med aktivt kol. 

3.3.5 Kemisk rening och reduktion av mikroplaster   

När vattnet passerat den biologiska reningen, eftersedimenteringen och 

läkemedelsreningen leds det till den kemiska reningen där det först passerar en 

koagulering och sedan en flockning. I koaguleringen tillsätts en fällningskemikalie och i 

flockningen tillsätts polymer. 

Från flockningen leds vattnet till tre skivfilter där det kemiska slammet filtreras bort från 

det renade vattnet som går vidare till utloppspumpstationen. Skivfiltret består av stora 

roterande skivor som utgör själva filtret och som vattnet strömmar igenom. Filtreringen 

bidrar till att minska mängden mikroplaster som lämnar avloppsreningsverket, jämfört 

med att ha en slutsedimentering som sista steg. 

För att bibehålla sin hydrauliska kapacitet behöver dukarna på skivfiltren rengöras med 

kemikalier med jämna mellanrum. 
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3.3.6 Slambehandling 

Slam från anläggningen förtjockas innan det rötas i två parallella rötkammare. Mottagning 

av förtjockat slam från andra reningsverk, slam från enskilda anläggningar, slutna tankar 

eller motsvarande sker till mottagningsplats för externslam. 

Efter rötkamrarna pumpas slammet till en ouppvärmd efterrötkammare. Förutom att tjäna 

som rötslamlager medger efterrötkammaren att ytterligare biogas kan samlas upp. 

Rötat slam avvattnas i två parallella centrifuger. Anläggningen beräknas producera 6 m3 

avvattnat slam/dygn (vid 25 % TS) vid full belastning. 

Slammet pumpas efter avvattning via torrslampumpar upp till en torrslamsilo med en 

bruttovolym på 75 m3. Silon placeras så att slammet enkelt kan transporteras till 

förbränning i grotpannan i värmeverket med en skruv. 

3.3.7 Gasproduktion 

Biogas från de två rötkamrarna och efterrötkammaren samlas upp och leds via en 

gasklocka till uppgradering för fordonsgas. En uppgraderingsanläggning samt en booster 

för tryckstegring är inkluderad. Gasledning för uppgraderad gas är inte inkluderad i 

3.3.8 Fosforåtervinning 

Fosforåtervinning ingår inte processförslaget och kalkylen, men kan komma att bli ett 

krav i framtiden. I den statliga utredningen ”Hållbar slamhantering” (SOU 2020:3) föreslås 

krav på minst 60% återvinning av fosfor för anläggningar med en tillståndsgiven 

anslutning på mer än 20 000 pe. 

I den statliga utredningen sammanfattas ett antal tekniker för fosforutvinning och deras 

för- och nackdelar. En viktig slutsats är att ingen teknisk process uppfyller alla krav man 

kan tänka sig att ställa, t.ex. hög återvinningsgrad, rimliga kostnader och möjlighet att ta 

tillvara fler näringsämnen än fosfor. 

3.3.9 Kemikaliehantering 

3.3.9.1 Fällningskemikalier 

För att klara av dagens och (inte minst) förväntade framtida krav avseende fosforrening 

samt en problemfri drift av rötningsprocessen föreslås att anläggningen utrustas med 

möjlighet för dosering av polyaluminiumklorid i sandfång (högflödesrening) och på 

skivfilter samt dosering av järnklorid till rötkamrarna. 

3.3.9.2 Polymer 

För att få en bra funktion tillsätts polymer innan filtersteget, i lamellsedimenteringen, 

förtjockningen och avvattningen. 

3.3.9.3 Rengöringskemikalier skivfilter 
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Utifrån erfarenhet från andra anläggningar kommer tvätt av skivfilter med saltsyra 

behövas en gång per månad. Tvätt med natriumhypoklorit varierar mellan 

referensanläggningarna, både vad gäller metod och mängd, men en gång per månad 

antas vara lämpligt. 

3.3.10 Provtagning 

Provtagare finns för provtagning på inkommande och utgående vatten. För att kunna ha 

kontroll på driftresultat i biosteget finns provtagare även på utgående vatten från 

respektive eftersedimentering. Syftet med möjligheterna till provtagning efter varje linje är 

att kunna optimera och utvärdera olika driftstrategier. 

Provtagare skall även finnas på bräddvattenledning. 

3.4 Överföringsledningar och utloppsledning 

Allt avloppsvatten från Ulricehamn pumpas till Vist. För att säkra pumpningen läggs 

dubbla ledningar, vardera dimensionerad för 600 m3/h. Utöver två tryckledningar läggs 

också en självfallsledning för utgående vatten från avloppsreningsverket ner till Åsunden, 

detta görs för att undvika påverkan på Ätran. 

Resterande flöde (600 m3/h)fördelas mellan en ledning från Timmele och en framtida 

ledning västerifrån. I Timmele anläggs en pumpstation vid befintligt reningsverk och 

vattnet pumpas till det nya reningsverket i en ledning med kapacitet för 300 m3/h. 

Nedan redogörs för föreslagen ledningssträckning mellan befintliga avloppsreningsverk i 

Ulricehamn och Timmele och föreslagen placering av nytt verk. 

3.4.1 Ledningssträckning 

Förslag på ledningssträckning mellan de befintliga avloppsreningsverken i Ulricehamn 

och Timmele och ett nytt avloppsreningsverk placerat i Vist visas översiktligt i figur 3.3. 

Längden på ledningarna mellan Ulricehamns ARV och det nya reningsverket är cirka 4 

kilometer. Längden på ledningen mellan Timmele ARV och det nya reningsverket är cirka 

3,2 kilometer. 

Vid dimensionering av ledningen mellan Ulricehamn och det nya reningsverket har 

hänsyn tagits till Ulricehamns kommuns önskemål om dubbla ledningar. Att lägga dubbla 

ledningar är vedertaget idag. Varje ledning har dimensionerats för att klara 600 m3/h 

(167 l/s) och den totala kapaciteten blir då 1 200 m3/h (333 l/s). 

En tryckledning med kapacitet för 300 m3/h läggs på sträckan Timmele – Vist. 

En utloppsledning läggs i samma schakt som tryckledningarna från Ulricehamn för att 

transportera utgående vatten ner till Åsunden. Denna ledning dimensioneras för att klara 

hela flödet från Ulricehamn och Timmele samt flödet från en kommande 

befolkningsökning om totalt ytterligare 300 m3/h, dvs totalt 1800 m3/h. 

Lämplig ledningssträckning har studerats utifrån Lantmäteriets digitala kartmaterial samt 

utifrån dialog med Ulricehamn Energi AB. 
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Figur 3.3. Föreslagen ledningssträckning mellan Ulricehamns och Timmeles nuvarande avloppsreningsverk och 

det nya avloppsreningsverket. 

Ledningen föreslås förläggas från nuvarande avloppsreningsverk i Ulricehamn och 

Timmele (där nya pumpstationer byggs) och utmed den nedlagda järnvägen som idag är 

en cykelväg, se figur 3.4 och 3.5. 

 

Figur 3.4 och 3.5. Foton från där Vistaforsvägen korsar den nedlagda järnvägen som idag är en asfalterad 

cykelväg. Överföringsledningen läggs utmed den nedlagda järnvägen. 

I närheten av Timmele ARV finns ett flertal fornlämningar (bl.a. vid Källeberg) som måste 

beaktas vid ledningsdragning, se figur 3.6. 

Timmele ARV 

Ulricehamns ARV 

Nytt ARV 
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Figur 3.6. Pumpstationen placeras förslagsvis där det befintliga avloppsreningsverket i Timmele är placerat 

idag, ,strax söder om Timmele samhälle, bredvid betongindustrin. 

3.4.2 Pumpstationer 

Två nya pumpstationer byggs där Ulricehamns avloppsreningsverk respektive Timmele 

reningsverk är placerade idag. Vattnet pumpas ungefär 4 000 meter respektive 3 200 

meter till det nya reningsverket. 

Exakt utformning av pumpstationerna och pumpar har inte utförts inom denna utredning. 

Kostnad för pumpstationerna har bedömts utifrån erfarenhet och utan hänsyn till lokala 

geotekniska förutsättningar. Kostnadsbedömning är ca 25 MKr för pumpstationen i 

Ulricehamn med kapacitet på 1 200 m3/h och till 10 MKr Timmele med kapacitet på 300 

m3/h. 

3.4.3 Rivning och återställning 

De befintliga reningsverken rivs och pumpstationer uppförs där Ulricehamns respektive 

Timmele avloppsreningsverk idag är placerade. I rivningskostnaden ingår att befintliga 

byggnader jämnas med marken, betongplattor bilas bort och bassänger bilas ned till ca 

50 cm under ny markytan och i botten på bassänger bilas hål så att grundvattenytan kan 

röra sig i marken på ett obehindrat sätt. Bassängerna fylls med överskottsmassor och 

ytan grusas av. En bedömning av dessa kostnader från erfarenhet av andra anläggningar 

är att dessa uppgår till ca 6 MKr i Ulricehamn och 1 MKr i Timmele. 

Befintligt  ARV i 
Timm ele 

Flertal fornlämningar som måste 
beaktas vid ledningsdragning 

Nedlag d järnväg, föreslagen 
led ningssträckning 



 

14 (18) 

RAPPORT 
2021-02-03 
SLUTRAPPORT – KORT VERSION 
NYTT RENINGSVERK ULRICEHAMN 

Marksanering kan komma att behövas. Det finns inget som tyder på att reningsverkets 

verksamhet har givit upphov till utsläpp av föroreningar, till exempel diesel eller 

kemikalier, men lagring av slam på marken har förekommit på fastigheten mellan 1954– 

1974. Sweco har ingen information om tidigare slamkvaliteter, men generellt sett var 

metallhalterna i slam betydligt högre förr jämfört med idag. Om utlakning av metaller har 

skett, och om dessa i så fall finns kvar i marken på fastigheten går inte att svara på. Det 

kan även finnas föroreningar i gamla fyllnadsmassor på fastigheten. 

Den närliggande fastigheten Fiskebacken 7 där det bedrivits kemtvättverksamhet har 

riskklass 1 (mycket stor risk) som potentiellt förorenat område. Från planbeskrivningen 

(Diarienummer: 2018/261) för denna fastighet går att utläsa att det finns förhöjda halter 

av klorerade föroreningar i den sydvästra delen av fastigheten med trolig spridning 

västerut (dvs mot reningsverket). 

Utifrån informationen ovan har en saneringskostnad uppskattats med antagande om att 

massor till 0,3 m djup omhändertas i området där reningsverket är placerat (en yta på 

cirka 20 000 m2). I kostnaden ingår schakt, återställning, transport till 

mottagningsanläggning samt mottagningskostnad. Mottagningskostnaden påverkas av 

vad massorna innehåller för ämnen. Den schablon som ansatts (300 kr/ton) bygger på att 

massorna karakteriseras som icke-farligt avfall. Med dessa antaganden har kostnaden 

beräknats till cirka 11 MKr. 

Gällande Timmele avloppsreningsverk finns inte heller här något som tyder på att 

reningsverkets verksamhet har givit upphov till utsläpp av föroreningar. En eventuell 

saneringskostnad har beräknats på samma sätt som för Ulricehamn. Ytan för 

reningsverket uppgår till cirka 7 000 m2. Med antaganden enligt ovan har kostnaden 

beräknats till cirka 4 MKr. 

För att utvärdera om det finns föroreningar på reningsverkens fastigheter i Ulricehamn 

och Timmele, och i så fall vilka, behöver kompletterande undersökningar utföras i ett 

senare skede. 

4 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden för ett nytt avloppsreningsverk i Ulricehamn redovisas i tabell 4.1. 

Den redovisade kostnaden är den totala kostnaden för ett reningsverk dimensionerat för 

en medelbelastning på 27 000 pe i alla reningssteg, dvs med tre linjer i det biologiska 

reningssteget. Den tredje linjen är en framtida tillbyggnad och vid driftstart år 2030 

kommer endast två linjer byggas och kapaciteten i biosteget blir då 18 000 pe. Kostnaden 

för den tredje linjen i biosteget (se tabell 4.2) kan således skjutas på framtiden. 

Kostnaden för överföringsledningar och utloppsledning redovisas i tabell 4.3. Samtliga 

kalkyler redovisas mer detaljerat i bilaga 4. 

Investeringskostnaden för överföringsledningarna är beräknad med tillhörande 

pumpstationer. Tillkommande kostnader som marklösen och eventuella arbeten på 

anslutande ledningar eller anläggningar är inte medtagna. Kostnaderna är översiktliga 

och fokus ligger på de större utgifterna vid beräkning av investering. 
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Kostnaden för rivning av befintliga verk har uppskattats utifrån erfarenhet från andra 

anläggningar. 

Tabell 4.1. Investeringskostnad för nytt ARV med tre biostegslinjer (27 000 pe), inklusive biogasuppgradering. 

Nytt ARV Kostnad (tkr) 

Mark & Bygg: Grundläggning och betongarbete 48 000 

Resterande Bygg 95 000 

Maskininstallation 118 000 

VVS 27 000 

El & Automation 41 000 

Oförutsett 15 % 49 000 

Entreprenadkostnad Ulricehamn 378 000 

Byggherrekostnader (tillståndsansökan, 

projektering, projektbyggledning mm) 20% 76 000 

Total kostnad 454 000 

Rivning av befintligt verk i Ulricehamn 6 000 

Rivning av befintligt verk i Timmele 1 000 

Marksanering befintligt verk Ulricehamn 11 000 

Marksanering befintligt verk Timmele 4 000 

Total kostnad inkl. rivning 476 000 

Tabell 4.2. Investeringskostnad för en biostegslinje 

Nytt ARV Kostnad (tkr) 

Mark & Bygg: Grundläggning och betongarbete 12 000 

Resterande Bygg 10 000 

Maskininstallation 6 000 

VVS 3 000 

El & Automation 2 000 

Oförutsett 15 % 5 000 
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Entreprenadkostnad Ulricehamn 38 000 

Byggherrekostnader (tillståndsansökan, 

projektering, projektbyggledning mm) 20% 8 000 

Total kostnad 46 000 

Tabell 4.3. Investeringskostnad för överföringsledningar Ulricehamn – Vist och Timmele – Vist. 

 Sort  Antal á-pris  Kostnad 

(tkr) 

Ulricehamn - Vist 

Tilloppsledning 2*DN450 (PE500) PN10 

Utloppsledning DN700 (PE800) PN10 

m 4 000 8 000 32 000 

Schakt i terräng m 4 000 3 000 12 000 

Rivning/återställning väg (50 % av totalschakt) m 2 000 2 000 4 000 

Timmele - Vist 

Tilloppsledning DN300 (PE355) PN10 
m 3 200 1 000 3 200 

Schakt i terräng m 3 200 1 300 4 200 

Passage av Ätran m 100 10 000 1 000 

Pumpstation Ulricehamn st 1 25 000 25 000 

Pumpstation Timmele st 1 10 000 10 000 

Summa    91 400 

Oförutsett 10 %    9 140 

Summa    100 540 

Projektering, byggledning och kontroll 10%    10 054 

Totalt    111 000 
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5 Diskussion 

Den totala kostnaden för byggnation av ett nytt reningsverk i Ulricehamn samt 

pumpstationer och överföringsledningar har ökat jämfört med Swecos förstudie från 

2015. Det finns flera anledningar till kostnadsökningen: 

- Reningsverket har dimensionerats för 9 500 pe mer än 2015. Detta innebär bland 

annat en extra biolinje, ett extra skivfilter samt ökad kapacitet på flertalet 

maskiner. 

- Dessutom har en extra rötkammare tillkommit och fällningssteget har gått från en 

till två linjer. Flera linjer innebär en högre redundans och flexibilitet i driften. 

- Den största kostnadsökningen bedöms ligga i anpassningarna för långtgående 

luktreduktion. Den nya placeringen i Vist innebär att anläggningen får mycket 

högre krav på luktreduktion, vilket innebär att den till allra största delen måste 

vara inbyggd, något som inte var nödvändigt i Timmele. Frånluften kommer ledas 

bort via en 35 m hög skorsten, se tidigare genomförd luktutredning. 

- I det nya förslaget ingår även rening av läkemedelsrester och andra 

mikroföroreningar med ozon samt högflödesrening vilket inte var inkluderat 2015. 

17 (18) 



 

RAPPORT 
2021-02-03 
SLUTRAPPORT – KORT VERSION 
NYTT RENINGSVERK ULRICEHAMN 

6 Slutsats 

Den totala investeringskostnaden för ett nytt reningsverk i Ulricehamn har bedömts till 

454 miljoner kronor, kostnaden kan dock minskas med 46 miljoner om man avvaktar 

utbyggnaden av den tredje biostegslinjen. 

Den totala kostnaden för rivning av de befintliga reningsverken i Ulricehamn och Timmele 

(exkl. sanering) har bedömts till 7 miljoner kronor. Kostnad för marksanering på 

fastigheterna i Ulricehamn och Timmele är osäker men uppskattas till totalt 15 miljoner 

kronor. 

Den totala kostnaden för nya pumpstationer i Ulricehamn och Timmele samt 

överföringsledningar från dessa orter har bedömts till 111 miljoner kronor. 

Totalkostnaden för hela projektet bedöms därmed uppgå till 587 miljoner kronor, 

alternativt 541 miljoner kronor om man avvaktar den tredje biostegslinjen. 
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Inriktningsbeslut gällande nytt avloppsreningsverk i Ulricehamn 

 

Förslag till beslut 

Ulricehamns Energi föreslår Ulricehamns Kommunfullmäktige att anta följande inriktningsbeslut för 

projektet Nytt reningsverk i Ulricehamn: 

Ulricehamn Energi AB får i uppdrag att upprätta ett nytt reningsverk på fastigheten Vist 1:58. I ett 

första steg sker tillståndsprocessen samt projekteringsfasen för det nya reningsverket med 

tillhörande ledningsdragningar. Investeringsbeslut och upphandlingar kommer att göras löpande 

under projektets gång. VA-taxan för respektive år beslutas löpande under kommande år av 

kommunfullmäktige. 

 

Bakgrund 

Ulricehamns befolkning förväntas öka de närmaste tio åren. Detta medför en ökad belastning på 

Ulricehamns reningsverk, som i nuvarande utformning inte kommer att kunna hantera den totala 

prognosticerade befolkningstillväxten. Skulle reningskraven skärpas kan inte ens dagens belastning 

hanteras. Eftersom både belastningen och reningskraven förväntas öka i framtiden är det därmed 

nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa vattenreningen. Det har visat sig finnas flera fördelar 

med att anlägga ett nytt reningsverk jämfört med att bygga om det befintliga, till exempel ur 

energisynpunkt och flexibilitet för framtiden.  

Det nya reningsverket planeras att placeras i Vist, ca 3 km norr om Ulricehamns centrum. På samma 

område ska även ett fjärrvärmeverk lokaliseras och anläggningarna bildar tillsammans ett energi- 

och miljöcenter. Lokaliseringen av energi-och miljöcentret är markerat på kartan i figur 1. På grund 

av att det nuvarande reningsverkets tekniska livslängd är passerad samt att dess kapacitet inte klarar 

planerad befolkningstillväxt är planerad driftstart satt till år 2030. Reningsverket dimensioneras för 

att ingen större ombyggnation ska behöva ske inom 20 år efter driftstart. Att planera för en längre 

tidshorisont än så är svårt, både med avseende på framtida belastning (befolkningsökning) och 

framtida reningskrav. 

 

Figur 1. Placering nytt energi- och miljöcenter (rödmarkerat). Karta hämtad från planbeskrivning i 
detaljplaneförslag för del av Vist 10:24 och 10:12, Ulricehamn, ”Energi- och miljöcenter”. 



Underlag  

Som underlag för det föreslagna beslutet ligger ett antal utredningar som har gjorts mellan 2015 och 

2021: 

• Bilaga 1 Nytt reningsverk Ulricehamn_Slutgiltig rapport_2015-02-26_Sweco 2015 

• Bilaga 2 Lokaliseringsutredning_Ulricehamn_inkl bilagor_2016-07-01_Sweco 2016 

• Bilaga 3 Planbeskrivning laga kraft Vist 10_58 Energi- och miljöcenter Ulricehamn 

• Bilaga 4 Utredning- Nytt reningsverk i Ulricehamn-kostnadskalkyl 2021-02-03 Sweco 2021  

I utredningen från 2015 jämfördes tre alternativ för Ulricehamns framtida avloppsvattenrening: 

1. Nytt reningsverk (förslagsvis placerat i Timmele) 

2. Överföringsledning till Borås 

3. Ombyggnation av befintligt reningsverk i Ulricehamn 

Alternativ 2 bedömdes vara det mest kostsamma, där både investeringskostnad för 

överföringsledningen samt anslutnings- och behandlingskostnad i Borås är betydande kostnader. 

Alternativ 3 var det mest kostnadseffektiva. En multikriterieanalys gjordes dock för att belysa andra 

aspekter än de rent ekonomiska och där visade det sig att alternativ 3 var avsevärt sämre än både 

alternativ 1 och 2 på en rad punkter, exempelvis: drift och underhåll, förbrukning av energi och 

kemikalier, planförhållanden, omgivningspåverkan, känslighet för ökade reningskrav i framtiden och 

flexibilitet att ansluta fler samhällen. 

År 2016 gjordes en lokaliseringsutredning där lämpliga platser för reningsverk och fjärrvärmeverk 

identifierades längst Ätradalen, runt Ulricehamn tätort. Utredningen identifierade 15 möjliga platser 

för reningsverk inom det valda området varav 5 var i samlokalisering med fjärrvärmeverket. Efter 

genomgång av alla alternativ identifierades Vist (vid Vattenfalls mottagningsstation) som bästa 

alternativ. Där är även en samlokalisering med fjärrvärmeverket möjligt, till ett så kallat energi- och 

miljöcenter. Genom att samordna verksamheterna till en gemensam plats uppnås en ännu större 

miljönytta samtidigt som drifts- och investeringskostnaderna kan minskas. 

I oktober 2020 vann detaljplanen för ett nytt Energi- och miljöcenter i Vist laga kraft. En 

miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för detaljplaneringsarbetet och miljötillståndet. 

I februari 2021 togs ett processförslag samt en uppdaterad kostnadskalkyl fram för ett nytt 

reningsverk i Vist (Sweco, 2021). Det nya reningsverket föreslås byggas som en konventionell 

aktivslamanläggning, där det biologiska steget byggs för att reducera BOD, kväve och fosfor från 

avloppsvattnet. Även processteg för läkemedelsrening och avskiljning av mikroplaster är inkluderat, 

om krav på detta skulle bli aktuellt. För att stabilisera slammet används rötning, vilket ger biogas 

som kan användas till fordonsgas. Recipienten för reningsverket är Åsunden.  

  



 

Omfattning av projekt 

Det nya avloppsreningsverket i Vist är planerat att stå klart år 2030. Projektet omfattar: 

• Byggnation av nytt reningsverk  

• Byggnation av två parallella ledningar från det nuvarande reningsverket i Ulricehamn, en 

ledning från Timmeles reningsverk samt en utloppsledning från det nya reningsverket till 

Åsunden 

• Två nya pumpstationer, en vid det nuvarande reningsverket i Ulricehamn och en vid 

Timmeles reningsverk 

• Förberedelse för en framtida ledning för anslutningar västerifrån 

• Rivning, sanering och återställande av de gamla reningsverken i Ulricehamn och Timmele. 

De orter som ska kopplas på det nya reningsverket är Ulricehamn tätort, Timmele, Dalum och 

Blidsberg. Det förbereds även för att Hökerum, Älmestad, Nitta och Trädet ska kunna kopplas på den 

västra ledningen i framtiden. Detta kan visa sig vara ett bättre alternativ än att bygga om de 

befintliga reningsverken i dessa orter, om reningskraven blir striktare i framtiden. 

Det nya reningsverket dimensioneras för en medelbelastning på 27 000 pe (personekvivalenter). En 

personekvivalent bidrar med en specifik belastning av organiskt material per dygn (70 g 

BOD7/pe,dygn). 

 

Syfte och mål 

Syftet med projektet är att säkerställa en mycket god avloppsvattenrening på ett resurs- och 

energieffektivt sätt. Målet är att upprätta ett nytt avloppsreningsverk som kan hantera en framtida 

ökad belastning och striktare krav. Reningsverket ska leda till minskade utsläpp av framför allt 

organiska ämnen, kväve och fosfor, men ska även klara framtida krav på avskiljning av mikroplaster 

och rening av läkemedelsrester. Anläggningen ska också säkerställa en god hantering av slam samt 

produktion av fordonsgas. 

 

Kostnad 

Enligt den uppdaterade kostnadskalkylen som togs fram i februari 2021 uppskattas 

investeringskostnaden för ett nytt reningsverk uppgå till 454 miljoner kronor. Till det tillkommer en 

uppskattad kostnad för rivning och sanering av befintligt reningsverk i Ulricehamn och Timmele på 

22 miljoner kronor. Den totala kostnaden för nya pumpstationer i Ulricehamn och Timmele samt 

överföringsledningar från dessa orter har bedömts till 111 miljoner kronor. 

Totalkostnaden för hela projektet bedöms därmed uppgå till 590 miljoner kronor.  

Kostnaderna gäller med dagens (år 2021) penningvärde och kostnadsnivå.  

Ulricehamns Energi kommer under projektets framskridande alltid beakta kostnadsaspekten vid 

varje beslut och därmed ha fokus på att begränsa taxeutvecklingen för kommunens invånare. Det är 

av största vikt att ha en god planering och kostnadskontroll varför bolaget snarast kommer tillsätta 

en Projektledare för EMC med ansvar för projektledning och kostnadskontroll.  



Ett av Ulricehamns Energis strategiska mål är att prissättningen för VA-taxan skall vara på den lägre 

halvan i 7-Härad, detta målvärde kommer troligen att behöva revideras. 

 

Påverkan på VA-taxa 

Ulricehamns Energi avser, i enligt vattentjänstlagen (30§), att avsätta överuttag (förutbetalda 
intäkter) som en reservering d.v.s. en långfristig skuld (fond) i balansräkningen. Investeringsfonden 
(förutbetalda intäkten) löses sedan upp (intäktsförs) genom matchning mot avskrivningskostnaderna 
för investeringen i avloppsreningsverket. Upplösning av fonden kommer ske under samma antal år 
som tillgången skrivs av på. 

Investeringen medför att VA-taxan, som ett förslag, kommer att behöva justeras upp med drygt 5% i 

genomsnitt per år utöver den årliga taxejusteringen på 3-4% som redan görs, under åren 2023 till 

2030, se figur 2.  

 

Figur 2. Förslag på ökning av VA-taxa. Den blå grafen visar höjningen av VA-taxan på grund av det nya 

reningsverket och den orange grafen visar den sammanlagda höjningen. 

 

Följande antaganden har gjorts för att räkna ut påverkan på VA-taxan gällande fonderingen till 

investeringen:  

• Taxa-beräkningen baseras på bedömda investeringsbelopp i 2021-års penning- och kostnadsnivå 

• 2% låneränta  

• 2% inflation  

• Taxan börjar öka 2023 och allt överskott fonderas fram till den planerade driftstarten år 2030 

• Avskrivningar Mark & byggnader 30-50 år, maskiner och utrustning 15 år  

• Taxakalkylen tar inte hänsyn till kommande befolkningstillväxt pga att vi har antagit att det blir ett 

nollsummespel gällande ökade intäkter och ökade kostnader för att möta befolkningstillväxten 

Känslighetsanalys av taxa vid förändrad låneränta: om låneräntan justeras med +/-1%-enhet så 

behöver VA-taxan justeras i snitt med ca +/-0,6%-enheter över åren 2023-2030. 
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Brukningsavgiften (VA) för en typvilla i Ulricehamn är 9219 kr inkl moms, år 2021. Den 

genomsnittliga årliga ökningen av brukningsavgiften som är relaterad till fonderingen blir ca 480 kr 

för år 2023. Årlig taxeökningen för fondering pågår i enlighet med figur 2 under åren 2023-2030.  

Taxehöjningarna efter år 2030 förväntas återgå till de mer normala nivåerna på 3-4% per år. Efter år 

2045 är bedömningen att det kommer att finnas utrymme för att klara kommande investeringar 

inom VA i Ulricehamn. 

 

Påverkan på Ulricehamns Energi AB 

Ulricehamns Energi särredovisar, i enlighet med VA-lagstiftningen, VA-verksamheten i en egen 

resultatenhet. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de faktiska kostnaderna. Därför påverkas 

inte UEABs samlade rörelseresultat i övrigt av investeringen i ett nytt reningsverk. Men eftersom 

UEAB kommer finansiera investeringen med lån så kommer UEABs balansräkning påverkas, varför 

bolagets soliditet och förmåga att leverera koncernbidrag minskar. UEAB har, utöver investeringen i 

ett nytt reningsverk, årliga investeringar på drygt 100 Mkr som till stor del också lånefinansieras. 

 

Tidsplan 

Förstudien är avslutad. Stundande inriktningsbeslut ska avgöra om en tillståndsprocess samt 

projekteringsfas för projektet ska påbörjas. Denna fas inleds med en fördjupad studie som beräknas 

bli klar under 2022 varefter tillståndsansökan och myndighetsbehandling kan påbörjas. 

Projekteringen pågår till viss del parallellt med tillståndsprocessen och har som mål att ta fram ett 

komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör/-er för byggnation av det nya 

reningsverket, huvudpumpstation i Ulricehamn, pumpstation i Timmele samt ledningsarbeten. 

I samband med att en förnyad kostnadskalkyl togs fram gjordes även en tidsplan för arbetet fram till 

driftsättning av det nya reningsverket år 2030. Figur 3 visar en sammanfattning av den tidsplanen 

samt vad som har gjort hittills.  

 

Figur 3. Tidsplan för nytt reningsverk i Vist.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att vara del av underlag för inriktningsbeslut rörande framtida 

VA-verksamhet i Ulricehamn.  

Sweco har utrett tre olika alternativ:  

1. Nytt reningsverk (förslagsvis placerat i Timmele) 

2. Överföringsledning till Borås 

3. Ombyggnad av befintligt reningsverk i Ulricehamn 

Fokus ligger på hanteringen av avloppsvattnet ifrån tätorten Ulricehamn, men samtliga 

förslag är beräknade utifrån att även avloppsvattnet från intilliggande samhällen skall 

kunna hanteras. Därför har alla tre alternativen en kapacitet på 17 500 pe, men för 

driftkostnaderna har dagens belastning på Ulricehamn (ca 9 900 pe) använts.  

Nuvarande avloppsreningsverk klarar nuvarande krav, men är på sikt inget realistiskt 

alternativ om det inte byggs till med ytterliggare biologiska steg. Dessutom är 

lokaliseringen sådan att det är önskvärt att visa delar innesluts och lukreduktion på 

ventilationsluft införs. Anläggningen har idag höga nivåskillnader och är uppbyggd på ett 

sådant sätt att hög kvävereduktion kommer att kräva stora mängder insatsvaror i form av 

el och etanol. 

Att bygga ett nytt avloppsreningsverk är kostsamt, skall anläggningen dessutom 

omlokaliseras tillkommer dessutom en pumpstation med tillhörande överföringsledningar. 

Med tanke på att Timmele anses som den lämpligaste platsen kommer det att krävas två 

ledningar från Ulricehamn och ytterliggare en ledning som retur till Åsunden. 

Att bygga en överföringsledning till Borås (ca 4 mil) är i sig kostsamt. Dessutom finns det 

inget som säger att mottagningsavgiften som Borås är beredd att acceptera är särskilt 

mycket billigare än kostnaden för att behandla vattnet på en egen anläggning. 

Anläggningen på Ulricehamn är så pass stor att de största stordriftsfördelarna redan är 

tillgodoräknade. Dessutom finns det en rad andra effekter, t ex slamhanteringen på de 

mindre anläggningarna, jourverksamhet på dessa, etc som gör att en så pass stor 

förändring av verksamheten påverkar andra funktioner i organisationen. 

Sweco har delat upp utvärderingen i dels en strikt ekonomisk där kostnaderna har försökt 

kvantifierats. Enligt den är det kostnadseffektivaste sättet alternativ 3 och fortsätta och 

utveckla verksamheten på samma tomt som idag. Detta förutsätter att inga betydande 

ytterligare kostnadsposter saknas. 

Tre stycken nuvärdekalkyler över 30 års drift har upprättats. Kalkylerna skall användas för 

att jämföras med varandra då investeringar, drift och underhållskostnader är beräknade 

på ett likvärdigt sätt. Det är alltså inte möjligt att ta ett enskilt alternativ och jämföra med 

ett fjärde alternativ som beräknats på ett annat sätt. Det är heller inte möjligt att ta ut och 

använda en enskild siffra för att t ex upprätta en budget.  

Resultatet av dessa visar följande. 



  

   

 
 
 

 
 

RAPPORT 

2015-02-26 

SLUTRAPPORT 

NYTT RENINGSVERK ULRICEHAMN 

 

 

DK \\segotfs001\projekt\1861\1837401_nytt_reningsverk_ulricehamn\000_nytt_reningsverk_ulricehamn\19 original\nytt reningsverk ulricehamn_slutgiltig 
rapport_2015-02-26.docx 
 

 

Alternativ 1 Nytt verk i Timmele för 17 500 pe 292 mkr 

Alternativ 2 Ny överföringsledning till Borås 380-458 mkr 

Alternativ 3 Ombyggnad befintligt verk till 17 500 pe 208 mkr   

Den kostnadsberäkning med störst osäkerhet är som syns nedan, alternativ 2. Dels 

eftersom det idag inte finns någon uppgift om behandlingskostnad, dels eftersom den 

hypotetiska sträckningen av ledningen inte är undersökt med geoteknik etc. 

Alternativ 3 är en omfattande ombyggnad som innebär att nuvarande bassänger samt 

nya anläggningsdelar som medför luktspridning skall inneslutas. Ombyggnaden innebär 

en kapacitetsökning som gör att framtida kvävereningskrav kan klaras av samtidigt som 

belastningen fördubblas jämfört med idag. Om förväntad belastning och krav på 

kväverening blir lägre talar det ytterligare för alternativ 3. Om det tillkommer ytterliggare 

höga investeringskostnader på alternativ 3 och även högre driftkostnader kan alternativ 1 

vara tänkbart. 

Sweco har även försökt göra en multikriterieanalys för att belysa andra aspekter än de 

strikt ekonomiska. Enligt den skulle det bästa alternativet vara alternativ 1, att pumpa 

avloppsvattnet och placera ett nytt avloppsreningsverk där. I multikriterieanalysen 

framkommer att alternativ 3 som var billigast är betydligt sämre än de båda andra 

alternativen på en lång rad punkter.
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1 Inledning 

Sweco har på uppdrag av Ulricehamn Energi AB fått i uppdrag att ta fram processförslag 

samt kostnadskalkyl för att bygga ett nytt avloppsreningsverk för omhändertagande av 

avloppsvatten från Ulricehamn. Det nya verket skall vara dimensionerat för 17 500 pe.  

I rapporten redovisas även två andra alternativ för omhändertagande av avloppsvatten 

från Ulricehamn. Samtliga alternativ har dimensionerats för 17 500 pe, beräkning av drift 

och underhåll har dock gjorts utifrån befintlig belastning (8700 pe). 

De tre alternativen som redovisas är: 

1. Nytt reningsverk (placerat i Timmele) 

2. Överföringsledning till Borås (Timmele är inte medräknat i det alternativet) 

3. Ombyggnad av befintligt reningsverk i Ulricehamn (Timmele är inte medräknat i 

det alternativet) 

Alternativen, inklusive investeringskostnad och nuvärdeskalkyler, presenteras i den här 

rapporten. Studien har utförts av Sweco under 2014, under arbetets gång har flera möten 

hållits tillsammans med Ulricehamn Energi för att diskutera frågeställningar m.m. som 

dykt upp under arbetets gång. 

I bifogade bilagor återfinns situationsplan, processchema och ritningar för ett nytt verk, 

föreslagen ledningssträckning och höjdprofiler för en överföringsledning och 

situationsplan och processchema vid en ombyggnad av befintligt verk. 

2 Bakgrund 

Avloppsreningsverket i Ulricehamn ligger idag centralt i staden och för att få tillgång till 

attraktiva markområden vid Åsundens strand funderar kommunen på att flytta 

reningsverket. Under 2009 gjordes en lokaliseringsutredning. Ett av alternativen i 

utredningen var att förlägga avloppsreningsverket i Timmele som ligger ca 7 km norr om 

Ulricehamn. Kommunen har valt att gå vidare med alternativet att placera ett nytt 

avloppsreningsverk i Timmele vilket har varit förutsättningen vid denna utredning.     

2.1 Underlag 

 Flödesdata från Ulricehamns och Timmele ARV 

 Miljörapporter från Ulricehamns ARV (2012, 2013) 

 Ritningar och muntliga uppgifter om befintligt avloppsreningsverk i Ulricehamn 
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3 Alternativ 1 - Nytt reningsverk i Timmele 

Här beskrivs det första alternativet för omhändertagande av avloppsvattnet i Ulricehamn i 

framtiden, dvs att ett nytt avloppsreningsverk byggs i Timmele och att avloppsvattnet 

pumpas från en ny pumpstation placerad vid befintligt verk upp till det nya verket i 

Timmele. 

3.1 Dimensionerande belastning och förväntat driftresultat 

Verket har dimensionerats för 17 500 pe, Ulricehamns avloppsreningsverk är enligt 

miljörapport från 2013 belastat med 8464 pe. Verket tar även emot 300-500 m
3
 externt 

reningsverksslam samt cirka 2000 m
3
 externt slam (septicslam) per månad. 

I diagram 3.1 redovisas flödet från Ulricehamn respektive Timmele samt det 

sammanslagna flödet under perioden 2013-08-01 till 2014-04-22 i ett histogram. Det bör 

noteras att inkommande flöden till Ulricehamns ARV som överstiger 600 m
3
/h inte har 

gått att mäta. Flödesmätaren har justerats så att även höga flöden, över 600 m
3
/h, i 

framtiden skall kunna registreras.  

 

 

Diagram 3.1. Histogram över inkommande flöde till de befintliga avloppsreningsverken i Ulricehamn och 

Timmele under perioden 2013-08-01 till 2014-04-22. Den gröna färgen visar flödet från båda verken.  

 

 

 

 

Anläggningen har dimensionerats för den belastning som är angiven i tabell 3.1.  
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Tabell 3.1. Dimensionerande belastning på anläggningen 

Antal anslutna 17 500 pe 

Medeldygnflöde 6 400 m
3
/d 

Qdim 400 m
3
/h 

Qmax, bio (2*Qdim) 800 m
3
/h 

Qmax, förbehandling (tom försed) (4*Qdim) 1 600 m
3
/h 

BOD7 1 220 kg/d 

Totalkväve (Ntot) 240 kg/d 

Totalfosfor (Ptot) 30 kg/d 

 

Gällande och antagna framtida krav framgår av tabell 3.2. Det nya verket har 

dimensionerats för att klara antagna framtida krav. 

 

Tabell 3.2. Utsläppsvillkor för Ulricehamns reningsverk idag samt de utsläppsvillkor som antas kunna gälla för 
en ny anläggning. 

Parameter Krav idag Antagna framtida krav 

BOD7 
Riktvärde* = 10 mg/l 

Gränsvärde** = 15 mg/l 
10 mg/l 

Ntot 
Riktvärde* = 15 mg/l  

(gäller vid belastning >10 000 pe) 

10 mg/l 

(alt. 70% reduktion) 

Ptot 
Riktvärde* = 0,3 mg/l 

Gränsvärde** = 0,3 mg/l 
0,3 mg/l 

*Riktvärde=kvartalsmedelvärde 

**Gränsvärde=årsmedelvärde 

3.2 Anläggningens utformning 

En ny avloppsreningsanläggning skulle kunna placeras strax söder om befintligt 

avloppsreningsverk i Timmele och utformas förslagsvis enligt figur 2.1. I bilaga 3-5 

återfinns ritningar över samtliga byggnader. 
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Figur 2.1 Förslag på utformning av nytt avloppsreningsverk i Timmele.  

 

3.3 Processbeskrivning 

Ett nytt avloppsreningsverk i Timmele, som skall ta emot avloppsvatten från Ulricehamn 

och Timmele, föreslås byggas som en konventionell aktivslamanläggning. Det biologiska 

steget byggs för att reducera BOD, kväve och fosfor från avloppsvattnet. För att 

stabilisera slammet används rötning, vilket ger biogas som kan används till fordonsgas. 

Nedan beskrivs de olika reningsstegen i detalj. I bilaga 2 återfinns ett processchema över 

hela anläggningen, i kapitel 3.4 återfinns volymer/kapaciteter för samtliga reningssteg.   

3.3.1 Förbehandling 

Rensgallrens uppgift är att skydda mekanisk utrustning. Anläggningen är försedd med två 

rensgaller. Vardera galler har en kapacitet på 800 m
3
/h, d v s klarar ensamt Qmax, bio 

(2*Qdim), och kan stängas av oberoende av varandra. Avskiljt rens tvättas och pressas. 

Sandfånget avskiljer sand genom sedimentation. För att inte avskilja organiskt material är 

sandfånget omrört via ett grovblåsigt luftarsystem. Den hydrauliska kapaciteten hos 

sandfånget är 1600 m
3
/h.  

Försedimenteringens uppgift är att avskilja suspenderat material som sedan kan rötas. 

Den hydrauliska kapaciteten hos försedimenteringen är 1600 m
3
/h.  

Förväntad avskiljningskapacitet i försedimenteringen för olika fraktioner vid Qdim 

(400 m
3
/h) kan utläsas i tabell 3.3. 

 

 
Tabell 3.3. Förväntad avskiljningsgrad i försedimentering vid Qdim. 
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Förorening Förväntad avskiljning 

COD 50 % 

BOD7 40 % 

Ntot 10 % 

NH4-N 0 % 

Ptot 10 % 

SS 70 % 

3.3.2 Förbiledningsmöjligheter 

Flöden upp till Qmax,förbehandling (4Qdim) (1600 m
3
/h) passarar galler, sandfång och 

försedimentering. Flöden > 1600 m
3
/h leds till recipient. 

Möjlighet finns att leda allt vatten förbi ett eller båda sandfången via omställningar av 

manuella luckor.  

Försedimenteringens bassänger kan stängas av var för sig.  

Respektive biosteg kan stängas av via manuella luckor efter försedimentering. 

Möjlighet finns att pumpa förbi filtersteget direkt till utloppsschakt, (Hela eller del av 

flödet). 

3.3.3 Biologisk rening 

I den biologiska reningen skall lösta föroreningar (organiskt material och näringsämnen) 

omvandlas till koldioxid och kvävgas eller koncentreras i form av biomassa som går att 

avskilja. Det biologiska steget är uppbyggt som två identiska parallella linjer. 

Det biologiska processteget är utformat för biologisk fosforreduktion (Bio-P) med hjälp av 

sidoströmshydrolys, se figur 3.1.  
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Figur 3.1. Biosteget på nytt avloppsreningsverk i Timmele. 

 

3.3.3.1 Anox 
Från det försedimenteringen anaeroba steget leds vattnet in till det anoxa steget, som är 

en syrefri zon. Dit leds även slam från sidoströmshydrolysen och slam från 

returslamluftningen/slamanoxen. Även nitratreturen från deoxen pumpas till det första 

anoxa steget (se även figur 3.1). Omblandningen sker med hjälp av omrörare. 

I den anoxa zonen använder en viss typ av bakterier nitrat istället för syre för sin 

respiration (andning). Syftet är att omvandla nitrifierat kväve till kvävgas (denitrifikation). 

För att detta skall fungera måste det vara: 

• Syrefritt 

• Tillgång till kolkälla 

• Tillgång till denitrifikationsbakterier  

• Tillgång till nitrat 

För att förse den anoxa zonen med tillräckligt med nitrat går en returström från den deoxa 

zonen till den anoxa zonen. Returströmmen är reglerbar 1 Qdim – 4 Qdim och regleras som 

en kvot av inkommande flöde. För att denitrifikationen av tillgängligt nitrat skall bli 

fullständig måste det finnas tillräckligt med kolkälla samt volym. Om nitrathalten inte är 

nära noll i slutet på anoxzonen indikerar det att kolkälla eller volym är begränsande och 

kvoten bör ändras så att returströmmen minskas. 

Kapaciteten hos denitrifikationen beror främst på mängden slam i zonen samt 

vattentemperaturen. Naturligtvis är den också beroende av att tillräckligt mycket nitrat 

pumpas tillbaka från deoxen. Mängden slam i zonen består av volym anox gånger 

slamhalt. För förväntad lägsta kapacitet denitrifikation vid olika temperaturer se figur 3.2. 
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Figur 3.2. Kapacitet denitrifikation vid olika temperaturer och slamhalt i biosteg. 

 

3.3.3.2 Anox/Ox 
Mellan anoxzonen (med omrörare) och oxzonen (med bottenluftarsystem) finns två zoner 

med både bottenluftarsystem och omrörare. Genom att använda en av anox/ox-zonerna 

under senhösten/våren går det att bibehålla nitrifikationen. Under slutet av vintern när 

smältvatten kyler ner inkommande vatten kan även den andra zonen användas som ox 

om det behövs för att bibehålla nitrifikationen.  

På sommaren samt när anläggningen ännu inte är fullbelastad behövs inte dessa zoner 

som ox utan det går att ha en större anoxzon och därmed få en ökad denitrifikation. Med 

hjälp av de onlinegivare som finns på anläggningen går det även att byta zonerna under 

ett enskilt dygn för att maximera kvävereningen. 

Eftersom anläggningen skall vara utrustad med givare för såväl ammonium som syre kan 

växlingen av zoner ske flera gånger per dygn beroende av hur belastningen förändras.  

Syftet med de variabla zonerna är att kunna hålla en stabil kväverening som är så hög 

som möjligt i tillgänglig volym samtidigt som energiförbrukningen minimeras.  

De två olika zonerna kan stängas av oberoende av varandra även om den automatiska 

regleringen kommer att stänga ner zonen närmast anox först. 

3.3.3.3 Ox 
Oxidationssteget är nödvändigt för att reducera BOD-innehållet och för att erhålla 

nitrifikation. För att erhålla fullständig nitrifikation behövs tillräcklig aerob slamålder. Den 

aeroba slamåldern är en funktion av producerat slam och mängden slam som finns i ox-

zonen.  

Utifrån diagrammet ovan kan antalet anox/ox-zoner som behöver luftas beräknas 

teoretiskt.  
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Vid fullständig nitrifikation är BOD7 normalt under gränsvärde med god marginal. För att 

kontrollera att storleken på ox-zonen är tillräcklig används onlineinstrument för 

ammonium som är placerad i anox/ox samt ammonium/nitrat i deox. Dessutom behöver 

analyser utföras, inte minst för att säkerhetsställa att givarna visar korrekta värden. 

Anläggningen är dimensionerad för att alltid hålla en utgående ammoniumhalt under 3 

mg NH4-N/l.    

För att kunna styra slamuttaget ur biologin finns det en susphaltsmätare i oxzonen. 

Biosteget är konstruerat för att kunna drivas med upp till 4,0 kg SS/m
3
, men om 

slamåldern blir hög (t ex vid låg belastning) kan detta innebära problem med 

sedimentationsegenskaperna. Vid låg belastning kan det därför finnas behov av att driva 

anläggningen med lägre slamhalt (ned till 3,0 kg SS/m
3
). 

Oxvolymerna (samt anox/ox-volymerna) är försedda med finblåsiga bottenluftare av typ 

gummimembran. Tillförseln av luft till dessa regleras med hjälp av en syregivare och 

motorventiler, vilka styrs mot ett börvärde. Börvärdet ställs in beroende på vilket behov 

som föreligger, 2 mg O2/l är ett vanligt utgångsvärde men det kan vara aktuellt med både 

lägre och högre börvärde. Efter inkörningsperioden kan man lämpligen övergå till att låta 

ammoniummätarna styra börvärdet för syre genom så kallad kaskadreglering vilket 

anläggningen är utformad för.  

3.3.3.4 Deox 
Deoxzonen är en omrörd zon utan bottenluftarsystem. Syftet med deoxsteget är att sänka 

syrenivån innan vattnet pumpas tillbaka till anxozonen. Syre i anoxzonen gör att 

inkommande kolkälla oxideras med syre istället för nitrat (denitrifikation). Genom att hålla 

en låg syrehalt i returströmmen undviks detta. Deoxzonen förbättrar också slammets 

sedimenteringsegenskaper genom att gasbubblor (syre och kvävgas) avgår till 

atmosfären vilket annars skulle leda till att en större mängd flytslam bildas i 

sedimenteringen. 

3.3.4 Sedimentering 

Avloppsvatten och slam går efter aktivslamsteget vidare till sedimentering. 

Sedimenteringen består av två sedimenteringsbassänger (en i varje linje) och en skrapa 

som skrapar ner slam i en ficka.  

Flödet till hydrolysen och returslamluftningen skall ställas in så högt att botten på 

slambassängen är tom på slam, men mängden ”klarfas” som returpumpas minimeras. 

Slamflödet regleras som en kvot av inkommande vatten till biosteget. Kvoten bör vara 

0,7-1,0 och sätts med hjälp av kontinuerlig susphaltsmätning på det slam som tas ut från 

botten av sedimenteringen samt manuell lodning av slamnivån i bassängen med jämna 

mellanrum. 

En mindre del av slammet tas ut som överskottsslam. Överskottsslam pumpas normalt 

direkt till slamlagret före förtjockningen alternativt direkt till en förtjockare. Uttag av 

överskottsslam styrs med hjälp av susphaltsmätare i aerobsteget.  

Flytslam förs till slamlagret före förtjockningen.  
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Eftersom anläggningen drivs med biologisk fosforrening och sidoströmshydrolys kommer 

ett returslam som blir stående (i timmar) att släppa fosfat. Om detta händer i 

sedimenteringen är hela syftet med den biologiska fosforreningen borta eftersom man då 

får fälla bort fosforn i det efterföljande filtersteget. 

3.3.4.1 Sidoströmshydrolys 
Sidoströmshydrolysen är en oluftad omrörd zon dit en delström av slamreturen från 

sedimenteringen leds innan det leds vidare till den anoxa zonen/början av biosteget. 

Delströmmen kan regleras i intervallet i 20 - 60 m
3
/h, vilket innebär ca 5-15 % av den 

totala slamreturen. Uppehållstiden skall normalt ligga på 20 – 30 h. Flödet genom 

sidoströmshydrolysen styrs med hjälp av flödesmätare på inkommande slam till zonen 

och en varvtalsstyrd pump. 

Eftersom produktionen av VFA (Volatile Fatty Acids) bland annat är proportionell mot 

mängden slam som finns i sidoströmshydrolysen skall slamhalten vara så hög som 

möjligt i detta steg. Detta är en anledning till att hålla kvoten som styr returslamsflödet så 

låg som möjligt. 

I sidoströmshydrolysen hydrolyseras slammet vilket innebär att det frigörs lättillgängliga 

fettsyror, så kallade VFA. Eftersom det är brist på elektronacceptorer (syre eller nitrat) i 

den anaeroba zonen (sidoströmshydrolysen) är det inte så många typer av bakterier som 

kan utnyttja detta. En viss typ av bakterier kan ta upp VFA i utbyte mot fosfat (PO4
3-

) som 

de ackumulerat i den aeroba zonen. När bakterierna sedan återigen kommer in i den 

aeroba zonen kan de bryta ner den upplagrade lättillgängliga näringen med hjälp av syre, 

och tar då också upp fosfat. Genom att ta ut överskottslammet när bakterierna är ”fulla” 

med fosfat uppnås biologisk fosforrening.  

För att hydrolysen skall fungera krävs följande förhållanden (en aerob zon behövs också 

men är normalt inget problem i ett reningsverk): 

• Syrefritt 

• Tillgång till lättnedbrytbar kolkälla (VFA) 

• Tillgång till Bio-P bakterier  

• Nitratfritt 

3.3.4.2 Returslamluftning och slamanox 
Returslamsluftning har som syfte att gynna nitrifierare genom att BOD-halterna är låga i 

förhållande till ammoniumhalten. Eftersom slamkoncentrationen är dubbelt så hög är det 

ett bra sätt att bygga aerob slamålder. Har man tidvis mycket kallt vatten kan det krävas 

mycket stora volymer för att upprätthålla nitrifikationen under hela året. 

Returslamluftning nyttjas även för att nitrifiera rejektvatten. På det viset kombinerar man 

rejektvattenrening och ympning in i processen av nitrifierare. 
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3.3.5 Kemisk rening och filtrering i skivfilter 

När vattnet passerat den biologiska reningen och eftersedimenteringen leds det till den 

kemiska reningen där det först passerar en koagulering och sedan en flockning. I 

koaguleringen tillsätts en fällningskemikalie och i flockningen tillsätts polymer. 

Doseringen av fällningskemikalie styrs som en kvot av mängden fosfat (flödet x 

koncentrationen) som kommer ut från det biologiska steget. Inställningen av kvoten görs i 

driftstartsskedet och följ sedan upp med jämna mellanrum så att gränsvärde/riktvärde 

avseende fosfor inte överskrids. Doseringen av fällningskemikalie kan också styras som 

en kvot av flödet (med max och min) respektive helt manuellt. 

Från flockningen leds vattnet till tre skivfilter där det kemiska slammet filtreras bort från 

det renade vattnet som går vidare till utloppspumpstationen. I skivfiltret skall halten 

suspenderade partiklar minska från ca 20-60 mg/l till 5-10 mg/l. Skivfiltret består av stora 

roterande skivor som utgör själva filtret och som vattnet strömmar igenom. Skivorna 

spolas rena när det börjar sättas igenom och spolvattnet leds till en lamellsedimentering.   

Avskiljningsgraden över filtret är beroende av: 

• Ytbelastningen 

• Spolintervallet 

 De tre skivfiltrena körs parallellt eller intermittent beroende på belastningen.  

Skivfiltren genererar ett spolvattenflöde. För att detta inte ska påverka anläggningen 

reningsmässigt är anläggningen försedd med en lamellsedimentering (25 m
2
 effektiv yta).  

Avskilt slam leds till slamlagret. Uttaget kan övervakas/regleras med hjälp av en 

susphaltsgivare på utgående slamledning. Avskiljt vatten från lamellsedimenteringen leds 

tillbaka till sandfånget. 

3.3.6 Slambehandling 

3.3.6.1 Externslammottagning 
Mottagning av förtjockat slam från andra reningsverk, slam från enskilda anläggningar, 

slutna tankar eller motsvarande sker till mottagningsplats för externslam. 

Om slammet kan förväntas innehålla sand, grus, betongbitar eller liknande kan det 

släppas till externslammottagningen och sedan ett separat galler innan det släpps ner i 

externslamlagret. Om det är ett förtjockat slam, t ex från mindre avloppsreningsverk med 

fullgod rensavskiljning och sandfång kan det släppas direkt till externslamlagret eller 

slamlagret före förtjockare.  

Från externslamlagret kan slammet pumpas vidare till slamlagret före förtjockare, direkt 

till förtjockare eller till inloppsgallret. 
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3.3.6.2 Förtjockning 
Överskottsslammet pumpas till ett slamlager för att sedan avvattnas i två (parallella) 

mekaniska förtjockare, typ bandavvattnare, vardera med en kapacitet på 10 m
3
/h.  

Den totala mängden slam och även torrsubstanshalt (TS-halt) kommer att variera 

beroende på bl a slamhalt i biosteg, flöde genom anläggning och dosering av 

fällningskemikalier. Den totala slammängden vid full belastning och normal drift är 

beräknad till 7 m
3
/h och 1 % TS. För att inte få hydrolys, vilket gör att fosfatfosfor (PO4

3-
) 

kommer i lösning, skall långvarig lagring före förtjockning undvikas. 

3.3.6.3 Rötning 
Det förtjockade slammet (4 – 7 % TS) pumpas till rötkammare och ansluts mot en 

cirkulationsledning för rötkammaren. Eftersom anläggningen drivs med biologisk 

fosforrening finns det möjlighet att dosera metallsalt (järn eller aluminium) på 

inkommande slamledning till rötkammaren. Syftet är att motverka struvitbildning. Denna 

ledning kan även användas för att dosera järnklorid i syfte att motverka problem med 

svavelväte i rötningsprocessen.  

Rötkammaren drivs termofilt (55 ºC). Med full belastning och 5 % TS i slammet som 

pumpas till rötkammaren beräknas uppehållstiden till > 20 dygn och VS-belastningen till 

< 1,5 kg VS/m
3
 rötkammare, dygn. Utrötningsgraden bedöms bli 45-50 % vilket ger 

600 Nm
3
/dygn biogas (65 % metan) vid full belastning men bara 300 Nm

3
/dygn biogas vid 

driftstart eftersom belastningen då är betydligt lägre.  

Efter rötkammaren pumpas slammet till en ouppvärmd efterrötkammare. Förutom att 

tjäna som rötslamlager medger efterrötkammaren att ytterliggare biogas kan samlas upp.  

3.3.6.4 Avvattning 
Rötat slam, 15-30 m

3
/dygn vid dagens respektive full belastning, avvattnas i två stycken 

parallella centrifuger, vardera med en kapacitet på cirka 10 m
3
/h. Anläggningen beräknas 

producera 2-4 m
3
 avvattnat slam/dygn (vid 25 % TS).  

Slammet pumpas efter avvattning via torrslampumpar upp till en torrslamsilo med en 

bruttovolym på 75 m
3
. 

3.3.7 Gasproduktion 

Biogas från de två rötkamrarna och efterrötkammaren samlas upp och leds via en 

gasklocka till uppgradering för fordonsgas. En uppgraderingsanläggning med kapaciteten 

50 Nm
3
/h samt en booster för tryckstegring är inkluderad. Eventuell återanvändning av 

befintlig booster får ses som backup vid driftproblem.. 

En gasledning, lågtrycks polyetenslang, dras från verket till en tankstation. Slangen dras 

cirka 3 km i samschakt med tryckledningar och cirka 1 km i eget schakt till tankstationen. 

Mark för container/tankstation behöver reserveras. 

För att få ut maximal mängd biogas vid rötning föreslås att slammet tas ut tidigare (dvs 

lagras under en kortare tid) ute på de mindre avloppsreningsverken innan de 
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transporteras till det nya verket i Timmele. En ökad gasproduktion erhålls också genom 

att inte lufta slammet i slamlagret. Detta kan kräva mindre ombyggnader på de mindre 

verken, t.ex. att stänga av luftningen och istället montera omrörare i slamlagren. 

3.4 Volymer på anläggningsdelar 

Volym, area och kapacitet för respektive anläggningsdel framgår av tabell 3.4.  
 
Tabell 3.4. Volym och area bassänger. 

Anläggningsdel Antal Volym/Area Totalt Enhet 

Förbehandling     

Rensgaller 2 Kapacitet=800 m
3
/h,st st 

Sandfång 2 34 68 m
3
 

  10 20 m
2
 

Försedimentering 4 315 1 260 m
3
 

  70 280 m
2
 

Biologisk behandling     

Sidoströmshydrolys 2 413 825 m
3
 

  75 150 m
2
 

Returslamsluftning 2 110 220 m
3
 

  20 40 m
2
 

Slamanox 2 83 83 m
3
 

  15 30 m
2
 

Anox 2 330 660 m
3
 

  60 120 m
2
 

Anox/Ox 4 450 1 800 m
3
 

  82 327 m
2
 

Ox 2 350 700 m
3
 

  64 127 m
2
 

Deox 2 69 138 m
3
 

  13 25 m
2
 

Eftersedimentering     

Eftersedimentering 2 2 025 4 050 m
3
 

  450 900 m
2
 

Kemisk fällning + filtrering     

Koagulering 1 15 15 m
3
 

Flockning 2 18 36 m
3
 

Skivfilter 3 Kapacitet 186 m
3
/h st 

Utloppspumpstation 1 50 50 m
3
 

Slamhantering     

Lamellsedimentering 1   st 

Slamlager 1, ej förtjockat blandslam 1  100 m
3
 

Slamlager 2, förtjockat blandslam 1  80 m
3
 

Externslamgaller 1 Kapacitet 200 m
3
/h st 

Externslamlager 1  30 m³ 

Rötning     

Rötkammare 2 400 800 m³ 

Efterrötkammare 1 200 200 m³ 

Centrifuger 2 Kapacitet 10 m
3
/h st 

Slamsilo 1 75 75 m³ 
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Rejektvattenutjämning 1 100 100 m³ 

3.5 Kemikaliehantering 

3.5.1 Fällningskemikalier 

För att klara av dagens och (inte minst) förväntade framtida krav avseende fosforrening 

samt en problemfri drift av rötningsprocessen föreslås att anläggningen utrustas med två 

stycken parallella utrustningar för dosering av polyaluminiumklorid eller järnklorid. 

Vardera delen består av en tank (15 m
3
) och två pumpar.  

3.5.2 Polymer 

För att få en bra funktion tillsätts polymer innan filtersteget, i lamellsedimenteringen, 

förtjockningen och avvattningen. Tre stycken torrpolymerblandare (storsäck) skall främst 

förse filtersteget, förtjockning och avvattning med polymer.  

3.6 Provtagning 

Provtagare finns för provtagning på inkommande och utgående vatten. För att kunna ha 

kontroll på driftresultat i biosteget finns provtagare även på utgående vatten från 

respektive eftersedimentering. Syftet med möjligheterna till provtagning efter varje linje är 

att kunna optimera och utvärdera olika driftstrategier.  

Provtagare skall även finnas på bräddvattenledning. 

3.7 Överföringsledning och utloppsledning Ulricehamn – Timmele 

Utgångspunkten för att förlägga ett nytt avloppsreningsverk i Timmele är att allt 

avloppsvatten från Ulricehamn pumpas upp till Timmele. För att säkra pumpningen från 

Ulricehamn till Timmele läggs dubbla ledningar, vardera dimensionerad för 2 Qdim. Utöver 

två tryckledningar läggs också en tryckledning för utgående vatten från 

avloppsreningsverket ner till Åsunden, detta görs för att undvika påverkan på Ätran.  

Nedan redogörs för föreslagen ledningssträckning mellan befintligt avloppsreningsverk i 

Ulricehamn och föreslagen placering av nytt verk i Timmele, se även bilaga 11. 

3.7.1 Ledningssträckning 

Förslag på ledningssträckning mellan det befintliga avloppsreningsverket i Ulricehamn 

och ett nytt avloppsreningsverk placerat i Timmele visas översiktligt i figur 3.3, se även 

bilaga 11. Det nya verket placeras förslagsvis där Timmele avloppsreningsverk är 

placerat idag. Längden på ledningen mellan Ulricehamns ARV och Timmele ARV är cirka 

7 kilometer. 

Lämplig ledningssträckning har studerats utifrån Lantmäteriets digitala kartmaterial samt 

utifrån dialog med Ulricehamn Energi AB.  
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Figur 3.3. Föreslagen ledningssträckning mellan Ulricehamns nuvarande avloppsreningsverk och ett nytt 

avloppsreningsverk placerat där Timmele reningsverk ligger idag. 

Ledningen föreslås förläggas från nuvarande avloppsreningsverk i Ulricehamn (där en ny 

pumpstation byggs) och norrut utmed den nedlagda järnvägen som idag är en cykelväg, 

se figur 3.4 och 3.5. 

    

Figur 3.4 och 3.5. Foton från där Vistaforsvägen korsar den nedlagda järnvägen som idag är en asfalterad 

cykelväg. Överföringsledningen läggs utmed den nedlagda järnvägen. 

I den norra delen av sträckningen mellan Ulricehamn och Timmele (i närheten av 

Timmele ARV) finns ett flertal fornlämningar (bl.a. vid Källeberg) som måste beaktas vid 

ledningsdragning, se figur 3.6. 
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Figur 3.6. Det nya reningsverket placeras förslagsvis där det befintliga avloppsreningsverket i Timmele är 

placerat idag, strax söder om Timmele samhälle, bredvid betongindustrin. 

3.7.2 Pumpstationer 

En ny pumpstation byggs där Ulricehamns avloppsreningsverk är placerat idag. Härifrån 

pumpas vattnet 7200 meter norrut till det nya reningsverket i Timmele.  

Exakt utformning av pumpstationen och pumpar har inte utförts inom denna utredning. 

Kostnad för pumpstationen har bedömts utifrån erfarenhet.  

3.7.3 Åtgärder 

Det befintliga reningsverket rivs och en pumpstation uppförs där Ulricehamns 

avloppsreningsverk idag är placerat, eventuellt kan någon/några av de befintliga 

bassängerna behållas och utnyttjas för en viss utjämning. 

3.7.4 Dimensionering av tryckledning 

Vid dimensionering av ledningen mellan Ulricehamn och Timmele har hänsyn tagits till 

Ulricehamns kommuns önskemål om dubbla ledningar. Varje ledning har dimensionerats 

för att klara 2*Qdim=800 m
3
/h (222 l/s) och den totala kapaciteten blir då 

4*Qdim=1 600 m
3
/h (444 l/s).  

Lämplig ledningsdimension på sträckan Ulricehamn – Timmele är dubbla ledningar DN 

560, PN10. 

Förslag placering av 
nytt ARV i Timmele 

Flertal fornlämningar som måste 
beaktas vid ledningsdragning 

Nedlagd järnväg, föreslagen 
ledningssträckning 
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3.7.5 Utloppsledning 

En utloppsledning läggs i samma schakt som tryckledningarna för att transportera 

utgående vatten ner till Åsunden. Detta görs för att inte påverka Ätran som rinner från 

Timmele söderut och mynnar i Åsunden.  

Lämplig ledningsdimension på sträckan Timmele – Åsunden är DN 560 PN10. 

3.8 Kostnader 

3.8.1 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden för ett nytt avloppsreningsverk i Timmele redovisas i tabell 3.5 och 

kostnaden för en överföringsledning mellan Ulricehamn och Timmele redovisas i tabell 

3.6.  

Investeringskostnaden för överföringsledningarna är beräknad med tillhörande 

pumpstationer. Tillkommande kostnader som marklösen och eventuella arbeten på 

anslutande ledningar eller anläggningar är inte medtagna. Kostnaderna är översiktliga 

och fokus ligger på de större utgifterna vid beräkning av investering.  

Kostnaden för rivning av befintligt verk har uppskattats och är mycket osäker, kostnaden 

beror bl.a. på hur stor del av tomten som behöver saneras. 

Tabell 3.5. Investeringskostnad för nytt ARV i Timmele, inklusive biogasuppgradering. 

Nytt ARV i Timmele Kostnad (tkr) 
 Förberedande Mark 4 000 

Resterande Mark & Bygg 63 000 
Maskininstallation 47 000 
VVS 3 000 
Ventilation 4 000 
El 13 000 
Automation 2 000 
Entreprenadkostnad Ulricehamn 136 000 
Oförutsett 5 % 7 000 

Byggherrekostnader (tillståndsansökan, 
projektering, projektbyggledning mm) 15% 20 000 
Total kostnad 163 000 
Rivning av befintligt verk 2 000 
Total kostnad 165 000 
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Tabell 3.6. Investeringskostnad för överföringsledning Ulricehamn – Timmele. 

Ulricehamn - Timmele Sort Antal á-pris Kostnad (tkr) 
Ledning 3*560PE PN10 m        7 200     3 600     26 000 
Schakt i terräng m        7 200     2 400     17 000 
Rivning/återställning väg (50 % av 
totalschakt) m        3 600     1 900     7 000 
Pumpstationer Ulricehamn-Timmele st                1     12 000 tkr     12 000 
Summa       62 000  
Oförutsett 10 %       6 000  
Summa       68 000 
Projektering, byggledning och kontroll 
10%       7 000 
Totalt       75 000 
 

3.9 Drift- och underhållskostnad 

I Tabell 3.7 redovisas en tabell över drift- och underhållskostnader för ett nytt verk i 

Timmele. Underhållskostnaderna är utslagen på en 30-årsperiod och kommer att vara 

lägre under de första åren då verket är nytt. 

Tabell 3.7. Drift- och underhållskostnad nytt ARV i Timmele (2012 års belastning Ulricehamn ARV, 3096 m
3
/d). 

Drift- och underhållskostnad för nytt avloppsreningsverk i 
Timmele Kostnad (år) 
Underhållskostnader ARV (1 % av investering) 1 570 tkr 
Underhållskostnad överföringsledning 5 kr/m, år 40 tkr 
Personalkostnader för skötsel av avloppsreningsverk 620 tkr 
Elenergikostnader (0,4 kr/m3) 450 tkr 
Kemikaliekostnader (0,2 kr/m3) 230 tkr 
Slamhanteringskostnader (0,4 kr/m3) 450 tkr 
Övriga kostnader avloppsvattenbehandling (1 kr/m3) 1 130 tkr 
Billigare avloppsvattenbehandling Timmele (1 kr/m3) - 450 tkr 
Uppfordringskostnad, pumpning Ulricehamn - Timmele 140 tkr 
Uppfordringskostnad, pumpning Timmele-Ulricehamn 30 tkr 
Totalt     4 200 tkr 
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4 Alternativ 2 - Överföringsledning till Borås 

Ett alternativ till att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Timmele skulle kunna vara att 

pumpa avloppsvattnet från Ulricehamn till Sobacken strax söder om Borås, en sträcka på 

ca 40 km. På Sobacken håller man på att bygga ett nytt avloppsreningsverk. 

Detta alternativet har inte stämts av med Borås Energi AB (som sköter omhändertagande 

av avloppsvattnet i Borås idag) och möjligeten och kostnaden för att dom kan 

omhänderta avloppsvattnet från Ulricehamn är mycket osäkra.  

För att få en grov uppfattning om kostnaden att bygga en överföringsledning mellan 

Ulricehamn och Borås jämfört med kostnaden att bygga ett nytt avloppsreningsverk i 

Ulricehamn har Sweco gjort en översiktlig kostnadsuppskattning för en 

överföringsledning. Kostnaden för kvittblivande av avloppsvattnet har uppskattats och är 

mycket osäker. 

Ulricehamn har idag flera mindre avloppsreningsverk, bl.a. i Marbäck, Gällstad och Hulu. 

Samtliga dessa fyra samhällen skulle kunna kopplas på en eventuell överföringsledning 

mellan Ulricehamn och Borås. Även Timmele ARV skulle kunna kopplas på 

överföringsledningen om en ledning upp till Timmele dras. Kostnaden för den extra 

ledningsdragning och pumpstationer som krävs för att koppla på dessa samhällen har 

beräknats separat.  

Ledningssträckning, åtgärder, förutsättningar, ledningsdimensioner och 

investeringskostnader presenteras nedan. Notera att kostnadsuppskattningen är 

översiktlig, för en mer exakt kostnad krävs en mer detaljerad utredning. I bilaga 8-10 

återfinns föreslagen ledningssträckning och bilaga 10-11 återfinns höjdprofiler för 

ledningssträckningen. Höjdprofilerna har tagits fram utifrån laserdata från Lantmäteriet. 

Ledningarna har dimensionerats för att klara samma flöde som alternativ 1 - Att bygga 

nytt reningsverk i Timmele, d v s 4*Qdim=1 600 m
3
/h (444 l/s).  

I denna utredning är recipientkapacitet för bräddat avloppsvatten längs 

ledningssträckningen inte utredd, ett antagande om att i stort sett all bräddning kommer 

att ske i Ulricehamn, ut till Åsunden. Notera att några åtgärder för att minska påverkan 

från bräddningstillfällen inte är kostnadskalkylerat.    

Om detta alternativ väljs så kommer man i framtiden inte att ha någon gasproduktion i 

Ulricehamn. 

4.1 Ledningssträckning 

Förslag på ledningssträckning visas översiktligt i figur 4.1. Den totala längden på 

ledningen mellan Ulricehamn och Sobacken är cirka 40 kilometer. Sträckan mellan 

Gällstad och Hulu är ca 8,2 kilometer. Lämplig ledningssträckning har studerats utifrån 

Lantmäteriets digitala kartmaterial samt höjddata från Lantmäteriet (fältstudier har inte 

utförts).  

Ledningen föreslås förläggas från nuvarande avloppsreningsverk i Ulricehamn (där en ny 

pumpstation byggs) och söderut ner mot Marbäck. Ledningen korsar Åsunden mellan 



  

 
 

 

 

22 (49) 
 
RAPPORT 

2015-02-26 

SLUTRAPPORT 

NYTT RENINGSVERK ULRICEHAMN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

DK \\segotfs001\projekt\1861\1837401_nytt_reningsverk_ulricehamn\000_nytt_reningsverk_ulricehamn\19 original\nytt reningsverk 

ulricehamn_slutgiltig rapport_2015-02-26.docx 
 

 

Marbäck och Alhammar och fortsätter upp mot Hulu och det befintliga reningsverket i 

Hulu. Ledningssträckningen i Åsunden, mellan Marbäck och Alhammar har dragits utifrån 

lämplig sträckning på land, någon djupkarta över Åsunden har inte har inte hittats varvid 

det inte är självklart att den bästa platsen att korsa Åsunden är precis där ledningen 

utritats. För att hitta den lämpligaste vägen att korsa Åsunden krävs en djupare utredning 

med djupkartor och fältstudier. På sträckan mellan Alhammar och Hulu finns ett flertal 

formlämningar, för att undvika dessa har ledningen dragits väster om Tvärredslund. Från 

Hulu fortsätter ledningen västerut mot Dannike och Slätthult. I Slätthult viker ledningen 

söderut förbi Målsryd för att sedan vika västerut igen mot avloppsreningsverket på 

Sobacken. Om det skulle vara aktuellt att koppla på Gällstad och Vegby på 

överföringsledningen görs detta lämpligast i Hulu där en pumpstation förläggs vid det 

befintliga reningsverket. 

 
Figur 4.1. Föreslagen ledningssträckning mellan Ulricehamns nuvarande avloppsreningsverk och Sobackens 

avloppsreningsverk. 

 

4.2 Pumpstationer 

Den långa ledningssträckningen i kombination med en relativt kuperad terräng gör att det 

krävs totalt 7 pumpstationer mellan Ulricehamn och Sobacken, i figur 4.1 har förslag på 

placering av pumpstationer markerats. På sträckan Gällstad - Hulu krävs två 

pumpstationer.    

Utformning av pumpstationer och pumpar har inte utförts inom denna utredning. 

Kostnaden för pumpstationerna har bedömts utifrån erfarenhet.  
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4.3 Åtgärder 

Det befintliga reningsverket rivs och en pumpstation uppförs där Ulricehamns 

avloppsreningsverk idag är placerat, eventuellt kan någon/några av de befintliga 

bassängerna behållas och utnyttjas för en viss utjämning. 

Avloppsreningsverken i Timmele, Marbäck och Hulu (och eventuellt även Gällstad, dit 

även vatten från Vegby pumpas idag) kan kopplas på överföringsledningen. 

Pumpstationer utmed ledningen placeras så att påkoppling av de mindre samhällena 

möjliggörs. 

Beroende av hur dricksvattenförsörjningen i Marbäck, Hulu och eventuellt även Gällstad 

och Vegby fungerar idag skulle man kunna lägga ner även en dricksvattenledning vid 

förläggande av avloppsledningen. Detta har inte studerats inom denna förstudie och inga 

kostnader eller åtgärder för förläggning av dricksvattenledning har beräknats i 

utredningen. 

4.4 Framtida slamhantering 

Om avloppsvattnet pumpas till Borås måste slammet från de mindre verken i kommunen, 

som kommer finnas kvar fortfarande tas omhand på något sätt. Vilken slamhantering som 

är lämpligast har i detta skede inte utretts. Noteras bör dock att det kan innebär ökade 

kostnader och ökade transporter.  

4.5 Dimensionering av ledningar 

4.5.1 Ulricehamn – Borås (Sobacken) 

Vid dimensionering av ledningar mellan Ulricehamn och Sobacken har hänsyn tagits till 

Ulricehamns kommuns önskemål om dubbla ledningar. Varje ledning har dimensionerats 

för att klara 2*Qdim=800 m
3
/h (222 l/s) och den totala kapaciteten blir då 4*Qdim=800 m

3
/h 

(444 l/s).  

Lämplig ledningsdimension på sträckan Ulricehamn – Borås (Sobacken) är dubbla 

ledningar DN 560, PN10. 

4.5.2 Gällstad – Vegby - Hulu 

Om en överföringsledning läggs kan det bli aktuellt att ansluta även Gällstad och Vegby. 

Kostnaden för en överföringsledning mellan Gällstad och Hulu har tagits fram för att 

jämföra med att fortsätta driva Gällstads ARV.  

På sträckan Gällstad – Vegby – Hulu har dimensionering av ledningar gjorts utifrån att 

endast en ledning förläggs. På grund av en relativt liten belastning, totalt ca 1000 pe, 

bedöms det inte nödvändigt med dubbla ledningar. Ledningen har dimensionerats för att 

klara 2*Qdim=7,0 l/s. 

Lämplig ledningsdimension på sträckan Gällstad – Vegby – Hulu är en enkel ledning     

DN 140, PN10. 
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4.5.3 Timmele – Ulricehamn 

Om en överföringsledning läggs kan det bli aktuellt att ansluta även Timmele. Kostnaden 

för en överföringsledning mellan Timmele och Ulricehamn har tagits fram för att jämföra 

med att fortsätta driva Timmele ARV.  

På sträckan Timmele - Ulricehamn har dimensionering av ledningar gjorts utifrån att 

endast en ledning förläggs. Ledningen har dimensionerats för att klara Qdim=28 l/s 

(100 m
3
/h), 2*Qdim=56 l/s (200 m

3
/h). 

Lämplig ledningsdimension på sträckan Timmele - Ulricehamn är en enkel ledning        

280 PE, PN10. 

4.6 Samläggning av ledning med Borås 

På ledningssträckan mellan Ulricehamn och Sobacken passeras ett antal samhällen i 

Borås kommun vilka skulle kunna kopplas på överföringsledningen. Någon dialog kring 

detta med Borås har inte skett. Dygnsflöden från samhällen som skulle kunna vara 

aktuella att koppla på har erhållits från Ulricehamns Energi. I tabell 4.1 anges vilka 

samhällen det är, dygnsflöden från dessa samt en procentuell jämförelse med det totala 

flödet från Ulricehamn. I tabellen anges även vart samhällena antas kopplas på samt hur 

lång sträcka som berörs av samläggningen. Uppgifterna har använts vid upprättande av 

investeringskostnaden för överföringsledningen. 

Den ledningsdimension som valts, 2*560PE PN10, d v s en kapacitet på totalt 1600 m
3
/h, 

har inte justerats utifrån påkopplade samhällen på vägen. Ledningen bedöms klara en 

påkoppling av samhällen enligt tabell 4.1. Avgörande för ledningsdimensionen är kraftiga 

regn, vilka sannolikt inte inträffar samtidigt på de olika orterna, kraftiga regn är normalt 

mycket lokala. 
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Tabell 4.1. Uppgifter för beräkning av delade kostnader med Borås vid samläggning av ledning. 

 

Ulricehamn Dannike Dalsjöfors Målsryd Aplared 

Medelflöden, 
m3/d, uppgifter 

från miljörapport 
2013 samt 
muntliga 

uppgifter från 
Ulricehamns 

Energi 

3 096 235 1 860 125 330 

 

 
Dannike 

 

Dannike + 
Dalsjöfors 

 

Dannike + 
Dalsjöfors 
+ Målsryd 

Dannike + 
Dalsjöfors + 
Målsryd + 
Aplared 

Procentuell andel av det totala 
flödet som samhällen i Borås 
kommun bidrar med jämfört 
med flödet år 2013 från 
Ulricehamn 

7% 40% 42% 45% 

 
Antagna påkopplingspunkter Dannike Slätthult Målsryd Målsryd 

Sträcka Dannike till 
Slätthult 

Slätthult 
till Målsryd - Målsryd till 

Sobacken 

Ledningslängd 9 000 m 2 200 m - 9 500 m 

4.7 Kostnader 

4.7.1 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden är beräknad för överföringsledningarna med tillhörande 

pumpstationer. Tillkommande kostnader som marklösen och eventuella arbeten på 

anslutande ledningar eller anläggningar är inte medtagna. Kostnaderna är översiktliga 

och fokus ligger på de större utgifterna vid beräkning av investering och drift. Kostnad för 

rivning av befintligt verk har tagits med i kalkylen. En minskad kostnad för samläggning 

av ledning med Borås från Dannike till Sobacken har tagits med i beräkningarna enligt 

tabell 4.1. Eftersom det blir 7 st pumpstationer längs vägen och dessa troligtvis kan 

placeras där det är gynnsamma grundläggningsförhållanden så är priset satt till 12 mkr, 

samma som en ensam något mindre huvudpumpstation i Ulricehamn (alternativ 1). 
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Investeringskostnaden för en överföringsledning mellan Ulricehamn och Borås redovisas i 

tabell 4.2, en påkoppling av Gällstad och Vegby på överföringsledningen redovisas 

separat i tabell 4.3 och en påkoppling av Timmele redovisas i tabell 4.4.   

Kostnaden för rivning av befintligt verk har uppskattats och är mycket osäker, kostnaden 

beror bl.a. på hur stor del av tomten som behöver saneras. 

 

Tabell 4.2. Investeringskostnader överföringsledning Ulricehamn – Borås. 

Ulricehamn - Borås Sort Antal á-pris Kostnad 

Ledning 2*560PE PN10 m 
                 
39 300      2 400     94 400 tkr 

Samläggning  med Borås,  
Ledning 2*560PE PN10 m 

 9000+ 
2200+ 
9500   2 400     -14 000 tkr 

Schakt i terräng m 
                 
37 400      1 800     67 300 tkr 

Samläggning med Borås,  
Schakt i terräng m 

 9000+ 
2200+ 
9500   1 800     -10 500 tkr 

Arbete ledning i vatten m 
                   
1 900     3 000     5 700 tkr 

Rivning/återställning väg (10 % av 
totalschakt) m 

                   
3 740      1 500     5 600 tkr 

Samläggning med Borås, 
Rivning/återställning väg (10 % av 
totalschakt) m 

 9000+ 
2200+ 
9500         1 500     -870 tkr 

Bergschakt (25 % av totalschakt) m 
                   
9 350           2 000     18 700 tkr 

Samläggning med Borås, 
Bergschakt (25 % av totalschakt) m 

 9000+ 
2200+ 
9500      2 000     -2 900 tkr 

Pumpstationer Ulricehamn-Borås st 
                           

7         12 000 tkr     84 000 tkr 

Samläggning med Borås, 
Pumpstationer Ulricehamn-Borås st 

                           
3      12 000 tkr     -7 100 tkr 

Summa       240 000 tkr 
Oförutsett 10 %       24 000 tkr 
Summa       264 000 tkr 
Projektering, byggledning och kontroll 
10%       26 400 tkr 
Rivning av befintligt verk 

 
    4 000 tkr 

Totalt       294 000 tkr 
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Tabell 4.3. Investeringskostnader överföringsledning Gällstad - Hulu. 

Gällstad - Hulu Sort Antal á-pris Kostnad (tkr) 

Ledning 140PE, PN10 terräng m 7 000 800 5 600 

Ledning i vatten, 140PE, PN10 m 1 220 1 000 1 200 
Rivning/återställning väg (10 % av 
totalschakt) m 700 750 500 

Bergschakt (10 % av totalschakt) m 700 700 500 

Pumpstationer Gällstad och Vegby st 2 700 000 1 400 

Summa 
   

9 200 

Oförutsett 10 % 
   

900 

Summa 
   

10 100 

Projektering, byggledning och kontroll 10% 
   

1 000 

Totalt 
   

11 100 

 

Tabell 4.4. Investeringskostnader överföringsledning Timmele - Ulricehamn. 

Ulricehamn - Timmele Sort Antal á-pris Kostnad 
Ledning 1*280PE PN10 inkl. schakt m        7 200     1 450     10 400 tkr 
Rivning/återställning väg (50 % av 
totalschakt) m        3 600     

                   
1 800     6 500 tkr 

Pumpstation Timmele st                1      3 000 tkr   3 000 tkr 
Summa       19 900 tkr 
Oförutsett 10 %       2 000 tkr 
Summa       21 900 tkr 
Projektering, byggledning och kontroll 10%       2 200 tkr 
Totalt       24 100 tkr 

 

4.7.2 Drift- och underhållskostnad 

För att kunna jämföra tre alternativen har enbart behandlingskostnaden för Ulricehamns 

nuvarande flöde tagits med i kalkylerna. Skall Gällstad/Hulu/Timmele anslutas tillkommer 

investeringskostnader enligt tabell 4.3 respektive 4.4.  

Eftersom det idag inte finns någon behandlingskostnad att ta hänsyn till har ett intervall 

antagits (4.5 och 4.6). Den lägsta siffran 4 kr/m
3
 är den förväntat lägsta kostnad som 

Borås kan tänkas acceptera. Den högsta siffran, 8 kr/m
3
, bedöms som den högsta 

tänkbara siffran där det går att se att projektet överhuvudtaget kan vara aktuellt.  

Uppfordringskostnaden är beräknat så att den statiska tryckskillnaden är beräknad för 

hela sträckan. Om det visar sig att det inte går att tillgodoräkna sig energin i de 
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sträckningar där ledningen går nedåt kommer uppfordringskostnaden att bli betydligt 

högre. 

Tabell 4.5 Drift och underhållskostnader för överföringsledning Ulricehamn – Borås (2012 års belastning 

Ulricehamn ARV, 3096 m
3
/d). 

Drift- och underhållskostnad för överföringsledning 
mellan Ulricehamn och Borås Kostnad (år)  
Underhållskostnad 7 st pumpstationer (1 % av 
investering)             770 tkr   
Underhållskostnad avloppsledningar 5 kr/m,år             200 tkr     
Personalkostnad för skötsel pumpstationer             310 tkr     
Behandlingskostnad Borås (4-8 kr/m3)          4 500 – 9 000 tkr     
Fördyrande slamhanteringskostnader småverk 250 tkr 
Uppfordringskostnad, pumpning Ulricehamn - Borås             460 tkr     

Totalt          6 500 – 11 000 tkr     
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5 Alternativ 3 - Ombyggnad av befintligt reningsverk i Ulricehamn 

5.1 Förutsättningar 

Ett tredje alternativ för omhändertagande av Ulricehamns avloppsvatten i framtiden är att 

bibehålla reningen på det befintliga avloppsreningsverket. I det alternativet behöver 

verket byggas om för att klara framtida reningskrav och en ökad belastning. I alternativ 3 

har ombyggnaden dimensionerats för att klara samma kvävekrav och samma belastning 

som det kostnadsberäknade nya verket i Timmele, d v s 17 500 pe och 70 % reduktion av 

kväve.  

Dagens verk är dimensionerat för 12 500 pe men belastat med ca 8500 pe, 

kvävereningen på det befintliga verket fungerar bristfälligt. 

Nedan (i kapitel 5.2 till 5.5.) beskrivs hur verket skulle kunna byggas om för att klara 

kraven som är ställda.  

5.2 Dimensionerande belastning och förväntat driftresultat 

Verket har dimensionerats med samma förutsättningar som ett nytt verk i Timmele (se 

3.1). 

5.3 Processalternativ 

Avloppsreningsverket i Ulricehamn var från början utformat med försedimentering, 

biobädd och sedan efterfällning. I början av 2000-talet byggdes biobädden om till MBBR, 

i övrigt är utformningen likvärdig.  

Att bygga om Ulricehamn till en konventionell aktivslamanläggning och komplettera med 

nya volymer är naturligtvis fullt möjligt, men med tanke på anläggningsdelarna placering i 

plan kan det bli en relativt omständlig ombyggnad om man vill utnyttja befintliga volymer. 

Dessutom är nivån på den gamla biobädden så pass mycket högre än befintlig 

slutsedimentering att det inte känns som en tilltalande lösning.  

Ett alternativ hade varit att bygga en helt ny aktivslambassäng i den södra änden av 

tomten och utnyttja befintlig slutsedimentering. Driftmässigt hade det varit lämpligast att 

behandla hela vattenströmmen i den nya delen och stänga av nuvarande reaktor. Den 

gamla reaktorn hade möjligen varit användbar som rejektvattenrening i form av en 

returslamsprocess eller SBR. 

Med tanke på att dagens anläggning är en ren biofilmsanläggning är det 

investeringsmässigt klart rimligast att komplettera med ytterliggare volymer med biofilm. 

Detta är Sweco förslag, förutsatt att bassängvolymerna som idag används till MBBR är av 

sådan kvalité att de kan återanvändas. 

Nedan beskrivs de olika reningsstegen i detalj. I bilaga 12 återfinns en situationsplan med 

ombyggnader inritade och i bilaga 13 återfinns ett processchema över hela anläggningen 

där även volymer/kapaciteter för samtliga reningssteg anges.  
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5.3.1 Förbehandling 

Rensgallrens uppgift är att skydda mekanisk utrustning. Dagens anläggning är försedd 

med två rensgaller. Vardera galler har en kapacitet på 600 m
3
/h, d v s klarar ensamt 0,75 

Qmax, bio (1,5*Qdim). Med tanke på dagens belastning och att man inte kommer att nå full 

belastning är det fullt rimligt att skjuta på denna investering tills gallren skall bytas ut av 

åldersskäl. Kostnaden för att uppgradera gallren (inklusive renstvättpress) finns ändå 

med i kostnadskalkylen. 

Dagens sandfång är betydligt mindre än man normalt bygger. Om det finns problem med 

sand till exempel i rötkammaren bör man i samband med ombyggnad se till att göra ett 

större sandfång. Särskilt om man i praktiken anpassar övriga anläggningsdelar till en 

högre belastning eller om det finns problem med sand i de mindre orter som ansluts till 

det större verket. Ombyggnad av sandfång finns med i kostnadskalkylerna. 

Försedimenteringens uppgift är att avskilja suspenderat material som sedan kan rötas. 

Dagens försedimenteringen klarar dagens Qdim och Qmax, men kommer inte att klara ett 

framtida Qmax (2*Qdim) och absolut inte ett framtida Qmax, förbehandling. Det finns i 

praktiken två sätt att hantera detta, antingen bygger man ut med ytterliggare 

försedimentering (i princip en fördubbling av ytan) eller så ersätter man dagens två 

försedimenteringar med filter. Det är billigare att ersätta de två sedimenteringarna med 

filter istället för att bygga till lika stor sedimenteringsyta till, men driftmässigt är det dyrare. 

Normalt blir summan antagligen att det är något dyrare med filter sett över hela 

anläggningens livslängd. I detta fall skall all BOD7 som passerar luftas bort i en MBBR 

och all BOD7 som avskiljs rötas till fordonsgas vilket gör att det finns ett incitament att 

avskilja så mycket material som möjligt. Detta talar för filter där en mycket stor del av 

inkommande suspenderat material som kommer in kan avskiljas relativt enkelt. Eftersom 

hela förbehandlingen skall byggas in talar det ytterliggare för att man skall uppgradera 

försedimenteringen till förfiltrering. Det vanligaste är att använda trumfilter till 

förbehandlingen även om det förekommer skivfilter.  

Förväntad avskiljningskapacitet i förfiltreringen för olika fraktioner vid 400 m
3
/h kan 

utläsas i tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Förväntad avskiljningsgrad i förfiltrering vid Qdim. 

Förorening Förväntad avskiljning 

COD 60 % 

BOD7 60 % 

Ntot 20 % 

NH4-N 0 % 

Ptot 15 % 

SS 90 % 
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5.3.2 Förbiledningsmöjligheter 

Flöden upp till Qmax,förbehandling (4Qdim) (1600 m
3
/h) passarar galler, sandfång och trumfilter. 

Flöden >800 m
3
/h leds till utlopp (kan även vara kemsteg). 

5.3.3 Biologisk rening 

I den biologiska reningen skall lösta föroreningar (organiskt material och näringsämnen) 

omvandlas till koldioxid och kvävgas eller koncentreras i form av biomassa som går att 

avskilja. Det biologiska steget är uppbyggt som tre block i serie. Anledningen är att 

anläggningen är utformad som den är idag. 

Dagens anläggning har sedan den driftsattes inte varit tillräckligt stor för att uppnå 

nitrifikation i någon större utsträckning. Någon denitrifikation har därför inte varit i drift. 

Dagens MBBR-anläggningar som ger acceptabel kväverening är försedda med 

efterdenitrifikation. Detta saknas idag Ulricehamns avloppsreningsverk. Den befintliga 

anläggningen behöver alltså kombineras med ytterliggare volymer, både luftade och 

oluftade. Var någonstans kan diskuteras, men Sweco föreslår att en luftad volym placeras 

direkt efter förbehandlingen och att en eftersedimentering byggs om till efterdenitrifikation. 

Schematiskt föreslås det biologiska steget se ut som se figur 5.1.  

 
Figur 5.1 Biosteget på det ombyggda verket i Ulricehamn. 

 

5.3.3.1 Fördenitrifikation/BOD-oxidation 
Dagens anläggning har fördenitrifikation. För att spara lite kolkälla och eventuellt även lut 

för att inte få alkalinitetsbrist kan man även tänka sig att man delar upp första bassängen 

i två zoner med möjlighet att driva anläggningen med fördenitrifikation. Zonen måste i så 

fall både vara försedd med luftarsystem och ett system för omrörning. Notera att det inte 

går att växla zon snabbt som med aktivslam. Däremot går det naturligtvis att driva zonen 

anoxiskt tills belastningen är så pass stor att man behöver hela volymen till oxidation. Det 

behövs dessutom en pumpledning från deoxen (nuvarande sedimentering). 

Mellanvägg/omrörare och pumpledning från deox är inte kostnadskalkylerat i detta läge. 
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5.3.3.2 BOD-oxidation 
Dagens anläggning saknar fungerande nitrifikation. Anledningen är att dagens biologi 

åtgår till att oxidera BOD. Det går antagligen att göra mindre (eller större) åtgärder för att 

uppnå en viss nitrifikation. För att reducera så mycket BOD innan nitrifikationssteget att 

långtgående nitrifikation uppnås behövs en ny luftad volym. Sweco föreslår att denna 

placeras på den lediga ytan efter förbehandlingen och görs helt innesluten.  

BOD-oxidationen kan eventuellt vara uppdelad i flera zoner separerade med silar för att 

inte riskera att höga halter av BOD når till nästa zon. Eller så utformas den som en enda 

zon. 

5.3.3.3 Nitrifikation 
Efter detta steg pumpas vattnet upp till nuvarande biosteg som förslagsvis delas upp i tre 

zoner med luftning. I detta steg kommer kväve att nitrifieras. För att få god nitrifikation 

behöver zonerna ha hög syrehalt (<5 mg O
2
/l) och vara väl omblandade. I 

oxidationsbassänger på MBBR-anläggningar brukar dessa två parametrar hänga 

samman. För att kunna förse nitrifikationssteget med tillräckligt med luft kan nuvarande 

luftningsutrustning behöva ses över.   

För att få riktigt långtgående nitrifikation kan det behövas tillsats av alkalitetshöjande lut, 

om det behövs får utvisa sig efter driftstart. Teoretiskt räknat blir det alkalinitetsbrist 

eftersom det inte finns någon fördenitrifikation som producerar alkalinitet (nitrifikation 

förbrukar alkalinitet).  

5.3.3.4 Deox 
Från nitrifikationen släpps vattnet till deoxzonen. Deoxzonen är en omrörd zon utan 

bottenluftarsystem. Syftet med deoxsteget är att sänka syrenivån innan vattnet pumpas 

tillbaka till anoxzonen. Syre i anoxzonen gör att den externa kolkällan oxideras med syre 

istället för nitrat (denitrifikation) vilket både är ett slöseri med kolkälla och med 

bärarmaterialsyta. Genom att hålla en låg syrehalt i inkommande vatten undviks detta. 

Deoxzonen är särskilt viktig i en MBBR-anläggning eftersom syrehalterna normalt är 

betydligt högre än i en aktivslamanläggning.  

5.3.3.5 Denitrifikation 
Från det deoxen leds vattnet in till det anoxa steget, som är en syrefri zon. Där doseras 

även extern kolkälla.  

I den anoxa zonen använder en viss typ av bakterier nitrat istället för syre för sin 

respiration (andning). Syftet är att omvandla nitrifierat kväve till kvävgas (denitrifikation). 

För att detta skall fungera måste det vara: 
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• Syrefritt 

• Tillgång till kolkälla 

• Tillgång till denitrifikationsbakterier  

• Tillgång till nitrat 

För att förse den anoxa zonen med tillräckligt med nitrat behöver nitrifikationssteget 

fungera bra. Doseringen av kolkälla styrs med hjälp av flödesmätare och nitratgivare 

(online). För att denitrifikationen av tillgängligt nitrat skall bli fullständig måste det finnas 

tillräckligt med kolkälla samt volym. Om nitrathalten inte är nära noll i slutet på anoxzonen 

indikerar det att det finns överskott på kolkälla. Är nitrifikationen nära noll redan i deoxen 

indikerar det att nitrifikationen inte fungerar. 

5.3.4 Kemisk rening och sedimentering 

Anläggningen för fällning, flockning och sedimentering får även vara kvar fortsättningsvis. 

Beroende på vilka fosforkrav som kommer i framtiden kan det bli ett behov av filtrering. I 

dagsläget finns inte något filtersteg planerat, men det placeras i så fall efter nuvarande 

sedimentering. 

5.3.5 Slambehandling 

5.3.5.1 Förtjockning 
Eftersom det tillkommer ett nytt slam från trumfiltren kan det vara lämpligt att komplettera 

anläggningen med ytterliggare en bandavvattnare (idag finns en).   

5.3.5.2 Rötning 
Det förtjockade slammet (4 – 7 % TS) pumpas till rötkammare och ansluts mot 

cirkulationsledningen för rötkammaren. Om antalet ansluta skall öka väsentligt behövs 

ytterliggare en rötkammare i samma storleksordning som idag. Tillbyggnadsbehovet kan 

fördröjas om man istället övergår till termofil rötning.  

5.3.5.3 Avvattning 
Rötat slam avvattnas i en centrifug som idag. 

Avvattnat slam pumpas via torrslampumpar upp till containrar. 

5.3.6 Extern slamhantering 

En ombyggnad av avloppsreningsverket i Ulricehamn kommer sannolikt innebära fler 

slamtransporter in i centrala Ulricehamn och om det inte är tillåtet med tunga transporter 

in i centrala Ulricehamn behövs en alternativ slamhantering. 
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5.4 Volymer på anläggningsdelar 

Volym, area och kapacitet för respektive anläggningsdel (efter ombyggnad) framgår av 
tabell 5.2. I bilaga  
 
Tabell 5.2. Volym och area bassänger 

Anläggningsdel Antal 
Volym/Area 

per del 
Totalt Enhet 

Förbehandling     

Rensgaller 3 Kapacitet=600 m
3
/h,st st 

Sandfång 2 34 68 m
3
 

  7 14 m
2
 

Skivfilter 3 Kapacitet=800 m
3
/h,st  

     

Biologisk behandling     

Ox 1 600  m
3
 

Ox 1 1000  m
3
 

Deox 1 60  m
3
 

Denitrifikation 1 320  m
3
 

Kemisk fällning      

Koagulering 1 49  m
3
 

Flockning 3 40 120 m
3
 

Eftersedimentering     

Eftersedimentering 3 390 1170 m
3
 

  130 390 m
2
 

Slamhantering     

Slamlager 1, ej förtjockat blandslam 1  19 m
3
 

Förtjockare 2 Kapacitet 10 m
3
/h st 

Externslammottagning     

Externslamgaller 1 Kapacitet 150 m
3
/h st 

Externslamlager 1   m³ 

Rötning     

Rötkammare 2 360  m³ 

Centrifug 1 kapacitet 10 m
3
/h st 

Slamlager 2, rötslam 1 120  m
3
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5.5 Kemikaliehantering 

5.5.1 Fällningskemikalier 

Avseende fällningskemikalie förväntas dagens hantering vara tillräcklig, däremot måste 

den kompletteras med ytterliggare doseringsutrustning. 

5.5.2 Polymer 

För att få en bra funktion tillsätts polymer i förtjockningen och avvattningen.  

Om hög avskiljning skall uppnås i trumfiltren behövs även polymer hit. I 

kostnadsberäkningarna ingår en torrpolymerblandare (storsäck) som förser trumfilten 

med polymer. 

5.5.3 Etanol 

Idag finns en etanoltank på anläggningen. Denna kommer att vara nödvändig för den 

framtida driften.  

5.6 Kostnader 

5.6.1 Investeringskostnad Alternativ 3 

Tabell 5.3. Investeringskostnader för ombyggnad av befintligt verk. 

Ombyggnad befintligt verk i Ulricehamn Kostnad 
 Inlopp 3 000 tkr 

Försedimentering/förfiltrering 15 000 tkr 
BOD-oxidation 12 000 tkr 
Efterdenitrifikation 5 000 tkr 
Ny rötkammare, slamförtjockning, silo 10 000 tkr 

 El och VVS 10 000 tkr 
Summa entreprenadkostnad 55 000 tkr 
Oförutsett 15 % 8 000 tkr 

Byggherrekostnader (tillståndsansökan, 
projektering, projektbyggledning mm) 30 % 17 000 tkr 
Total investeringskostnad 80 000 tkr 
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5.6.2 Drift- och underhållskostnad 

Tabell 5.4. Drift- och underhållskostnad efter ombyggnad av befintligt verk (2102 års belastning Ulricehamn 

ARV, 3096 m
3
/d). 

Drift- och underhållskostnad efter ombyggnad av det 
befintliga verket i Ulricehamn Kostnad 
Underhållskostnader ARV  3 140 tkr 
Personalkostnader för skötsel av avloppsreningsverk 940 tkr 
Elenergikostnader (0,8 kr/m3) 910 tkr 
Kemikaliekostnader (0,7 kr/m3) 770 tkr 
Slamhanteringskostnader (0,4 kr/m3) 450 tkr 
Övriga kostnader avloppsvattenbehandling (1 kr/m3) 1 130 tkr 
Totalt 7 300 tkr 
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6 Kostnadsjämförelse 

6.1 Investeringskostnad 

Diagram 6.1 till 6.3 illustrerar vad de tre olika investeringsalternativen innebär i form av 
kapitalkostnad under en trettioårsperiod. 
 
Kalkylräntan är satt till 4 % och samtliga tre alternativen betalas av enligt 
annuitetsmetoden, d v s amorteringstakten justeras så att kapitalkostnaden blir lika stor 
varje år. 
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6.2 Driftskostnad 

Den årliga kostnaden är sammansatt av kapitalkostnad, driftkostnad, underhållskostnad 

samt intäkter.  

Drift och underhållskostnaden kommer att stiga över tiden, hur mycket är svårt att 

förutspå men ett rimligt antagande är att kostnaderna kommer att följa KPI. De senaste 

20 åren har KPI varit ca 1,5 % vilket Sweco antagit för de kommande 30 åren med. 

Kostnaden för att behandla vattnet på Borås nya avloppsreningsverk (som kommer att 

byggas inom en snar framtid) saknar kostnad. Sweco har antagit ett intervall där 4 kr/m
3
 

rimligen är det lägsta som kan vara tänkbart och 8 kr/m
3
 den kostnad som är den övre 

gränsen för att projektet överhuvudtaget skall vara aktuellt. 

Intäkten av biogasen illustreras som en minuspost 

Diagram 6.4 – 6.7 illustrerar den årliga kostnaden för att driva Ulricehamns ARV med 

dagens flöde. 
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6.3 Nuvärdeskalkyler 

Ekonomiskt har alternativen jämförts genom att göra nuvärdeskalkyler på 30 år för 
samtliga tre alternativ. På detta sätt jämförs kostnader som utfaller under hela perioden 
(30 år). Kalkylerna kan bara användas som en jämförelse mellan de olika alternativen då 
inte alla kostnader är inräknade. 
 
I tabell 6.4, 6.5, 6.6 och 6.7 redovisas nuvärdeskalkyler för de tre alternativen. För 
alternativ 2 redovisas två olika nuvärdeskalkyler (tabell 6.5 och 6.6) med olika 
behandlingskostnader i Borås, 4 kr/m

3
 respektive 8 kr/m

3
. Kostnaden för att behandla 

avloppsvattnet i Borås har inte närmare studerats, det bedöms inte som realistiskt att den 
skulle vara lägre än 4 kr/m

3
. Om kostnaden är högre än 8 kr/m

3
 är en jämförelse med att 

sköta behandlingen i Ulricehamn/Timmele överhuvudtaget inte aktuell. 
 
Nuvärdeskalkylen har beräknats utifrån dagens belastning i Ulricehamn (8 464 pe 
motsvarande 3 096 m

3
/dygn). 

Förutsättningarna vid beräkningarna har varit följande: 
 
Kalkylperiod  30 år 
Realränta 4% 
 
I alternativ 1 har avdrag gjorts för reinvesteringar på Timmele ARV och för behandling av 
avloppsvatten från Timmele. En sammanslagning av Ulricehamns och Timmele ARV i 
Timmele kommer att leda till en billigare behandlingskostnad (kr/m

3
) av vattnet i Timmele. 

Det är generellt billigare att behandla vattnet i en större anläggning än i en mindre. 
Kostnaden bedöms minska med 1 kr/m

3
 för behandling av avloppsvattnet från Timmele.   

Dessutom behöver inga reinvesteringar göras på Timmele ARV vilket annars hade 
behövts under de 30 år som det nya verket byggs för (eftersom nuvarande verk i Timmele 
inte är nytt). Därför finns det i tabell 6.4 två minuskostnader i form av besparingar om 
man bygger ett nytt verk i Timmele. En minuspost finns även för restvärdet av de 
nedlagda överföringsledningarna mellan Ulricehamn och Timmele, kalkylperioden är 30 
år och ledningarna bedöms ha en ekonomisk livslängd på 50 år. 
 
Investeringskostnaden för biogasuppgraderingen och intäkter för gas har inte tagits med i 
nuvärdeskalkylen för alternativ 1. Därför skiljer sig investeringskostnaden i tabell 6.4 
jämfört med investeringskostnaden i tabell 3.5 på sid 19 där investeringskostnaden är 
inklusive biogasuppgradering.  
 
Nuvärdeskalkylen för alternativ 2 innefattar endast överföringsledningen mellan 
Ulricehamn och Borås, mindre tätorter (t.ex. Timmele, Marbäck, Vegby, Gällstad, Hulu) 
har inte tagits med i kalkylen. Kostnaden för behandling av avloppsvattnet i Borås är 
uppskattad och därför mycket osäker.  
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Tabell 6.4. Nuvärdeskalkyl för att bygga nytt ARV i Timmele. 

Alternativ 1 - Bygga nytt ARV i Timmele 
År för 
D&U Kostnad (tkr/år) 

Diskont 
faktor 

Nusumme-
faktor Nuvärde  tkr 

  
  

Nuvärde av investering nytt 
avloppsreningsverk i Timmele 0 157 000 - 1 157 000 

Nuvärde av investering ny pumpstation i 
Ulricehamn 0 12 000 - 1 12 000 

Nuvärde av investering överföringsledning 
Ulricehamn - Timmele (tor) 0 64 900 - 1 64 900 

Summa investeringar     233 900 

Restvärde överföringsledning efter 30 år 
(Kalkylerat 50 års livslängd) 30 -26 000 0,31 - -8 016 

Summa restvärde     -8 016 

Ej nödvändiga reinvesteringar på Timmele 
ARV 10 -10 000 0,68 - -6 756 

Underhållskostnader ARV (1 % av 
investering) 0 - 30 1 570 - 17,3 27 100 

Underhållskostnad överföringsledning 5 
kr/m,år 0 - 30 36 - 17,3 600 

Summa underhållskostnad     20 944 

Personalkostnader för skötsel av 
avloppsreningsverk 0 - 30 624 - 17,3 10 800 

Elenergikostnader (0,4 kr/m3) 0 - 30 452 - 17,3 7 800 

Kemikaliekostnader (0,2 kr/m3) 0 - 30 226 - 17,3 3 900 

Slamhanteringskostnader (0,4 kr/m3)  0 - 30 452 - 17,3 7 800 

Övriga kostnader avloppsvattenbehandling  
(1 kr/m3) 0 - 30 1 130 - 17,3 19 500 

Billigare avloppsvattenbehandling Timmele  
(1 kr/m3) 0 - 30 -452 - 17,3 -7 820 

Uppfordringskostnad, pumpning Ulricehamn - 
Timmele 0 - 30 141 - 17,3 2 440 

Uppfordringskostnad, pumpning Timmele-
Ulricehamn 0 - 30 34 - 17,3 590 

Summa rörliga kostnader     45 010 

Summa   291 800 
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Tabell 6.5. Nuvärdeskalkyl för att bygga överföringsledning mellan Ulricehamn och Borås (4 kr/m
3
). 

Alternativ 2a - Överföringsledning 
Ulricehamn - Borås 

År för 
D&U 

Kostnad (tkr) 
Diskont 
faktor 

Nusumme-
faktor 

Nuvärde (tkr) 

  

Nuvärde av investering 7 st nya 
pumpstationer 0 76 900 - 1 76 900 

Nuvärde av investering överföringsledning 
Ulricehamn - Borås 0 217 100 - 1 217 100 

Summa investeringar     294 000 

Restvärde överföringsledning efter 30 år 
(Kalkylerat 50 års livslängd) 30 -86 800 0,31 - -26 762 

Summa restvärde     -26 762 

Underhållskostnad 7 st pumpstationer (1 % av 
investering) 0 - 30  769 - 17,3 13 300 

Underhållskostnad avloppsledningar 5 kr/m,år 0 - 30  197 - 17,3 3 410 

Summa underhållskostnader     16 710 

Personalkostnad för skötsel pumpstationer 0 - 30 312 - 17,3 5 400 

Behandlingskostnad Borås (4 kr/m3) 0 - 30 4 520 - 17,3 78 160 

Fördyrade slamhanteringskostnader små verk 
(2 ggr idag) 0 - 30 250   17,3 4 320 

Uppfordringskostnad, pumpning Ulricehamn - 
Borås 0 - 30 463 - 17,3 8 010 

Summa rörliga kostnader     95 890 

 
Summa 379 800 
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Tabell 6.6. Nuvärdeskalkyl för att bygga överföringsledning mellan Ulricehamn och Borås (8 kr/m
3
). 

Alternativ 2b - Överföringsledning 
Ulricehamn - Borås 

År för 
D&U 

Kostnad (tkr) 
Diskont 
faktor 

Nusumme-
faktor 

Nuvärde (tkr) 

  

Nuvärde av investering 7 st nya 
pumpstationer 0 76 900 - 1 76 900 

Nuvärde av investering överföringsledning 
Ulricehamn - Borås 0 217 100 - 1 217 100 

Summa investeringar     294 000 

Restvärde överföringsledning efter 30 år 
(Kalkylerat 50 års livslängd) 30 -86 800 0,31 - -26 762 

Summa restvärde     
 

-26 762 

Underhållskostnad 7 st pumpstationer (1 % av 
investering) 0 - 30  769 - 17,3 13 300 

Underhållskostnad avloppsledningar 5 kr/m,år 0 - 30  197 - 17,3 3 410 

Summa underhållskostnad     16 710 

Personalkostnad för skötsel pumpstationer 0 - 30 312 - 17,3 5 400 

Behandlingskostnad Borås (4 kr/m3) 0 - 30 9 040 - 17,3 156 330 

Fördyrade slamhanteringskostnader små verk 
(2 ggr idag) 0 - 30 250   17,3 4 320 

Uppfordringskostnad, pumpning Ulricehamn - 
Borås 0 - 30 463 - 17,3 8 010 

Summa rörliga kostnader     174 060 

 
Summa 458 000 
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Tabell 6.7. Nuvärdeskalkyl för att bygga om befintligt ARV i Ulricehamn. 

Alternativ 3 - Ombyggnad av befintligt verk 
i Ulricehamn 

År för D&U Kostnad (tkr) 
Diskont 
faktor 

Nusumme-
faktor 

Nuvärde (tkr) 

  
  

Nuvärde av investering ombyggnad av 
avloppsreningsverk i Ulricehamn 0 80 300    - 1 80 300 

Summa investeringar     80 300 

Underhållskostnader ARV  0 - 30 3 140    - 17,3 54 300 

Summa underhållskostnad     54 300 

Personalkostnader för skötsel av 
avloppsreningsverk 0 - 30 

                    
936   - 17,3 16 200 

Elenergikostnader (0,8 kr/m3) 0 - 30 909    - 17,3 15 720 

Kemikaliekostnader (0,7 kr/m3) 0 - 30 
                    

770   - 17,3 13 310 

Slamhanteringskostnader (0,4 kr/m3) 0 - 30 
                    

450    - 17,3 7 780 

Övriga kostnader avloppsvattenbehandling     
(1 kr/m3) 0 - 30 1 130    - 17,3 19 540 

Summa rörliga kostnader     72 550    

Summa 207 200 
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7 Jämförelse mellan alternativ (multikriterieanalys) 

I tabell 7.2 har de tre alternativa lösningarna för framtida hantering av avloppsvatten i 

Ulricehamn jämförts. I jämförelsen har vi utgått från att anläggningen på Sobacken kan ta 

emot avloppsvatten från Ulricehamn. I tabell 7.1 visas den skala som använts vid 

bedömning av de olika kriterierna. I tabell 7.3 återfinns en förklaring till bedömningarna. 

Tabell 7.1. Generell skala för betygsättning av alternativ.   

Mycket bra Bra Acceptabel Dålig Mycket dålig 

Tabell 7.2. Jämförelse mellan de tre alternativen   

Kriterier 

Alternativ 1. 
Bygga nytt 

avloppsreningsverk i 
Timmele 

Alternativ 2. 
Bygga en 

överföringsledning till 
Borås 

Alternativ 3. 
Bygga om befintligt 
avloppsreningsverk 

Planförhållanden 
(detaljplanelagt, 
områdesbestämmelser) 

Mycket bra Bra Dålig 

Komplexitet byggnation Mycket bra Mycket bra Dålig 

Driftsäkerhet/sårbarhet Mycket bra Bra Bra 

Drift och underhåll  Bra Mycket bra Dålig 

Flexibilitet (ansluta fler 
samhällen/pe) 

Mycket bra Mycket bra Dålig 

Flexibilitet slamhantering 
(hantering externslam, 
septicslam) 

Mycket bra Dålig Acceptabel 

Förbrukning energi och 
kemikalier 

Mycket bra Acceptabel Mycket dålig 

Omgivningspåverkan (lukt, 
buller, estetiskt utseende) 

Mycket bra Mycket bra Dålig 

Påverkan recipient Bra Mycket bra Acceptabel 

Hälsorisker omgivning 
(luftförorening, 
olycksrisker, lastbilar) 

Bra Bra Dålig 

Känslighet ökade 
reningskrav i framtiden 

Bra Mycket bra Dålig 

Risk samarbete 
(alternativen kräver olika 
mycket samarbete med 
externa aktörer) 

Mycket bra Dålig Acceptabel 

Känslighet externa aktörer 
(binda upp sig till aktörer, 
liten valfrihet) 

Mycket bra Mycket dålig Acceptabel 

Biogasproduktion Mycket bra Mycket dålig Mycket bra 

    

Investeringskostnad (Mkr) 234 294 80 

Driftkostnad (Mkr) 4,2 6,5 – 11,0 7,3 

Tidplan (exkl. beslut och 
tillstånd) 

> 4år > 4 år > 2-3 år 
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Här följer kortfattade förklaringar till de bedömningar som gjorts av de olika kriterierna: 

 Tabell 7.3. Förklaring till bedömningar. 

Kriterier Förklaring till bedömning 

Planförhållanden 
(detaljplanelagt, 
områdesbestämmelser) 

I Timmele finns tillgängliga ytor lämpliga för att bygga ett nytt 
avloppsreningsverk medan det i alternativ 3 är olämpligt att bygga ut verket 
p.g.a. dess närhet till centrum och bebyggelse. 

Komplexitet byggnation 
Det är enklare att få till bra och hållbara lösningar när man bygger ett nytt 
verk/drar en ledning till Borås jämfört med att bygga om ett gammalt befintligt 
verk. Dessutom slipper man stora delar av den provisoriska driften. 

Driftsäkerhet/sårbarhet 
Ett nytt verk i Timmele med parallella ledningar och linjer, en driftsäker och 
stabil aktivslamprocess gör att problemen vid driftstörningar blir små.  

Drift och underhåll  

Drift- och underhållsåtgärderna blir sannolikt minst i alternativ 2 där det bara är 
ledningar och pumpstationer som skall underhållas. I alternativ 3 kommer 
maskiner kontinuerligt behöver servas och bytas ut och underhållas, dessutom 
kräver processen i alternativ 3 mer tillsyn än 1. 

Flexibilitet (ansluta fler 
samhällen/pe) 

Möjligheten att ansluta fler samhällen eller pe är större i alternativ 1 och 2 än i 
alternativ 3. 

Flexibilitet slamhantering 
(hantering externslam, 
septicslam) 

I alternativ 1 förbereds verket för att kunna ta emot externslam och septicslam 
vilket ger goda förutsättningar med relativt korta transporter. I alternativ 2 
kommer externslam och septicslam behöva transporteras och omhändertas.  

Förbrukning energi och 
kemikalier 

Ett nytt verk i Timmele byggs så energieffektivt som möjligt, även om vattnet 
behöver pumpas upp till Timmele bedöms det alternativet som bättre än de 
andra två ur energi- och kemikaliesynpunkt. I alternativ 3 pumpas vattnet inom 
anläggningen upp till biosteget och etanol nyttjas för att erhålla denitrifikation.  

Omgivningspåverkan (lukt, 
buller, estetiskt utseende) 

Om verket får ligga kvar där det ligger idag (alternativ 3) får vi en stor risk för 
omgivningspåverkan. Båda de andra alternativen (1 och 2) bedöms påverka 
omgivningen med lukt, buller m.m. mindre. 

Påverkan recipient 

Ett nytt verk i Timmele kommer ge bättre förutsättningar för lägre 
utsläppsvärden till recipienten än om det befintliga byggs om. En 
överföringsledning till en annan ort innebär att belastningen på den lokala 
recipienten minskar ytterliggare. 

Hälsorisker omgivning 
(luftförorening, 
olycksrisker, lastbilar) 

Närheten till bybyggelse gör att alternativ 3 bedöms har högre påverkan med 
avseende på hälsorisker än de övriga två alternativen. 

Känslighet ökade 
reningskrav i framtiden 

Ökade reningskrav i framtiden blir lättare att hantera på ett större verk (t.ex. 
läkemedelsrening). Ytterliggare reningssteg på verket i Ulricehamn (alternativ 
3) kan vara svårt att få plats med. Varje ytterligare ombyggnad/utbyggnad där 
kommer att bli komplex. 

Risk samarbete 
(alternativen kräver olika 
mycket samarbete med 
externa aktörer) 

Ju färre aktörer desto mindre risk för problem/kostnader etc kopplade till 
dessa. I alternativ 2 blir man helt beroende av Borås, kan bli svårt att få vara 
med och påverka. I Alternativ 3 är man beroende av att man kan sköta 
luktreduktion, transporter mm så att staden är tillfreds oavsett vilka krav som 
ställs från omgivningen (staden, myndigheter etc) i framtiden. 

Känslighet externa aktörer 
(binda upp sig till aktörer, 
liten valfrihet) 

Ju färre aktörer desto mindre risk för problem/kostnader etc kopplade till 
dessa. I alternativ 2 blir man helt beroende av Borås, kan bli svårt att få vara 
med och påverka. I Alternativ 3 är man beroende av att man kan sköta 
luktreduktion, transporter mm så att staden är tillfreds oavsett vilka krav som 
ställs från omgivningen (staden, myndigheter etc) i framtiden. 

Biogasproduktion I alternativ 2 erhålls ingen internt producerad biogas. 
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8 Diskussion 

Utredningen belyser tre olika alternativ för att hantera avloppsvattnet ifrån Ulricehamn. 

Eftersom samtliga tre alternativ innefattar en kapacitet på 17 500 pe och 

behandlingskostnaden är relativt likvärdig ingår inte anslutning av mindre samhällen i 

nuvärdeskalkylen. I alternativ 1 har enbart en kostnadsminskning (1 kr/m
3
) antagits 

eftersom det per definition innebär att det gamla verket i Timmele läggs ner. När man 

lägger ner ett mindre verk (särskilt utan rötning och effektiv slamhantering) och hanterar 

vattnet i ett betydligt större verk försvinner många utgifter. Vissa utgifter tillkommer 

visserligen på den större anläggningen men dessa är betydligt färre. Ett antagande om 

att man sparar 1 kr/m
3
 på det vatten som idag behandlas är antagligen i underkant. 

Framtida investeringar, reinvesteringar och avskrivningstakt är avgörande för 

kostnaderna i en nuvärdeskalkyl. 

Framtida krav när det gäller avloppsrening och hygienisering påverkar vad som behöver 

byggas/göras om processmässigt vid ombyggnad av det nuvarande 

avloppsreningsverket. Idag uppfylls villkoren och kan de göra det även fortsättningsvis 

utan några större investeringar talar det naturligtvis ännu mer för att ligga kvar på befintlig 

plats. 

Energimässigt kan dagens anläggning aldrig bli lika effektiv som ett nytt 

avloppsreningsverk om man jämför den med ett verk med samma driftresultat. 

Nuvarande anläggning har onödiga nivåskillnader som måste hanteras med pumpning, 

grunda bassänger vilket genererar högre energiförbrukning för luftning samt är utformad 

med MBBR vilket generellt ger något ökad energiförbrukning. Dessutom sker 

denitrifikationen med extern kolkälla vilket i praktiken är en energibärare (det går att köra 

bilar på etanol som bekant) samtidigt som intern kolkälla luftas bort vilket också kräver 

elenergi. 

Att pumpa vattnet till Timmele och tillbaka är energimässigt försvarbart. Däremot är det 

högst tveksamt om det är energimässigt lönsamt att pumpa vattnet till Borås.   

Någon hänsyn till placering av biogasmack eller motsvarande har inte tagits. Det borde 

rimligen vara bra, ur tankningssynpunkt, att låta anläggningen vara kvar på befintlig plats. 

Det gamla verket i Ulricehamn kommer att kräva betydligt mer underhåll än ett nytt verk, 

som under många år framöver kommer att vara relativt underhållsfritt. Över hela 30-

årsperioden har det extra behovet antagits vara 47 mkr, vilket omräknat i 

nuvärdeskalkylen innebär ca 27 mkr. 

Om man använder diagram 6.4 - 6.7 för att jämföra de tre olika alternativen är det viktigt 

att beakta ett par saker. Alternativ 2 har en betydligt längre genomsnittlig avskrivning (50 

år) eftersom den stora investeringskostnaden är ledning. Även att man rimligen inte kan 

göra kalkylen på längre sikt än 30 ska man vara medveten att efter det så återstår alltså 

40 % av amorteringen. Det gör att det alternativet står sig relativt bra på kort sikt. I 

alternativ 1 och 3 är å andra sidan kapitalkostnaderna stora de första tio åren för att 

sedan minska kraftigt. Vid kalkylens avslut är dessutom investeringen avbetald.    
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9 Slutsats 

Det kostnadseffektivaste sättet att rena avloppsvattnet i Ulricehamn (förutsatt att inga 

betydande ytterligare kostnadsposter saknas) är att fortsätta och utveckla verksamheten 

på samma tomt som idag. 

Tre stycken nuvärdekalkyler över 30 års drift har upprättats. Kalkylerna skall användas för 

att jämföras med varandra då investeringar, drift och underhållskostnader är beräknade 

på ett likvärdigt sätt. Det är alltså inte möjligt att ta ett enskilt alternativ och jämföra med 

ett fjärde alternativ som beräknats på ett annat sätt. Det är heller inte möjligt att ta ut och 

använda en enskild siffra för att t ex upprätta en budget. 

Resultatet av dessa visar följande. 

Alternativ 1 Nytt verk i Timmele för 17 500 pe 292 mkr 

Alternativ 2 Ny överföringsledning till Borås 380-458 mkr 

Alternativ 3 Ombyggnad befintligt verk till 17 500 pe 208 mkr   

Eftersom alternativ 3 är en omfattande ombyggnad som innebär att nuvarande bassänger 

samt nya anläggningsdelar som medför luktspridning skall inneslutas. Ombyggnaden 

innebär en kapacitetsökning som gör att framtida kvävereningskrav kan klaras av 

samtidigt som belastningen fördubblas jämfört med idag. Om förväntad belastning och 

krav på kväverening blir lägre talar det ytterligare för alternativ 3. Om det tillkommer 

ytterliggare höga investeringskostnader på alternativ 3 och även högre driftkostnader kan 

alternativ 1 vara tänkbart. 
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Sammanfattning
Denna lokaliseringsutredning har tagits fram i samband med en planbegäran för att kunna
etablera nytt reningsverk respektive fjärrvärmeverk i Ulricehamn.

Syftet med en lokaliseringsutredning är att identifiera en lämplig plats för en verksamhet
med hänsyn till ändamålet. Minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö
ska vara styrande men även kostnaderna ska vara rimliga. Identifieringen av lämpliga
lokaliseringar runt Ulricehamns tätort har framför allt baserats på kriterierna: tillräcklig yta
för verksamheten, avstånd till bostäder, lämplig recipient (gäller endas reningsverk). Även
anslutning till befintliga ledningssystem, närliggande natur- och kulturmiljöer, geoteknik,
landskapsbild, topografi och översvämningsrisk mm värderas.

Utredningsområde
För att arbeta förutsättningslöst har ett stort utredningsområde analyserats längs Ätradalen
inom en rektangulär yta som är ca 1,5 mil lång i nord-sydlig riktning och 6,5 km bred i väst-
östlig riktning och där Ulricehamn ligger i mitten. För att identifiera möjliga platser togs
inledningsvis kartor fram som visar möjliga ytor där reningsverket kan placeras med ett
avstånd på minst 300 m till befintliga bostäder och för fjärrvärmeverket ca 200 m till
bostäder.

Totalt 17 lokaliseringsalternativ har identifierats som möjliga platser, se karta nedan. Fem
av platserna gäller en samlokalisering av ett reningsverk och ett fjärrvärmeverk, två platser
gäller endast nytt fjärrvärmeverk och resterande 10 alternativ gäller endast nytt renings-
verk. Utredningen beskriver dem alla, där först fem alternativ sedan två alternativ
bedömdes intressantare än de övriga, varav ett slutligen förordas. Även alternativ som
innebär överföringsledningar till Borås har bedömts och kunnat avfärdas.

Verksamhetsförutsättningar
Reningsverk
Nuvarande reningsverk i Ulricehamn etablerades på 1950-talet och börjar gå mot slutet av
sin tekniska livslängd. En ny anläggning ska bli modernare exempelvis avseende byggna-
tion (inkapsling), reningsprocess, effektivitet samt klara den växande befolkningen. Ett
alternativ är att fortsätta reinvestera på befintlig plats men då verket är mycket centralt
placerat och står i konflikt med nuvarande och framtida intressen i området, t.ex. sjönära
bostadsbebyggelse mm, har andra platser setts som bättre och mer genomförbara. Det
framtida verket som beräknas vara klart år 2030 ska också vara förberett för att kunna
ersätta kommunens näst största reningsverk som befinner sig i Timmele och som renar
stora delar av Ätradalens utsläpp. Sammantaget skulle då ca 2/3 av kommunens
reningsverksamhet ske på samma anläggning med modernaste teknik och högeffektiv drift
vilket skulle bli en miljöförbättring för recipienten Åsunden. Det nya verket ska alltså föra
det renade vattnet till Åsunden då Ätran inte bedöms tåla den belastningen. Rördragning
från befintligt verk där allt avlopp kan hämtas till det nya verket samt tillbaka till Åsunden
efter rening, är mycket kostsam. Således är en placering nära sjön önskvärd. Långa och
stora ledningar kräver också mycket pumpenergi så en placering nära Åsunden och
befintligt reningsverk gäller även för att uppnå bästa miljönytta.
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Sammantaget bedöms bästa platsen för ett nytt reningsverk vara utmed en linje mellan
Åsunden och Timmele, bättre ju närmare Åsunden det ligger.

Fjärrvärmeverk
Befintlig panncentral vid simhallen i Ulricehamn har redan nått sin tekniska livslängd och
har dessutom för liten kapacitet vilket ibland leder till att olja används. Ett nytt större
fjärrvärmeverk får inte plats på samma ställe och det vore inte heller önskvärt då även detta
ligger på en mycket central plats, tillika i skolmiljö. För att kunna leda in värmen till central-
orten måste ett nytt verk ansluta till en ledning av tillräcklig kapacitet (stamledning). Ju
närmare stamledningen verket ligger desto lägre investeringskostnader samt lägre
kostnader för pumpenergi och värmeförluster blir det. Ur miljösynpunkt behöver anlägg-
ningen också kunna samköras med spillvärmeproduktionen på Vist industriområde. Vid
vissa driftfall måste man annars avstå spillvärme och istället producera ny värme till högre
kostnad och med ökad miljöbelastning.
Sammantaget bedöms en optimal lokalisering för ett nytt fjärrvärmeverk vara ett läge längs
stamledningen mellan Karlsnäs industriområde och spillvärmeproduktionen på Vist
industriområde.

Slutsats
Båda verksamheterna har mycket långa etableringstider. För att de också skall ha utrymme
för framtida expansion, kommande krav på rening etc. kräver de en yta om ca 30 000 m2

vardera. Då bästa läge för respektive verk visade sig sammanfalla inom samma
geografiska område har de från början separata verksamheterna kunnat samlokaliseras till
ett s k Energi- och Miljöcenter (som exempelvis Borås nu uppför). Genom att samordna
verksamheterna till en gemensam plats uppnås en ännu större nutida och framtida
miljönytta samtidigt som drifts- och investeringskostnaderna minskar.

Utredningen påvisar två platser (alternativ 7 och 9, se karta) om ca 60 000 m2 som mest
lämpliga. Kända förutsättningar som natur- och kulturmiljöer, teknisk genomförbarhet etc.
för de två alternativen bedöms som i stort sett likvärdiga.

Några skillnader identifieras dock:
Alternativ 7 Alternativ 9
Positiva markägare. Markägarnas inställning är inte känd.

Marken är inte detaljplanelagd. Delvis detaljplanelagd mark.

En närliggande verksamhet anser sig vara
berörd och kritik har framkommit om
genomförandet.

Många verksamheter i närområdet blir
berörda med oviss acceptans till ett
genomförande.

Tillgängliga ytan kräver inga åtgärder. En banvall med gång- och cykelväg
behöver flyttas.

Kortare rördragning både för vatten och
fjärrvärme och därmed lägre
investeringskostnad och mindre
energiåtgång för pumpar.

Längre rördragning både för vatten och
fjärrvärme och därmed högre
investeringskostnad och mer
energiåtgång för pumpar.
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Den tillgängliga ytan för alternativet 7 framstår som mer fördelaktig då det inte kräver någon
flytt av befintlig banvall, kortare ledningsdragningar, mindre pumpenergi och överens-
kommelse med berörda markägare finns.

Sammantaget förordas alternativ 7 vid Vattenfalls mottagningsstation på Vist.

Alla 17 identifierade lokaliseringsalternativ för nytt reningsverk och fjärrvärmeverk.
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1 Inledning
Ulricehamns Energi AB (UEAB) letar efter lämplig plats för nytt fjärrvärmeverk och för ett
nytt reningsverk med tillhörande biogasanläggning för att kunna ersätta befintliga
anläggningar som ligger centralt i tätorten.

UEAB har låtit upprätta denna lokaliseringsutredning, med syfte att redovisa möjliga
lokaliseringsalternativ för ett nytt fjärrvärmeverk och ett nytt reningsverk för tätorten.

UEAB:s ambitioner är att förena stadens infrastruktur för energi och miljöteknik i syfte att
kunna effektivisera resursbehovet. Den övergripande målsättningen vid lokalisering av ett
nytt fjärrvärmeverk och ett nytt reningsverk har därför varit att om möjligt placera
verksamheterna i förhållande till varandra så att synergieffekter mellan samverkande
verksamheter kan uppnås.

2 Bakgrund
UEAB påbörjade i oktober 2015 arbetet med en ansökan om begäran om planbesked för
att ge möjlighet till att uppföra ett Energi- och Miljöcenter i Ulricehamns tätort. Denna
lokaliseringsutredning ska vara ett underlag till det politiska beslutet om planbesked. Se
planbegäran i sin helhet i bilaga 1.

Om kommunen fattar beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en
planprocess innebär det också att tillstånd respektive anmälan enligt miljöbalken ska
upprättas. Då kommer även miljökonsekvenser att utredas och beskrivas samt samråd
med berörda grannar m.fl. kommer att hållas. Förutsättningar som kan bli aktuella att
beakta är lokalklimat, vindriktningar och spridningsberäkningar.

2.1 Varför behövs ett nytt reningsverk

Reningsverket i Ulricehamn ligger inom ett detaljplanelagt område direkt intill Åsunden med
bostäder i omedelbar närhet. För att bl.a. få tillgång till attraktiva markområden vid
Åsundens strand finns planer att flytta reningsverket i samband med att det behöver
ersättas.

Reningsverkets ändamål är att omhänderta avloppsvatten från bebyggelse inom
Ulricehamns tätort. Nuvarande reningsverk i Ulricehamn etablerades på 1950-talet och
börjar gå mot sin tekniska livslängd. En ny anläggning ska bli modernare exempelvis
avseende byggnation (inkapsling), reningsprocess, effektivitet samt klara den växande
befolkningen. Ett alternativ skulle kunna vara att fortsätta reinvestera på befintlig plats men
då verket är mycket centralt placerat och står i konflikt med nuvarande och framtida
intressen i området, t.ex. sjönära bostadsbebyggelse, har annan plats setts som bättre.
Det framtida verket som beräknas vara klart år 2030 ska också vara förberett för att kunna
ersätta kommunens näst största reningsverk som befinner sig i Timmele som renar stora
delar av Ätradalens utsläpp vilket skulle bli en miljöförbättring för recipienten Ätran.
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2.2 Varför behövs ett nytt fjärrvärmeverk

Befintlig pelletspanna (panncentral) ligger vid sim- och idrottshallen i Ulricehamns tätort.
Den befintliga pannan är ålderstigen och har för liten kapacitet. Det senare medför till och
från en dyrare och miljöskadlig körning med olja. En ny anläggning kommer att eldas med
skogsflis då det ger bättre ekonomi än den förädlade pelletsen. Att placera den nya
anläggningen vid centrala simhallen är inte möjligt pga. av platsbrist och inte heller lämpligt
sett ur utsläppsynpunkt eller dess tunga transporter i skolmiljö. Behovet av ett nytt fjärr-
värmeverk är akut och en ny anläggning måste kunna tas i drift 2020.

Fjärrvärmeverkets ändamål är att kunna producera fjärrvärme baserat på flis från
hyggesavfall, grenar och toppar (Grot). Anläggningen ska ha en högsta tillförd bränsleeffekt
på ca 4 MW. Fjärrvärmen ska levereras till fjärrvärmenätet inom Ulricehamn.

Ett nytt större verk får inte plats på samma ställe och vore inte heller önskvärt då även detta
ligger på en mycket central plats, tillika i skolmiljö. För att kunna leda in värmen till
centralorten måste ett nytt verk ansluta till en ledning av tillräcklig kapacitet (stamledning).
Dvs ju närmare en sådan desto lägre investeringskostnader.

2.3 Andra möjligheter

I denna lokaliseringsutredning har platser inom kommunen identifierats och värderats. Från
tidigare utredningar har även utretts alternativ som innebär överföring av avloppsvattnet
respektive leverans av värme från grannkommunen Borås.

Överföringsledning av avloppsvatten till Borås
En överföringsledning till Borås innebär att avloppsvattnet från Ulricehamn ska pumpas till
Sobacken strax söder om Borås, en sträcka på ca 40 km. Den långa ledningssträckan i
kombination med en relativt kuperad terräng gör att det krävs minst sju pumpstationer
mellan Ulricehamn och Sobacken.

Vid dimensionering av ledning har hänsyn tagits till behovet av dubbla ledningar. Varje
ledning har dimensionerats för att klara 2 Qdim (två gånger dimensionerande flöde) vilket
motsvarar 800 m3/h. Investeringskostnaden är beräknad för överföringsledningarna med
tillhörande pumpstationer. Totala investeringskostnaden blir ca 30% högre jämfört med att
bygga ett nytt reningsverk i Ulricehamn. Tillkommande kostnader för marklösen och
eventuella arbeten på anslutande ledningar och kostnad för att klara bräddkapacitet är inte
medtagna.

Behandlingskostnaden för rening i Borås beräknas kosta ungefär lika mycket som vid
nybyggnation i Ulricehamn. Vid detta alternativ tillkommer en energikostnad för att pumpa
vattnet ca 4 mil med stora uppfordringshöjder. Kostnaden blir också högre för slam-
hanteringen från de mindre reningsverken i kommunen, som fortfarande kommer finnas
kvar i Ulricehamn. Det innebär också ökade kostnader och ökade transporter till Borås för
slamhanteringen. Alternativet innebär att all gasproduktion i Ulricehamn försvinner.

För alternativet med överföringsledning blir driftkostnad ca 50-100% högre än vid nybyg-
gnation i Ulricehamn. Alternativet innebär också ett beroende av en annan kommun, vilket
kan begränsa möjligheterna att får vara med att påverka.



3(27)

RAPPORT
2016-07-01
NYTT ENERGI- OCH MILJÖCENTER I ULRICEHAMN

SEKALE \\sejkgfs001\projekt\1355\1355040_ulricehamn__lokaliseringsutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\kortversion\1355040000_lok utredning
_ulricehamn_ 160701.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

Personalstyrkan kommer inte att förändras eftersom det fortfarande kommer att vara
många reningsverk kvar att sköta i kommunen samt att överföringsledningsalternativet
innebär minst sju nya stora pumpstationer på ledningssträckan.

Värmeleverans från Borås
Ett alternativ till att bygga ett nytt fjärrvärmeverk i Ulricehamn skulle kunna vara att få värme
från Borås.

För att långa transiteringsledningar ska vara intressanta krävs dels någon form av överskott
på spillvärme där alternativ avsättning inte finns, dels mycket stora överförbara värme-
mängder i förhållande till avståndet.

Värmeleveranser via en transiteringsledning från Borås är därför inte realistisk. Det som
ytterligare talar emot är den mycket stora investeringen i rör och pumpstationer,
pumpenergi och värmeförluster. Dessutom skulle det ändå behöva byggas reserv- och
spetsanläggningar i Ulricehamn för att säkerhetsställa driften av fjärrvärmen. På samma
sätt som med reningsverket minskar inflytandet över verksamheten och lokal syssel-
sättning.

Sammantaget är alltså ingen av dessa alternativ rimliga i jämförelse med att uppföra ett
nytt reningsverk och ett nytt fjärrvärmeverk i Ulricehamns kommun.

3 Lokaliseringsutredning

3.1 Inledning

Lokaliseringsutredningar i samband med tillståndsansökningar enligt miljöbalken ska
utföras med de allmänna hänsynsreglerna som grund. Där anges att en lämplig plats för
en verksamhet eller åtgärd ska väljas med hänsyn till ändamålet. Detta är för att orsaka
minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. En rimlighets-
avvägning ska göras mellan nyttan av att lokalisera verksamheter på en viss plats och
kostnaden för att välja en viss lokalisering. Det bedöms som osannolikt att det skulle finnas
en lokalisering på lämpligare avstånd än de här angivna, som innebär så stora fördelar för
miljön att dessa överväger merkostnaden för att placera verksamheterna längre bort. I
sammanhanget ska det även observeras att merkostnaden inte bara utgörs av anlägg-
ningskostnad för längre anslutningsledningar, utan även av en kontinuerlig kostnad för
energi vid pumpning av avloppsvatten eller värme samt värmeförluster.
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3.2 Kriterier för lokalisering

De kriterier som ska vara uppfyllda för att ändamålet med de planerade verksamheterna
ska kunna uppnås har bedömts vara:

· Tillräcklig yta för verksamheten

· Avstånd till närmaste bostad

· Lämplig recipient (gäller endast reningsverket)

Ovanstående faktorer är krav och samtliga kriterier måste vara uppfyllda och är därför av
avgörande betydelse för vilka lokaliseringsalternativ som kan betraktas som realistiska.
Inom utredningsområdet tas även hänsyn till ett antal förutsättningar och konkurrerande
intressen. De aspekter som bedömts redovisas i bilaga 2.

3.2.1 Reningsverk

Ytan
För reningsverket bedöms en minsta yta om ca 3 ha (30 000 m2) vara lämpligt för en
rationell drift av framtida verksamhet som även ska kunna uppfylla framtida reningskrav.
Med en sådan yta finns utrymme för såväl själva reningsverket som tillhörande ytor för
övriga byggnader samt anläggning för slamrötning.

Närhet till bostäder
I Boverkets riktlinjer (”Bättre plats för arbete”, Allmänna råd, 1995:5) rekommenderas ett
skyddsavstånd på 500 m mellan närmaste bostäder och ett reningsverk motsvarande
storleken på Ulricehamns reningsverk (dvs. en dimensionering mellan 5 000 - 20 000 pe).
För Ulricehamn innebär ett avstånd på 500 m till närmaste bostad, inom det föreslagna
utredningsområdet, ett alldeles för begränsat urval av lämpliga ytor att etablera ett nytt
reningsverk.

Luktstörningar från ett reningsverk varierar med anläggningens utformning och den
processteknik som används. Den vanligaste luktstörningen för omgivningen kommer från
biologisk aktivitet, illaluktande ämnen som tillförs vattnet samt slamhantering. Vid avstånd
till bostäder med minst 300 m bedöms luktpåverkan vara liten. För att bedöma om
luktstörningar från anläggningarna kan bli ett problem tas hänsyn till förhärskande
vindriktning. Den dominerande vindriktningen i Ulricehamn är sydsydvästlig.

Ett avstånd till bostäder på 300 m har därför bedömts som ett rimligt kriterium för denna
lokaliseringsstudie eftersom det kommer att vara en mycket begränsad risk för
luktpåverkan från reningsverket.
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Recipient
Utloppsledningen för renat avloppsvatten från reningsverket ska kunna anslutas till lämplig
recipient, där utsläpp av renat avloppsvatten kan göras utan att oacceptabel påverkan på
miljön i recipienten uppstår. Detta innebär att ett mindre vattendrag är olämpligt som
recipient, då utsläpp av avloppsvatten från en stad av Ulricehamns storlek skulle medföra
risk för påverkan på vattendragets miljö. Reningsverket bör rimligen lokaliseras i närheten
av lämplig recipient, för att minimera behovet av utloppsledning och pumpstationer. I denna
utredning har förutsättningarna för Åsunden och Ätran bedömts. I bilaga 2 beskrivs dessa
recipienter lite närmare.

Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra
Götalands län. Projekt drivs med målsättningen att få en stark och livskraftig stam av
Ätranöring. Projekt har också genomförts för att skapa möjlighet för öringen att vandra upp
i Ätran från Åsunden.

Flödet i Ätran kan vara lågt under sommarperioderna, se bilaga 2, och med förväntade
klimatförändringar1 med högre vinterflöden och vårflödestoppar som försvinner samt en
längre säsong med lägre flöden under sommaren bedöms Ätran inte att vara en lämplig
recipient för mottagande av avloppsvatten från ett reningsverk för Ulricehamns tätort även
om det skulle lokaliseras norr om Åsunden.

Utsläpp av renat avloppsvatten från befintligt reningsverk sker redan idag till Åsunden. Sjön
är vid tätorten grund och flödet från Ätrans mynning bidrar till en djupfåra i sjöns norra del.
En utsläppspunkt i Åsunden bedöms därför som mest lämplig oavsett lokalisering. För
utsläppspunkt i Åsunden rekommenderas att nuvarande utsläppspunkt används även i
framtiden.

1 Framtidsklimat i Västra Götalands län - enligt RCP-scenarier, SMHI Klimatologi nr 24 2015.
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3.2.2 Fjärrvärmeverk

Yta
Det totala ytbehovet för ett framtidssäkrat (d.v.s. inkl. ytterligare produktion) fjärrvärmeverk
bedöms till ca 3 ha (30 000 m2) för en rationell drift av verksamheten. Med en sådan yta
finns utrymme för själva fjärrvärmeverksbyggnaden samt tillhörande ytor för övriga
byggnader, ask- och bränslehantering samt bränslelager. En väl tilltagen yta medger även
en framtida expansion

Närhet till bostäder
Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd mellan fastbränsleeldade energianläggningar
och närmaste bostäder till 200 m för en anläggning med tillförd effekt om 10 MW. De
vanligaste störningarna för omgivningen från ett värmeverk är buller och i viss mån lukt
från krossning och lagring av bränsle.

I de allmänna råden anges även att om hanteringen av fastbränsle inte ger störningar, t.ex.
genom inbyggnad, kan skyddsavståndet minskas i avsevärd mån. I det aktuella fallet
bedöms det finnas förutsättningar för att utforma fjärrvärmeverket så att det kan förläggas
på mindre än ca 200 m avstånd från bostäder, utan att verksamheten ger upphov till
olägenheter av betydelse.

Biobränslen innehåller vissa mineraler m.m. vilket ger en del utsläpp av t.ex. kolmonoxid,
kväveoxider och stoft när det eldas. För att ta bort och rena stoftutsläpp till luft används
cykloner och filter enligt senaste teknik. Pannan förses även med rökgaskondensering så
rökgaserna renas ytterligare innan de kommer ut. Skorstenshöjden kommer att anpassas
till den aktuella placeringen.

3.3 Utredningsområde

Ett avgränsat utredningsområde har analyserats på ett övergripande plan utifrån dess
tekniska/infrastrukturella och miljömässiga förutsättningar. Utredningsområde har avgrän-
sats geografiskt genom en rektangulär yta som är ca 1,5 mil lång (nod-sydlig riktning) och
6,5 km bred (väst-östlig riktning), se Figur 1. Ulricehamns tätort samt befintligt reningsverk
är beläget i mitten av utredningsområdet. Utredningsområdet gränser är anpassade efter
geografiska förutsättningar tack vare Ätradalens utformning samt utbredningen av befintligt
fjärrvärmenät. Området avgränsas i nord-sydligriktning även av längsta acceptabla avstånd
till en lämplig anslutningspunkt för nytt reningsverk.
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Figur 1 Utredningsområde för nytt reningsverk och fjärrvärmeverk. Källa: UEAB.
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4 Identifierade alternativ
Utredningsområdet har analyserats med hjälp av GIS-verktyg med underlag som har
hämtats från bl.a. länsstyrelsen och kommunen.

Inledningsvis togs kartor fram som visar möjliga ytor där reningsverket kan placeras med
ett avstånd på minst 300 m till befintliga bostäder och där det finns en tillräcklig yta för ett
nytt reningsverk och ett nytt fjärrvärmeverk.

Utifrån detta kartmaterial identifierades 17 platser, inkl. befintligt reningsverk, inom
utredningsområdet. Läget för befintlig panncentral har inte bedömts som ett relevant
alternativ. Dessa olika alternativ har funnits med i den fortsatta utvärderingen tillsammans
med befintligt reningsverk.

Lokaliseringen för de 17 identifierade alternativen markerats på en karta som också visar
utredningsområdet, se Figur 2 och bilaga 3. Markeringen gör inte anspråk på att vara en
exakt illustration av anläggningens läge. Redovisade markeringar är framtagna för att på
ett övergripande plan kunna utgöra underlag för en jämförande bedömning av olika
lokaliseringsalternativ.

Alla identifierade platser har vidare värderats med hänsyn till hur de påverkas av övriga
aspekter. Utvärderingen har skett i samarbete med UEAB. I denna utredning har hänsyn
tagit till följande aspekter:

· Avstånd till anslutningspunkt
· Planförhållanden och markanvändning
· Natur- och kulturmiljöer
· Översiktliga geotekniska förutsättningar
· Landskapsbild och topograf
· Klimat och översvämningsrisk
· Vattenskyddsområde

De enskilda aspekterna beskrivs mer utförligt i bilaga 2.

De 17 alternativen har med stöd i utvärderingarna sedan gallrats och ett flertal alternativ
har valts att inte längre betraktas som lämpliga. Dessa alternativ redovisas ytterligare i
avsnitt 5. De lokaliseringsalternativ som bedömts uppfylla ställda kriterier och anses mest
lämpliga presenteras i avsnitt 7.

En sammanställning av samtliga alternativ och motiv till varför vissa bedömts som mindre
lämpliga redovisas i bilaga 4.
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Figur 2 Alla 17 identifierade lokaliseringsalternativ för nytt reningsverk och fjärrvärmeverk, se även
bilaga 3.
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5 Mindre lämpliga alternativ
Nedan redovisas de alternativ som med grund i påverkan på utvalda aspekter bedömts
vara mindre lämpliga för lokalisering av ett reningsverk och eller ett fjärrvärmeverk.
Samtliga alternativ och motiv till varför de bedömts som mindre lämpliga finns redovisade
i sin helhet i bilaga 4.

Nya bostäder planeras söder om Ulricehamn och öster om Åsunden mot Skottek och i
Marbäck (enligt ÖP). På lång sikt är all mark mellan Ulricehamn och Marbäck intressant för
bostadsbebyggelse. Industrier och annan verksamhet planeras att förläggas norr om
staden.

Figur 3 Mindre lämpliga alternativ i eller söder om Ulricehamn tätort, alternativ 1-6 och 16. Se även
bilaga 3.
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Alternativ 1-4 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av långt avstånd till
fjärrvärmenätet.

Samtliga alternativ kan medföra en konflikt med kommunens planer på eventuell
utbyggnad av bostadsområden. En placering söder om Ulricehamn innebär också att
transporter måste ske genom staden. Alternativ 1 ligger enligt ÖP inom kommunens
vindkraftområde och placeringen innebär risk för översvämning. Placeringen för alternativ
2 stämmer överens med ett identifierat möjligt läge för reningsverk enligt tidigare
lokaliseringsutredning (Vectura 2009) och i ÖP, trots placering på jordbruksmark och
närhet till stora kulturvärden. Alternativ 3 och 4 ligger dessutom relativt högt vilket medför
energikrävande pumpning. Av denna anledning bedöms dessa alternativ som mindre
lämpliga områden för ett nytt reningsverk, se Figur 3.

Alternativ 5 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av långt avstånd till
fjärrvärmenätet.

Alternativet ligger på en bergssluttning och etableringen här kan bli svår, se Figur 3. I
lokaliseringsutredningen från 2009 (Vectura) har en plats ca 2 km sydväst om befintligt
reningsverk identifierats. Platsen är också utmärkt i ÖP som möjligt läge för reningsverk.
Denna plats innebär ett större intrång på de av kommunen utpekade turistintressena runt
Åsunden med vandringsleder och mindre stigar. Lokaliseringen ligger ca 8 km med bil från
Ulricehamn och bedöms därför som mindre lämplig med tanke på drift- och jour för att
UEAB inte har någon annan verksamhet i området. Alternativet bedöms därför som mindre
lämplig.

Alternativ 6 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av långt avstånd till
fjärrvärmenätet.

Alternativet ligger i ett kuperat område med anslutning till bostadsbebyggelse i flera
riktningar, se Figur 3. Den samlade bebyggelsen ligger endas 300 m nordost om föreslagen
lokalisering vilket innebär att den sannolikt också ligger i förhärskande vindriktning. I
närområdet ligger även ett närströvområde. Den samlade bedömningen medför att detta
alternativ bedöms som mindre lämpligt för nytt reningsverk.

Alternativ 16 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av att ytan är begränsad
och platsen inte är lämplig för fjärrvärmeverk.

Bibehållen rening på det befintliga reningsverket, se Figur 3, innebär att reningsverket
behöver byggas om för att klara framtida reningskrav och en ökad belastning. Av de i
förstudien (Sweco 2015) behandlade lokaliseringsalternativen bedömdes det kostnads-
effektivaste sättet att rena avloppsvattnet i Ulricehamn vara att fortsätta och utveckla
verksamheten i befintligt reningsverk. Energimässigt bedömdes dock befintlig anläggning
aldrig kunna bli lika effektiv som ett nytt reningsverk. Detta alternativ ligger redan idag
mycket nära samlad bebyggelse. Marken vid befintligt reningsverk ligger även inom
attraktivt område för utbyggnad av tätorten. Detta alternativ bedöms därför vara mindre
lämpligt för lokalisering av ett reningsverk.
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Figur 4 Mindre lämpliga alternativ norr om Ulricehamns tätort, alternativ 8, 10, 12, 15 och 17. Se även
bilaga 3.

Alternativ 8 är aktuell för placering av ett Energi- och Miljcenter dvs. samlokalisering av de
två anläggningarna.

Alternativet ligger i en brant sluttning och ytan styckas dessutom av eftersom en väg
passerar genom det utpekade området, se Figur 4. Det är på denna lokalisering svårt att
få till en bra utformning av anläggningen. Alternativet ligger också nära alternativ 7 och 9
som bedöms som lämpligare lokaliseringar.
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Alternativ 10 är aktuell för placering av ett Energi- och Miljcenter dvs. samlokalisering av
de två anläggningarna.

Alternativet ligger på attraktiv industrimark och med bra avstånd från den samlade
bebyggelsen, se Figur 4. Ytan ligger inte i direkt anslutning till befintligt fjärrvärmenät utan
ca 1 500 m norr om stamnätet mellan Vist och centralorten. Marken är inte längre
disponibel för bebyggelse då kommunen sålt delar av området.

Alternativ 12 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av långt avstånd till
fjärrvärmenätet.

Alternativet kommer att hamna relativt högt och i kuperad miljö och det är även långt till
befintligt reningsverk, se Figur 4. Detta medför energikrävande pumpning och alternativet
har därför ansetts mindre lämplig.

Alternativ 15 är aktuell för placering av ett reningsverk eller ett fjärrvärmeverk pga.
begränsad tillgänglig yta.

Alternativets lokalisering innebär att UEAB:s olika verksamheter samlas på ett begränsat
område i Ulricehamn, se Figur 4. Fördelaktigt är att placeringen ligger nära Åsunden och
befintligt reningsverk samt stamnätet för fjärrvärme. Alternativet bedöms dock vara mindre
lämpligt då verksamheterna kommer att hamna med närhet till bostäder. Detta alternativ
har inte identifierats i den inledande kartanalysen pga. att det finns bostadsbebyggelse
närmare än 300 m. Om platsen hade bedömts som synnerligen lämplig ur andra aspekter,
finns eventuellt möjlighet att lösa frågan genom inlösen av enstaka bostadsfastigheter eller
genom särskilda skyddsåtgärder i verksamheten. Alternativet kommer att hamna i nära
anslutning till vattenskyddsområdet och tar jordbruksmark i anspråk. Tillgänglig yta är
begränsad och yta räcker inte för en samlokalisering med expansionsmöjligheter för
framtida krav. Tillräcklig yta finns för antingen ett reningsverk eller ett fjärrvärmeverk. En
lokalisering norr om väg 40 med närhet till Vists kyrka ger även ett tydligt intrång i
landskapsbilden.

Alternativ 17 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av långt avstånd till
fjärrvärmenätet.

Platsen har tidigare varit handelsträdgård. Alternativet kommer att hamna långt från
befintligt reningsverk, se Figur 4. Detta medför energikrävande pumpning. Alternativet
bedöms även vara mindre lämpligt då verksamheterna kommer att hamna med närhet till
bostäder. Detta alternativ har inte identifierats i den inledande kartanalysen pga. att det
finns bostadsbebyggelse närmare än 300 m utan har framförts från kommunen. Om platsen
hade bedömts som synnerligen lämplig ur andra aspekter, finnas eventuellt möjlighet att
lösa frågan genom inlösen av enstaka bostadsfastigheter eller genom särskilda skydds-
åtgärder i verksamheten. En lokalisering på en tidigare handelsträdgård kan även innebära
behov av att sanera marken.
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6 Samlokalisering
Fördelarna vid en samlokalisering av reningsverket och fjärrvärmeverket dvs. bildandet av
ett Energi- och Miljöcenter ger såväl energimässiga som ekonomiska och miljömässiga
besparingar. Positiva synergier sker i form av effektivare utnyttjande av energi och råvaror
vilket leder till minskad miljöpåverkan och effektivare energianvändning.

Anläggningarnas totala energianvändning kan minimeras genom att direkt kunna nyttja
överskottsvärme som uppstår i processerna. Denna värme utnyttjas i möjligaste mån med
de behov som finns i anläggningarnas verksamheter istället för att kylas eller ventileras
bort. Även personal och transporter kan samordnas. Möjlighet ges också till en framtida
lokal kretsloppsanpassning. En god förutsättning för en samlokalisering är att de aktuell
anläggningar behövs ungefär samtidigt.

Genom en samlokalisering kan gemensamma kontorslokaler, laboratorium, kontrollrum
och förrådslokaler etc. bli aktuellt för gemensamt utnyttjande för de båda verksamheterna.
Gemensamma system och servicefunktioner som kan etableras är brandlarm, inbrottslarm,
reservkraft, hjullastare och tryckluftssystem.

De delar av anläggningarna som använder gemensamma resurser kan samordna avtal
mellan olika leverantörer, vilket är en fördel för drift och underhåll ur ett ekonomiskt
perspektiv. Då drift och underhåll samordnas och teknikutrustning gemensamt utnyttjas
ökar effektiviteten samtidigt som kostnader minskar. Dessutom uppnås en kompetens-
överföring och en ökad förståelse mellan de olika verksamheterna, vilket på sikt kommer
att leda utvecklingen framåt för bolaget.

Lukthantering i sig är ett viktigt skäl till samlokalisering av anläggningarna. Luktstörande
frånluft från reningsverket skulle kunna utnyttjas som förbränningsluft i fjärrvärmeverket.

7 Lämpliga alternativ
Efter gallring av mindre lämpliga alternativ kvarstår fem lokaliseringsalternativ som
bedömts som lämpliga för etablering av ett nytt reningsverk och/eller fjärrvärmeverk, se
Figur 5:

· 7 - Vist, lokalisering av ett Energi- och Miljöcenter

· 9 - Kvarteret Stålet i Vist industriområde, lokalisering av ett Energi- och Miljöcenter

· 11 - Timmele, lokalisering av ett nytt avloppsreningsverk

· 13 - Rönnåsen, lokalisering av ett fjärrvärmeverk

· 14 – Kvarteret Slingan lokalisering av ett fjärrvärmeverk

Alternativen är markerade med fyrkanter (ca 245x245 m), se bilaga 3 för större karta.
Observera att fyrkanterna inte symboliserar en fast plats för ett reningsverk utan endast en
möjlig yta på 6 ha (60 000 m2). För alternativ med endast fjärrvärmeverk eller reningsverk
är ytbehovet dessutom endast 3 ha (30 000 m2).
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Figur 5 Kvarvarande fem alternativ 7, 9, 11, 13 och 14. Se även bilaga 3.
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Målet med lokaliseringsutredningen är att hitta den lämpligaste placeringen för ett renings-
verk och för ett fjärrvärmeverk.

Inom kvarvarande lokaliseringsalternativ förekommer intressen som direkt eller indirekt
bedöms kunna påverkas av en framtida etablering. Detta redovisas nedan där varje
alternativ beskrivs. En mer utförlig beskrivning återfinns i bilaga 2.

7.1 Alternativ 7 - Vist

Alternativet ligger ca 3,5 km norr om tätorten (Stora torget) och nära Vattenfalls mottag-
ningsstation i Vist, se Figur 6.

Figur 6 Förhållanden vid alternativ 7 för etablering av ett Energi- och Miljöcenter.
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Marken ägs av Vattenfall och en privat ägare som båda är villiga att sälja och överlåta till
avsedd verksamhet. Området är inte planlagt men UEAB har ansökt om planbesked för
berörda fastigheter. Placeringen innebär direkt anslutning till befintligt vägnät.

Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Dessa värden
bedöms inte heller påverkas vid förläggning av ledningar till och från befintligt reningsverk
tack vare att de kan förläggas i gång- och cykelbanan utmed den gamla banvallen som går
förbi området.

Fjärrvärmeverket kommer att ligga i direkt anslutning till stamledningen för fjärrvärme och
efter Agroenergi Neova Pellets produktionsanläggning men före staden vilket innebär att
anläggningarna kan samköras vilket ger ökade möjligheter att ta omhand spillvärme från
pelletsfabriken. Lokaliseringen möjliggör även ytmässigt för etablering av ytterligare en
4 MW skogsflispanna samt en RT(retur trä)-flispanna på 8 MW där förbränningen då kan
kompletteras av skogsflis med byggavfall från Övre Skog, samt slam från reningsverket.

Avstånden till anslutningspunkt för befintligt reningsverk och till recipient är acceptabelt och
ledningar kan dras i den gamla banvallen. De geotekniska förhållandena är sannolikt goda
men geotekniska undersökningar och fältbesiktning krävs för att kunna bedöma för-
hållandena i sin helhet.

Förutsättningarna är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande
bostäder och verksamheter. Skogen ger möjlighet till avskärmning av verksamheten. Lukt
från verksamheten kan minimeras genom att luktstörande frånluft från reningsverket kan
utnyttjas som förbränningsluft i fjärrvärmeverket. Vatten från reningsverket i Timmele kan
överföras utan för stora ledningsdragningar eller energiförbrukning för pumpning.

Fördelarna vid en samlokalisering är många och det har beskrivit mer utförligt i avsnitt 6.
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7.2 Alternativ 9 – Kvarteret Stålet i Vist industriområde

Alternativet ligger ca 4,5 km norr om tätorten (Stora torget) och väster om Ätran.
Alternativet ligger i södra delen av Vist industriområde, se Figur 7.

Figur 7 Förhållanden vid alternativ 9 för etablering av ett Energi- och Miljöcenter.

Marken ägs inte av kommunen (undantaget banvallen) men största delen av området är
redan planlagt för verksamheter. Mark väster om banvallen måste dock tas i anspråk för
att inte begränsa möjligheterna till framtida expansion av verksamheterna. Skogen ger
möjlighet till viss avskärmning men en utbyggnad väster om banvallen innebär att jord-
bruksmark delvis tas i anspråk. Det innebär även att gång- och cykelbanan måste flyttas.
Möjlighet finns att ansluta till befintligt vägnät.

Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Gång- och
cykelbana med bl.a. fiberinfrastruktur måste dock flyttas för att skapa en tillräckligt stor yta.
Detta innebär att kända fornminnen kan komma att beröras. I övrigt bedöms inte kända
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natur- och kultur värden påverkas vid förläggning av fjärrvärmeledning längs Industrivägen
eller avloppsledningar till och från befintligt reningsverk längs befintlig gång- och
cykelbanan utmed den gamla banvallen. Vatten från reningsverket i Timmele kan
överledas till för stora ledningsdragningar eller energiförbrukning för pumpning.

Fjärrvärmeverket kommer att ligga i nära anslutning till stamledningen för fjärrvärme och
efter Agroenergi Neova Pellets produktionsanläggning men före centralorten vilket innebär
att anläggningarna kan samköras vilket ger ökade möjligheter att ta omhand spillvärme
från pelletsfabriken. En anslutning på ca 500 m krävs dock till stamledningen.
Lokaliseringen möjliggör även ytmässigt för etablering av ytterligare en 4 MW
skogsflispanna samt en RT-flispanna på 8 MW där förbränningen då kan kompletteras av
skogsflis med byggavfall från Övre Skog, samt slam från reningsverket.

Avstånden till anslutningspunkt för befintligt reningsverk och till recipient är acceptabelt och
ledningar kan dras i den gamla banvallen. De geotekniska förhållandena är sannolikt goda
men geotekniska undersökningar och fältbesiktning krävs för att kunna bedöma förhållan-
dena i sin helhet.

Förutsättningarna är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande
bostäder men avståndet till befintliga verksamheter är kort. Lukthanteringen kan minimeras
genom att luktstörande frånluft från reningsverket kan utnyttjas som förbränningsluft i
fjärrvärmeverket.

Fördelarna vid en samlokalisering är många och det har beskrivit mer utförligt i avsnitt 6.
Positiva synergier sker i form av effektivare utnyttjande av energi och råvaror samt
samordning av transporter vilket leder till minskad miljöpåverkan och effektivare energi-
användning. Genom en samlokalisering kan också personalutrymmen användas
gemensamt.
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7.3 Alternativ 11 – Timmele

Alternativet ligger söder om Timmele tätort, nära befintligt reningsverk men väster om
Ätran, se Figur 8.

Figur 8 Förhållanden vid alternativ 11 för etablering av ett avloppsreningsverk.

Marken ägs inte av kommunen och lokaliseringen ligger i ett utpekat kulturlandskap med
betade marker med lång brukarkontinuitet i ett småskaligt jordbrukslandskap. Skogen ger
möjlighet till avskärmning. Området ligger även i ett vattenskyddsområde. Möjlighet finns
att ansluta till väg 46 via några mindre vägar.

Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Dessa värden
bedöms inte heller påverkas vid förläggning av avloppsledningar till och från befintligt
reningsverk tack vare att de kan förläggas i gång- och cykelbanan utmed den gamla
banvallen som går förbi området. Vatten från reningsverket i Timmele kan överledas till för
stora ledningsdragningar eller energiförbrukning för pumpning.
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Det är ett längre avstånd till befintligt reningsverk i Ulricehamn och till recipient för detta
alternativen än övriga alternativ för lokalisering av reningsverk (alternativ 7 och 9).

Förutsättningarna är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande
bostäder. Om förhärskande vindriktning är sydsydvästlig blåser vinden huvudsakligen mot
Timmele tätort. Närmast Ätran kan grundförhållandena vara komplicerade och erosionsrisk
finns i rasbranter mot Ätran.

Området lämpar sig inte för samlokalisering utan endast för att placera ett reningsverk på
fastigheten.
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7.4 Alternativ 13 – Rönnåsen

Alternativet ligger i Rönnåsen, ca 3 km fågelvägen nordost om från Stora torget i
Ulricehamns och i anslutning till väg 40, se Figur 9.

Figur 9 Förhållanden vid alternativ 13 för etablering av ett fjärrvärmeverk.

Marken ägs av kommunen men området är redan planlagt för verksamheter. Skogen ger
möjlighet till avskärmning.

I område finns fjärrvärme men dimensionen på rörsystemet är inte tillräcklig, en ny ledning
behöver förläggas till Jönköpingsvägen. Området är attraktivt för nyetableringar med behov
av läge längs väg 40 och har ett högt markpris. Det fördyrar verket ytterligare jmf med
annan tillgänglig mark. Det går inte heller att uppnå någon samkörning med spillvärme-
produktion på Vist vilket i sig ger dyrare drift och sämre miljövärden. Det finns idag olika
värmealternativ för kunderna att välja på (om än inte lika miljövänliga) så fjärrvärmen har
svårt att bära sådana merkostnader.
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Alternativet bedöms dock inte medföra någon påverkan på kända natur- eller kulturmiljö-
värden.

Förutsättningarna bedöms även goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till
närliggande bostäder.

Området lämpar sig inte för samlokalisering utan endast för att placera ett fjärrvärmeverk
på fastigheten.
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7.5 Alternativ 14 – Kvarteret Slingan

Alternativet ligger strax norr om tätorten i nordöstra delen av Karlsnäs industriområde,
ca 2 km fågelvägen från Stora torget i Ulricehamn, se Figur 10.

Figur 10 Förhållanden vid alternativ 14 för etablering av ett fjärrvärmeverk.

Marken ägs av kommunen och området är inte planlagt men ligger i direkt anslutning till
planlagt område för verksamheter. Alternativet berör inte några kända natur- eller
kulturintressen. Närheten till Ätran med dess biologiska och geovetenskapliga värden
innebär dock risk för att naturvärden kan påverkas.

Fjärrvärmeverket bedöms kunna placeras i nära anslutning till stamledningen mellan Vist
och centralorten och placeringen gränsar till ett område avsett för verksamheter. En
fjärrvärmeanläggning går dock inte att samköra med spillvärmeproduktionen från Vist.
Alternativet har goda anslutningsmöjligheter till väg 40 och transporter kan undvikas genom
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centralorten. Förutsättningarna bedöms även goda att kunna upprätthålla acceptabelt
avstånd till närliggande bostäder.

Närhet till Ätran gör att alternativet ligger nära område för översvämningsrisk och det ligger
inom strandskyddsområde men också inom sekundärzon för vattenskyddsområde för
vattentäkt. De geotekniska förhållandena är enbart delvis utredda i området och fler
undersökningar samt fältbesiktning krävs för att kunna bedöma förhållandena i sin helhet.

8 Slutsatser och förordat alternativ
När förutsättningarna för de fem kvarstående alternativen har bedömts framstår inte längre
alternativ 11,13 eller 14 som de mest fördelaktiga. Alternativ 11 som identifierats som plats
för ett reningsverk medför framförallt långa ledningar till recipienten och befintligt renings-
verk med energikrävande pumpningar som följd. Alternativ 14 är inte lämpliga för etablering
av ett fjärrvärmeverk pga. översvämningsrisken och alternativ 13 kommer att hamna långt
från Agroenergi Neova Pellets produktionsanläggning och fördelarna med att utnyttja
spillvärme från pelletsfabriken uteblir. Alternativen 13 och 14 kommer även långt från en
möjlig plats för ett reningsverk och därmed missas fördelarna med den samordning som
kan erhållas vid ett gemensamt Energi- och Miljöcenter. På samma sätt kommer alternativ
11 långt från en möjlig plats för ett fjärrvärmeverk.

Placeringen av det befintliga reningsverket har en avgörande inverkan på lämplig placering
av ett nytt reningsverk. Avloppsvatten från tätorten kommer även i framtiden att till större
delen ledas från platsen för nuvarande reningsverk via en överföringsledning till det nya
reningsverket. Även avståndet till lämplig recipient är viktigt. Den bästa platsen för ett nytt
reningsverk bedöms därför vara utmed en linje mellan Åsunden och Timmele och platsen
är bättre ju närmare Åsunden och befintligt reningsverk den ligger. Långa och stora
ledningar kräver mycket pumpenergi varför en placering nära Åsunden och befintligt
reningsverk med korta ledningsdragningar som följd är positivt ur miljösynpunkt. Invester-
ingskostnaderna ökar också med ökad ledningsdragning.

Ju närmare stamledningen fjärrvärmeverket ligger desto lägre investeringskostnader samt
lägre kostnader för pumpenergi och värmeförluster blir det. Ur miljö- synpunkt behöver
anläggningen också kunna samköras med spillvärmeproduktionen på Vist industriområde.
Vid vissa driftfall måste annars värmen produceras på annan plats, till högre kostnad och
med bränsle (t.ex. olja) som är sämre ur miljösynpunkt och spillvärmen kan inte tas tillvara.
En optimal lokalisering för ett nytt fjärrvärmeverk är därför ett läge längs stamledningen
mellan Karlsnäs industriområde och spillvärmeproduktionen på Vist industriområde.

Både alternativ 7 och 9 har ytor som medger plats för ett Energi- och Miljöcenter. Men de
är också de två bästa placeringarna även för en lokalisering av antigen ett reningsverk eller
ett fjärrvärmeverk.

Behovet av ett nytt fjärrvärmeverk är mest akut och anläggningen behöver kunna tas i drift
senast 2020 varför det är viktigt att snabbt få tillgång till en lämplig plats. Alternativ 9 är
delvis planlagt och fjärrvärmeverket kan ligga på den fastighet som har detaljplan. I
alternativ 7 måste en detaljplan upprättas innan någon av anläggningarna kan byggas.
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Båda alternativen ligger på mark som har privata ägare. Innan anläggningarna kan byggas
måste också erforderliga anmälningar och tillstånd sökas. Detta kan dock samordnas med
planprocessen. Motstående intressen som t.ex. Skidcentret kan förlänga tillstånds- och
planprocessen för alternativ 7. På samma sätt kan närheten till befintliga verksamheter
inklusive en livsmedelsindustri påverka tillstånds- och planprocessen för alternativ 9.

Det är ett längre avstånd till befintligt reningsverk och till recipient för alternativen 9 än för
alternativ 7 med energikrävande pumpningar och högre kostnad som följd. De tekniska
lösningarna för fjärrvärmeverk är likvärdiga för de två alternativen men alternativ 9 kräver
dock mer rördragning. Båda placeringarna medför att fjärrvärmeanläggningen kan
samköras med spillvärme från produktionen på Vist industriområde vilket är positivt ur
miljösynpunkt.

Acceptabelt avstånd till bebyggelse uppnås för båda alternativen och den samlade
bebyggelsen ligger i båda fallen öster om platserna vilket innebär att den sannolikt inte
ligger i förhärskande vindriktning. Avståndet till samlad bebyggelse är dock längre för
alternativ 9 än för alternativ 7.

Båda platserna bedöms medföra bra utnyttjande av mark och har god genomför- och
byggbarhet eftersom marken inte i något av alternativen är lämplig för bostadsbebyggelse
och ingen eller mycket begränsad jordbruksmark tas i anspråk.

Kända förutsättningar för de två alternativen bedöms som i stort sett likvärdiga och
områdena ligger nära varandra. De två områdena skiljs geografiskt egentligen bara av det
befintliga industriområdet. Avgörande för bedömning av vilken av platserna som är mest
lämpligt för lokalisering av ett Energi- och Miljöcenter är snarare hur markägar- och
planfrågorna kan lösas på bästa sätt.

Den tillgängliga ytan för alternativ 7 framstår som mer fördelaktig för att den inte kräver
några åtgärder för att få en sammanhängande tomt medan alternativ 9 kräver flytt av
banvallen vilket bedöms som ett större intrång för miljön. En lokalisering till alternativ 7
medför också att kortare ledningsdragning krävs både vad gäller vatten och fjärrvärme.
Slutligen har alternativ 7 också positiva markägare. Alternativ 7 framstår under rådande
förhållanden som det mest lämpliga alternativet och förordas.
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9 Källor och underlag
· Översiktsplan antagen 2015-10-29
· Fördjupad översiktsplan 2001 antagen 2008
· Diverse planbeskrivningar till antagna detaljplaner (från kommunen hemsida)
· Kartunderlag Länsstyrelsen i Västra Götalands län
· Kartunderlag från Ulricehamns kommun
· VISS – Vatteninformationssystem Sverige
· Ulricehamns kommun. Kulturhistorisk utredning 26, del 2. Stiftelsen Älvsborgs

Länsmuseum. Vänersborg, 1981
· Lokalisering av nytt reningsverk för Ulricehamns stad – Översiktlig utredning.

Vectura maj 2009
· Grusinventering Ulricehamns kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1982
· PM Geoteknik – Åtgärder i och intill Ätran, för ansökan vattenverksamhet. Cowi

2010-06-21
· Stigande vatten. Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Värmlands län 2011
· Framtidsklimat i Västra Götalands län - enligt RCP-scenarier, SMHI Klimatologi

nr 24 2015
· Översvämningskartering utmed Ätran – Rapport nr: 34, 2015-10-21
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Verksamhetsbeskrivning för begäran om 
planbesked 
 

 
Energi- och Miljöcenter 
 

UEAB lämnar en begäran om planbesked för att uppföra ett Energi- och miljöcenter på Vist, ca 

4 km norr om Ulricehamns tätort. Denna beskrivning utgör bilaga 1 till den ansökan.  

 

Området avgränsas i öster av Ätran och riksväg 46, Bjättlundavägen (väg 1834) i norr som går 

mellan riksväg 46 och Bjättlunda och i väster ligger Vistaberget. Projektet började med att leta 

efter en lämplig plats för ny fjärrvärmeproduktion för att ersätta anläggningen vid simhallen 

men har utökats i sin framtidsvision med ett kommande reningsverk med biogasanläggning, 

för att ersätta även denna centrala anläggning. Ytbehovet för tänkt verksamhet är ca 60 000 

kvm varav ca 30 000m2 (BTA) kommer att bebyggas.  

 

Att samlokalisera verksamheterna har många fördelar som inte minst vår grannstad Borås har 

pekat på. Exempelvis samordning av personal, personalutrymmen, transporter och inte minst 

energiflöden. Här har man möjlighet att på bästa sätt utnyttja mixen av fjärrvärme och biogas 

samt utnyttja spillvärme från avloppsvattnet. En framtida anläggning skulle också kunna sluta 

det lokala kretsloppet genom att bränna byggavfall från Övre Skog, röta insamlat matavfall 

samt bränna slam från reningsprocessen och återföra den ändliga resursen fosfor. Risken för 

luktproblem i ett nytt, tillika inkapslat reningsverk, är att anse som nästan obefintlig. Vid en 

samlokalisering så förbränner man dessutom frånluften i fjärrvärmeverket!   

 
En genomgång av länsstyrelsens webbGIS har inte visat på förhållanden som bedöms 
väsentligt påverkas av planerad verksamhet. Ätradalen är riksintresse för naturvård och 
kulturmiljövård. Det gäller såväl denna fastighet som intilliggande befintligt industriområde norr 
om aktuell fastighet och bedöms inte påverkas i större utsträckning av denna nyetablering. I 
det aktuella området finns inga kända fornlämningar eller andra kulturmiljöer som skulle kunna 
beröras. 
 

Vattenskyddsområde finns norr och strax öster om aktuellt område och vidare ner till Åsunden. 

Längs Ätran finns också strandskydd. Varken vattenskyddsområdet eller strandskyddet 

bedöms komma att beröras av planerad verksamhet. 

 

Det finns inga lagstadgade krav vad gäller avstånd till annan verksamhet kring en 

förbränningsanläggning eller ett reningsverk. Närmaste bostad ligger ca 300 m öster om 

aktuell fastighet och öster om Ätran. Vilket är betydligt längre ifrån bostäder än vad vi idag har 

vid pelletspannan vid simhallen respektive reningsverket vid Åsunden.  

 
Den förhärskande vindriktningen är rak västlig i ett område begränsat av Göteborg, Visby och 
Stockholm1. Den förhärskande vindriktningen lokalt öster om Vistaberget är okänd men kan 
förmodas vara gynnsamt syd-sydvästlig.  
 

                                                 
1 Sveriges vindklimat 1901-2008, Analys av förändring i geostrofisk vind, Metrologi nr 138/2009 
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In- och utfart till området planeras ske från norr på väg 1834 (vid Vattenfalls mottagnings-

station) inte från den s k skidvägen, se bilaga 2. Till planbegäran bifogas också en 

lokaliseringsutredning som bättre beskriver val av område.   
 

Nedan presenteras de två delarna närmre var för sig, där fjärrvärmen är det som först står på 

tur. Reningsverket är grovplanerat till år 2030.       
 

 

Bakgrund fjärrvärme 
 
Ulricehamns Energi har för avsikt att anlägga en ny panncentral för fjärrvärme som ersättning 
för befintlig pelletspanna vid sim- och idrottshallen i Ulricehamn. Den befintliga pannan är 
ålderstigen samt har för liten kapacitet vilket ibland medför en dyrare och miljöskadlig 
oljekörning. Den nya större anläggningen kommer att eldas med skogsflis. En placering vid 
simhallen är inte möjligt pga. av platsbrist och inte heller lämpligt sett ur utsläppsynpunkt eller 
dess tunga transporter i skolmiljö.   

 
Placering 
Anläggningen är tänkt att placeras i anslutning till Vattenfalls mottagningsstation i Vist. Ett 
flertal andra placeringar (Rönnåsen, Logistikpartner, längre ut på Vist m.fl.) har undersökts 
men ingen plats har samma förutsättningar som den här. Exempel på fördelar är att 
stamledningen går igenom området vilket sparar mycket pengar på minskat 
rördragningsbehov. Den ligger efter Agroenergi Neova Pellets AB:s produktionsanläggning 
men innan staden vilket gör att vi kan samköra anläggningarna. En samkörning leder till en 
ökad spillvärmeproduktion jämfört med idag till nytta för miljö och ekonomi. Tomten ligger 
utanför staden, i rätt vindriktning (norrut) och granne till befintlig teknisk verksamhet 
(Vattenfalls mottagningsstation). Det finns inte heller några närliggande bostadshus. Ytan är 
också tillräckligt stor för att framtidssäkra fjärrvärmen om mer produktion behövs eller 
exempelvis samarbetet med pelletsfabriken av någon anledning skulle upphöra. I diskussioner 
med tjänstemännen på kommunen framkom också andra hinder för de alternativa platserna 
såsom fornminnen, för centralt, för nära Ätran etc.  

 
Panncentralen  
Anläggningen är till en början planerad att omfatta en panncentralsbyggnad med en panna för 

flis från hyggesavfall, grenar och toppar (grot) med ca 4MW effekt (dagens pelletspanna har 

2,5 MW).  

Vidare kommer det att byggas bränslelager under tak (minst dimensionerat för 2-4 veckors 

drift) och en mindre sidobyggnad som inrymmer personalutrymmen, reservkraft, pumpar mm. 

Möjligen kan denna byggnad byggas ihop med panncentralsbyggnaden. 

Den totala ytbehovet för en framtidssäkrad anläggning dvs. inkl. ytterligare produktion i 

framtiden, beräknas till ca 30 000 kvm.    

 
Bränslehantering och transporter 
Flisen, kommer att levereras till anläggningen med lastbil. Bränslet kommer att tippas i ficka 
inomhus. Vid höglast vintertid beräknas lagret fyllas på med motsvarande ca en lastbil per dag. 
Samtidigt minskar dock transporterna mellan den närliggande pelletsfabriken och den centralt 
belägna panncentralen vid simhallen.  
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Bränslet håller vid leverans normalt en fukthalt på 50-60% och har därför en liten andel 
finfraktion och det bränsle som lagras utomhus kommer till största delen behålla sin fukthalt. 
Normalt sett är det endast vid mycket torr väderlek under en längre period som fukthalten i 
bränslet förändras markant. Bränslelagret hålls dessutom på en sådan nivå så att bränslet inte 
blir liggande onödigt länge för att undvika röta. Risken för spridning av damm vid hanteringen 
är därmed att anses som mycket liten.  
 
Beroende på leveransförhållanden för bränslet i framtiden kan även flisning av klentimmer och 

grot förekomma i anslutning till anläggningen. Denna verksamhet som bedöms vara 

begränsad till 10-15 dagar per år, anpassas då till tid och väderförhållanden så att störningar i 

form av buller och damm för omgivande verksamhet minimeras. 
 
Utsläpp till luft 
Som nämnts tidigare kommer den nu aktuella pannan vara runt 4 MW (exklusive 

rökgaskondensering) och eldas med grot/skogsflis. Biobränslen innehåller vissa halter av 

mineraler m.m. vilket ger en del stoftmängder när det eldas. För att ta bort och rena eventuella 

utsläpp till luft används cykloner och filter enligt senaste teknik. Då pannan även förses med 

rökgaskondensering så renas rökgaserna ytterligare en gång innan den kommer ut. Så vid 

normaldrift blir det över huvud taget inga märkbara stoftmängder till luft. Det som gör att 

”röken” kan synas beror på att den innehåller ljus vattenånga precis som på pelletsfabriken om 

än att den senare förstås producerar avsevärt mer och under längre tid på året.  

 

Skorstenen kommer också att anpassas i höjd så att den förbygger olägenheter i 

omgivningen. En fördel här är att den förhärskande vindriktningen leder bort från staden. En 

noggrannare beskrivning av bl.a. detta kommer att ske i samband med framtagande av en 

Miljökonsekvensutredning för den samlade verksamheten vid detaljplaneärendet.   

  

Möjlig framtida anläggning 
Som vi nämnt tidigare i texten så säkrar vi fjärrvärmens framtid via storleken på 

ytan utifall mer produktion skulle behöva tillkomma pga. tillväxten i kommunen 

eller om samarbetet med Agroenergi Neova Pellets AB mot förmodan skulle 

upphöra. Vid ett sådant scenario kan anläggningen kompletteras med ytterligare 

en 4 MW skogsflispanna som nämnts ovan (för tillväxten) samt en RT-flispanna 

på 8 MW där vi kompletterar förbränningen av skogsflis med byggavfall från 

Övre Skog och slam från reningsprocessen (för att kunna ersätta nuvarande 

spillvärmeleverantör).  
 

 

Bakgrund reningsverk 
 
Reningsverket i Ulricehamn ligger idag centralt i staden och för att bl.a. få tillgång till attraktiva 
markområden vid Åsundens strand har det funnits planer och önskemål om att flytta 
reningsverket i samband med att det behöver ersättas. Ett antal alternativa lösningar har 
diskuterats. Ett av alternativen var att förlägga reningsverket i Timmele som ligger ca 7 km norr 
om Ulricehamn, ett annat alternativ var en överföringsledning till Borås.  I korthet kan sägas att 
det andra alternativet blev för dyrt och det första alternativet möjligt men det kräver mycket 
långa och dyra rördragningar.  
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Denna nya placering på Vist är bättre sett både från ekonomisk synpunkt (ex. mindre 
rördragning, pumpenergi och samordningsfördelar med fjärrvärmen) som ur miljösynpunkt 
(gemensamt energisystem, mindre energiåtgång).  

 

Befintligt reningsverk  
Det nuvarande reningsverket i Ulricehamn byggdes 1955 och är ombyggt ett flertal gånger 
genom åren för att klara successivt högre ställda krav på rening.  
 
Ulricehamns reningsverk är dimensionerad för 12 500 pe (personekvivalenter, 1 pe motsvarar 
en belastning på 70 g BOD7, d.v.s. organiskt material) och klarar nuvarande krav. På 15 års 
sikt med tillväxt och allt strängare reningskrav bedöms verket behöva ersättas i sin helhet.  

 

Ett nytt reningsverk  
Genom att Ulricehamns befintliga reningsverk ligger inom ett detaljplanelagt område direkt intill 
Åsunden med bostäder i sin omedelbara närhet bedöms lösningen att bygga ett nytt 
reningsverk på en ny plats som fördelaktigast. Den gamla anläggningen måste också fungera 
ända tills den nya tar över driften. Man kan vidare utgå från att utsläppskraven kommer att öka 
i framtiden både från nationellt- och från EU håll och det går inte att lägga till, lappa och laga 
hur länge som helst. En ny anläggning innebär också en minskad miljöbelastning för Åsunden. 
 
Ett nytt reningsverk dimensioneras för ca 20 000 pe och ska förutom avloppsvatten från 
Ulricehamn även framtidssäkras med att kunna ta emot avloppsvatten från kommunens näst 
största reningsverk i Timmele. Den totala ytbehovet för en avloppsanläggning inklusive 
rötkamrar, biogasproduktion samt en viss flexibilitet för framtida krav beräknas även i detta fall 
till ca 30 000 kvm. 
 
Sammanfattningsvis behövs ett nytt avloppsreningsverk byggas för att:  

- förse Ulricehamn med en infrastruktur som går i takt med stadens utveckling.  
- klara miljökraven för framtida utsläpp av avloppsvatten.  
- ge möjlighet för staden att använda frigjorda centrala ytor för annan verksamhet.  

 
Eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken kommer frågor som rör 
verksamhetens påverkan på omgivning när det gäller till exempel risker, utsläpp, buller och 
lukt med mera att utredas i en miljökonsekvensbeskrivning innan tillstånd lämnas och därför 
berörs de enbart i korthet nedan.  
 
Utsläpp till vatten 
En överföringsledning kan förläggas från nuvarande reningsverk i Ulricehamn dit allt spillvatten 

samlas upp idag vidare norrut utmed den nedlagda järnvägen som idag är en cykelväg. En ny 

pumpstation byggs där Ulricehamns avloppsreningsverk är placerat idag. 

En utloppsledning läggs i samma schakt som överföringsledningen för att transportera 

utgående avloppsvatten tillbaka till Åsunden och befintlig utsläppspunkt. Detta görs för att inte 

påverka Ätran som rinner från aktuellt område söderut och mynnar ut i Åsunden. Den aktuella 

delen av Ätran ligger i ett vattenskyddsområde. 
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Utsläpp till luft 
Den största påverkan på luftmiljön från reningsanläggningar är avgasutsläppen från 

transporter till och från reningsverket. Dessa är samma oavsett placering men här tror vi på en 

viss minskning pga. en samordning med fjärrvärmens behov. Utöver dessa avgaser är utsläpp 

av illaluktande ämnen från reningsprocessen och slamhanteringen en möjlig olägenhet. 

Genom ny teknik och inkapsling av verket anses den risken som mycket liten speciellt via en 

samlokalisering. Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig så vinden blåser i huvudsak 

också från tätorten och de närmaste liggande bostäderna. Självklart har mycket teknisk 

utveckling skett inom detta område sedan det befintliga verket byggdes och mer kommer att 

ske innan det nya står färdigt. Likaså har estetiken och kraven på utseende rört sig framåt på 

ett positivt sätt.   

 

Buller 
Vanligaste källor till buller på ett reningsverk är blåsmaskinerna samt vissa transporter till och 

från anläggningen. Blåsmaskinerna kommer att vara uppställda i speciellt ljudisolerade 

utrymmen och transporter av kemikalier och slam behöver inte gå genom bostadsområden 

som idag. 
 

Sammanfattning 
De nya anläggningarna på ett Energi. & Miljöcenter kommer att ge miljövinster såsom:  

- högre resurseffektivitet 
- minska andelen fossil energi 
- minska mängden utsläpp till Åsunden 
- minska antal transporter i centrum  
- möjliggöra gemensamt energiflöde  
- samt säkra nuvarande och framtida värme- och reningsbehov för invånarna 

 

 

 
 

Ulricehamn 2016-06-16 
 
Jerker Larsson 
 
Projektledare 
Energi & Miljöcenter 
Ulricehamns Energi AB 
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1 Inledning
I denna bilaga till lokaliseringsutredningen för ett nytt Energi- och Miljöcenter i Ulricehamns
kommun redovisas en fördjupning av vissa delar av lokaliseringsutredningen. I bilagan
finns förhållande avseende bl.a. möjliga recipienter för renat avloppsvatten, natur- och
kulturmiljöer inom utredningsområdet samt geotekniska förutsättningar. Här beskrivs också
de fem mest lämplig lokaliseringsalternativen mer utförligt.

I huvuddokumentet redovisas den slutliga bedömningen över förordade alternativ.

2 Recipient för renat avloppsvatten
Utloppsledningen för renat avloppsvatten från reningsverket ska kunna anslutas till lämplig
recipient, där utsläpp av renat avloppsvatten kan göras utan att oacceptabel påverkan på
miljön i recipienten uppstår. Detta innebär att ett mindre vattendrag är olämpligt som
recipient, då utsläpp av avloppsvatten från en stad av Ulricehamns storlek skulle medföra
stor påverkan på vattendragets miljö. Reningsverket bör rimligen lokaliseras i närheten av
lämplig recipient, för att minimera behovet av utloppsledning och pumpstationer. De
recipienter där förutsättningarna har bedömts är i denna utredning Åsunden och Ätran.

2.1 Åsunden

Åsunden är en större, mesotrof sprickdalssjö med mycket hög biologisk funktion och
förekomst av rödlistade arter. Vattenförekomsten (sjö) Åsunden1 sträcker sig från
Ulricehamn och söder ut längs med sjön Åsunden. Området är 33 km2 stort.

Miljökvalitetsnorm

Sjöns ekologiska status fastställdes 2009 till God ekologisk status. År 2013 sänktes dock
nivån till Måttlig med motiveringen att övergödning och ändrad hydromorfologi genom
fysisk påverkan är utslagsgivande för bedömningen. Dåliga syrgasvärden i bottenvattnet
är det tydligaste tecknet på övergödningsproblem, främst i Yttre Åsunden. Näringsämnes-
halten ligger nära gränsen till God status medan halten klorofyll visar på God status. Den
förändrade hydromorfologin påverkar ekologisk status genom att fiskar och andra djur bara
delvis kan vandra naturligt i vattensystemet, eftersom Ätran har definitiva vandringshinder
både uppströms och nedströms sjön. Den nya statusen är inte fastställd.

Kvalitetskravet är God ekologisk status 2015.

Sjöns kemiska ytvatten status fastställdes 2009 till God kemisk ytvattenstatus. År 2013
sänktes dock nivån till Uppnår ej god status med motiveringen att halten av Kvicksilver (Hg)
som omfattas av den kemiska statusen har genom direkta mätningar i sjön eller
extrapolerat från mätningar i angränsande eller liknande sjöar visat sig överskrida sin
miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som därmed ”Uppnår ej god status” (jmfr

1 SE639683-134896
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individuella parameterbedömningar under Kemisk status). Bedömningen har god tillförlitlig-
het..

Kvalitetskravet är God kemisk ytvattenstatus 2015.

Tänkbara utsläppspunkter
Utsläpp från befintligt reningsverk sker redan idag till Åsunden. Sjön är vid tätorten grund
och flödet från Ätrans mynning bidrar till en djupfåra i sjöns norra del. En utsläppspunkt i
Åsunden bedöms därför som mest lämplig oavsett lokalisering. För utsläppspunkt i
Åsunden rekommenderas att nuvarande utsläppspunkt används även i framtiden.

2.2 Ätran

Miljökvalitetsnorm

Vattenförekomsten (ytvatten) Åsarp-Åsunden2 sträcker sig från Ulricehamn ända upp till
där Åsakabäcken flyter samman med Ätran norr om Åsarp. Vattendraget är ca 37 km långt.

Vattenförekomstens ekologiska status fastställdes 2009 till God ekologisk status. År 2013
sänktes statusen till Måttlig. År 2014 fick vattenförekomsten ett tidsundantag till 2021.
Motiveringen: Vattenförekomsten har sämre än god ekologisk status och en orsak till detta
är att här finns en fysisk påverkan som orsakats av människan. Dammar och andra hinder
kan hindra fiskar och andra vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. Djur och växter
kan sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen på grund av exempelvis strandskoning och
uppodlad mark. Problemet kan åtgärdas med att vattendraget återställs i ett mer naturligt
tillstånd. Skälet till tidsundantaget är orimliga kostnader på grund av att den administrativa
kapaciteten är otillräcklig eftersom tillsyns- och omprövningsprocesser är tids- och
resurskrävande.

Kvalitetskravet är God ekologisk status 2021.

Vattenförekomstens kemiska ytvatten status fastställdes 2009 till Uppnår ej god status.
ytvattenstatus. I motiveringen i arbetsmaterial från 2016 står följande; Halten av Kvicksilver
(Hg) som omfattas av den kemiska statusen har genom direkta mätningar i sjön eller
extrapolerat från mätningar i angränsande eller liknande sjöar visat sig överskrida sin
miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som därmed ”Uppnår ej god status”.

Vattenförekomsten uppnår inte god status med avseende på polybromerade difenyletrar
(PBDE). Detta med anledning av ett nytt Europeiskt gränsvärde för PBDE (kongenerna 28,
47, 99, 100, 153 och 154) i fisk, som tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten.
Bedömningen är en nationell extrapolering. I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG
samt 2013/39/EU) anges gränsvärdet för PBDE i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram
våtvikt (ug/kg vv).

Kvalitetskravet är God kemisk ytvattenstatus 2015.

2 SE642339-136253
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Flöden i Ätran

Flödesstatistik från SMHI för perioden 1981-2010 visar att medelvattenföringen (MQ,
medelvärdet av varje års medelvattenföring) i Ätran har varit ca 6 m3/s och medellågvatten-
föringen (MLQ, medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring) har varit ca 1,25 m3/s.
Vattenflödet per månad enligt VISS 1981-2013 (modellerat S-Hype) visar på ett minflöde
på 0,6 m3/s i september 1989. Uppgifterna från SMHI och VISS är beräknade. Under några
år (1985-1994) har flödet uppmätts ungefär en gång per vecka i Ätran vid Nybygget
nedströms Timmele. Dessa mätningar visar att flödet i Ätran kan vara så lågt som ca 100
l/s (0,1 m3/s) under sensommaren, enligt uppgift från miljöinspektör Pär Norgren på
Ulricehamns kommun. Ett flöde på 100 l/s motsvarar ungefär medelflödet från det nya
reningsverket.

Tänkbara utsläppspunkter
Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra
Götalands län. Svenljunga kommunen driver tillsammans med fyra fiskevårdsområden ett
projekt med målsättningen att skapa ett 3 mil långt sammanhängande öringsvatten i Ätran
från Forsa i Tranemo kommun till Ljungafors utanför Svenljunga samhälle. Målet är att få
en stark och livskraftig stam av Ätranöring. Projekt har också genomförts för att skapa
möjlighet för öringen att vandra upp i Ätran från Åsunden.

Flödet i Ätran kan vara lågt under sommarperioderna och med förväntade klimatför-
ändringar3 med högre vinterflöden och vårflödestoppar som försvinner samt en längre
säsong med lägre flöden under sommaren bedöms Ätran inte att vara en lämplig recipient
för mottagande av avloppsvatten från ett reningsverk för Ulricehamn även om det skulle
lokaliseras norr om Åsunden.

3 Framtidsklimat i Västra Götalands län - enligt RCP-scenarier, SMHI Klimatologi nr 24 2015.
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3 Aspekter vid lokalisering
Inom utredningsområdet finns ett antal förutsättningar och konkurrerande intressen som
bör tas hänsyn till. Identifierade lokaliseringsalternativ har analyserats med avseende på
relevanta miljöaspekter samt praktiska aspekter. De aspekter som har bedömts i denna
lokaliseringsutredning redovisas i detta avsnitt.

3.1 Avstånd till anslutningspunkt

3.1.1 Reningsverk

Placeringen av det befintliga reningsverket har en avgörande inverkan på lämplig placering
av ett nytt reningsverk. Avloppsvatten från tätorten kommer även i framtiden att till större
delen ledas från platsen för nuvarande reningsverk via en överföringsledning till det nya
reningsverket. Detta gäller även om vissa delar av befintligt ledningsnät skulle kunna
anslutas till det nya reningsverket. Ju längre överföringsledningen är, desto större blir
kostnaden, dels för anläggandet av ledningen i sig, dels för energiåtgång till följd av
pumpning under driftskedet. Energiåtgång till följd av pumpning påverkas i hög grad även
av en ny placering som ligger förhållandevis högt vilket medför stora nivåskillnader till/från
befintligt reningsverk. Det finns således även en energiaspekt på begränsningen av
avståndet från befintligt reningsverk. Det finns också en påtaglig risk för svavelväte vid
långa överföringsledningar.

Med anledning av ovanstående resonemang bör avståndet från det befintliga reningsverket
till det nya inte överstiga 7-8 km fågelvägen. Avståndet har dock begränsats ytterligare av
de stora nivåskillnader som finns öster och framför allt väster om Ätran och Åsunden. En
avståndsangivelse som avser fågelvägen, innebär att överföringsledningen i verkligheten
blir betydligt längre. Ledningssträckningen kan sällan följa fågelvägen, utan måste
anpassas till fysiska förutsättningar i ledningsområdet.

3.1.2 Fjärrvärmeverk

För att ett nytt fjärrvärmeverk ska kunna utnyttjas optimalt, behöver den anslutas till en
punkt inom det befintliga fjärrvärmenätet som kan ta emot dess fulla effekt. Av Figur 1
framgår fjärr-värmenätets utbredning i Ulricehamn.

Avståndet mellan det nya fjärrvärmeverket och lämplig anslutningspunkten i nätet är
avgörande, dels för kostnaderna för att bygga ledningen, dels för driftkostnaderna i form
av värmeförluster och pumpenergi. För att även fortsättningsvis kunna utnyttja optimalt
med spillvärme från pelletsfabriken måste fjärrvärmeverket ligga så till att allt returvatten
först passerar pelletsfabriken och sedan värms ytterligare i det nya fjärrvärmeverket. Det
finns således även en energiaspekt även här på begränsningen av avståndet till befintlig
anslutningspunkt. Sammantagen gör detta att de platser som kan komma ifråga bör ligga i
närheten av befintlig kulvert mellan Vist och tätorten.
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Figur 1 Fjärrvärmenätets utbredning i Ulricehamn
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3.2 Planförhållanden och markanvändning

För kommunen finns översiktsplan antagen 2015 (ÖP), fördjupad översiktsplan 2001
antagen 2008 (FÖP) samt antagna (gällande) och pågående detaljplaner. I analysen har
alternativen ställts mot ÖP, FÖP samt antagna och pågående detaljplaner.

I ÖP finns tre möjliga alternativa lokaliseringar för reningsverk; Ekered, Marbäck och
Timmele. De tre alternativen härstammar från en lokaliseringsutredning som genomfördes
2009.

Av ÖP framgår:

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder (fr.o.m.
2014- 07-01), och

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket miljöbalken.

Den fördjupade översiktsplanen för Ulricehamns tätort visar hur tätorten och dess närmaste
omland planeras att se ut år 2020.

Detaljplanerna definierar markanvändningen ytterligare jämfört med ÖP. Om detaljplan
saknas eller om antagen detaljplan inte motsvarar nyttjandet för ett Energi- och Miljöcenter
måste en ny detaljplan tas fram. Kan reningsverket och/eller fjärrvärmeverket lokaliseras
på fastighet som är detaljplanelagd för liknande verksamhet är detta en styrka men inte
avgörande om andra faktorer väger över till annan plats.

3.3 Natur- och kulturmiljö
Natur- och kulturmiljöintressen står ofta i konflikt med nyetableringar. Det är i kommunens
intresse att i möjligaste mån undvika skada på utpekade bevarandevärden ur natur- och
kulturmiljösynpunkt. Ur denna aspekt är alternativ som inte, eller endast i liten omfattning,
interfererar med sådana intressen att föredra.
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3.3.1 Naturmiljö

Inom kommunen finns två riksintressen för naturmiljö samt ett naturreservat som delvis
omfattas även av två Natura 2000 områden, se Figur 2.

Figur 2 Naturmiljöer inom eller i anslutning till utredningsområdet.
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Riksintresse Ätradalen

Riksintresset (NRO 14129) består av ett representativt odlingslandskap, med lång
kontinuitet och stort inslag av naturbetesmarker och naturlig slåttermark. Växtsamhällena
är art- och individrika, med flera rödlistade arter. I helhetsmiljön ingår även ängs- och
hagmarks-objekten Baktrågen, Södra Dalum, Östra Dalum, Trädet, Ormestorp och Smula
åsar. Maderna längs norra delen av Ätran är representativa för den naturgeografiska
regionen och utgör en viktig lokal för ett stort antal rastande fåglar. I Ätradalen finns en
mångfald geomorfologiska former som speglar isavsmältningens förlopp och landskapets
utveckling. Ätradalens rikkärr och rika källkärr är representativa för den naturgeografiska
regionen och hyser en rik flora.

Området mellan Ulricehamn och Dalum präglas helt av mäktiga finsediment (sand och mo)
avsatta i en issjö (forn-Åsunden). Ätran har i dessa skurit ut meanderslingor och avsnörda
korvsjöar. Biflöden till Ätran har skurit ut bäckraviner. Jordarterna i dalgången är kalkhaltiga
och har transporterats av inlandsisen från Falbygdens kambrosiluriska bergarter. Genom
kalkinnehållet får åsarna, kullarna och terrassbrinkarna en artrik flora som tillhör den
stäppartade torrängen med ett stort inslag av sällsynta växter som drakblomma,
trollsmultron, smalbladig lungört och vingvial. Dessutom förekommer backsippa, gullviva
samt blodnäva och brudbröd i stor mängd.

Riksintresse Åsunden-Torpasjöområdet

Riksintresset (NRO 14160) omfattar Åsunden och Torpasjöområdet. Kring sjöarna finns
stora områden med ädellövskogar som hyser en för regionen sällsynt rik och varierad
lundflora. Herrgårdsmiljöernas ekhagar rymmer ett flertal mycket grova träd som bl.a. hyser
rödlistade insekter. Helhetsmiljön rymmer även flera odlingsmiljöer med lång agrarhistorisk
kontinuitet. Flera ängs- och hagmarksobjekt ingår. Bergamossen är en stor, relativt orörd,
svagt välvd mosse representativ för den naturgeografiska regionen.

Åsunden är en större, mesotrof sprickdalssjö med mycket hög biologisk funktion och
förekomst av rödlistade arter.

Kråkebobergs naturreservat och Natura 2000 område

Naturreservatet omfattar lövskogsbestånd vid de båda bergen Kråkeboberg och Åsakullen
på Åsundens västra sida. De utgör viktiga värdekärnor i en trakt med särskilt värdefulla
lövskogar kring sjöarna Torpasjön, Sämsjön, Åsunden och Yttre Åsunden.

Reservatet innehåller höga naturvärden av flera olika slag, främst knutna till lövskogarna
med dess rika lundflora, skyddsvärda moss- och lavflora och äldre trädskikt. Här finns ett
betydande inslag av äldre träd och död ved. Miljöer av denna typ är en ovanlig företeelse i
länet och även i resten av landet. Skogarna med anslutande hagmarker och öppen mark
vid sjön Åsunden har estetiska värden och är av betydelse för landskapsbilden. Insprängt
i naturreservatet finns även två Natura 2000 områden som är skyddade enligt art- och
habitatsdirektivet.

Här finns många näringskrävande lundväxter som blåsippa, lungört, tandrot, gulsippa,
myskmadra och vårärt.
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Söder om utredningsområdet ligger ett naturreservat och Natura 2000 område,
Korpebobergs lövskogar. Ädellövskogsbestånden i området med en rik, kalkpåverkad och
lundartad flora och en rik fågelfauna bedöms inte påverkas av ett fjärrvärme-verk och/eller
ett reningsverk inom utredningsområdet. Även landskapets stora kulturhistoriskt värde
bedöms inte påverkas av planerade lokaliseringar inom utredningsområdet.

3.3.2 Kulturmiljö

Inom kommunen finns riksintresse för kulturmiljö och några övriga områden med kultur-
miljövärden samt en större mängd fornlämningar, se Figur 3.

Figur 3 Kulturmiljöer inom eller i anslutning till utredningsområdet.
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Ätrans dalgång [KP 49/50] (Blidsbergs, Dalums, Gällstads, Humla, Kölaby, Marbäcks,
Södra Säms, Timmele och Ulricehamns sn)

Dalgångsbygd som haft stor betydelse för kommunikationer och kulturimpulser mellan Syd-
och Mellansverige som bl.a. kommit till uttryck i Ulricehamns medeltida stadsbildning och
som genom ett rikt innehåll av bl.a. fornlämnings-, by- och herrgårdsmiljöer avspeglar ett
mycket långt kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan stenåldern.

Riksintresset omfattar rika fornlämningsmiljöer med lämningar från samtliga förhistoriska
perioder bestående av boplatser, gravar, hällristningar, fossil åkermark, hålvägar,
runstenar och fornborgar mm. Det finns även kyrkomiljöer med medeltida kyrkor, bymiljöer
med outskiftad bebyggelse och välbevarade byggnader, agrarhistoriskt intressant odlings-
landskap med ängs- och hagmarker, äldre vägstrukturer och herrgårdsmiljöer. Även
Ulricehamns stadskärna med sitt i huvudsak medeltida gatunät och torgbildning med
medeltida kyrka och rådhus från 1789 ingår i riksintresset liksom den småskalig
bebyggelsen från 1700-och 1800-talen. Tätortens utvidgningsområden från tiden kring
sekelskiftet 1900 med terränganpassat planmönster och stora villor finns inom riks-
intresset.

Timmele kulturmiljö

Den rika förekomsten av bl a fornlämnings-, by- och herrgårdsmiljöer runt Timmele
avspeglar ett mycket långt kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan stenåldern.
Kulturlandskapet består även av betade marker som på flera platser uppvisar lång brukar-
kontinuitet.

Kullen-Ubbarp, Ulricehamns stad med Brunn och Vist f.d. socknar.

Ett bevarandeområde med åker- och hagmarker strax öster om Vists kyrka. I norr en
moränrygg med koncentrerad egnahemsbebyggelse. På moränryggen finns en hällkista,
daterad till yngre stenålder, samt stensättningar och högar vilka brukas dateras till
järnåldern. I områdets södra del, i en svag västsluttning, återfinns företrädesvis
järnålderslämningar, bl.a. högar, rösen och stensättningar. Fornlämningarna är belägna på
impediment i åkermarken eller i hagmark. I södra delen av området finns en stor mängd
odlingsrösen. Kulturmiljön har utvärderats av länsstyrelsen och beskrivs som ett
odlingslandskap med fossil åkermark och fornlämningar, främst gravar4.

4 Ulricehamns kommun. Kulturhistorisk utredning 26, del 2. Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.
Vänersborg, 1981.
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3.4 Geoteknik

Ätradalen är en sprickdal i en västlig utlöpare av sydsvenska höglandet. Under år-
miljonernas lopp har inlandsisar och vattendrag transporterat bort det lösvittrade och
lossbrutna berget i denna sprickzon och fört ut det mot havet i sydväst. Resultatet har blivit
en starkt markerad dalgång med branta sidor. Ulricehamn ligger ungefär i centrum av
utlöparen från sydsvenska höglandet och här är också dalgången djupast nedskuren.
Höjdskillnaden mellan Åsunden och Vistabergen. på dalgångens västra sida är sålunda
mer än ca 160 m.

Den senaste landisen transporterade bort stora mängder lösmaterial ur dalgången och när
isen smälte från detta område för ca 12 000 år sedan bildades den långa sjö som senare
fick namnet Åsunden. I början sträckte den sig emellertid betydligt längre norrut kanske
ända upp till Dalum, ca 10 km norr om Ulricehamn.

Mellan Timmele och Ulricehamn täcker dalfyllnaden praktiskt taget hela dalgången med
undantag för Ätrans erosionsfåra - och blir mot söder allt finkornigare. I trakten av
Nyboholm och vid Vistaholm går t.o.m. lera i dagen. Djupa dalar, vilka är resultatet av
bäckerosion, skär genom dalsedimenten på många ställen, t.ex. vid Timmele och vid
Kroken. Rullstensåsen sticker upp genom dalsedimenten här och var - bl.a. vid Skogskvarn
söder om Timmele. Här ligger också dalgångens enda förekomst av flygsand.

Ätrans erosionsdal med meandrar och korvsjöar bildar ett unikt stycke natur i Sydsverige.
Detta avsnitt av Ätradalen utgör ett område som ur geovetenskaplig synpunkt är skyddsvärt
och där ingrepp i möjligaste mån bör begränsas.

Någon översiktlig studie av de geotekniska förutsättningarna har inte genomförts för de
aktuella områdena. I några fall hänvisas till tidigare geotekniska utredningar för de mest
lämpliga alternativen.

3.5 Landskapsbild och topografi

Påverkan på landskapsbilden styrs bl.a. av topografin inom och i omgivningarna samt
markanvändningen runt alternativet. Ett alternativ i anslutning till annan, väl synlig, industri-
verksamhet kan exempelvis innebära en betydligt mindre påverkan på landskapsbilden än
ett alternativ utan sammanhang med liknande byggnader.

Ur denna aspekt är alternativ med en begränsad påverkan på landskapsbilden ofta att
föredra framför mera exponerade lägen. Men en påverkan på landskapsbilden behöver inte
vara negativ utan en utstickande byggnad i skyltläge kan medföra något positivt, t.ex. i
anslutning till större genomfartsleder.

I den första gallringen av identifierade lokaliseringsalternativ har inte landskapsbilden eller
topografin varit utslagsgivande. Dock har ytor som ligger i kuperade miljöer eller på
bergsbranter markerats som mindre lämpliga. För de fem mest lämpliga alternativen
kommenteras landskapsbilden endast där det bedömts relevant.
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3.6 Klimat och översvämningsrisk
Hur klimatet i Västra Götalands län utvecklas beror på hur användningen av fossila
bränslen blir i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. I
rapporten Framtidens klimat i Västra Götalands län5 beskrivs dagens och framtidens klimat
baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade
utsläpp respektive höga utsläpp. RCP (Representative Concentration Pathways)-scenarier
beskriver resultatet av utsläppen, den så kallade strålningsbalansen i atmosfären, fram till
år 2100. I rapporten används två RCP-scenarier, RCP4.5 som bygger på begränsade
utsläpp, och RCP8.5 med höga utsläpp.

Temperaturen i Västra Götalands län beräknas öka med nära 3 grader till slutet av seklet
enligt RCP4.5 och nära 5 grader enligt RCP8.5. Vegetationsperioden ökar med 40-90
dagar och antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 18 dagar i följd
med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet.

Årsmedelnederbörden ökar med 10-25 %. Nederbörden ökar mest vintertid och vid slutet
av seklet visar RCP8.5 på ca 40 % ökning. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal
dygnsnederbörd kan öka med 10- 20% beroende på RCP-scenario.

Framtidsscenarierna visar på högre vinterflöden och vårflödestopparna har försvunnit.
Scenarierna visar även på en längre säsong med lägre flöden under sommaren.

De översvämningsnivåer för Ätran som myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) redovisar i uppdaterad översiktlig översvämningskartering6 visar kartor med
översvämningszoner vid 100-årsflöde, 200- årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF). 100-
årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till förväntade flöden år 2098.

Karteringen har gjorts på sträckan från Vist till utloppet i Kattegatt. Sträckan uppströms Vist
till Timmele är inte karterad. Kartläggningen är mer detaljerad än den tidigare översiktliga
översvämningskarteringen och är tänkt att kunna användas för insatsplanering av
räddningstjänstens arbete och som underlag vid kommunens riskhantering och
samhällsplanering. Kartan nedan visar vilka områden som sätts under vatten vid 100-
årsflöde, 200- årsflöde och beräknat högsta flöde för Åsunden och en bit uppströms i Ätran,
se Figur 4.

5 Framtidsklimat i Västra Götalands län - enligt RCP-scenarier, SMHI Klimatologi nr 24 2015.
6 Översvämningskartering utmed Ätran – Rapport nr: 34, 2015-10-21.
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Figur 4 Översvämningszoner vid 100-årsflöde, 200- årsflöde och beräknat högsta flöde för Åsunden
och en bit uppströms i Ätran. Källa Ulricehamns kommun.
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Kartan nedan visar vilka områden som sätts under vatten i Ätran från Åsunden upp till Vist
vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år, se Figur 5.

Figur 5 Översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år i Ätran strax uppströms Åsunden.
Källa: MSB.

3.7 Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden och gällande föreskrifter för dessa finns inom utredningsområde för
Källeberg, Timmele, Ulricehamns tätort och Marbäck, se Figur 6. Av föreskrifterna framgår
bl.a. att pålning och schaktning m.m. inom vattenskyddsområdet kräver tillstånd från miljö-
och byggnämnden.
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Figur 6 Vattenskyddsområden inom utredningsområdet.
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Målet med ett vattenskydd enligt miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människors
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ansvar för att förvalta naturen väl.

4 Lämpliga alternativ
De återstående fem lokaliseringsalternativen (7, 9, 11, 13 och 14) för nytt reningsverk
och/eller fjärrvärmenät som har ansetts mest lämpliga redovisas i detta avsnitt. Alternativen
är markerade i Figur 7 med fyrkanter (ca 245x245 m). Observera att fyrkanterna inte
symboliserar en fast plats för ett reningsverk utan endast en möjlig yta på 6 ha (60 000 m2).
För alternativ med endast fjärrvärmeverk eller reningsverk är ytbehovet dessutom endast
3 ha (30 000 m2).

Figur 7 Kvarvarande fem alternativ 7, 9, 11, 13 och 14.
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Av de kvarvarande alternativen är en av dem möjliga för etablering av endast ett nytt
reningsverk, alternativ 11. Två av alternativen medger lokalisering av endast nytt fjärr-
värmeverk, alternativ 13 och 14. På de övriga två alternativen kan en samlokalisering dvs
ett Energi- och Miljöcenter etableras. Målet med lokaliseringsutredningen är att hitta den
lämpligaste placeringen för ett reningsverk och för ett fjärrvärme-verk.

Inom kvarvarande lokaliseringsalternativ förekommer intressen som direkt eller indirekt
bedöms kunna påverkas av en framtida etablering. Detta redovisas nedan där varje
alternativ beskrivs utförligt.

4.1.1 Alternativ 7 - Vist

Alternativet ligger ca 3,5 km norr om tätorten (Stora torget) och nära Vattenfalls
mottagningsstation i Vist, se Figur 8.

Figur 8 Förhållanden vid alternativ 7
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4.1.1.1 Natur- och kulturmiljö
Alternativet ligger inom riksintresset för naturvård (NRO14129) Ätradalen samt inom
riksintresset för kulturmiljö (KP49) Ätrans dalgång.

Närheten till Ätran med dess biologiska och geovetenskapliga värden innebär risk för att
naturvärden kan påverkas. Naturvärdesinventering krävs för att kunna bedöma
naturvärdena för det aktuella området.

4.1.1.2 Anslutning till recipient och befintligt reningsverk
Det renade avloppsvattnet leds till Åsunden och föreslås ha samma utsläppspunkt som
befintligt reningsverk har idag. Ledningen föreslås förläggas i eller i närheten av gång- och
cykelbanan utmed den gamla banvallen.

Ledningsdragningen till och från befintligt reningsverk blir ca 8 km.

4.1.1.3 Anslutning till fjärrvärmenätet
Alternativet ligger i direkt anslutning till stamledningen mellan Vist och centralorten

4.1.1.4 Nuvarande och planerad markanvändning
Alternativet ligger i ett område med naturbetesmark och skog, delvis används den som
betesmark för hästar. Marken ägs av Vattenfall och en privat ägare som är villiga att sälja
och de är även positiva till ett Energi- och miljöcenter. Området omfattas inte av detaljplan.
Skogen ger möjlighet till avskärmning av området.

4.1.1.5 Avstånd till bostäder
Närmaste bostad ligger ca 300 m från alternativet vilket även motsvara avstånd till samlad
bebyggelse. Bebyggelsen ligger öster om aktuellt område. Eventuell lukt- eller buller-
påverkan från reningsverket eller fjärrvärmeverket bedöms vara liten.

4.1.1.6 Geoteknik
Några tidigare utförda geotekniska undersökningar har inte kunnat identifieras. Förhållan-
den kan antas vara god då det befintliga industriområdet norr om området har goda
geotekniska förhållandena. Undersökningar och fältbesiktning krävs därför för att kunna
bedöma de geotekniska förhållandena.

4.1.1.7 Övrigt
Alternativet ligger i nära anslutning till Vattenfalls mottagningsstation  för eldistribution.

Alternativet kan ansluta till väg 1834 (Bjättlundavägen) och väg 46.Vatten från
reningsverket i Timmele kan överledas utan för stora ledningsdragningar eller energi-
förbrukning för pumpning.

4.1.1.8 Sammanfattande bedömning
Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Dessa värden
bedöms inte heller påverkas vid förläggning av avloppsledningar till och från befintligt
reningsverk tack vare att de kan förläggas i gång- och cykelbanan utmed den gamla
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banvallen som går förbi området. Anläggningen kommer troligen att synas från
skidanläggningen. Avstånden till anslutningspunkt för befintligt reningsverk och till recipient
är acceptabelt Avståndet för anslutning till fjärrvärmenätet är kort.

Marken ägs inte av kommunen men markägarna är villiga att sälja och är positiva till ett
Energi- och miljöcenter. Området omfattas inte av detaljplan men UEAB har ansökt om
planbesked för berörda fastigheter. Skogen ger möjlighet till avskärmning av området.

Förutsättningar är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande bostäder
när skyddsåtgärder vidtas för att begränsa störningar från anläggningen.

Området lämpar sig för samlokalisering eller särlokalisering där endast fjärrvärmeverket
eller reningsverket placeras på fastigheten.
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4.1.2 Alternativ 9 – Kvarteret Stålet i Vist industriområde

Alternativet ligger ca 4,5 km norr om tätorten (Stora torget) och väster om Ätran.
Alternativet ligger i södra delen av Vist industriområde, se Figur 9.

Figur 9 Förhållanden vid alternativ 9.

4.1.2.1 Natur- och kulturmiljö
Alternativet ligger inom riksintresset för naturvård (NRO14129) Ätradalen samt inom
riksintresset för kulturmiljö (KP49) Ätrans dalgång.

Alternativet gränsar till en bäckravin som ligger norr om området. Placering i Ätradalen med
dess biologiska och geovetenskapliga värden innebär risk för att naturvärden kan
påverkas. En naturvärdesinventering för att kunna bedöma naturvärdena för det aktuella
området krävs sannolikt för den del av området som inte är detaljplanelagd.

4.1.2.2 Anslutning till recipient och befintligt reningsverk
Det renade avloppsvattnet leds till Åsunden och föreslås ha samma utsläppspunkt som
befintligt reningsverk har idag. Ledningen föreslås förläggas i eller i närheten av gång- och
cykelbanan utmed den gamla banvallen.
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Ledningsdragningen till och från befintligt reningsverk blir ca 10 km.

4.1.2.3 Anslutning till fjärrvärmenätet
Alternativet ligger i nära anslutning till stamledningen mellan Vist och centralorten. Den
ledning som ligger i Industrivägen har dock för liten dimension varför en ny stamledning
måste grävas ca 500 m söderifrån.

4.1.2.4 Nuvarande och planerad markanvändning
Alternativet ligger till större delen inom Vist industriområde och det område som
identifierats vid kartanalysen omfattar ytor både väster och öster om Industrivägen.
Området öster om vägen är dock redan exploaterat och marken är inte tillgänglig. Den
kvarvarande ytan väster om vägen är endast 4,5 ha. En yta mindre än 6 ha kan begränsa
möjligheterna till framtida expansion av verksamheterna. Ytterligare mark, delvis
jordbruksmark behöver tas i anspråk väster om banvallen. Banvallen med gång- och
cykelväg samt fiberledningar, väster om området behöver då flyttas. Med denna lösning
blir tillgänglig yta ca 5,5 ha. Denna mark väster om banvallen ingår inte i detaljplan för
verksamhetsområdet.

Markytan består idag huvudsakligen av skog men också lite jordbruksmark.

Marken ägs inte av kommunen och området omfattas delvis av detaljplan för verksamhets-
område.

Flera fastighetsägare berörs, två privata och kommunen som äger banvallen.

4.1.2.5 Avstånd till bostäder
Närmaste bostad ligger ca 300 m från alternativet och öster om alternativet på ett avstånd
av ca 1 km ligger samlad bebyggelse. Eventuell lukt- eller bullerpåverkan från renings-
verket eller fjärrvärmeverket  bedöms vara liten.

4.1.2.6 Geoteknik
I det befintliga industriområdet är de geotekniska förhållandena goda. Grunden består av
fast lagrad sand till stora djup och bebyggbarheten är god.

Ytterligare undersökningar och fältbesiktning krävs dock för att kunna bedöma de
geotekniska förhållandena för det aktuella området.

4.1.2.7 Övrigt
Den begränsade ytan i ett industriområde medför att reningsverk och fjärrvärmeverk
kommer nära befintliga verksamheter. Norr om området ligger en livsmedelsindustri
(Wernerssons Ost). Avståndet är endas ca 80 m från tomtgräns.

Vatten från reningsverket i Timmele kan överledas utan för stora ledningsdragningar eller
energiförbrukning för pumpning.

Skog ger möjlighet till viss avskärmning av området.
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Alternativet kan ansluta till väg 1834 (Bjättlundavägen) och väg 46 via befintlig väg söderut
genom industriområde.

4.1.2.8 Sammanfattande bedömning
Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Dessa värden
bedöms inte heller påverkas vid förläggning av avloppsledningar till och från befintligt
reningsverk tack vare att de kan förläggas i gång- och cykelbanan utmed den gamla
banvallen som går förbi området. Men gång- och cykelbana med bl a fiberinfrastruktur
måste flyttas för att skapa en tillräckligt stor yta.

Avstånden till anslutningspunkt för befintligt reningsverk och till recipient är acceptabelt.
Avståndet för anslutning till fjärrvärmenätet är kort.

Marken ägs inte av kommunen (undantaget banvallen) men största delen av området är
redan planlagt för verksamheter. Skogen ger möjlighet till viss avskärmning av området
men en utbyggnad väster om banvallen innebär att jordbruksmark delvis tas i anspråk.

Förutsättningarna är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande
bostäder när skyddsåtgärder vidtas för att begränsa störningar från anläggningen.

Området lämpar sig för samlokalisering eller särlokalisering där endast fjärrvärmeverket
eller reningsverket placeras på fastigheten.
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4.1.3 Alternativ 11 – Timmele

Alternativet ligger söder om Timmele tätort, nära befintligt reningsverk men väster om
Ätran, se Figur 10.

Figur 10 Förhållanden vid alternativ 11.

4.1.3.1 Natur- och kulturmiljö
Alternativet ligger inom riksintresset för naturvård (NRO14129) Ätradalen riksintresset för
kulturmiljö (KP49) Ätrans dalgång samt delvis inom område som av kommunen utpekats
som värdefull kulturmiljö. Inom området finns även identifierade fornlämningar. Närheten
till Ätran med dess biologiska och geovetenskapliga värden innebär risk för att naturvärden
kan påverkas. Naturvärdesinventering krävs för att kunna bedöma naturvärdena för det
aktuella området.

4.1.3.2 Anslutning till recipient och befintligt reningsverk
Det renade avloppsvattnet leds till Åsunden och föreslås ha samma utsläppspunkt som
befintligt reningsverk har idag. Ledningen föreslås förläggas i eller i närheten av gång- och
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cykelbanan utmed den gamla banvallen. Ledningsdragningen till och från befintligt
reningsverk blir ca 15 km.

4.1.3.3 Nuvarande och planerad markanvändning
Alternativet ligger inom primärzon för vattenskyddsområde för vattentäkten Källeberg och
markytan består idag av jordbruksmark delvis omgiven av skog.

Marken ägs inte av kommunen och området omfattas inte av detaljplan.

4.1.3.4 Avstånd till bostäder
Närmaste bostad ligger ca 300 m från alternativet och nordost om alternativet på ett
avstånd av ca 600 m ligger samlad bebyggelse. Eventuell luktpåverkan från reningsverket
bedöms vara liten.

4.1.3.5 Geoteknik
Några tidigare utförda geotekniska undersökningar har inte gjort i detta område men för
Vist industriområde har en översiktlig geoteknisk undersökning tagits fram i samband med
detaljplaneprocessen för etapp 3 av industriområdet (Översiktlig grundundersökning för
planerad utbyggnad av Vist industriområde, Vägverket Konsult 2008-02- 04).
Undersökningen visar att det inte bedöms föreligga problem med stabilitet, sättning eller
dränering vid en fortsatt utbyggnad av industrifastigheter inom planområdet. Platån ovanför
Ätran med sand-finsand har goda geotekniska förutsättningar. Närmast Ätran vid befintligt
reningsverk är grundförhållandena dock komplicerade och erosionsrisk finns i rasbranter
mot Ätran.

Ytterligare undersökningar och fältbesiktning krävs för att kunna bedöma de geotekniska
förhållandena för det aktuella området.

4.1.3.6 Övrigt
Det befintliga reningsverket ligger på andra sidan Ätran, knappt 300 m öster om området.
En lokalisering som i ÖP beskrivs som möjligt läge även för ett framtida reningsverk. I den
lokaliseringsutrednings som genomförde 2009 har placeringen av ett nytt reningsverk i
anslutning till befintligt bedöms bli trångt. En placering på östra sidan om Ätran innebär
också att Ätran måste passeras vid ledningsdragning till och från befintligt reningsverk i
Ulricehamn. Tre alternativa ledningsdragningar har utretts 2009 där alternativet med
ledningar i banvallen har bedömts mest fördelaktigt.

Möjlighet finns till anslutning till mindre vägar med anslutning till väg 46 söder om Timmele.

Industriområdet vid betongfabriken planeras att utvidgas mot väster och kommer att
omfatta även befintligt reningsverk. Området kommer att ligga i nära anslutning till ett
verksamhetsområde.

Schaktning och pålning m.m. inom vattenskyddsområdet kräver tillstånd från miljön- och
byggnämnden.
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4.1.3.7 Sammanfattande bedömning
Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Dessa värden
bedöms inte heller påverkas vid förläggning av avloppsledningar till och från befintligt
reningsverk tack vare att de kan förläggas i gång- och cykelbanan utmed den gamla
banvallen som går förbi området.

Avstånden till anslutningspunkt för befintligt reningsverk och till recipient är långt men har
bedömts som acceptabelt.

Området är ett småskaligt jordbrukslandskap och marken ägs inte av kommunen. Skogen
ger möjlighet till avskärmning.

Förutsättningarna är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande
bostäder när skyddsåtgärder vidtas för att begränsa störningar från anläggningen. Om
förhärskande vindriktning är sydvästlig blåser vinden huvudsakligen mot Timmele tätort.

Området lämpar sig inte för samlokalisering utan endast för att placera ett reningsverk på
fastigheten.
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4.1.4 Alternativ 13 – Rönnåsen

Alternativet ligger i Rönnåsen, ca 3 km fågelvägen nordost om från Stora torget i
Ulricehamns och i anslutning till väg 40, se Figur 11.

Figur 11 Förhållanden vid alternativ 13.

4.1.4.1 Natur- och kulturmiljö
Alternativet berör inte några kända natur- eller kulturintressen.

4.1.4.2 Anslutning till fjärrvärmenätet
I området finns fjärrvärme men dimensionen på rörsystemet är inte tillräcklig för ett
fjärrvärmeverk. En ny ledning behöver förläggas från Jönköpingsvägen. Det går inte att
samköra anläggningen med spillvärmeproduktionen från Vist.

4.1.4.3 Nuvarande och planerad markanvändning
Alternativet ligger inom planerat industriområde och markytan består idag av skog.
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Marken ägs av kommunen och området omfattas av detaljplan. Planens syfte är att skapa
ett nytt verksamhetsområde i anslutning till den nya infarten från öster till Ulricehamn från
väg 40. Verksamhetsområdet ska dels erbjuda ett skyltläge för företag mot väg 40, dels
tillgodose det behov som finns för ytterligare ytkrävande verksamheter som finns i
kommunen.

Enligt planbeskrivningen för detaljplanen ska en närvärmeanläggning för t ex pellets
anläggas inom området.

4.1.4.4 Avstånd till bostäder
Närmaste bostad ligger ca 400 m från alternativet och avstånd till samlad bebyggelse är
ca 1 500 m. Eventuell lukt-eller bullerpåverkan från fjärrvärmeverket bedöms vara liten.

4.1.4.5 Geoteknik
De geotekniska förhållandena för byggande av vägar och byggnader är generellt goda
inom planområdet, enligt den översiktliga geotekniska undersökning som gjorts i samband
med planprocessen. Marken består i huvudsak av morän som är storblockig.

Ytterligare undersökningar och fältbesiktning krävs dock sannolikt för att kunna bedöma de
geotekniska förhållandena för det aktuella området.

4.1.4.6 Övrigt
Alternativet ligger i skog och i nära anslutning till väg 40. Skogen ger möjlighet till av-
skärmning vilket innebär en begränsad exponering av fjärrvärmeverket i landskapet.

Av planbeskrivningen framgår att området förväntas därför vara en resurs för verksamheter
som idag ligger där de är störande och på sikt behöver flyttas.

4.1.4.7 Sammanfattande bedömning
Alternativet bedöms inte medföra någon påverkan på kända natur- eller kulturmiljövärden.

I området finns fjärrvärme men dimensionen på rörsystemet är inte tillräcklig för ett
fjärrvärmeverk varför en ny ledning behöver förläggas. Det går inte att samköra
anläggningen med spillvärmeproduktionen från Vist. Alternativet är fördelaktigt vad gäller
väganslutning och ligger lämpligt till i förhållande till bränsletransporter som kommer på
väg 40.

Marken ägs av kommunen men området är redan planlagt för verksamheter. Skogen ger
möjlighet till avskärmning.

Alternativet har goda förutsättningar att hålla lämpligt skyddsavstånd till bostäder. De
geotekniska förhållandena är sannolikt goda.

Området lämpar sig inte för samlokalisering utan endast för att placera ett fjärrvärmeverk
på fastigheten.
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4.1.5 Alternativ 14 – Kvarteret Slingan

Alternativet ligger strax norr om tätorten i nordöstra delen av Karlsängs, ca 2 km fågelvägen
från Stora torget i Ulricehamn, se Figur 12.

Figur 12 Förhållanden vid alternativ 14.

4.1.5.1 Natur- och kulturmiljö
Alternativet berör inte några kända natur- eller kulturintressen. Närheten till Ätran med dess
biologiska och geovetenskapliga värden innebär dock risk för att naturvärden kan
påverkas. Naturvärdesinventering krävs för att kunna bedöma naturvärdena för det aktuella
området.

4.1.5.2 Anslutning till fjärrvärmenätet
Alternativet ligger i direkt anslutning till befintligt ledningsnät och i nära anslutning till
stamledningen mellan Vist och centralorten. En fjärrvärmeanläggning går dock inte att
samköra med spillvärmeproduktionen från Vist.

4.1.5.3 Nuvarande och planerad markanvändning
Alternativet gränsar till Karlsnäs industriområde och markytan består idag av öppen mark i
anslutning till ett befintligt verksamhetsområde. Alternativet ligger inom sekundärzon för
vattenskyddsområde för Ulricehamns vattentäkt och inom strandskyddsområde vid Ärtan.
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Marken ägs av kommunen och området omfattas inte av detaljplan.

4.1.5.4 Avstånd till bostäder
Närmaste bostad ligger ca 250 m från alternativet och avstånd till samlad bebyggelse är
ca 400 m. Eventuell lukt-eller bullerpåverkan från fjärrvärmeverket bedöms vara liten.

4.1.5.5 Geoteknik
Någon översiktlig studie av de geotekniska förutsättningarna för bebyggelse har inte
genomförts för detta område. I samband med den nya sträckningen av väg 40 har de
geotekniska förutsättningarna undersökts bl.a. för bron över Ätran och bron över gång- och
cykelväg (gamla banvallen)7. Av den geotekniska studien framgår att under ett ungefär 0,2
m tjockt lager med mulljord består jordlagren i huvudsak av postglaciala svämsediment ner
till mellan 3 och 8 m under markytan. Svämsedimenten består mestadels av siltig finsand
med ställvisa inslag av växt- och trärester samt torv. På västra sidan av Ätran har växelvis
siltig och sandig torv konstaterats mellan 2,3 och 8 m under markytan. Broarna avsågs att
grundläggas på spetsburna pålar av betong alternativt spets- och mantelburna pålar.
Djupet till fast botten eller berg uppgår till över 60 m utmed Ätran.

Närmast Ätran är grundförhållandena ofta komplicerade och erosionsrisk kan finnas i
rasbranter mot Ätran.

Ytterligare undersökningar och fältbesiktning krävs dock sannolikt för att kunna bedöma de
geotekniska förhållandena för det aktuella området.

4.1.5.6 Övrigt
Området ligger nära väg 40 och infart till området kan ske via Alängsgatan till väg 40.

Placeringen innebär sannolikt risk för översvämning. Schaktning och pålning m.m. inom
vattenskyddsområdet kräver tillstånd från miljön- och byggnämnden.

Vatten från reningsverket i Timmele kan överledas till utan för stora ledningsdragningar
eller energiförbrukning för pumpning.

4.1.5.7 Sammanfattande bedömning
Alternativet bedöms inte medföra någon påverkan på kända natur- eller kulturmiljövärden.

Avståndet för anslutning till fjärrvärmenätet är kort och i direkt anslutning till stamledningen.
Anläggningen går dock inte att samköra med spillvärmeproduktionen från Vist. Alternativet
är fördelaktigt vad gäller väganslutning och ligger lämpligt till i förhållande till
bränsletransporter som kommer på väg 40.

Marken ägs av kommunen och området är inte planlagt men ligger i direkt anslutning till
planlagt område för verksamheter.

7 PM Geoteknik – Åtgärder i och intill Ätran, för ansökan vattenverksamhet. Cowi 2010-06-21
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Närhet till Ätran gör att alternativet sannolikt ligger nära område för översvämningsrisk och
det ligger inom strandskyddsområde men också inom sekundärzon för vattenskydds-
område för vattentäkt.

Alternativet har goda förutsättningar att hålla lämpligt skyddsavstånd till bostäder.

De geotekniska förhållandena är osäkra varför ytterligare undersökningar krävs.

Området lämpar sig inte för samlokalisering utan endast för att placera ett fjärrvärmeverk
på fastigheten.
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Identifierade och utredda lokaliseringsalternativ Ulricehamn
Uppdragsnr:  1355 040

Förutsättningar: Olämpligt
Utredningsområdet är en rektangel som är ca 1,5 mil lång (norr-söder) och ca 6,5 km bred (väst-öst) med Urlicehamns tätort och befintligt avloppsreningsverk i centrum Mindre lämpligt
Ytbehov för ett nytt avloppsreningsverk eller en panncentral är ca 3 ha vardera. En samlokalisering kräver en yta på 6 ha. Lämpligt

Å - mätt till befint ARV.
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Kommentar

1 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till  område för
turism samt
vandringsleder

Inom riskintresse
kulturmiljö.

Tangerar till
strandskydd

Nytt nät behövs 5,5 5,5 11 Nej 300 m 400 m NO
(bostäder runt om)

Jordbruksmark. Öppet.

Risk för översvämning

Närhet till  väg NRO 14160 Åsunden-
Torpasjöområdet
KP50 Marbäck Gällstad =KP49
Översvämningsrisk 100-årsflöde
Närhet till befintligt ARV.
Kommunens vindkraftområde (ÖP)

2 ARV Tangerar till lövskogs-
inmventerat område.

Inom riksintresse för
naturvård

Gränsar till område för
turism samt
vandringsleder

Inom riskintresse
kulturmiljö.

Nära område med
fornlämningar

Nytt nät behövs 5,0 5,0 10 Nej  300 m 600 m O Jordbruksmark. Öppet. Närhet till  väg NRO 14160 Åsunden-
Torpasjöområdet
KP50  Marbäck Gällstad =KP49
Översvämningsrisk 100-årsflöde
Möjligt läge för ARV enl. ÖP
Kommunens vindkraftområde (ÖP)

3 ARV Inom riksintreses för
naturvård

Tangerar till
strandskydd

Nytt nät behövs 4,0 4,0 8 Nej  300 m  300 m S Skog. Högt (+230).

Skogen ger möjlighet
till avskärmning

Ny infrastruktur
behövs

NRO 14160 Åsunden-
Torpasjöområdet
Småhus i skogen

4 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Tangerar till
strandskydd

Nytt nät behövs 3,0 3,0 6 Nej 300 m 300 m NV Planerad ny be-
byggelse,
pågående Dp
Skog/kalhyggen.

Högt (+220).

Skogen ger möjlighet
till avskärmning

Närhet till  vägnät
(väg 157)

NRO 14160 Åsunden-
Torpasjöområdet

5 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till
vandringsleder

Tangerar till
strandskydd

Nytt nät behövs 3,0 3,0 6 Nej 300 m 1 500 m O Skog. Bergsluttning.

Skogen ger möjlighet
till avskärmning

Närhet till  väg NRO 14160 Åsunden-
TorpasjöområdetÄtradalenSmåhus i
skogen

Möjligt läge för ARV enl. ÖP

6 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till område för
turism samt
vandringsleder

Nytt nät behövs 1,5 1,5 3 Nej  300 m 300 m NO
(bostäder runt om)
Nybyggen?

Jordbruksmark Öppet. Nära
Åsundenleden

NRO 14160 Åsunden-
Torpasjöområdet

Sjöledning.

Förhärskande vindriktning

Närströvområde

7 Samlok. Inom riksintresse för
naturvård

Delvis inom  område för
turism samt
vandringsleder

Närhet till
skidanläggning

Inom riskintresse
kulturmiljö.

Tangerar till
strandskydd

I direkt anslutning 4,0 4,0 8 Villiga att
sälja till
kn.

300 300 m O Skog. Öppna ytor men
skogen ger möjlighet
till avskärmning

Närhet till större
väg

NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätransdalgång

Nära stor mottagnings-station
eldistrubution
Nära industriområden

8 Samlok. Inom riksintresse för
naturvård

Viss närhet till
vandringsled

Tangerar riksintresse
kulturmiljö.

I direkt anslutning 5,0 5,0 10 Nej 300 m 800 m SO
 (1 300 m O)

Skog/
jordbruksmark

Brant och styckas av
väg.

Skogen ger möjlighet
till avskärmning

Närhet till större
väg

NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätransdalgång

Anslutning till industriområden

9 Samlok. Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till vadringsleder. Inom riskintresse
kulturmiljö.

I direkt anslutning 5,0 5,0 10 Nej 300 m 1 000 m O Delvis Dp
Verksamhets-
område runt om

Skog

Skog ger möjlighet till
viss avskärmning

Närhet till större
väg

NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätrans dalgång
Mellan två industriområden

10 Samlok. Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till vadringsleder.

Viss närhet till område
för turism

Inom riksintresse
kulturmiljö.

Nära område för kn
kulturmiljö.

Viss närhet till område
med fornminnen

Närhet till
strandskydd och
tangerar
sekundärzon för
VSO

Nytt nät behövs 6,0 6,0 12 Nej  300 m 1 200 m NO Dp (verksamhets-
område)

Jordbruksmark

Öppet. Närhet till större
väg

NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätrans dalgång
Nära industriområden
Redan disponerad av annan
verksmahet

Attraktiv industrimark som kn sålt eller
på gång att sälja av kommunen

11 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till  vadringsleder Inom riksintresse
kulturmiljö.

Inom område för kn
kulturmiljö.

Fornlämningar inom
området

Inom primärzon
VSO och delvis
inom strandskydd

Nytt nät behövs 7,5 7,5 15 Nej 300 m 600 m NO Skog/
jordbruksmark

Skog ger delvis
möjlighet till
avskärmning

Närhet till  väg NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätrans dalgång
Reningsverk redan idag och möjligt
läge för ARV enl. ÖP
Schaktning och pålning mm inom VSO
kräver tillstånd från miljön- och
byggnämnden

12 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Inom  område för turism Inom riksintresse
kulturmiljö.

Nytt nät behövs 7,0 7,0 14 Nej 300 m  500 m NV Skog/
jordbruksmark

Relativt högt (+190)

Öppet mot väg 46

Närhet till större
väg men
anslutning krävs
över åkermark

NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätrans dalgång

Nära industriområden
Ledningsdragning utan att kunna
utnyttja "banvallen"

13 Fjärrv. Tangerar tertiärzon
för VSO
Ändrat färg/Karin

Nytt nät behövs x x x Ja 400 m 1 500 m V Dp (verksamhets-
område)

Skog

Skyltläge mot väg 40 Närhet till  väg Närhet till Förbifart Ulricehamn samt
planerad tunnel för Götalandsbanan
(preliminär sträckning)

14 Fjärrv. Inom sekundär-zon
för  VSO samt delvis
inom strandskydd.

I direkt anslutning x x x Ja 250 m 400 m SV I diret anslutning
till Dp för
verksam-
hetsområde

Öppen mark

Närhet till  väg Nära översvämningsrisk 100-årsflöde
Schaktning och pålning mm inom VSO
kräver tillstånd från miljön- och
byggnämnden

15 Samlok. Fågelskyddsområde
Blåhall
(tillträdesförbud 1
mars-15 juli) berörs
inte

Området norr om väg
40 ligger inom
riksintresse kultur
Nära Vist kyrka

Inom sekundär-zon
för VSO.

I direkt anslutning 3,0 3,0 6 Nej 200 m 500 m S (ARV)
300 m S (PC)

Delvis Dp för
verksamhetsomr
åde

Jordbruksmark

Delen norr om väg 40
med reningsverk blir
synlig i landskapet

Närhet till väg Schaktning och pålning mm inom VSO
kräver tillstånd från miljön- och
byggnämnden

16 Befintligt
ARV

Tangerar riksintresse
natur

Tangerar riksintresse
turism och närhet till
vandringsled

Inom riskintresse
kulturmiljö.

I direkt anslutning 0 0 0 Nej 200 m 200 m S och O Dp för
reningsverk

Närhet till väg KP49 Ätrans dalgång
Dp för ARV

17
ARV

Inom riksintresse för
naturvård

Inom  område för turism Inom riskintresse
kulturmiljö.

Inom sekundär-zon
för VSO.

Nytt nät behövs 6,5 6,5 13 Nej 200  m 700  m N Tidigare handels-
trädgård

Öppet mot väg 46 Närhet till väg NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätrans dalgång

Nära industriområden
Ledningsdragning utan att kunna
utnyttja "banvallen"
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

En detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några eller 

enstaka fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra 

avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. 

Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, 

park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara 

och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. Detaljplanearbetet tar olika 

lång tid från fall till fall men under 1 år eller över 2,5 år är sällsynt.  

Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Det kan initieras från politiskt håll för att till 

exempel lösa ett behov av detaljplanerad mark för verksamheter såsom skolor, vårdboenden 

etc., för att lösa frågor gällande vägar, VA-försörjning eller för att det finns ett behov av 

bostäder. En ansökan om att en detaljplan ska upprättas eller ändras kan också skickas in av 

en exploatör eller fastighetsägare. En sådan ansökan behandlas av kommunen och beslut tas 

i frågan om att påbörja detaljplanearbete eller inte. En detaljplan kan upprättas med tre olika 

förfaranden; standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna 

gentemot standardförfarande är att begränsat förfarande inte har någon granskning och vid 

utökat förfarande tillkommer underrättelse samt längre granskningstid.  

 

UNDERLAG 

Detaljplanearbetet utgår från de riktlinjer som finns i kommunens 

översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är visionen för 

den framtida användningen av mark och vatten. Kommunen kan även besluta 

om att ta fram ett planprogram, fördjupad översiktsplan eller 

gestaltningsförslag som anger övergripande mål med ett större geografiskt 

avgränsat område. Översiktsplanen, eventuella planprogram och utredningar 

ligger sedan till grund för detaljplanearbetet. Det finns även tillfällen när 

föreslagen användning i detaljplanen strider mot översiktsplanen, då genomförs 

detaljplanearbetet med ett utökat förfarande. 

PLANARBETE OCH SAMRÅD    

En detaljplan upprättas med hjälp av underlag från utredningar som kan röra 

frågor om exempelvis arkeologi, geotekniska förutsättningar och buller. När 

planhandlingarna och utredningarna är färdiga samråder kommunen med 

sakägare (till exempel grannar), statliga myndigheter, fastighetsägare, 

organisationer m.fl. Ett följebrev skickas ut till sakägarna där det meddelas hur 

länge detaljplanen är ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. 

Planhandlingar, som består av plankarta, planbeskrivning och andra eventuella 

dokument, läggs upp på kommunens hemsida. I vissa fall hålls ett samrådsmöte 

och vid utökat förfarande kungörs samrådet i lokaltidningen. Syftet med 

samråd är att de som berörs av detaljplanen ska ha insyn och möjlighet att 

tycka till. De som har synpunkter ska skriftligen yttra sig under samrådstiden. 

När samrådstiden passerat sammanställs och besvaras de inkomna 

synpunkterna i en samrådsredogörelse. 
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GRANSKNING 

Efter samråd görs i regel vissa ändringar av planförslaget utifrån inkomna 

synpunkter. När förslaget omarbetats ställs planhandlingarna ut för 

granskning. Information om planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse 

skickas återigen ut till berörda sakägare, myndigheter etc. och läggs ut på 

kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast 

under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 

detaljplanen. Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter i 

vad som kallas granskningsutlåtande. 

 

 

 

ANTAGANDE OCH LAGA KRAFT 

Efter granskningstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som 

inkommit. Kommunstyrelsen tar i de flesta fall beslutet om att anta 

detaljplanen men vid exempelvis utökat förfarande så tas beslutet av 

kommunfullmäktige. Beslutet kan sedan överklagas av de som inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. Om ingen 

överklagar beslutet att anta detaljplanen inom tre veckor så vinner detaljplanen 

laga kraft. 

 

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE 
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LÄSANVISNING 

Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 

och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 

övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 

en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter 

förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas 

med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 

upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 

bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 

Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, skala         

1:1 000  

• Planbeskrivning 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

• Miljökonsekvensbeskrivning, 2018-01-17 

• Fastighetsförteckning 

 

Övriga handlingar/ utredningar: 

• Geoteknisk byggbarhetsutredning, 2017-

10-27 

• Geotekniskt PM svar på Länsstyrelsens 

samrådsyttrande, 2018-06-20 

• Arkeologisk utredning, 2017 

• Naturvärdesinventering, 2018-01-09 

• Dagvattenutredning, 2018-11-19 

• Ekosystemtjänsteanalys, 2018-01-10 

• Lokaliseringsutredning, 2016-07-01  

• PM tillägg till lokaliseringsutredning, 

2018-12-03 

• Spridningsberäkningar, juni 2018 

• Bullerutredning, 2018-12-03 

• Luktutredning, 2018-11-30 

• Trafikutredning, 2018-11-23 

• PM till luktutredning, 2019-06-12 

• Tilläggs PM trafikutredning, 2019-05-02 

• Geotekniskt svar på Länsstyrelsens 

granskningsyttrande, juni 2019 

INLEDNING 

SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Ulricehamns kommun har beslutat att ett nytt 

reningsverk ska byggas och syftet med rubricerad 

detaljplan är att möjliggöra uppförandet av ett 

nytt energi- och miljöcenter. Planområdet utgörs 

av fastigheten Vist 10:58, belägen i Vist vilket 

föranleddes av en lokaliseringsutredning (se 

bilaga) där flera platser undersöktes och stor vikt 

lades vid att hitta en tillräckligt stor yta för att 

kunna samlokalisera flera olika verksamheter.    

Kapaciteten hos nuvarande reningsverk (se bild 1) 

som ligger centralt i staden räcker inte till och 

kommunen har intentioner att utveckla området 

till en plats där bostäder, service, kontor med 

mera kan etableras.  

 

Bild 1. Nuvarande reningsverk vid Brunnsbo/Fiskebacken. 

Anläggningen i Vist blir en samlokalisering av 

fjärrvärmeverk och reningsverk, vilket ger 

fördelar både energi- och miljömässigt, samt att 

mindre mark tas i anspråk jämfört med om två 

separata verk skulle uppföras. Det som möjliggörs 

i detaljplanen är uppförandet av fjärrvärmeverk, 

reningsverk, biogasanläggning, kraftvärmeverk, 

tekniska anläggningar, lager, industri och kontor.  

Maximalt får 75% av fastighetsarean hårdgöras 

och 50% bebyggas. Anläggningen kommer att 

vara tillståndståndspliktig enligt 9 kap 

Miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) har tagits fram för detaljplanearbetet och 

miljötillståndet. 
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Bild 2. Lokaliseringskarta med planområde i rött. 

I samband med detaljplanen ska också en bit av 

stadsplanen Vist industriområde etapp 1, del av 

Vist 1978-01-03 upphävas när detaljplanen vinner 

laga kraft. Detta för att möjliggöra att den 

sandväg som avses användas som anslutningsväg 

till området asfalteras. Det hindras av att det finns 

en remsa planlagd parkmark i stadsplanen från 

1978 längs med Bjättlundavägens södra sida, 

vilket hindrar att sandvägen ändras (se bild 3). 

Vägen är befintlig och exploatören har ett servitut 

som belastar fastighetsägaren.  

  

 

Bild 3. Del av stadsplan från 1978 som upphävs. 

PLANDATA 

Läge, areal och markägande 

Planområdet är cirka sex hektar stort och ligger 

cirka tre kilometer norr om centrala Ulricehamn 

och cirka en kilometer norr om riksväg 40. 

Planområdet avgränsas i öst av Ätran och riksväg 

46, norr om planområdet finns Bjättlundavägen 

(väg 1834) och i väst Vistabergen. Marken är i 

privat ägo. Delen som upphävs när detaljplanen 

vinner laga kraft ägs av Ulricehamns kommun och 

är cirka 540 kvadratmeter.  

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 

Främst närheten till skidbacken samt före detta 

banvallen i väst innebär att anläggningens 

placering, gestaltning och utformning är viktig. 

Marken åt väst, närmast skidbacken, innefattas av 

en 10 meter bred remsa av prickmark och säkrar 

att marken inte kommer att bebyggas. Riskkällor 

bör också placeras så långt från skidbacken som 

möjligt. Av säkerhetsskäl finns en remsa 

prickmark på 20 meter längs med planområdets 

norra sida, mot Vattenfalls driftstängsel. De delar 

av planområdet som utgörs av raviner får varken 

bebyggas eller belastas. Även ett 

fornlämningsområde i östra delen av 

planområdet påverkar placeringen av bebyggelse 

och anläggningar, då området inte får bebyggas, 

hårdgöras eller schaktas innan det finns tillstånd 

om arkeologisk undersökning.  
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Tillgänglighet 

Anläggningen kommer att nås från 

Bjättlundavägen och tillgängligheten för 

verksamhetens anställda inom området förväntas 

bli god. Ur säkerhetssynpunkt ska anläggningen 

kunna nås av räddningstjänst från två olika 

väderstreck. 

Grundläggning 

Största delen av planområdet har goda 

grundläggningsförutsättningar och markarbeten 

och grundläggning kan ske med traditionella 

metoder. I en del av området kommer vissa 

stabiliseringsåtgärder krävas innan byggnation 

och grundläggning. Området som utgörs av 

raviner ska lämnas orört och får varken bebyggas, 

hårdgöras eller belastas. Dock får det nordvästra 

ravinområdet användas för dagvattenhantering 

och erosionsskydd ska uppföras för att området 

inte ska erodera vid extrem nederbörd. Läs mer 

under ”Geoteknik”.  

Verksamheter 

Panncentralen återfinns idag vid sim- och 

idrottshallen i Ulricehamn är ålderstigen och har i 

dagsläget för låg kapacitet. Detta medför att 

pannan tidvis körs med olja vilket är dyrare och 

mer miljöskadligt än vad som är önskvärt. 

Nuvarande läge för en ny pelletspanna är varken 

lämpligt sett ur utsläppssynpunkt eller möjligt av 

platsskäl.  

Det nuvarande reningsverket med 

biogasanläggning är beläget centralt i staden 

och byggdes 1955. Det är sen dess ombyggt ett 

flertal gånger för att klara successivt högre ställda 

krav på rening. Reningsverket är dimensionerat 

för 12 500 personekvivalenter och klarar 

nuvarande krav, men på sikt bedöms de allt 

hårdare kraven inte uppfyllas om inte verket 

byggs till med ytterligare reningssteg. I dagsläget 

återfinns bostäder så nära som 75 meter från det 

nuvarande reningsverket medan det planerade 

reningsverket kommer att vara lokaliserat cirka 

280 meter från närmaste bostad.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 

En trafikutredning har genomförts för den till 

planområdet närbelägna korsningen mellan 

vägarna 46 och 1834 som visar att korsningen på 

sikt kommer att behöva byggas om för att 

kapaciteten ska motsvara den trafikmängd som 

kan förväntas uppstå. Kapacitetsbristen är dock 

inte akut utan kommer att uppstå i framtiden som 

en följd av allmän trafikökning och att 

verksamheterna inom befintligt 

verksamhetsområde utvecklas. De förväntade 

trafikmängderna till det planerade energi- och 

miljöcentret är små i förhållande till de mängder 

som förväntas vid full utbyggnad av befintligt 

område och bedöms inte påverka trafiknätet 

nämnvärt. Planen skapar också möjlighet att, 

genom att lokalisera renings- och 

fjärrvärmeverket på Vist, minska avståndet till 

Scandbio AB pelletsfabrik och på så sätt minska 

tyngre transporter i tätorten. 

Utfart 

Tänkt utfart kommer att ske norrut via fastighet 

10:12 som ägs av Vattenfall och ansluta till 

Bjättlundavägen. Utfarten och en bit av vägen 

innefattas av stadsplanen Vist industriområde 

etapp 1 där en yta på cirka 540 kvadratmeter 

mark planlagd som PARK kommer att upphävas.  

 

Bild 4. Sandvägen som idag ansluter planområdet till 

Bjättlundavägen. 

Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar 

Närmsta busshållplats ligger cirka 300 meter från 

planområdet. Från centrala Ulricehamn finns 
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gång- och cykelförbindelse till området på den 

gamla banvallen. 

Parkering 

Parkering sker på kvartersmark. 

STÖRNINGAR/RISKER 

Buller 

En bullerutredning som redovisar förväntad 

påverkan från planerade verksamheter samt 

trafikbuller till och från planområdet har tagits 

fram. Ljudspridningen till skidanläggningen 

väster om det planerade energi- och miljöcentret 

förväntas ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer på 

högst 35 dBA i en begränsad del av 

skidanläggningens område, nära lokalvägen. Med 

fullt utbyggd fjärrvärmeanläggning beräknas 

bullernivån vara begränsad, och ännu lägre vid 

reningsverkets verksamheter. 

Sammanfattningsvis bedöms buller från 

planerade verksamheter inte överskrida 

Naturvårdsverkets riktlinjer vid bostäder öster 

om planområdet, där också trafikbuller från 

befintlig vägtrafik på väg 1834 och väg 46 

förväntas maskera buller från planerad 

verksamhet. Se bullerutredning för mer 

information. Buller från flisning av trä och 

byggavfall kommer förekomma några gånger om 

året och kommer därav kunna villkoras under 

vissa tider för att inte skapa olägenheter för 

skidanläggningens verksamheter.   

Lukt 

En luktutredning, där även smittspridning 

uppskattas, har gjorts baserad på att 

slamutlastningen sker med inomhus med stängda 

portar och skorstensventilation. Risken för 

smittspridning bedöms som liten till försumbar 

utanför den aktuella anläggningen. Vid normal 

drift av verksamheten visar resultaten från 

spridningsberäkningarna att bedömningsgrunden 

0,5 le/m3 som 99-percentil underskrids i samtliga 

områden för åretruntboende. Enbart i ett litet 

område kring den aktuella anläggningen beräknas 

halterna ligga på ca 1 le/m3. För att kunna 

förnimma lukt på de angivna nivåerna på 

omkring 0,5 – 1 le/m3 krävs en ostörd nivå utan 

utsläpp/påverkan av andra luktande föreningar 

och detta område bedöms inte vara ostört. 

Resultatet presenteras som 99 percentiler för 

timmedelvärden, vilket innebär att under 8 672 

timmar av totalt 8 760 timmar är de beräknade 

halterna lägre. De beräknade timmar som lukt 

kan förnimmas (vid den nedre delen av 

skidbacken) förekommer under totalt 88 timmar 

under ett år. Dessa tillfällen/timmar är utspridda 

och fördelade under årets samtliga timmar. 

Utsläppen från samtliga utsläppskällor är inlagda 

i spridningsmodellen med maximala utsläpp 

under årets samtliga timmar vilket sannolikt är en 

överskattning. Sammanfattningsvis visar det 

redovisade utsläppsscenariot, under normaldrift, 

att en god luktmiljö uppfylls året runt. Se 

utredningen och PM för mer detaljerad 

information och resonemang.   

Spridningsberäkning 

En spridningsberäkning har genomförts för 

partiklar och kväveoxider (NOx) från 

anläggningen som utgått från väderstatistiken 

från de senaste tre årens mätningar i regionen. 

Resultatet visar på att årsmedelhalterna för 

kväveoxid vid närmaste bostad beräknas bli 14 

mikrogram/m3 och under årets 175 sämsta 

timmar beräknas värden runt 30 mikrogram/m3 i 

närheten av anläggningen. Miljökvalitetsnormer 

för kväveoxider ligger på 40 mikrogram/m3 som 

årsvärde och 90 mikrogram/m3 som timvärde, 

vilket får överskridas 175 timmar om året.   

Årsmedelhalter för partiklar visar på en beräknad 

ökning med 0,5 mikrogram/m3 i närheten av 

anläggningen till 9,5 mikrogram/m3. 

Dygnshalterna under de sju sämsta dygnen ökar 

som mest med cirka 1 mikrogram PM10/m3. 

Totalhalten inklusive bakgrund blir då runt 10 

mikrogram/m3. Miljökvalitetsnormer för partiklar 

PM10 är 40 mikrogram/m3 som årsmedelvärde 

och 50 mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde, 

vilket får överskridas 35 dygn om året. Resultatet 

visar på att det finns en god marginal till 

miljökvalitetsnormer. Se bilagd utredning för mer 

information.  

Damning från värmeverk 

Damning är den vanligaste störningen för 

omgivningen från ett värmeverk. Risken för 

damning bedöms som liten i och med att den 

skogsflis som kommer att levereras till 

anläggningen tippas i en ficka inomhus. Dock kan 

skogsfliset i framtiden komma att lagras utomhus, 
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beroende på den totala storleken på 

förbränningsanläggningen och flismarknaden. 

Det bränsle som lagras utomhus kommer till 

största delen behålla sin fukthalt. Skulle det mot 

förmodan bli en störning på grund av spridning 

av damm så kan en avskärmning installeras. Om 

flisning av klentimmer och grot blir aktuellt i 

framtiden kommer denna verksamhet vara 

begränsad till 10–15 dagar per år. Verksamheten 

kommer därför att kunna anpassas till tid och 

väderförhållanden så att omgivningsstörningar i 

form av damm minimeras.  

Utöver det har Boverkets rekommenderade 

skyddsavstånd på 200 meter till bostäder för 

fasteldade energianläggningar tillgodosetts. 

Sammanfattningsvis bedöms damning från 

bränslelagringen inte komma att påverka halter 

av partiklar i luft i närområdet på ett sådant sätt 

att närliggande bostäder eller vistelse i 

skidbacken störs.  

Gestaltning 

Anläggningen kommer att synas främst från 

skidbacken vilket innebär att utformning och 

gestaltning av anläggningen är mycket viktig. 

Troligtvis kommer anläggningen få viss negativa 

inverkan på landskapsbilden. Dock är skidbacken 

att betrakta som en urban backe som ligger nära 

centrala Ulricehamn där stad, motorväg och 

industrier redan är synligt. Detta gör den visuella 

störningen mindre än om skidbacken återfanns i 

ett område med mer orörd natur som utsikt. 

 

Bild 5. Visionsbild, etapp 3. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Planområdet ska bebyggas med reningsverk som 

kommer att hantera både det egna samt externt 

avloppsvatten. Området kommer att anslutas till 

Ulricehamns Energi AB:s vattenledningsnät. 

El, tele, bredband och värme 

Planområdet har goda förutsättningar att anslutas 

till nödvändiga ledningar. 

Dagvatten 

Ulricehamns Energi AB har utfört en 

dagvattenutredning för området. Ytavrinning från 

högre liggande terräng leds förbi planområdet via 

diken och naturliga formationer i terrängen innan 

det når Ätran. I och med att området som i 

dagsläget har hög genomsläpplighet exploateras 

kommer mängden hårdgjorda ytor öka. Detta 

begränsar infiltrationen i marken och ökar 

ytavrinningen. I största möjliga mån föreslås 

lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

vilket innefattar gröna tak, öppna 

fördröjningsmagasin och makadamfyllda diken. 

Området har delats in i tre olika ytor (A, B, C) 

baserat på vilken typ av dagvattenhantering som 

är lämplig (se bild 6).  

 

Bild 6. Förslag till dagvattenhantering. 

I område A och B föreslås ett svackdike till ett 

öppet fördröjningsmagasin i område C. Den 

sluttande terrängen möjliggör att den södra delen 

i område A utnyttjas som översilningsyta för den 

närmast uppkommande avrinningen och 

eventuellt för bräddning från 

fördröjningsmagasinet.  

Område C är planerat att användas för lagring av 

träflis och för att undvika att flis och lakvatten 
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spolas ner i brunnar eller ut i kringliggande 

terräng krävs filtrering av dagvattnet. En tänkbar 

lösning är ett makadamfyllt dike med 

dränledning. Ett dagvattenmagasin föreslås 

centralt i område C. Avrinning kan på så sätt 

ledas från dikena till magasinet, och vid höga 

flöden brädda ut i ravinen i områdets nordöstra 

del. Genom att sammankoppla de olika stegen i 

dagvattenhanteringen och låta den norra ravinen 

fungera som översilningsyta kan en kombinerad 

reningseffekt uppnås. Miljökvalitetsnormer 

beskrivs under ”Konsekvensbeskrivning”. Se 

dagvattenutredning för mer utförliga redogörelser 

gällande dagvattenhanteringen.  

Brandvattenförsörjning 

Då området har avrinning till en känslig recipient 

ska släckvatten förhindras nå recipienten eller 

infiltreras i marken. Området som möjliggör 

dagvattendamm och fördröjningsmagasin ska 

innehålla en släckvattendamm med tätt 

bottenskikt och möjlighet att stänga av 

bräddledningar vid brand. Vilket ska kunna göras 

separat eller i kombinerad funktion med 

dagvattendammen eller fördröjningsmagasinet.  

Brandvattenförsörjningen föreslås hanteras med 

brandposter. Om behov uppstår att ha ytterligare 

brandvattenförsörjning kan vatten hämtas från 

det närmaste vattendraget, Ätran. Detta behöver 

då lösas genom en anslutning för 

räddningstjänsten till Ätran och en iordningställd 

hårdgjord yta för räddningstjänstens 

motorspruta.  

PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 

Inom planområdet finns inga allmänna platser.  

Kvartersmark 

Större delen av planområdet är planlagt med E, 

tekniska anläggningar (anläggningar för tekniska 

ändamål, avloppsreningsverk), J, industri 

(industriverksamhet, lager) och K, kontor. Det 

som tillåts i området är tekniska anläggningar, 

industri, reningsverk, värmeverk, kraftvärmeverk, 

biogasanläggning, dagvattenanläggning, lager och 

kontor. Det finns också ett område utpekat för 

dagvattendamm (E1), fördröjningsmagasin (E2),  

och släckvattendamm (E3).  

Egenskapsbestämmelser 

Generella bestämmelser saknar en beteckning och 

gäller för hela planområdet. De generella 

bestämmelserna reglerar att största byggnadsarea 

av fastighetsarean inom användningsområdet är 

50%, samt att maximalt 75% av fastighetsarean 

får hårdgöras.  

Höjdbestämmelsen inom detaljplanen är reglerad 

genom både högsta nockhöjd över havet angivet i 

meter och högsta totalhöjd över havet angivet i 

meter. Nockhöjden är begränsad till +193 meter 

över havet. Totalhöjden är reglerad till +225. 

Nockhöjden syftar till att begränsa 

byggnadskropparnas höjd till cirka 15 meter. 

Totalhöjden begränsar höjden för skorsten som 

enligt planen maximalt kan bli 48 meter hög.  

p1, anger att byggnader ska placeras minst sex 

meter från fastighetsgräns.  

Prickmark anger att marken inte får bebyggas och 

uppfyller olika syften inom planområdet. 

Prickmarken i den västra och norra delen av 

planområdet är till för att lämna ett visst avstånd 

från banvallen och skidbacken, samt att lämna ett 

skyddsavstånd från Vattenfalls driftstängsel norr 

om planområdet. Prickmarken i den östra delen 

har dåliga geotekniska förutsättningar samt vissa 

naturvärden och prickmarken i den sydöstra 

delen har dåliga geotekniska förutsättningar. 

Dock kommer de båda områdena möjliggöra 

omhändertagande av dagvatten.  

n1, anger att marken får användas för 

omhändertagande av dagvatten och utförande av 

erosionsskydd men i övrigt inte belastas eller 

hårdgöras. n2, anger att marken inte får belastas 

eller hårdgöras. 

m1, anger att erosionsskydd ska läggas ut i botten 

och slänterna av ravinen innan den börjar 

användas för avledning av dagvatten. 

Erosionsskyddets utsträckning och utförande ska 

godkännas av geotekniskt sakkunnig. Detta för att 

områdets stabilitet ska säkerställas vid 

extremregn.  

En del av planområdet kan bebyggas säkert om 

vissa stabilitetsåtgärder utförs. m2, anger att 

stabilitetsförbättrande åtgärder ska genomföras 

inför byggnation och grundläggning, genom 
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uppfyllning och att slänter flackas ut. Lokalt kan 

urskiftningsbehov finnas av svämsediment innan 

uppfyllning utförs. Stöd för åtgärder ska 

godkännas av geotekniskt sakkunnig.  

Administrativa bestämmelser 

a1, anger området där en fornlämning finns. 

Området får inte bebyggas, hårdgöras eller 

schaktas förrän tillstånd för ingrepp i 

fornlämningsområdet givits av Länsstyrelsen. 

Tillståndet från Länsstyrelsen kommer att 

villkoras med arkeologisk undersökning.  

Området ska avgränsas med staket eller dylikt 

tills dess att marken får bebyggas. Syftet med att 

området ska markeras med staket eller dylikt är 

för att undvika ingrepp i området under 

byggnation och verksamhetsutövning.  

Bygglov krävs när egenskapsområde betecknat n1 

börjar användas för avledning av dagvatten och 

får endast ges under förutsättning att 

skyddsåtgärder för erosion betecknat m1 utförts. 

Vilket är en generell bestämmelse och gäller 

bygglov inom hela planområdet.  

Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år från 

den dag då detaljplanen vinner laga kraft.  

Upphävande av detaljplan 

Det skrafferade området (se bild 7) visar den del 

av stadsplanen Vist industriområde etapp 1, del av 

Vist som upphävs när detaljplanen vinner laga 

kraft. Delen som upphävs är planlagd som PARK 

och förhindrar att utfarten till planområdet på 

något sätt ändras. Syftet med upphävandet är att 

tillåta att utfarten och delen av vägen som ligger 

inom stadsplanen asfalteras. Då sandvägen är 

befintlig och ett servitut för vägen finns kan delen 

som omfattar utfarten upphävas. Marken 

planlagd som GATA kommer inte att ändras från 

föregående stadsplan och har kommunalt 

huvudmannaskap.   

 

Bild 7. Område där stadsplan upphävs. 
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ILLUSTRATION 

Utkast av möjlig framtida exploatering. Byggnaders läge och 

omfattning har ännu inte beslutats. 
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TIDIGARE 

STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

Enligt gällande översiktsplan för Ulricehamns 

kommun (antagen av kommunfullmäktige 2015-

10-29) finns ingen riktlinje för området. 

Rubricerad detaljplan avviker således från 

översiktsplanen. 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 

Planområdet ligger inom den fördjupade 

översiktsplanen för Ulricehamn, Växtplats 

Ulricehamn (antagen av kommunfullmäktige 

2008-05-26) vilken inte heller har någon riktlinje 

för området. 

DETALJPLAN 

Fastigheten är sedan tidigare inte detaljplanelagd, 

men norr om området är det detaljplanelagt för 

industri. En bit planlagd parkmark inom 

stadsplanen Vist industriområde etapp 1 som går 

söder om Bjättlundavägen upphävs när 

detaljplanen vinner laga kraft. 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Naturvård 

Hela området omfattas av riksintresse för 

naturvård. Områden av riksintresse för 

naturmiljön respektive friluftslivet ska skyddas 

mot sådana åtgärder som påtagligt kan skada 

naturmiljön. Med påtaglig skada avses skada på 

värden i naturmiljö som har betydelse från allmän 

synpunkt och som inte kan återskapas eller 

ersättas om de en gång förstörs. 

Riksintresse Kulturmiljövård 

Hela planområdet omfattas av riksintresse för 

kulturmiljövård. 

Riksintresse Friluftsliv 

Hela området omfattas av riksintresse för 

friluftsliv.  

Riksintresse Kommunikationer 

Planområdet är lokaliserat inom 

Götalandsbanans korridor. Detaljplanen bedöms 

inte försvåra arbetet med den framtida järnvägen. 

Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet 

med ny höghastighetsjärnväg. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Ätran ligger i närheten av planområdet. Området 

är inte utpekat som vattenskyddsområde. Ätran 

och området runtomkring har dock en hög 

skyddsnivå och är utpekad i översiktsplanen som 

potentiell vattentäkt.  

STRANDSKYDD 

Enligt Miljöbalken kapitel 7 råder generellt 

strandskydd 100 meter vid sjöar och vattendrag 

för att tillgodose allmänhetens tillgång till 

friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt- 

och djurlivet. För Ätran gäller strandskydd med 

100 meter som sträcker sig från strandlinjen både 

ut i vattnet och upp på land. Strandskyddet för 

Ätran återfinns i områdets sydöstra del men de 

delar av området utgörs av prickmark och får inte 

belastas eller hårdgöras.  

LOKALISERINGSUTREDNING 

Lokaliseringsutredningen pekar på att den valda 

platsen under rådande förhållanden är det mest 

lämpliga alternativet för etablering av ett energi- 

och miljöcenter. Viktiga aspekter när en lämplig 

plats eftersökts har främst varit en yta som 

medger plats för kombinerade verksamheter. Den 

valda lokaliseringen ligger på ett acceptabelt 

avstånd till bebyggelse på mark som inte är 

lämplig för bostadsbebyggelse. Utöver det krävs 

inga åtgärder för att få en sammanhängande 

tomt.  

I lokaliseringsutredningen tittade man slutligen 

på två lämpliga ytor, Kvarteret Stålet samt Vist. 

Kvarteret Stålet valdes bort då ytan hade behövt 

kompletteras med mark utanför industriområdet 

och även med denna mark hade ytan inte varit 

tillräcklig för en möjlig framtida exploatering. För 

Kvarteret Stålet hade också en livsmedelsindustri 

påverkats negativt av ett nytt energi- och 

miljöcenter. I båda alternativen finns bostadshus 

på ungefär samma avstånd, dock något närmre i 

Vist, men bedömningen är att skillnaden i både 

avstånd och antal bostadshus är såpass liten att 

andra skillnader gjort att lokaliseringen på Vist 

framstått som det bästa alternativet. 
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Dialog har förts med skidanläggningen under 

processen och den bedömning som har gjorts är 

att energi- och miljöcentret endast kommer ha en 

liten påverkan på helhetsupplevelsen för besökare 

i skidbacken då stad och infrastruktur i dagsläget 

är synligt från backen. Se utredningen samt PM 

för mer information.  

FÖRUTSÄTTNINGAR  

NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 

Planområdet består till största del av skogs- och 

betesmark. Terrängen är förhållandevis flack och 

bildar en platå mellan sluttningarna i öst och väst. 

I områdets norra del tränger en ravin från öster 

och skapar nivåskillnader på sju meter. Det finns 

en del hägn för hästar samt ridstigar. 

Naturvärdesinventeringen omfattade också fåglar 

och fladdermöss då Ätrans dalgång innehar en 

stor fågel- och fladdermusfauna. I området finns 

tre naturvärdesobjekt; tallskog, sandmiljö och 

betesmark.  

Tallskogen klassas som naturvärdesklass 3 

(påtagligt naturvärde) och består av relativt ung 

tall med ett uppvuxet buskskikt av bland annat 

brakved och rönn. Det finns rikligt med den 

fridlysta växten revlummer. I den norra delen av 

området finns en ravin där grov, död ved finns. I 

områdets skogsmark är de främsta värdena 

förekomsten av revlummer och ravinen. 

Sandmiljön har även den naturvärdesklass 3 och 

består av en sandväg som regelbundet slits av 

fordon och hästar i träning.  

I vägen och vändplatsen finns bohål för solitära 

insekter och i kanten av vägen växer viss 

torrängsflora med nektarrika arter. Slitaget av 

vägen är nödvändig för att naturvärdet ska bestå. 

Betesmarken är klassad som naturvärdesklass 4 

(visst naturvärde) och består av betesmark för 

häst som inte betas lika hårt som intilliggande 

beteshagar. Betesmarken har viss artrikedom och 

där återfinns gulmåra som är en signalart för 

ängs- och betesmark.  

 

Bild 8. Från området. Foto: MSB. 

 

Bild 9. Från området. Foto: MSB. 

I Swecos naturvärdesinventering har även uttag 

av rödlistade och skyddsklassade arter från 

ArtDatabanken gjorts. Där fanns fynd av tre 

rödlistade men inte skyddsklassade fåglar; 

sävsparv (rödlistad som sårbar), backsvala (nära 

hotad) och spillkråka (nära hotad). Det fanns 

även fynd av en skyddsklassad art. Vid 

naturvärdesinventeringen fann Sweco även fyra 

arter av mindre tättingar. 

Den sammantagna bedömningen är att området 

har relativt låga värden för fågel- och 

fladdermusfaunan då hålträd samt stora och 

gamla träd saknas. Som helhet bedöms 

naturvärdena inom planområdet som låga då 

högsta naturvärdesklass vid inventeringen var två 

objekt med påtagligt naturvärde. Infrastruktur 

och pågående verksamhet har både positiv och 

negativ inverkan på planområdet. Regelbunden 

störning från trafik och närliggande verksamheter 
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bedöms som negativ för framförallt fågelfaunan. 

Slitage på sandmarken bedöms som positivt då 

det skapar och har skapat en gynnsam miljö för 

solitära bobyggande insekter. Se 

miljökonsekvensbeskrivning för ytterligare 

information. 

Naturvärdesinventeringen konstaterade att det 

finns revlummer inne på planområdet. 

Bedömningen utifrån lokalkännedom är att det 

finns gott om revlummer även utanför 

planområdet. Risken för att exploateringen i sig 

hotar artens bevarandestatus i trakten runt Vist 

bedöms därför som relativt liten. Risken för 

avsiktlig eller oavsiktlig uppgrävning utanför 

planområdet som skulle hota artens 

bevarandestatus på en större skala bedöms som 

existerande men mycket liten. Risken att hota 

revlummerns bevarandestatus kommer däremot 

öka om fler ytor i närområdet exploateras i 

framtiden så att arten trängs undan. 

Solitära sandlevande insekter hittades i och i 

anslutning till planområdet. Sandmiljöerna, med 

en sandväg som regelbundet slits av fordon och 

travhästar i träning, har tillskapats och i kanterna 

av vägen har en lämplig miljö bildats för solitära 

sandlevande insekter då flera bohål från sådana 

insekter hittades. Solitära sandlevande insekter 

tillhör en insektsgrupp som innehåller många 

rödlistade och därmed hotade arter. Sandmiljöer 

blir allt ovanligare i dagens landskap och utgör en 

viktig biotop för många arter. Kommunen har 

bedömt att sandmiljöer bör finnas i området men 

att det är tämligen svårt att skydda värdena 

kopplat till sandmiljöerna med tillexempel 

prickmark eller att göra området till NATUR, 

eftersom just slitaget är viktigt för den typ av 

miljö.  

Om vissa av sandvägarna kan behållas i samma 

läge är det positivt för de solitära sandlevande 

insekterna. Att bevara sandvägen där energi- och 

miljöcentret planerar sin infart vore att föredra 

sett till insekternas samexistens med den 

planerade anläggningen. Om de befintliga 

sandmiljöerna förstörs bör de ersättas med 

likartade miljöer. Infartsvägen bör anläggas i ett 

sådant läge att de värdefulla sandblottorna som 

pekas ut i naturinventeringen bevaras.  

Inom området finns möjligheter att skapa goda 

sandmiljöer för de solitära sandlevande 

insekterna, framförallt de områden som består av 

prickmark i plankartan och ändå inte tillåter 

exploatering kan med fördel användas. Vid 

uppförande av nya miljöer ska sandmiljöerna ha 

maximalt 20 procent vegetationstäckning för att 

bli värdefulla för insekterna. Växter bör rotryckas, 

ytskrapas och årligen störas för att miljöerna inte 

ska förstöras. Död ved kan också verka som en 

god miljö för insekterna. En skötselplan för 

sandmiljöerna ska upprättas för att verka som ett 

stöd för att bevara de värdefulla miljöerna.  

Ravinen innehar vissa naturvärden och bör 

undantas från avverkning. De döda 

trädstammarna i ravinen bör lämnas och framtida 

nedfallna träd bör ligga kvar. Detta skapar både 

substrat för olika mossor, svampar, insekter och 

lavar, samt utgör en födoresurs för fåglar. 

Ekosystemtjänster 

Inom området har en rad ekosystemtjänster 

identifierats vilka, totalt sett, kommer att 

påverkas negativt av projektet. Tjänster som finns 

i området är reglerande (tillexempel pollinering), 

producerande (tillexempel livsmedel såsom bär 

och svamp) samt kulturella (tillexempel 

rekreationsvärden). Att behålla träd och 

vegetation i de delar av området där inga 

byggnader uppförs är lämpligt. Även de 

sandmiljöer som finns i området bör bevaras om 

möjligt. Öppen dagvattenhantering kan även 

detta gynna ekosystemtjänsterna i området.  

Geoteknik  

Enligt PBL ska byggnader och byggnadsverk 

placeras på mark som är lämpad för ändamålet, 

med hänsyn till bland annat människors hälsa och 

säkerhet. Hänsyn ska också tas till jord-, berg- 

och vattenförhållanden samt risken för olyckor.  

 

Jordlagren i planområdet utgörs till största del av 

glacial grovsilt-finsand. I områdets sydöstra del 

finns svämsediment av i huvudsak sand. 

Blockigheten är utpekad som låg i hela området. 

Både grovsilten-finsanden och svämsedimenten 

är permeabla och grundvattenytan styrs kraftigt 

av Ätrans vattennivå. I planområdets västra delar 

antas grundvattenytan ligga på maximalt +174 
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(3–6 meter under markytan), området närmast 

Ätran ligger på nivåer kring +167–169 meter.  

 

Grovsilt-finsand är lättschaktad men är vid 

vattenmättad flytbenägen. Vid utförande av 

schakter i grovsilt-finsand kan falsk säkerhet 

upplevas vid branta schaktslänter. Brott i 

schaktslänter kan vara spröda, det vill säga, de 

uppkommer utan förvarning med sprickor eller 

motsvarande i släntkrön. Uppfyllning och 

komprimering av grovsilt-finsand för 

grundläggning kräver uppföljning, kontroll och 

goda förutsättningar avseende vatteninnehåll i 

jordmaterialet. Området är av SGU utpekat som 

aktsamhetsområde där förutsättningar för skred 

finns. Det är även utpekat som ”ej fastmark” och 

det finns tre platser som pekats ut där det finns 

spår av eventuella jordskred eller ravin.  

 

En geoteknisk byggbarhetsutredning har gjorts 

där planområdet delats in i tre olika zoner vilka 

har olika förutsättningar för byggnation (se bild 

10). I det grönstreckade området bedöms 

markarbeten och grundläggning kunna ske med 

traditionella metoder. I södra delen, i anslutning 

till den mindre dalgången samt i övre delen av 

södra ravinen krävs uppfyllnader upp till 3 á 4 

meter för att möjliggöra byggnation på gemensam 

nivå.  

Det gulstreckade området visar områden där 

åtgärder behöver vidtas för byggnation. 

Byggnation inom gult område kräver större 

uppfyllnader än för grönt samt att anslutande 

slänter kan behöva flackas ut. Lokalt kan 

urskiftningsbehov finnas av svämsediment innan 

uppfyllning utförs. Marken kan bedömas som 

stabil om byggnationer uppförs i samband med 

att förstärkningsåtgärder vidtas. Eftersom 

området består av friktionsmaterial och ligger 

nära ett vattendrag uppstår svårigheter att i 

detaljplanen reglera exakta förstärkningsåtgärder. 

Markens förutsättningar är också mycket lokala 

och byggnaders exakta läge har inte heller 

klargjorts då området avses byggas i olika 

etapper. Detta gör att en större säkerhet uppnås 

om val av åtgärd tas vid detaljprojektering i 

enlighet med Boverkets konstruktionsregler. 

Det rödstreckade området visar områden där 

byggnation ej rekommenderas. Området har i 

plankartan klassificerats som prickmark 

tillsammans med en bestämmelse om att området 

ska lämnas obebyggt och inte belastas. Dock 

föreslås området fungera som översilningsyta för 

dagvatten. För att säkerställa att ravinen inte 

eroderar vid extremregn behöver erosionsskydd 

läggas ut i ravinens botten och upp på slänterna. 

Se bifogad geoteknisk byggbarhetsutredning, 

”Geotekniskt PM svar på Länsstyrelsens 

samrådsyttrande” samt ”Geotekniskt svar på 

Länsstyrelsens granskningsyttrande” för mer 

information. 

 

Bild 10. Signalkarta med förutsättningar för byggnation. 

Markföroreningar 

Inom området förekommer inga kända 

markföroreningar. 

Radon 

Området ligger inom normalriskområde för 

radon, vilket redovisas i SGAB:s rapport 

”Radonriskundersökning för Ulricehamns 

kommun 1990.  

KULTURMILJÖVÄRDEN 

Riksintresset för kulturmiljövård Ätrans dalgång 

gäller för planområdet. Ätrans dalgång har haft 

stor betydelse för kommunikationer och 

kulturimpulser mellan södra och mellersta 

Sverige. Området längs Ätrans dalgång är rikt på 

fornlämningsmiljöer från samtliga förhistoriska 

perioder och lämningarna består av bland annat 

boplatser, hålvägar, gravar, hällristningar med 

mera. 
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Fornlämningar 

En arkeologisk utredning har utförts. Vid 

utredningen upptäcktes en fornlämning i form av 

en välbevarad boplatslämning (se bild 11). 

Fyndmaterialen som påträffats är av kvarts, 

keramik och flinta. Fyndigheten är lokaliserad i 

områdets östra del och vid exploatering av denna 

del av planområdet kommer ytterligare 

undersökningar krävas, vilket en 

planbestämmelse i plankartan anger.  

Det utpekade området för fornlämningen är på 

kort sikt planerad att inte bebyggas alls och det 

kan komma att lämnas orört även i framtiden. 

Utöver boplatslämningen så upptäcktes också ett 

par hålvägar som är skadade och inte lika 

bevarandevärda som boplatslämningen. Se den 

arkeologiska utredningen för mer information.  

 

Bild 11. Karta från den arkeologiska utredningen. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 

Omkringliggande bebyggelse utgörs av 

Ulricehamn Skicenters skidanläggning och 

Vattenfall eldistribution AB:s elanläggning. Norr 

om Bjättlundavägen finns Vist industriområde. 

Närmaste bostad återfinns cirka 280 meter från 

planområdet och inom en radie av en kilometer 

finns ungefär 25 bostäder. 

Service 

Inom en kilometer från planområdet finns viss 

service i form av matvarubutik, bensinstation och 

snabbmatsrestaurang.  

STÖRNINGAR 

Farligt gods  

Öster om planområdet på andra sidan Ätran finns 

väg 46 som är transportled för farligt gods. 

Planområdet befinner sig cirka 300 meter från 

vägen vilket bedöms som ett säkert avstånd 

kopplat till risker gällande transportleden för 

farligt gods.  

BEHOVSBEDÖMNING  

BEHOVSBEDÖMNING 

Detaljplaner vars genomförande kan antas 

innebära en betydande miljöpåverkan ska enligt 

PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken (SFS 1998:808) 

miljöbedömmas och en 

miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 

Kommunens bedömning är att planförslaget kan 

innebära en betydande miljöpåverkan varvid en 

miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av 

planhandlingarna och ligger som en bilaga till 

planbeskrivningen. 

ARTSKYDDSFÖRORDNING 

Följande art enligt artskyddsförordningen 

kommer sannolikt att påverkas av planens 

genomförande:  

•   Revlummer 

Bedömningen utifrån lokalkännedom är att det 

finns gott om revlummer även utanför 

planområdet. Risken för att exploateringen i sig 

hotar artens bevarandestatus i trakten runt Vist 

bedöms därför som relativt liten.  
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KONSEKVENSBESKRIVNING 

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH 

NATURRESURSER 

Kommunen behöver ett nytt renings- och 

fjärrvärmeverk och nuvarande anläggningar är 

föråldrade och dess kapacitet är begränsad. Ett 

nytt reningsverk kommer på ett bättre sätt än idag 

rena vattnet innan dess att det når recipienten 

Åsunden. Området för detaljplanen omfattas av 

riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, 

friluftsliv och kommunikation (Götalandsbanan). 

Med hjälp av bland annat en 

lokaliseringsutredning har kommunen avvägt 

dessa intressen i förhållande till behovet av ett 

energi- och miljöcenter vilket också innebär att 

mark centralt i staden frigörs till andra ändamål, 

såsom bostäder.  

Planförslaget ianspråktar mark som i dagsläget 

nyttjas som betesmark för djur i mindre skala. 

Områdets närhet till redan befintligt 

industriområde i Vist innebär en effektivisering 

gällande transporter av flis till fjärrvärmeverket.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 

Planförslaget bedöms inte leda till att 

miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. 

Spridningsberäkningar för den planerade 

anläggningen visar att det finns en god marginal 

till miljökvalitetsnormer. Årsmedelhalter och 

dygnshalterna för partiklar kommer inte att öka 

märkbart i närheten av anläggningen eller 

närmaste bostäder och beräknas med god 

marginal understiga miljökvalitetsnormerna för 

partiklar. Årsmedelhalter och timvärdet för 

kväveoxider (NOx) beräknas också ligga under 

miljökvalitetsnormer.  

I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms 

planförslaget ge små negativa konsekvenser 

avseende luft och klimat eftersom 

miljökvalitetsnormerna för luft inte kommer att 

överskridas.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 

Miljökvalitetsnormerna för vatten syftar till att 

exploateringen av ett område inte får leda till att 

den kvalitativa statusen på en vattenförekomst 

försämras eller att grundvattennivån sjunker. 

Inga större föroreningsmängder förväntas i 

dagvattnet, men reningseffekter är nödvändigt för 

att inte leda till viss försämring som kommer med 

övergången från skogsmark till hårdgjord yta. 

Föroreningsbelastningen på Ätran bedöms dock 

inte öka i sådan omfattning att 

miljökvalitetsnormerna riskerar att påverkas 

negativt. I alla steg av den föreslagna 

dagvattenhanteringen tillåts vattnet att infiltrera i 

marken. Vid kraftigare regn leds den avrinning 

som inte hinner infiltreras inom området, via 

ravinen som fungerar som en översilningsyta, till 

en korvsjö som ligger i anslutning till Ätran. Den 

avrinning som når Ätran/Åsunden förväntas bli 

marginellt större än tidigare och bedöms inte 

påverka grundvattenförekomsten Blidsberg-

Ulricehamn. 

Då Ulricehamns kommun i dagsläget inte har 

några ämnesspecifika gränsvärden för utsläpp av 

dagvatten, jämförs här istället de ökade 

koncentrationerna med de riktlinjer som återfinns 

i ”Förordning (2001:554) om 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten” 

samt EU:s Vattendirektiv (2008/105/EG). Det 

strängaste kravet gällande zink avser mjuka 

laxfiskvatten och är satt till 30 µg zink per liter 

vatten. För kvicksilver gäller gränsvärdet 0,05 

µg/l som årsmedelvärde och 0,07 µg/l som 

maximal tillåten koncentration. I båda fallen 

hamnar de beräknade utsläppsvärdena under de 

rådande gränsvärdena.  

Fortsättningsvis rekommenderas att 

dagvattenbrunnar förses med filter och ytor som 

riskerar att utsättas för särskilt höga 

föroreningshalter kan kräva punktinsatser, såsom 

oljeavskiljare. Vilket bör utredas vidare i samband 

med detaljprojekteringen. Se 

dagvattenutredningen för ytterligare information. 

Schaktning under grundvattenytan och 

bortledning av grundvatten bedöms inte bli 

aktuellt, men bortledning av grundvatten kan 

vara en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 

Miljöbalken 11 kap 9 §. 

Risk för höga vattenstånd 

Största delen av området befinner sig på en platå 

på nivåerna +176 till +178 meter över havet. Som 

lägst ligger en liten del av ravinen i norra delen av 
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planområdet på +169. Inför byggandet av nya 

Riksväg 40 finns en arbetsplan från 2009-08-07 

där Ätrans högsta högvatten med 100-års 

återkomsttid beräknas till +167. Det finns således 

marginal för planområdet gällande risken med 

potentiell översvämning av Ätran. 

Skyfall 

I planen finns ett område avsatt för ett 

fördröjningsmagasin. Magasinet och 

tillkommande diken bedöms i 

dagvattenutredningen vara tillräckliga för att 

klara ett 100-årsregn. Den mark inom området 

som inte hårdgörs bedöms dessutom ha hög 

genomsläpplighet och god möjlighet till 

infiltration. Se dagvattenutredningen för mer 

information. Erosionsskydd ska placeras i 

ravinerna för att de inte ska erodera vid extrema 

regn.  

NOLLALTERNATIV 

Om utpekad mark, som förordades i 

lokaliseringsutredningen, inte planläggs för 

industriändamål där renings- och fjärrvärmeverk 

får byggas kan marken fortsättningsvis användas 

som skogsmark, betesmark för djur i mindre skala 

och travträning samt att de befintliga 

ekosystemtjänsterna bevaras. En annan lämplig 

plats för ett nytt energi- och miljöcenter, 

alternativt en plats för nytt reningsverk samt en 

ny plats för nytt fjärrvärmeverk behöver i så fall 

tas i anspråk.  

STÖRNINGAR FRÅN 

INDUSTRIVERKSAMHET 

Det finns inget behov av störningsskydd i 

detaljplanen då skydd mot störningar regleras i 

miljötillståndet.  

NATURVÄRDEN 

För den planerade exploateringen kommer 

ravinen utöver erosionsskydd att fredas från 

byggnation, en dränledning kommer anslutas till 

ravinen som ska kunna brädda ut i ravinen vid 

höga flöden. Detta skulle innebära att ravinen 

blötläggs i större utsträckning än i nuläget vilket 

skulle kunna inverka positivt för naturvärdena 

genom utveckling av fuktälskande artrikedom. De 

döda trädstammarna i ravinen och framtida 

nedfallna träd bör ligga kvar då detta skapar ett 

substrat för mossor, svampar, insekter och lavar 

samt utgör en födoresurs för fåglar. Sandvägen 

kan komma att flyttas men nuvarande markägare 

ska ges möjlighet att dra om sin travbana i 

närområdet vilket med tiden kan skapa nya 

sandmiljöer genom regelbundet slitage med 

fordon och hästar.  

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Då oexploaterad mark kommer att tas i anspråk 

kommer viktiga naturvärden och 

ekosystemtjänster att gå förlorade. För att 

förlusten av ekosystemtjänster ska bli så låg som 

möjligt behöver lösningar och åtgärder vidtas 

genom öppen dagvattenhantering och att så 

mycket växtlighet som möjlig bevaras och 

återplanteras. Detta görs med fördel ihop med 

gestaltningen av bebyggelse och utomhusmiljö.  

Ekosystemtjänsteanalysen som utförts baserades 

dels på rapporten ”Ekosystemtjänster i 

Ulricehamns närområde” (Ekologigruppen, 2016) 

och dels naturvärdesinventeringar för det 

specifika området. Ekologigruppens inventering 

gjordes med hjälp av flygbildstolkning och visar 

vilken potentiell kapacitet en specifik yta kan ha 

för ekosystemtjänster.  

En bedömning av ekosystemtjänsteanalysen har 

gjorts av kommunen som kommit fram till att 

ekosystemtjänsterna troligen riskerar att påverkas 

mer negativt än vad ekosystemtjänsteanalysen 

visade. Däremot bedöms det också som att denna 

anläggning, var den än lokaliseras, skulle påverka 

ekosystemtjänsterna i det närområdet negativt i 

en jämförbar grad. Sammantaget bedöms det som 

att kommunens behov av ett nytt energi- och 

miljöcenter kommer att innebära en förlust av 

ekosystemtjänster där det etableras.  

Däremot är de positiva aspekterna av en ny 

modern anläggning med kapacitet nog för en 

växande befolkning är stora nog för att motivera 

den påverkan på ekosystemtjänsterna som 

oundvikligen kommer att ske. Samhället och 

miljön gynnas av en ny och effektiv behandling av 

avloppsvatten och minskad användning av fossila 

bränslen samt färre transporter till de nuvarande 

anläggningarna i stadens centrala delar.  
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KULTURMILJÖVÄRDEN 

Det har genomförts en arkeologisk utredning som 

identifierade en fornlämning. Området där det 

upptäcktes en boplatslämning ska lämnas orört 

tills dess att marken måste tas i anspråk, vilket 

inte är aktuellt innan dess att Ulricehamns Energi 

AB eventuellt behöver ordna ett flislager. Om 

marken behöver tas i anspråk i framtiden krävs 

arkeologisk förundersökning samt tillstånd av 

borttagande av fornlämning från Länsstyrelsen. 

Den arkeologiska utredningen föreslår att för- och 

slutundersökning kombineras om marken ska tas 

i anspråk. Detta eftersom terrängen kan försvåra 

och skada fornlämningen om ordinarie 

tillvägagångsätt med förundersökning följt av 

slutundersökning sker. Om ytterligare, inte 

tidigare registrerade fornlämningar, påträffas vid 

exploatering av området ska arbetet avbrytas 

omedelbart och en anmälan göras till 

Länsstyrelsen enligt gällande lagstiftning.  

FRILUFTSLIV 

Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer 

konsekvenserna för friluftslivet som små. 

Området kommer omvandlas från skogs- och 

betesmark till industrimark vilket innebär att 

området inte längre kan nyttjas för 

rekreationsändamål. Möjligheten att nyttja Ätrans 

dalgång för rekreation och friluftsliv bedöms dock 

inte påverkas. 

STRANDSKYDD 

Strandskyddet för Ätran återfinns i områdets 

sydöstra del men de delar av området utgörs av 

prickmark och får inte belastas eller hårdgöras. 

LANDSKAPSBILD 

Landskapsbilden, framförallt från skidbacken kan 

komma att skadas om inte utformningen av 

anläggningen utförs med respekt för 

omgivningen. Det ligger i kommunens intresse att 

inte skada landskapsbilden på ett påtagligt sätt 

varför högt ställda krav på arkitektonisk 

gestaltning för anläggningens utformning är av 

stor vikt. Skidanläggningen är av stor vikt för 

turismen i Ulricehamn och intrycket från backen 

får därför inte skadas mer än nödvändigt. Dock 

kommer anläggningen ge en viss negativ påverkan 

för landskapsbilden, men då skidanläggningen 

ligger centralt i staden med infrastruktur synligt 

från backen bedöms energi- och miljöcentret 

endast ge en mindre visuell störning, än om 

skidbacken återfanns i ett område med mer orörd 

natur som utsikt. 

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 

Dagvattenutredningens föreslagna 

systemlösningar bedöms av 

miljökonsekvensbeskrivningen att ge små 

negativa konsekvenser avseende vattenmiljön. 

Föroreningsbelastningen på recipienten Ätran 

bedöms inte öka i den omfattning att 

miljökvalitetsnormerna riskerar att påverkas 

negativt.  

TRAFIKBULLER 

Anläggningen förväntas inte tillskapa trafik på ett 

sådant sätt att trafikbuller ökar i någon 

anmärkningsvärd omfattning lokalt sett i Vist 

industriområde. Transporter från Vist 

industriområde till den nuvarande centralt 

lokaliserade panncentralen vid sim- och 

sporthallen kommer däremot att försvinna. 

Samlokaliseringen av renings- och 

fjärrvärmeverket bedöms totalt sett bidra till ett 

minskat trafikbuller i Ulricehamn. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Risk för människors hälsa och säkerhet bedöms i 

miljökonsekvensbeskrivningen som små. I 

Boverkets allmänna råd (1995:5) redovisas 

generella riktlinjer för skyddsavstånd mellan 

verksamheter och bostäder. Ett skyddsavstånd 

om 1000 meter rekommenderas för 

avloppsreningsverk med mer än 20 000 

personekvivalenter anslutna. Dessa riktlinjer 

gäller dock främst när områden planläggs för ny 

bebyggelse i närheten av verksamhetsområden. 

Det begränsande urvalet av lämpliga ytor har 

gjort att kommunen gått ifrån Boverkets 

rekommenderade skyddsavstånd, vilket endast är 

en rekommendation från Boverket och inte utgör 

några rättsregler. Kommuner måste i varje enskilt 

fall föra en bedömning om vilken 

omgivningspåverkan verksamheten som avses har 

och i detta fall anses ett avstånd om cirka 300 

meter ge en mycket begränsad risk för störningar 

från energi- och miljöcentret.  
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Ur säkerhetssynpunkt vid hantering av farliga 

ämnen ska verksamheten kunna nås från två olika 

väderstreck, vilket finns angivet under 

”Upplysningar” i plankartan. Hänsyn ska också 

tas vid exploatering genom att riskkällor placeras 

så långt från skidbacken som möjligt, vilket också 

anges under ”Upplysningar”. Detta då stora 

mängder människor tidvis vistas i backen och ett 

större avstånd från byggnader och anläggningar 

som bedöms som riskkällor har en positiv 

inverkan på riskbilden om en olycka skulle 

inträffa.   
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

INLEDNING 

Genomförandebeskrivningen redovisar de 

organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 

och tekniska åtgärder som behöver vidtas för att 

genomföra detaljplanen. Den ska redovisa vem 

som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 

självständig rättsverkan. Detaljplanens bindande 

föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelser. Genomförandebeskrivningen 

förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt och blir därigenom 

vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Följande översiktliga tidplan gäller för 

detaljplanen: 

Samråd andra kvartalet 2018 

Granskning andra kvartalet 2019 

Antagande tredje kvartalet 2019 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas till 

fjärde kvartalet 2019. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 15 år från den dag 

detaljplanen vinner laga kraft. Vald 

genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av 

planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 

rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 

enlighet med planen. Under genomförandetiden 

får inte detaljplanen ändras utan synnerliga skäl. 

Detaljplanen gäller även efter 

genomförandetidens utgång men kan då ändras 

eller upphävas utan att de rättigheter som 

uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Huvudmannaskap 

Planområdet saknar allmän platsmark. 

Etappindelning 

Första etappen är att bygga fjärrvärmepanna 

vilket ska byggas så fort som möjligt efter att 

detaljplanen vunnit laga kraft.  

Andra etappen är byggnation av reningsverket 

och ytterligare en fjärrvärmepanna.  

Efter detta kan kompletterande anläggningar för 

framtida behov komma att byggas.  

Ansvarsfördelning 

Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt 

följande: 

Ulricehamns Energi AB  

• det allmänna VA-ledningsnätet 

• elförsörjning 

• eventuell utbyggnad av optofiber 

• eventuell utbyggnad av fjärrvärme 

• dagvattenledningar 

 

Fastighetsägare  

• egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark 

• ytterligare arkeologiska utredningar om 

utpekat område för fornlämning ska tas i 

anspråk  

• uppförande av staket eller dylikt kring området 

där arkeologiska utredningar krävs före 

exploatering 

• placering av erosionsskydd i ravin i enlighet 

med beteckning m1 

• stabilitetsförbättrande åtgärder i enlighet med 

beteckning m2  

• erforderliga anläggnings- och 

fastighetsbildningsåtgärder 

• säkerställa möjlig tillfartsväg till fastigheten 

från två väderstreck 

• uppförande av släckvattendamm med tätt 

bottenskikt och möjlighet att stänga av 

bräddledningar  

• åtgärder för bevarande/ersättande av 

gynnsamma miljöer för solitära sandlevande 

insekter inom området och vårda området 

enligt framtida skötselplan 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 

Berörda fastighetsägare, rättighetshavare och 

delägare i eventuella samfälligheter framgår av 

fastighetsförteckningen.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och 

genomförs i första hand med stöd av avtal mellan 
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fastighetsägarna. Detsamma gäller vid bildande 

av gemensamhetsanläggningar och andra 

rättigheter.  

Kommunen bedömer att det inte krävs 

fastighetsindelningsbestämmelser för att kunna 

genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan 

fastighetsindelningsbestämmelser införas senare 

genom ändring av detaljplan. 

Avtal m.m. 

För att säkra rätten till väg till planområdet bildas 

servitut för ändamålet. Avtal om vägservitut finns 

till Bjättlundavägen (väg 1834). 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Utbyggnad av VA kommer att utredas vidare och 

detaljprojekteras. En utredning gällande 

dagvatten har utförts och Ulricehamn Energi AB 

ansvarar för att dagvattenhanteringen löses på 

nödvändigt sätt.  

El, tele, bredband och fjärrvärme 

Detaljprojektering av el, tele, bredband och 

fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.  

Tekniska utredningar 

Tekniska utredningar har utförts gällande 

geoteknik och dagvatten.  

Miljötillstånd  

Miljötillstånd söks av exploatören.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 

Kommunens kostnader för planen och dess 

genomförande består av kostnader för planering i 

enlighet med undertecknat planavtal.  

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och 

dagvatten 

Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut avgift för 

anslutningar till VA-nätet enligt gällande taxa.  

Gatukostnader 

Ingen utdebitering av gatukostnader kommer att 

krävas.  

 

Övriga avgifter 

Den som bygger får i normalfallet betala följande 

kommunala avgifter: planavgift, bygglovsavgift, 

avgift för nybyggnadskarta och utsättningsavgift.  
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ARBETSGRUPP 

I arbetet med detaljplanen har medverkande 

tjänstemän varit:  

 

Robin Enqvist, planarkitekt  

Eva Öhlund, enhetschef planenheten 

Emma Persson, samhällsplanerare 

Pär Norgren, Tf. enhetschef planenheten 

Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör 

Helene Bergsman, GIS-ingenjör  

Malin Lindgren, bygglovsingenjör 

Viktoria Oscarsson, kart- och mättekniker 

Lisa Arnesén, miljöinspektör 

Johan Persson, infrastruktur- och trafikplanerare 

Mats Kindlund, gatuingenjör 

Fredrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

Lars Stokka, stadsarkitekt 

Ola Alinvi, miljöstrateg 

Gunilla Kock-Hansson, Tf. samhällsbyggnadschef 

Andreas Ekman, enhetschef exploateringsenheten 

Angelica Augustsson, exploateringsingenjör 

Thomas Brolin, Ulricehamns Energi AB 

 

 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 
 
 
Sebastian Olofsson  
Samhällsbyggnadschef 
 
My Andreasson 
Planarkitekt 
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Miljö och samhällsbyggnad 

TELEFON 0321-59 50 00  E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 

WEBB ulricehamn.se  FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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§  
 

Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 
2020 
Dnr 2021/471 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2020. Årsredovisning med revisionsberättelse 
2020 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2020 samt 
revisionsrapporter för övriga stiftelser 2020 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2020 överlämnas härmed 
avseende åtta stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 15 stiftelser är avslutade och under 2017–2020 har länsstyrelsen beslutat om att 
kvarvarande stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-01 från ekonomichef 
2 Bokslut 2020 Gerda Stombergs minne 
3 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2020 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2020. Årsredovisning med revisionsberättelse 
2020 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2020 samt 
revisionsrapporter för övriga stiftelser 2020 läggs till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-01 

Tjänsteskrivelse Revisionsrapport stiftelser och 
donationsfonder år 2020 
Diarienummer 2021/471, löpnummer 3684/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2020. Årsredovisning med revisionsberättelse 
2020 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2020 samt 
revisionsrapporter för övriga stiftelser 2020 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2020 överlämnas härmed 
avseende åtta stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 15 stiftelser är avslutade och under 2017–2020 har länsstyrelsen beslutat om att 
kvarvarande stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bokslut 2020 Gerda Stombergs minne 
2 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2020 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
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§  
 

Budgetuppföljning oktober 2021 
Dnr 2021/607 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per oktober 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2021.  
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till 74,9 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2021 
innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är 56,9 mnkr högre än 
budgeterat.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till 14,7 mnkr.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 42,2 mnkr bättre än budgeterat. De huvudsakliga 
orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet är ökade skatteintäkter enligt SKR:s 
senaste skatteunderlagsprognos, exploateringsintäkter som beräknas komma in under året 
samt lägre avskrivningar och kapitalkostnader än budgeterat. 
 
Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till ca 75 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-15 från ekonomichef 
2 Budgetuppföljning oktober 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per oktober 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-15 

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning oktober 2021 
Diarienummer 2021/607, löpnummer 3908/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per oktober 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2021.  
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till 74,9 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2021 
innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är 56,9 mnkr högre än 
budgeterat.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till 14,7 mnkr.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 42,2 mnkr bättre än budgeterat. De huvudsakliga 
orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet är ökade skatteintäkter enligt SKR:s 
senaste skatteunderlagsprognos, exploateringsintäkter som beräknas komma in under året 
samt lägre avskrivningar och kapitalkostnader än budgeterat. 
 
Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till ca 75 mnkr. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Budgetuppföljning oktober 2021 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 

Ulrica Fagerson  
Ekonomichef  
Ekonomifunktionen  
Kommunledningsstaben  
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Innehållsförteckning  
Förvaltningsberättelse ............................................................................................................... 3 
Driftredovisning.......................................................................................................................... 7 
Verksamhetsberättelser ............................................................................................................. 9 
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Ekonomisk översikt 
Det prognostiserade ekonomiska 
resultatet för kommunen 2021 uppgår 
till 74,9 mnkr. Det budgeterade 
ekonomiska resultatet uppgår till 18 
mnkr.  

Resultatet 2020 uppgick till 59,4 mnkr. 
Den ekonomiska prognosen för 2021 
innebär följaktligen ett ekonomiskt 
resultat på en högre nivå jämfört med 
föregående år. 

Investeringarna under perioden 
januari-oktober uppgår till 75,3 mnkr 
(2020 januari-oktober: 169,7 mnkr). 
 

Ekonomisk prognos 2021 
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 
prognostiseras att uppgå till 74,9 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till  
18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 
2021 är följaktligen 56,9 mnkr högre än 
budget. Den positiva budgetavvikelsen 
återfinns främst inom finansförvaltningen men 
även ett överskott inom verksamheterna. 

Ekonomiskt resultat, mnkr 
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Ekonomiskt resultat exkl. 
jämförelsestörande poster, mnkr 
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Det finansiella målet i kommunen avseende 
resultatet mäts genom att det ekonomiska 
resultatet exklusive jämförelsestörande poster 
ska uppgå till minst 1,2% av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning. För 
att kunna mäta uppsatt mål ska kommunens 
resultat justeras för jämförelsestörande poster. 
Nedan finns specificerat vilka poster som 
klassificerats som jämförelsestörande och 
resultat exklusive jämförelsestörande poster 
uppgår till 71,4 mnkr. 

 

 
Prognosticerat resultat exklusive 
jämförelsestörande poster (mnkr) 74,9 

   
 
+    

 
Bidrag försäkringskassan sjuklönekostnader 
på grund av covid-19 +7,7  

 
+ 

 
Bidrag Socialstyrelsen för merkostnader på 
grund av covid-19 +5,2 

 
-  Merkostnader på grund av covid-19 -8,7 
 
- Sjuklönekostnader på grund av covid-19 -7,7 
   

 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkning 71,4 

 

Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
prognostiseras med ett överskott om 14,7 
mnkr.  

Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till 
cirka 1 510 mnkr. 
 

Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr 
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Samtliga sektorer räknar med ett överskott 
mot budget vid årets slut. Se avsnitt för 
driftredovisningen. 

 

Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 
42,2 mnkr högre än budgeterat. 

Prognosen innebär en positiv avvikelse (27,2 
mnkr) när det gäller skatter och avgifter 
samtidigt som exploateringsintäkter beräknas 
bli 8,1 mnkr över budget. Intäkterna för 
exploatering avser framförallt intäkter för 
”Stadsskogen” samt ”Handelsträdgården”. 

Utfallet när det gäller avskrivningar och 
kapitalkostnader (inkl. pott för 
kapitalkostnader) förväntas bli 5,6 mnkr bättre 
än budgeterat på grund av att investeringarna 
inte har genomförts i planerad takt. 

Pensionskostnader avviker negativt om 1,5 
mnkr mot budget samtidigt som finansiella 
poster avviker positivt med totalt 2,5 mnkr. 
Detta beror framförallt på orealiserade vinster 
i pensionsportföljen. Till sist avviker övriga 
intäkter med 0,3 mnkr över budget.  

 
Lån 
Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld uppgår per 2021-10-31 till 565 mnkr, 
samtidigt som utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 – 
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår till 547,5 mnkr. 

Numera sker utlåningen genom en 
checkräkningskredit. Därmed redovisas 
nettoskulden av lån och likvida medel. Detta är 
nytt från 2020 och därav varierar utlånade 
medel även under löpande år. 

Den största delen av kommunens inlånade 
medel avser alltså vidareutlåning till bolagen. 
Ingen nyupplåning har krävts under 2021 då 
investeringstakten inte har följt ursprunglig 
tidsplan. Dock kommer nyupplåning vara 
aktuellt under 2022 med utgångspunkt från 
2022 års investeringsbudget.  
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Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger 
ramar och riktlinjer för hur 
finansverksamheten i kommunen och bolagen 
ska bedrivas.  

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 
en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. 
Per 2021-10-31 har kommunen en 
genomsnittlig kapitalbindning på 1,2 år. 

    
Kapitalbindning 202110 2020 2019 

 
 1,2 år 1,5 år 1,8 år 
 
Ränterisken är en annan del som regleras i 
finanspolicyn. Räntebindningen i 
låneportföljen ska spridas över tid enligt en 
normportfölj.  
 

Räntebindning 

 

< 1år 1-2år 2-3år 3-4år 4-5år 5-6år 6-8år 8-10år 

Max andel, % 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 

Andel 202104, % 49,1 22,6 28,3 0,0 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Andelen upplåning med räntebindning per 
tidsintervall ligger inom ramen för 
normportföljen.

 

Finansiella placeringar 
En viss del av kommunens likviditet är sedan 
länge avsatt till fondering för att möta framtida 
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts 
några ”nya” medel i portföljen under den 
senaste femårsperioden. 

Riktlinjer för placering av pensionsmedel i 
Ulricehamns kommun anger ramar och 
riktlinjer för hur medel avsatta för 
pensionsförpliktelser ska förvaltas i 
kommunen. I riktlinjerna anges bland annat: i 
vilka tillgångar och med vilka limiter 
portföljens medel får placeras, hur ansvaret för 
förvaltningen fördelas och hur förvaltningen 
och dess resultat ska rapporteras. Under året 
har placeringarna förvaltats enligt riktlinjerna. 

Per 2021-10-31 uppgår det bokförda värdet på 
placerade medel avseende pensioner till 125,8 
mnkr, vilket är samma nivå som 
marknadsvärdet på tillgångarna. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 
uppgick per 2021-08-31 till 432,7 mnkr 
(2020-12-31: 436,8 mnkr). Prognosen per 
2021-12-31 uppgår till 425,0 mnkr. 

Finansiella placeringar, mnkr 
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Balanskravet 
Ulricehamns kommuns prognosticerade 
ekonomiska resultat 2021 innebär att 
kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. Av 2021 års ekonomiska resultat 
bedöms i dagsläget inga ytterligare medel 
avsättas till kommunens resultatutjämnings-
reserv. Efter tidigare års avsättningar uppgår 
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 

Balanskravet, mnkr 

  2021 (P) 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 74,9 

 
- 

reducering av samtliga 
realisationsvinster -19,1 

 
+ justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 
 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - 
 
+ orealiserade förluster i värdepapper - 
 
+ justering för återföring av 

orealiserade vinster i värdepapper - 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 55,8 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 55,8 
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Driftredovisning 
       

Ansvarsområde i mnkr 
Not 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
mot budget 

Utfall okt 
2021 2020 

       
Kommunledningsstab  107,0 104,0 3,0 81,9 101,5 
 

      
Sektor miljö- och 
samhällsbyggnad  

70,0 67,0 3,0 53,1 66,0 

 
      

Sektor välfärd  574,2 569,7 4,5 475,7 548,0 
- varav:       
Sektorstöd välfärd  16,0 11,9 4,1 9,8 12,3 
Individ och familjeomsorg  90,6 91,4 -0,8 76,8 66,5 

Funktionsnedsättning  141,6 140,6 1,0 116,1 29,6 
Hemtjänst och hemsjukvård  278,2 271,1 7,0 226,3 * 
Vård och omsorgsboende  47,8 54,6 -6,8 46,7 * 
 

      
Sektor lärande  664,6 662,8 1,8 540,8 628,9 
- varav:       

Sektorstöd lärande  43,8 44,0 -0,2 36,5 47,8 

Förskola  142,9 139,9 3,0 113,9 132,8 

Grundskola  282,7 282,7 0,0 230,5 265,0 

Tingsholm  166,5 167,5 -1,0 136,4 158,7 
Skolutveckling och stöd  28,7 28,7 0,0 23,5 24,5 
       
Sektor service  93,8 91,4 2,4 73,9 87,7 

       
Totala intäkter kommunstyrelsen  664,3 681,8 17,5 572,0 646,7 

Totala kostnader kommunstyrelsen  2 173,9 2 176,7 2,8 1 797,3 2 078,8 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN  1 509,6 1 494,9 14,7 1 225,4 1 432,0 

       
Totala intäkter finansförvaltningen  1 642,7 1 677,1 34,5 1 402,4 1 612,0 
Totala kostnader finansförvaltningen  113,5 105,8 -7,7 74,1 119,3 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING  1 529,1 1 571,3 42,2 1 328,3 1 492,7 

       
Totala intäkter revision 
 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totala kostnader revision  1,5 1,5 0,0 0,8 1,2 

SUMMA REVISION  1,5 1,5 0,0 0,8 1,2 

       
SUMMA FÖRVALTNINGEN  18,0 74,9 56,9 102,1 59,4 

       

Justeringsposter, del av finansförvaltningen   -1 534,3 -1 564,0 29,7 -1 305,1 -1 677,6 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER*  -1 516,3 -1 489,1 -27,2 -1 203,0 -1 618,2 
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Prognosen för verksamheternas samlade 
ekonomiska utfall för 2021 är bättre än 
budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till 14,7 
mnkr. Nettobudgeten för verksamheterna 
uppgår till 1 510 mnkr. Intäkter och kostnader 
följer budgeten väl. 2021 prognostiserar alla 
sektorer ett överskott jämfört med budget.  

 
+ Kommunledningsstab +3,0 
 
+ Sektor miljö och samhällsbyggnad +3,0 
 
- Sektor välfärd +4,5 
 
- Sektor lärande +1,8 
 
- Sektor service +2,4 
 
- Summa 

kommunstyrelsen +14,7 
   
 
- Revision +0,0 
   

Verksamhetens budgetavvikelser, mnkr 
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Sektor välfärds prognostiserade 
budgetavvikelse uppgår till 4,5 mnkr. 
Pandemin påverkar fortfarande sektorns 
verksamhet och ekonomi. 

Vård och omsorgsboende lägger en prognos på 
-6,8 mnkr. Detta underskott möts dock upp av 
en plusprognos på hemtjänst och hemsjukvård 
på 7,0 mnkr. Dessa större avvikelser beror, 
liksom 2020, främst på ett större antal tomma 
platser på vård- och omsorgsboende. Högre 
kostnader för skyddsutrustning och 
personalkostnader i vissa delar av 
äldreomsorgen och hemsjukvården 
kompenseras med statsbidrag.  

Central ledning prognostiserar ett överskott på 
3,9 mnkr beroende av statsbidrag, individ- och 
familjeomsorgs prognos är -0,8 mnkr på grund 
av några kostnadskrävande ärenden och 
funktionsnedsättning prognostiserar ett 
överskott om 1,2 mnkr. 

Sektor lärande prognostiserar en 
budgetavvikelse på 1,8 mnkr. Verksamheten 
förskola prognostiserar ett budgetöverskott på 
3,0 mnkr, vilket framförallt beror på lägre 
personalkostnader pga. sjukfrånvaro som ej 
ersatts fullt ut.  

Verksamheten Tingsholm prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse om -1,0 mnkr. Detta 
beror framförallt på högre kostnader för 
interkommunala ersättningar. 

Verksamhet grundskolan prognostiserar ett 
nollresultat, liksom Skolutveckling och stöd. 
Sektorservice prognostiserar ett litet 
underskott på -0,2 mnkr. 

Sektor miljö- och samhällsbyggnads 
prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr. 
Överskottet beror främst på att kostnaderna 
för entreprenader och köp av tjänster beräknas 
visa ett positivt utfall. En osäkerhet finns dock 
alltid kring hur stora kostnaderna kommer bli 
för reningen av lakvatten och 
vinterväghållning, vilket är väderberoende. 

Sektor service prognostiserade budgetavvikelse 
uppgår till 2,4 mnkr. Den positiva 
budgetavvikelsen beror framförallt på 
personalkostnaderna. Högre sjukfrånvaro och 
ersättning av staten samtidigt som vakanser 
inte har ersatts fullt ut. Sektorn har även haft 
lägre kostnader både för livsmedel inom kosten 
framför allt beroende på 
distansundervisningen inom skolan. Inom 
sektorns överskott ryms även kultur och fritids 
underskott om -1,0 mnkr, som beror på 
pandemins påverkan på intäkter på bad- och 
fritidsenheten. 

Kommunledningsstabens beräknade positiva 
budgetavvikelse på 3,0 mnkr består framförallt 
på överskott avseende posterna ram i balans, 
KS oförutsett och lönepotten. 

Utanför kommunstyrelsen så beräknas 
revisionen visa ett resultat i nivå med budget 
vid årets slut. 

Utfallet för finansförvaltningen är 42,2 mnkr 
bättre än budgeterat. Avvikelsen beror till 
största delen på ökade skatteintäkter enligt 
SKRs senaste skatteunderlagsprognos, 
exploateringsintäkter som beräknas komma in 
under året samt lägre avskrivningar och 
kapitalkostnader än budgeterat.
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Kommunledningsstab 

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett överskott om 
6,9 mnkr. Främsta orsaken till överskottet 
beror på budgetposterna KS-oförutsett och 
ram i balans. Kanslifunktionen signalerar att 
de politiska verksamheterna går med 
underskott, vilka går att härleda framför allt till 
ett omställningsstöd och högre 
arvodekostnader. Kommunikation visar ett 
underskott, vilket beror på förändrade 
redovisningsprinciper för projektet nytt 
intranät. Ekonomi och Planeringsfunktionen 
visar överskott beroende på vakanser. HR visar 
ett överskott kopplat till lägre personal-
kostnader samt friskvård. Merfallet av 
ersättningar för friskvårdsbidrag och "Ha kul"-
pengar faller erfarenhetsmässigt ut under årets 
sista kvartal. 

Prognos 
Prognosen för kommunledningsstaben är ett 
överskott om 3,0 mnkr. Dessa går att koppla 
till ram i balans, 1,1 mnkr, och lönepotten, 0,4 
mnkr. Resterande 1,5 mnkr består av posten 
KS oförutsett som inte kommer nyttjas helt 
under året. Kanslifunktionen och 
kommunikationsfunktionen prognostiserar 
underskott, vilka är kopplade till de politiska 
verksamheterna samt förändrad 
redovisningsprincip för projektet nytt intranät. 
Övriga funktioner prognostiserar ett litet 
överskott som till viss del kompenserar 
underskotten på övriga enheter. 

Sektor service 

Ekonomisk analys 
Samtliga verksamheter har ett budgetöverskott 
gällande personalkostnader. Sjukfrånvaron, till 
stor del med anledning av covid-19, har ej 
ersatts fullt ut. Kommunservice överskott 
jämfört med budget beror bland annat på en 
utbetalning från försäkringsbolaget gällande 
almsjukan som har drabbat Ulricehamns 
kommun.  

Materialkostnaderna har en positiv 
budgetavvikelse som framförallt härrör från 
kosten och lägre livsmedelskostnader då 
gymnasie- och högstadieeleverna under de 
första månaderna på året studerat på distans. 

Kultur och fritid har efter perioden en negativ 
budgetavvikelse som till största delen är en 
följd av pandemin och gäller lägre 
hyresintäkter inom fritidsenheten och tappade 
intäkter utifrån att simhallen varit stängd. 

IT har tagit kostnaden för de extra licenser som 
krävts vid utfasningen av tunna klienter vilket 
kommer att påverka utfallet för 2021. 

Vintern och våren var kallare än normalt vilket 
orsakade ett budgetunderskott för perioden 
gällande uppvärmning av lokaler och 
fotbollsplaner men också högre elkostnader i 
samband med snötillverkning. På grund av två 
stora vattenskador finns ett underskott kopplat 
till det löpande underhållet. 

Prognos 
Fastighets bedömning är ett överskott på 0,5 
mnkr trots två stora vattenskador som 
inträffat. IT ser inga kända avvikelser i nuläget 
som kommer påverka utfallet för året jämfört 
med budget. 

Prognosen för kommunservice, 2,0 mnkr, 
baseras framförallt på att verksamheten har 
mottagit statligt stöd för sjuklönekostnader 
samt att den höga sjukfrånvaron inte ersatts 
fullt ut. 

Den främsta orsaken till att verksamhet kost 
förväntas få en positiv avvikelse om 0,5 mnkr 
beror på ett överskott på personal- och 
livsmedelskostnaderna. Verksamheten spår att 
sjukfrånvaron kommer fortsatt vara hög med 
tanke på covid-19 och det innebär förmodligen 
att alla luckor inte kommer kunna täckas men 
även frånvaro av gäster kommer genera ett 
överskott inom livsmedel jämfört med budget. 

Prognosen om -1,0 mnkr inom kultur och fritid 
bygger dels på att pandemin fortsätter att 
påverka intäkter på bad- och fritidsenhet men 
även på att museibranden påverkar även om 
det är oklart hur stort försäkringsbeloppet blir. 

Positiv prognos inom sektorstödet om 0,4 
mnkr beror på att pandemin påverkar 
konferenser och utbildningar. 
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Sektor välfärd 

Ekonomisk analys 

Pandemin påverkar fortfarande sektorns utfall 
som ger fortsatt överskott i vissa delar av 
verksamheten och högre kostnader i andra 
delar. Exempel här är att det varit ett större 
antal tomma platser på vård- och 
omsorgsboendena och ett lägre 
färdtjänståkande. 

Statliga stöd till och med oktober för 
sjuklönekostnader med 3,7 mnkr ingår i 
utfallet. Detta stöd kommer dock inte att utgå 
något mer för i år. 

Hittills finns merkostnader för covid-19 på 
8,0 mnkr som staten, till skillnad mot i fjol, 
inte kompenserar kommunerna för. Statliga 
Coronabidrag på 4,7 mnkr, som egentligen 
avsett 2020, har dock landat in i år. 

Prognos  
IFO ökar underskottet med -0,5 mnkr och ny 
prognos blir -0,8 mnkr, på grund av mindre 
intäkter från Migrationsverket och fler 
kostnadskrävande ärenden. 
Funktionsnedsättning förbättrar sin prognos 
från 0,6 mnkr till 1,2 mnkr och orsaken är 
främst minskade kostnader för externa 
assistansärenden. 

Vård- och omsorgsboende lägger en 
minusprognos på -6,8 mnkr, vilket är en 
försämring med -0,7 mnkr. Detta underskott 
möts upp av en plusprognos på hemtjänst och 
hemsjukvård på 7,0 mnkr. Dessa större 
avvikelser beror, liksom tidigare, främst på ett 
större antal tomma platser på vård- och 
omsorgsboende. 

Central ledning lägger en plusprognos på 
3,9 mnkr, vilket beror på större intäkter av 
statsbidrag än planerat. Detta innebär att 
sektorns prognos på 4,5 mnkr kvarstår. 

Sektor lärande 

Ekonomisk analys 
Interkommunal ersättning och ersättning till 
fristående utförare för sektorn visar en positiv 
budgetavvikelse för vårterminen.  

En oplanerad skolskjutsrutt tillkom i december 
2020 vilken kompenserades med 
tilläggsanslag som tillkom i juni i år. 
Särskolans volymökning av elever innebär även 
ökade skolskjutskostnader.  

Ett budgettillskott för asylsökande elever om 
1,3 mnkr har också tillkommit under året för 
att dämpa effekterna av uteblivna statsbidrag 
från Migrationsverket.  

Sektor lärande har budgeterat för att bibehålla 
statsbidraget för utökad elevhälsa. Besked om 
utebliven intäkt från Skolverket om 1,4 mnkr 
kom dock i juli. 

Uteblivet statsbidrag för karriärtjänster uppgår 
till 0,9 mnkr.  

Sektorn har fått sjuklönekompensation med 
3,2 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader.  

Prognos 
Förskolan prognostiserar ett överskott på 3,0 
mnkr främst beroende på lägre 
personalkostnader jämfört med budget då 
frånvaro inte har ersatts fullt ut. 

Grundskolan beräknar en nollprognos utifrån 
att verksamheten fått tilläggsanslag under året. 

Den prognostiserade avvikelsen inom 
Tingsholm om -1,0 mnkr beror på att fler 
elever är hos annan huvudman och kan 
ha förlängd studietid och större behov.   

Skolutveckling och stöd prognostiserar ett 
nollresultat. Den mer skyndsamma 
digitaliseringsprocessen har skapat behov av 
utökning av system som inneburit ökade 
kostnader, vilka täcks upp av vakanser. 

Sektorstödet prognostiserar en avvikelse om -
0,2 mnkr. 
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Sektor miljö och 
samhällsbyggnad 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar 
ett överskott för perioden i förhållande till 
budget. Överskottet beror främst på att 
entreprenader och köp av tjänster visar ett 
positivt utfall.  Posten påverkas av hur mycket 
utredningar sektorn kan hantera av intern 
kompetens och hur långt processerna kommit i 
olika projekt och detaljplaner. I denna 
budgetpost innefattas även kostnader för 
återställande av deponin på Övreskogs 
återvinningscentral. 
 
Sektorn visar även ett överskott på 
intäktssidan vilket främst beror på erhållen 
statlig ersättning vid sjukfrånvaro, stödet är 
dock kopplat till pandemin och inte långsiktigt. 
Sektorn kan även se ökade intäkter kopplat till 
bygglov och kartmaterial på grund av den 
ökade ärendemängden, vilket påverkar 
intäkterna positivt.  

Prognos 
Bedömningen är att sektorn kommer ha ett 
överskott om 3,0 mnkr vid årets slut. En 
osäkerhet finns alltid kring hur stora 
kostnaderna kommer bli för reningen av 
lakvatten och vinterväghållningen, vilket är 
väderberoende. Utfallet beror även på vilka 
konsultkostnader som kommer faktureras i 
slutet av året. 
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