
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

 Drift-och servicenämnden 

Tid Plats 
09:30-12:00 Kumla rummet, Stadshuset i Kumla  

Övriga 
 

Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Suzana Madzo (VA ingenjör) §22
Said Nor (Fastighetsingenjör) §23
Nermin Ceman (Fastighetsingenjör) §23
Åsa Gunnarsson (Bygglovschef) §§16-17
Magnus Eliasson (Bygglovsinspektör) §§16-17
Leila Johansson (Miljöinspektör) §§16-18
Mikael Eriksson (Miljöinspektör) §§16-18

Protokollet innehåller paragraferna §§16-30

Ordförande _________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare _________________________________________________________________
Gert Öhlin

Sekreterare _________________________________________________________________
Susanne Naeslund

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Leif Hermansson (S)

Beslutande ledamöter 
 

Conny Larsson (S) (ordförande)
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Ulf Ström (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin Mc Quillan (M)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Hans Palmqvist (S)  ersätter Ewa-Rosa Sliwinska 
(S)
Andreas Zakrisson (C)  ersätter Lotta Öhlund 
(MP)
Rikard Bergström (M)  ersätter Jussi Rinne (SD)
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Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Drift-och servicenämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2020-03-23 till och med 2020-04-15

Förvaringsplats för protokollet Drift- och servicenämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________

Page 3 of 100



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 16 Sammanträdets inledning
§ 17 Förhandsbesked för omlastningsstation för hushållsavfall på fastigheten Hardemo 

Häradsallmänning S:1
§ 18 Beslut om föreläggande enligt miljöbalken, 
§ 19 Månadsrapport ekonomi februari
§ 20 Särredovisning VA 2019
§ 21 DOS äskade medel för strategiska investeringar
§ 22 Saneringsplan VA 2020
§ 23 Fastighetsunderhåll uppföljning 2019
§ 24 Skoglig budget 2020
§ 25 Information om APP och formulär för felanmälan
§ 26 Film från Boverket om varför arkitektur är viktigt
§ 27 Meddelanden till nämnden 200318
§ 28 Redovisning av delegeringsbeslut 200117-200224
§ 29 Övriga ärenden
§ 30 Mötets avslutande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 16- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Anmälan om jäv
Ingen av ledamöterna anmälde jäv

4. Tjänstgörande ersättare
Hans Palmqvist (S)ersätter Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Andreas Zakrisson (C) ersätter Lotta Öhlund (MP)
Rikard Bergström (M) ersätter Jussi Rinne (SD)

5. Val av justerare
Gert Öhlin (L) valdes att justera dagens protokoll

Page 5 of 100



Sammanträdets inledning

§ 16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17 - Förhandsbesked för omlastningsstation för hushållsavfall på 
fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1 
(20/DOS/18)

Ärendebeskrivning 

Ansökan om förhandsbesked inkom den 11 december 2019 och avser byggnation av 
omlastningsstation för hushållsavfall på fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1. Platsen 
utgörs
idag delvis av skog och delvis av öppna partier med glesare vegetation.

Den planerade byggnationen strider inte mot kommunens översiktsplan. Allmänhetens 
intresse av en  fungerande hantering av hushållsavfall väger i det här fallet tyngre än att 
bevara den aktuella skogen.

Sökande har bemött de frågor som kommit in under remisstiden.

Bedömningen är att platsen är lämplig för lokalisering av en omlastningsstation för 
hushållsavfall.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogas tjänsteskrivelse

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar, med stöd av 9 kap 17 § PBL och med hänvisning till 
inlämnad tjänsteskrivelse, att godkänna lokalisering av en omlastningsstation för 
hushållsavfall på del av fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1 i enlighet med bifogad 
karta och med följande villkor:

1. Utformningen och placeringen av omlastningsstationen prövas i bygglovet.
2. Tillstånd för ev. enskilt avlopp ska finnas innan bygglov beviljas.
3. Anmälan enligt miljöbalken ska sökande ha lämnat in innan bygglov beviljas.
4. Omlastningsstationen ska placeras så att fornlämningar i närheten inte påverkas
5. En inmätning från Vattenfalls ledningar till planerad omlastningsstation ska göras av sökande 

innan bygglov beviljas

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, komplett
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Förhandsbesked för omlastningsstation för 
hushållsavfall på fastigheten Hardemo 

Häradsallmänning S:1

§ 17

20/DOS/18
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 4 

 Datum: 2020-02-27 Dnr: 2019/M1102

  

 

 
 

 

 

Beslut om förhandsbesked för omlastningsstation för hushållsavfall på 
del av fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1   

Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked inkom den 11 december 2019 och avser byggnation av en 
omlastningsstation för hushållsavfall på fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1. Platsen utgörs 
idag delvis av skog och delvis av öppna partier med glesare vegetation. Markförhållandena är sand 
och det är riskområde för markradon. 
 
Den planerade byggnationen strider inte mot kommunens översiktsplan. Platsen gränsar till ett 
område som är utpekat som verksamhetsområde i översiktsplanen. Förutsättningar finns att enskilt 
vatten och avlopp kan lösas på platsen. 
 
De yttranden som kommit in under remisstiden, bilaga 7 – 11, har sökande bemött, bilaga 12 – 15. 
Den planerade verksamheten är anmälanpliktig enligt Miljöbalken. Den föreslagna platsen är belägen 
inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket omfattar stora delar av centrala Hallsberg 
längs med grusåsen inklusive rangerbangården. 
 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar, med stöd av 9 kap 17 § PBL och med hänvisning till inlämnad 
tjänsteskrivelse, att godkänna lokalisering av en omlastningsstation för hushållsavfall på del av 
fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1 i enlighet med bifogad karta och med följande villkor: 
 
1. Utformningen och placeringen av omlastningsstationen prövas i bygglovet. 
2. Tillstånd för ev. enskilt avlopp ska finnas innan bygglov beviljas. 
3. Anmälan enligt miljöbalken ska sökande ha lämnat in innan bygglov beviljas. 
4. Omlastningsstationen ska placeras så att fornlämningar i närheten inte påverkas 
5. En inmätning från Vattenfalls ledningar till planerad omlastningsstation ska göras av sökande innan 
bygglov beviljas 
 
Upplysningar 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. Beslutet kungörs i post och inrikes tidningar. 
 
Förhandsbesked ger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden innan bygglov prövats och beviljats. 
 
Avgift i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige Hallsbergs kommun, 2018-12-17: 
11 313:- kr. Faktura skickas separat. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 4 

 Datum: 2020-02-27 Dnr: 2019/M1102

  

 

 
 

 

 

 

Ärendet 
Ansökan om förhandsbesked inkom den 11 december 2019 och avser byggnation av 

omlastningsstation för hushållsavfall på fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1. Platsen utgörs 

idag delvis av skog och delvis av öppna partier med glesare vegetation. Markförhållandena är sand 

och det är riskområde för markradon enligt kartlager i Hallsbergskartan.  

Den planerade byggnationen strider inte mot kommunens översiktsplan då det aktuella områdets 

användning inte har definierats, men det gränsar till ett område som är utpekat som 

verksamhetsområde. I översiktsplanen har det angränsande området definierats enligt följande: 

”Kopplat till järnvägen ska finnas möjlighet att utveckla verksamheter som är beroende av eller har 

nytta av denna infrastruktur. Det kan röra godshantering, logistik, fordonsservice, mm. Vissa av 

verksamheterna kan vara störande för omgivningen.” 

Förutsättningar finns att enskilt vatten och avlopp kan lösas på platsen. Hur och var blir en fråga vid 

tillståndsprövning om enskilt avlopp. 

Den planerade verksamheten är anmälanpliktig enligt Miljöbalken. Anmälan ska lämnas in innan 

bygglov beviljas. Den föreslagna platsen är belägen inom sekundär skyddszon för 

vattenskyddsområde. Det skyddsområdet omfattar stora delar av centrala Hallsberg längs med 

grusåsen, inklusive rangerbangården. 

 

 

Beslutsunderlag   Inkom 
Bilaga 1, Ansökan   2019-12-11 

Bilaga 2, Situationsplan    2019-12-11 

Bilaga 3, Kompletterande verksamhetsbeskrivning 2020-01-23 

Bilaga 4, Skiss på tänkt placering av ramp  2019-12-11 

Bilaga 5, Exempel på ramputförande  2019-12-11 

Bilaga 6, Översiktskarta 

Bilaga 7, yttrande från Svenska kraftnät  2020-01-29 

Bilaga 8, yttrande från Vattenfall  2020-01-28 

Bilaga 9, yttrande från Järnvägens Bågskytteförening 2020-01-28 

Bilaga 10, yttrande från   2020-01-27 

Bilaga 11, yttrande från  2020-02-03 

Bilaga 12, svar på Bågskytteföreningens yttrande 2020-02-07 

Bilaga 13, svar på Svenska kraftnäts yttrande 2020-02-10 

Bilaga 14, svar på  yttrande  2020-02-11 

Bilaga 15, svar på  yttrande 2020-02-26 

 

 

Page 10 of 100



 Tjänsteskrivelse Sida 3 av 4 

 Datum: 2020-02-27 Dnr: 2019/M1102

  

 

 
 

 

 

Synpunkter/Yttranden 
Grannar och fastighetsägarna har fått möjlighet att yttra sig genom annons som publicerats i 

dagstidningen den 20 januari 2020. Yttranden ska ha inkommit senast 3 februari 2020. 

Remiss har skickats till följande sakägare: Eon eldistribution, Skanova, Fortum, Svenska kraftnät och 

Vattenfall samt internt inom kommunen till VA-enheten, Trafik/gata, Mark- och exploatering, 

Miljöenheten samt Plan- och geodataenheten. 

Plan- och geodataenheten yttrar att ingen planfråga berörs men området ligger inom sekundär 

skyddszon för vatten och så finns det några mindre fornlämningsområden, ev. fångstgropar, som 

berörs. 

Svenska kraftnät har inget att erinra mot förslaget, under förutsättning att befintlig tillfartsväg 

genom Häradsallmänningen är kvar, bilaga 7. 

Vattenfall har yttrat att om avståndet mellan deras ledningar och aktuellt område är minst 90 meter 

så har de ingen erinran mot förhandsbeskedet. Vattenfall vill dock att sökande gör en inmätning för 

att säkerställa det exakta avståndet, bilaga 8. 

Eon har inga synpunkter, övriga remitterade har inte svarat. 

Annonsen har resulterat i att tre yttranden har kommit in från Järnvägens Bågskytteförening (bilaga 

9)  (bilaga 10) samt  (bilaga 11). 

Sökande har fått alla yttranden och lämnat in svar på respektive yttrande, bilaga 12 – 15. Svaren har 

han också skickat till respektive sakägare. I svaren har sökande bemött frågor om tillgänglig väg, risk 

för lukt, lakvatten och skadedjur mm. 

 

Lagstöd 
Enligt 9 kap 17 § första stycket Plan- och bygglagen (2010:900) PBL, ska byggnadsnämnden på 

ansökan ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på platsen. 

I PBL 1 kap § 2 står att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användning av mark och 

vatten. Av 2 kap § 1 framgår att vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen. § 2 att prövning i ärenden om förhandsbesked ska syfta till att 

mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 

hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän 

synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 

PBL 3 kap anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen 

ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 4 av 4 

 Datum: 2020-02-27 Dnr: 2019/M1102

  

 

 
 

 

 

 

Motivering av beslut 

Den planerade byggnationen strider inte mot kommunens översiktsplan. Allmänhetens intresse av en 

fungerande hantering av hushållsavfall väger i det här fallet tyngre än att bevara den aktuella skogen. 

Sökande har bemött de frågor som kommit in under remisstiden. Bedömningen är att platsen är 

lämplig för lokalisering av en omlastningsstation för hushållsavfall.   

Drift- och servicenämnden bör därför bevilja positivt förhandsbesked på del av fastigheten Hardemo 

Häradsallmänning S:1. 

 

 

 

Drift och serviceförvaltningen 

 

Claes-Göran Claesson  Åsa Gunnarsson 

Förvaltningschef  Bygglovchef 
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Lundh-Gren, Anna

Från: Leif Welander <leif.welander@kf.sydnarke.se>
Skickat: den 23 januari 2020 14:21
Till: Lundh-Gren, Anna
Ämne: SV: Omlastningsstation 2019/M1102
Bifogade filer: DOC230120-23012020151007.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

1. Omlastningsstationen kommer att vara obemannad. Personer kommer att befinna sig där enbart i samband 
med lossning och lastning av avfall samt vid städning av området. En person kommer att befinna sig på 
platsen uppskattningsvis max 1 timma 2-3 ggr per vecka vid lastning. Måndag till fredag kommer 3-4 
personer (3 bilar) finnas där under ca 15 min per lossning (=bil). Tiden det kan gå åt att städa området är 
svår att uppskatta men kanske någon timma några gånger per år. 

2. Lastbilar kommer enbart att stå inne på området. Om så behövs (för att underlätta rangering av containrar 
inne på området) kan släp tillfälligt ställas invid och i direkt anslutning till området. 

 
 

 
Med vänlig hälsning 
 
Leif Welander 
Förbundschef 
 
Sydnärkes kommunalförbund 
Södra Allén 2 
694 30 Hallsberg 
 
Tel: 0582-685701 
Mobil: 070-2629260 
E-post: leif.welander@kf.sydnarke.se 
 

  www.kf.sydnarke.se 
 
Följ oss på Facebook: Avfall & Återvinning 
Följ oss på Instagram: sydnarkeskommunalförbund 
 

Från: anna.lundh-gren@kumla.se [mailto:anna.lundh-gren@kumla.se]  
Skickat: den 23 januari 2020 14:01 
Till: Leif Welander <leif.welander@kf.sydnarke.se> 
Ämne: Omlastningsstation 2019/M1102 
 
Hej,  
 
Här kommer frågorna från Vattenfall.  

 Kommer personer vistas där mer än tillfälligt? Uppskattning av den maximala tiden som en person kan 
komma att vistas där per dag.  

 Kan lastbilar komma att stå på något annat ställe än på rampen? 
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2

 
Markera på kartunderlaget vart rampen kommer placeras, så att avståndet till ledningarna kan avläsas. 
 
Hälsningar 
___________________________________________________ 
Anna Lundh-Gren 
Byggnadsinspektör i Hallsbergs och Kumla kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kumla kommun 
692 80 Kumla 
 
Tel: 019-58 80 00 
anna.lundh-gren@kumla.se  
www.kumla.se 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat större skydd för dina personuppgifter. Vi i Kumla kommun 
eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos kommunen. Mer information: 
www.kumla.se/gdpr. 
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Från: joel.evonson@vattenfall.com <joel.evonson@vattenfall.com> 
Skickat: den 28 januari 2020 10:59 
Till: Anna Lundh-Gren 
Ämne: Förhandsbesked avseende omlastningsstation för hushållssopor, dnr: 2019/M1102  
  
Hej! 
  
Vattenfall Eldistribution har tagit del av förhandsbesked avseende omlastningsstation för 

hushållssopor på fastigheten Hardemo Haradsallmänning S:1 och lämnar följande yttrande. 
  

Vattenfall Eldistribution har elanläggningar närheten av området vilket visas av bifogad karta. 

Grön heldragen linje = 40 kV högspänningsluftledning. Ledningarnas läge i kartan är 

ungefärligt. 
  
Enligt situationskartan är avståndet mellan området för omlastningsstationen och 

luftledningen yttersta anläggningsdel cirka 90 meter. Är avståndet mellan området och 

ledningen minst 90 meter så har Vattenfall Eldistribution inget att erinran mot 

förhandsbeskedet. Dock vill Vattenfall Eldistribution att sökande gör en inmätning för att 

säkerställa det exakta avståndet. 
  
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 

exploatören. 
  

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder 

vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. 
  
Med vänliga hälsningar 
Joel Evonson 
Fastighetsrättslig specialist 
  
Tillstånd & Rättigheter 
Vattenfall Eldistribution AB 
461 88 Trollhättan 
Österlånggatan 60   
  
072-538 45 41 
joel.evonson@vattenfall.com 
www.vattenfalleldistribution.se  
  
 

Page 24 of 100





Hallsberg 2020-01-27 

 

Sänder följande synpunkter gällande: Omlastningsstation för hushållssopor på fastigheten 

Hardemo Häradsallmänning s:1. 

 

Omlastningsstationen är tänkt att placeras norr om vägen mellan Tomta och korsningen vid 

Knottebo, straxt ovanför infarten till Tomtahagen och Järnvägens Bågskytteklubbs 

anläggning. 

 

Vägen mellan Tomta och Knottebokorset har hittills varit en sträcka med nära nog obruten 

natur, en fröjd att åka och rekreationsområde för Hallsbergarna. 

 

En av de närmsta grannarna är Järnvägens bågskytteklubb. De har tidigare fått flytta på sig 

när Postterminalen skulle byggas. Det var en stor investering som vi Hallsbergare och 

medlemmar i klubben finansierade samt medlemmarna i klubben lade mycket ideellt arbete på 

för att få den i nuvarande skick. 

 

Man hittade en plats med fin natur och frisk luft, sporten utförs ju i samklang med naturen och 

det gör att bågskyttebanan, är tydligen klassad, som en av de bästa i landet. 

 

Klubben har en bred och välbesökt verksamhet både för unga och gamla. 

 

Alléskolan har sedan ett antal år en bågskytteutbildning som frekvent nyttjar banan. Den 

utbildningen har man tack vare bågskytteklubbens fina anläggning och den utbildningen 

måste vi vara rädda om så det inte går som med lokförarutbildningen som lämnar Hallsberg. 

 

Omlastningsstationen för hushållssopor är placerad nära bågskyttebanan och ca 200m från 

skogsskyttebanans yttre mål. Vinden blåser oftast från väster och söder och det gör att det 

säkert blir lukt och skräpstörningar som inte alls passar klubbens verksamhet. 

 

Den är även placerad nära en av infarterna till naturreservatet Tomta Hagar, det ökar ju inte 

naturupplevelsen för besökare till reservatet. 

 

Infarten till omlastningsstationen för hushållssopor bedömer jag även som en trafikfara då den 

är placerad i en kurva och många kommer med hög fart nerför Klevsbacken genom 

järnvägsundergången samtidigt som stora fordonskombinationer skall in och ut, till och från 

anläggningen. 

 

Mitt förslag är att omlastningsstationen för hushållssopor placeras i anslutning till bergtäkten i 

Tälle som redan nu är ett miljöbelastat område med bra infart och nära Riksväg 50. 

 

Med vänlig hälsning 
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Synpunkter rörande förhandsbesked Hallsberg 2020-01-31 

Ärendenummer: 2019/M1102 
 

Kontakt:  
                          
 

 
 
Mottagare         Avsändare 
Bygglovsenheten (bygglovsenheten@kumla.se)     
Hallsbergs Kommun (kommun@hallsberg.se)     
      
Kopia: Länsstyrelsen Örebro (orebro@lansstyrelsen.se)       
   
 

Synpunkter rörande ansökan om förhandsbesked på fastigheten 

Hardemo Häraldsallmänning S:1  

 
Ref 1: Ärende 2019/M1102 och 
Ref 2: Dnr 18 SKF 104 
 
Sammanfattning 

En ansökan från Sydnärkes Kommunalförbund, rörande förhandsbesked om bygglov, har inkommit till 

Hallsbergs Kommun (2019-12-11).  Byggnationen avser en omlastningsstation av avfall, biologiskt, från 2 

kommuner, Hallsberg och Lekeberg. Kungörelse har publicerats i Lokalpress där synpunkter efterfrågas 

(senast 2020-02-03). Vi har tagit del av materialet, 5 sidor. Som vi ser det så är det inte byggnationen i 

sig som fokus skall läggas på utan den verksamhet som skall bedrivas dvs hantering av avfall/sopor. Det 

som är utmärkande att anläggningen också placerats inom ett Vattenskyddsområde. När det gäller 

vattenskyddsområden skall det ställas höga krav på nyttjande. Särskilda krav pekas ut när det gäller 

Industriell verksamhet (kemikalier mm) och Avfall (lakning, läckage). Som vi ser det saknas det väsentliga 

delar i underlaget för att ta kunna ställning i projektet. Ex: Processbeskrivning (vid anläggning), 

Riskanalys, Procedurer för underhåll och Miljökonsekvensutredning. Vi ser inte heller några särskilda 

skäl till att placera anläggningen inom ett Vattenskyddsområde. Hallsbergs kommun täcker stora ytor 

och en annan plats borde finnas utanför ett vattenskyddsområde. På Norra sidan om järnvägen finns 

idag industriell mark. Möjliga tänkbar placering är i anslutning till den stora ÅVC i Hässleberg där 

och/eller i anslutning till Adrianssons Schakt&Transport – ett bolag som idag hantera i princip alla 

avfallsfraktioner förutom högsta klassen av Miljöfarligt avfall. För övrigt så är beskrivningen, den 

bifogade, av anläggningen väldigt förenklad. Det som krävs för denna anläggning är inte enbart Asfalt 

och en ramp till en högre nivå och ett antal containers. Vi anser att det är svårt utifrån detta underlag 

bedöma projektet. Det som saknas gäller områden som Beskrivning om vad som skall göras, Säkerhet, 

Arbetsmiljö, Bemanning, Belysning, Årsvolymer, Trafik. Sammanfattningsvis är vår synpunkt att (1) 

Platsen inte är lämplig och (2) det saknas för mycket information för att bedöma projektet i sin helhet. 
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Synpunkter rörande förhandsbesked Hallsberg 2020-01-31 

Ärendenummer: 2019/M1102 
 

Kontakt:  
                          
 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

 

Sydnärkes Kommunalförbund avser att bygga en omlastningsstation för hushållssopor. Förslaget är att 

den skall ligga sydväst om Hallsberg, efter vägen mot Åsbro, ett par hundra meter norr om Hallsberg 

Bågskyttebana. Anläggningen kommer ligga på motsatt sida av infarten till Bygatan Tomta Hagen. 

Synpunkter skall lämnas in senast 2020-02-03.  Vi tog del av handlingarna 2020-01-28. Totalt omfattade 

materialet 5 sidor inklusive själva ansökningsblanketten Dnr 18 SKF 104. 2 visas nedan som beskriver 

anläggningen i isig Byggstart planeras till 2020-06-01 

 

 

    
 

Figur 1:  Bilaga 3 Skiss på placering   Figur 2: Bilaga 4 Exempel på Ramp 
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Synpunkter rörande förhandsbesked Hallsberg 2020-01-31 

Ärendenummer: 2019/M1102 
 

Kontakt:  
                          
 

 

 

 

 

Enligt gjorda Kungörelse vill man ha ett Grannehörande. Detta baserat på följande förutsättningar som 

beskrivits i aktuell ansökan. 

 

• Process Omlastning av hushållssopor 

• Bilder/ritning på anläggning 

• Placering på beskriven plats 

• Volym: Avfall från 2 kommuner. Hallsberg och Lekeberg 

 

Process omlastning av hushållssopor / Anläggning 

I beskrivningen står det att sopbilar kommer till anläggningen och lastar över sopor i de större containers. 

Ingen sortering på plattan.  

 

Containers: De större containers är förmodligen runt 35 cu.b.m. och lyfts med krokbil. 

När det gäller containers så är praxis att man borrar hål i dessa i botten för att få bort vatten. 10 cm vatten 

motsvarar över 0.5 Ton som kan orsakar risker då container krokas på och vid transport. 

Vidare är containern inte helt tät i gavel/dörrar. Här kommer det läcka ut vatten/lakrester från avfallet. 

Nu kommer containern ha lock står det. Är dessa helt täta. Isåfall kommer det inte in vatten i containern 

från regn/snö. Men en container med tätslutande permanent lock /lyft är väldigt dyrt ca 130 000 – 

150 000 SEK/st. Körs elektriskt eller hydrauliskt. Hur rensas de vid stora snömängder. Hur förhindra 

obehöriga att komma in / skadas. Kommer det finnas belysning på anläggning 

 

 

Det finns väldigt många praktiska/ viktiga frågor runt anläggningen som inte framgår av materialet. Men 

helt klart är att det inte kan se ut som på skissen. Utan att fortsätta med detaljer så finns det flera områden 

som behöver klargöras innan man kan godkänna detta anser vi. Några av dessa är. 

 

Riskanalys:   Arbetsmiljö / Obehöriga / Skador 

Processbeskrivning:  Beskrivning vad som kommer göras på platsen 

Miljökonsekvensutredning: Lakning / Utsläpp till recipient / Typ av mark / Skadedjur 

/Lukt/Transporter 

Procedurer:   Underhåll / Rengöring / Tömning / Hämtning 

 

 

 

 

 

Page 29 of 100



Synpunkter rörande förhandsbesked Hallsberg 2020-01-31 

Ärendenummer: 2019/M1102 
 

Kontakt:  
                          
 

 

Följande är hämtat från Länsstyrelsens information rörande Vattenskyddsområde: ” Länsstyrelsen eller 

kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda 

skäl finns. Vi har inte sett några skäl till att man vill lägga anläggningen i ett Vattenskyddsområde. Det är 

överhuvudtaget inte nämnt i ansökan att så är fallet. Vi vet alla att hushållssopor inte enbart innehåller 

matrester. De kan innehålla läkemedel, tobak och annat hälsofarligt – oavsett ambitioner. Dessa kommer 

att lakas ut / läcka ut i recipienten i någon omfattning. 

 

Med tanke på Miljöbalken och instruktioner från Naturvårdsverket skall man nyttja 

försiktighetsprincipen gällande etablering på denna typ av områden. Man skall också tänka i ett 

långsiktigt perspektiv, flera generationer. 

 

 
Figur 3: Utdrag från Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om Vattenskyddsområde 

 

 
 

Oaktat detta så bör det i ansökan Dnr 18 SKF 104 (1) tydligt utläsas i ansökan att anläggningen ligger på 

vattenskyddsområde och (2) redovisa de speciella skäl som föreligger till att lägga den på aktuell plats.  

Industriell verksamhet (kemi mm) och Avfallshantering/Deponi (bakterier, lakning, lukt) är verksamheter 

som specifikt kommenteras i Naturvårdsverkets Handbok. 
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Synpunkter rörande förhandsbesked Hallsberg 2020-01-31 

Ärendenummer: 2019/M1102 
 

Kontakt:  
                          
 

 

 

Slutsats och diskussion 

 

Med tanke på att vatten kanske är den viktigaste resurs vi har och att vi bör tänka i 

generationsperspektiv så anser att det är olämpligt att nyanlägga denna typ av verksamhet inom ett 

vattenskyddsområde.  

 

När vi tittar på projektet som helhet så saknas de fundamental information för att göra en bedömning – 

oaktad placering.  

 

 

Not: Anläggningen är tänkt att placeras på vänster sida, 100 meter bakom bilen som syns i Bild 1. 

 

 

 
 

Bild 1:  Vy mot tilltänkt placering av sophanteringsanläggning 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Södra Allén 2  e-post: info@kf.sydnarke.se 

694 30 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se 

YTTRANDE  

2020-02-04 Dnr 18 SKF 104 

 Järnvägens Bågskytteförening 

  

  

 

  

Ang uppförande av en omlastningsstation på Hardemo 

Häradsallmänning S:1 

 
Kommentarer till inkomna synpunkter. 

1. Lukt  

Förbundets erfarenhet av vår omlastningsstation på Laxå återvinningscentral vid 

Mosjön, där vi har personal arbetande intill, är att lukt från hushållssopor 

naturligtvis förekommer, dock endast i omedelbar närhet till de containrar där 

soporna mellanlagras. 

 

2. Nedskräpning 

De containrar som kommer att användas för mellanlagringen kommer att ha lock 

eller annan anordning som täcker dessa, detta för att förhindra att blåst, fåglar 

eller djur kommer åt soporna och därmed riskera att dessa sprids. 

 

Spill av sopor vid lossning från sopbil till container kommer chauffören att ta hand 

om. Ev spill i samband med borttransport av containrarna kommer ansvarig 

chaufför att ansvara för att detta åtgärdas. 

 

3. Grundvattnet 

Ev spill av lakvatten från sopbilar eller containrar kommer, om detta inträffar, att 

vara i sådan begränsad omfattning att risken för påverkan på grundvattnet bedöms 

som minimal. Risken får hanteras av miljöförvaltningen i samband med prövningen 

av verksamheten. En åtgärd/ett krav kan vara omedelbart omhändertagande av 

spill genom uppsugning med absol, sågspån eller annat sugande material. 

 

4. Tillkommande verksamhet 

Nej. Omlastningsstationen kommer enbart byggas för omlastning av 

hushållssoporna från Hallsbergs och Lekebergs kommuner. 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Södra Allén 2  e-post: info@kf.sydnarke.se 

694 30 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se 

YTTRANDE  

2020-02-04 Dnr 18 SKF 104 

5. Trafik 

3 sopbilar per dag, måndag till fredag, kommer att trafikera platsen. Utöver detta 

kommer ett åkeri 2-4 gånger i veckan för att hämta de fyllda containrarna. 

 

 

 

 

 

 

Leif Welander 

Förbundschef 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Södra Allén 2  e-post: info@kf.sydnarke.se 

694 30 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se 

YTTRANDE  

2020-02-10 Dnr 18 SKF 104 

 Svenska Kraftnät 

 Att: Yvonne Johansson 

  

 

  

Ang uppförande av en omlastningsstation på Hardemo 

Häradsallmänning S:1 

 
Kommentar till inkommen synpunkt. 

 

Den befintliga tillfartsvägen genom Häradsallmänningen kommer ej att påverkas av 

planerad byggnation. Omlastningsstationen kommer att förläggas bredvid och 

parallellt med tillfartsvägen 

 

 

 

 

Leif Welander 

Förbundschef 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Södra Allén 2  e-post: info@kf.sydnarke.se 

694 30 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se 

YTTRANDE  

2020-02-11 Dnr 18 SKF 104 

  

  

  

Ang uppförande av en omlastningsstation på Hardemo 

Häradsallmänning S:1 

 

 
Kommentarer till inkomna synpunkter. 

1. Placering  

Den tänkta platsen ligger väster om länsväg 62 i ett skogsparti, för tillfället 

bestående av ungskog. Några direkta natur- eller upplevelsevärden bedöms inte 

platsen ha just nu. En omlastningsstation lär knappast störa upplevelsen av 

naturreservatet Tomta hagar mer än näraliggande bergtäkt, Postterminalen eller 

verksamheten på rangerbangården. 

 

Möjligheten till en lokalisering vid Tälle har prövats. Dock finns där ingen tillgänglig 

mark för en etablering av en omlastningsstation. 

 

2. Lukt 

Vår erfarenhet av lukt från sophanteringen vid en omlastningsstation härrör från 

vår återvinningscentral i laxå där sopor från två kommuner lastas om. Personalen 

på centralen känner givetvis av lukt men bara i omedelbar närhet till containrarna 

där soporna förvaras. Så, risken för luktproblem några hundra meter från 

omlastningsplatsen bedöms som ytterst liten. 

 

3. Nedskräpning 

De containrar som kommer att användas för mellanlagringen kommer att ha lock 

eller annan anordning som täcker dessa, detta för att förhindra att blåst, fåglar 

eller djur kommer åt soporna och därmed riskera att dessa sprids. 

 

Spill av sopor vid lossning från sopbil till container kommer chauffören att ta hand 

om. Ev spill i samband med borttransport av containrarna kommer ansvarig 

chaufför att ansvara för att detta åtgärdas. Om sopor mot förmodan skulle spridas i 

områdets närhet kommer annan personal från förbundet att ombesörja städning. 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Södra Allén 2  e-post: info@kf.sydnarke.se 

694 30 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se 

YTTRANDE  

2020-02-11 Dnr 18 SKF 104 

4. Trafik 

3 sopbilar per dag, måndag till fredag, kommer att trafikera platsen. Utöver detta 

kommer ett åkeri 2-4 gånger i veckan för att hämta de fyllda containrarna. Trafiken 

till och från platsen är så pass begränsad att den knappast kan anses utgöra en 

allvarlig fara för övrig trafik på vägen. 

 

 

 

 

Leif Welander 

Förbundschef 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Södra Allén 2  e-post: info@kf.sydnarke.se 

694 30 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se 

YTTRANDE  

2020-02-25 Dnr 18 SKF 104 

  

  

  

  

Ang uppförande av en omlastningsstation på Hardemo 

Häradsallmänning S:1 

 

 
Kommentarer till inkomna synpunkter. 

 

Sydnärkes kommunalförbund har sedan 2016 eftersökt lämplig placering av en 

omlastningsstation för hushållssoporna från främst Hallsbergs kommun. Fram till 

hösten 2019 omlastades dessa sopor vid återvinningscentralen i Kvarntorp. Kumla 

kommun var förbundet behjälplig med denna omlastning från sommaren 2016 till 

hösten 2019. Avtalet kring denna hantering sades upp av Kumla kommun då de 

behövde ianspråktagen yta för eget bruk. 

Mellan 2016 och hösten 2019 kunde förbundet självt inte finna någon plats där det 

bedömdes framkomligt att erhålla bygglov för uppförandet av en omlastningsstation. 

Förbundet undersökte många tänkbara platser i och omkring Hallsbergs tätort, bla 

invid förbundets återvinningscentral i Hässleberg.  

 

Hallsbergs kommun, som i detta hjälpte förbundet, fann i sin kontakt med 

Häradsallmänningen att möjligheten till en omlastningsstation skulle kunna finnas på 

allmänningens fastighet. Förbundet prövar nu denna möjlighet genom att ansöka om 

förhandsbesked. 

 

Förbundet är medveten om att aktuell plats ligger inom skyddsområdet för 

vattentäkten i Hallsberg. Det är dock, enligt förbundets mening, inte på något sätt 

förbjudet eller uppenbart olämpligt att uppföra en omlastningsstation inom aktuellt 

skyddsområde. Enligt föreskrifterna (punkt k) gäller att avfall som kan skada 

grundvattnet ej får avstjälpas eller grävas ned utan ska regelbundet transporteras bort.  

 

Risken för påverkan på grundvattnet av verksamheten bedöms som ytterst liten. Risken 

för grundvattnet torde vara avsevärt större från trafiken på vägarna inom 

skyddsområdet, från rangerbangården, från lantbruket mm. Bedömning av risken för 

påverkan får hanteras av miljökontoret i samband med miljöprövningen av 

verksamheten om sådan kommer att ske. 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Södra Allén 2  e-post: info@kf.sydnarke.se 

694 30 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se 

YTTRANDE  

2020-02-25 Dnr 18 SKF 104 

 

Platsen kommer att hägnas in och vara låst. Detta för att förhindra att obehöriga tar sig 

in men också för att utestänga djur. Den kommer inte att vara belyst. Någon personal 

på plats kommer inte att finnas utan lossning och lastning av avfallet kommer att 

utföras av chaufförerna av förbundets eller entreprenörens fordon. 

 

Beräknad årsvolym avfall uppgår till ca 5 000 ton. 3 sopbilar per dag, måndag till 

fredag, kommer att trafikera platsen. Hämtning av containrar kommer att ske ca 3 

gånger i veckan. 

 

Containrarna kommer att vara försedda med lock eller annan anordning för att 

förhindra uppkomsten av lakvatten från avfallet/containrarna (och för att förhindra att 

fåglar kommer åt avfallet och sprida detta) . Chaufförerna eller annan personal från 

förbundet får tillse att snö eller regnvatten inte ansamlas på tak/lock. Om lakvatten 

uppstår och rinner ut på den asfalterade ytan (från både sopbilar och containrar) är det 

en möjlig/tänkbar försiktighetsåtgärd att lägga ut någon typ av absorptionsmedel.  

 

 

 

 

Leif Welander 

Förbundschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18 - Beslut om föreläggande enligt miljöbalken,  
(20/DOS/19)

Ärendebeskrivning 

Återkommande klagomål angående inomhusmiljön i bostäder på fastigheten  
 har inkommit till nämnden. I samband med ägarbyte den 3 april 2020 så har 

den nya ägaren meddelat sin avsikt att senast den 6 juli 2020 utreda och åtgärda bristerna 
med ventilationen i nämnda fastighet.

Förslag till beslut 

Drift- och Servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse.

Yrkanden 

Gösta Hedlund (C) yrkar bifall till förslaget.

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar att delegera rätten att besluta i ärendet och i enlighet 
med bifogad tjänsteskrivelse till ordförande, detta när kopia på köpekontrakt och bevis om 
att lagfart har sökts uppvisats.

Reservationer 

Andreas Zakrisson (C), Rikard Bergström (M) och Jimmy Olsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet.

Beslutsunderlag 
 2016-M0891  Tjänsteskrivelse Vent nytt förslag till beslut
 Bilaga INFO - Ventilationsutredning
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Beslut om föreläggande enligt miljöbalken, 

§ 18

20/DOS/19
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 5 

  Dnr:  2016-M0891 

 

 
 

 Förslag till beslut om föreläggande förenat med vite 
enligt miljöbalken    

Ärendebeskrivning 
Återkommande klagomål angående inomhusmiljön i bostäder på fastigheten  
har inkommit till nämnden. I samband med ägarbyte den 3 april 2020 så har den nya ägaren 
meddelat sin avsikt att senast den 6 juli 2020 utreda och åtgärda bristerna med ventilationen i 
nämnda fastighet.  

Förslag till beslut 
Drift- och Servicenämnden, nedan kallad nämnden, föreslås besluta att ersätta det tidigare beslutet 
daterat 2020-02-12 § 3 och att förelägga 

, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten  att utföra följande 
undersökningar samt inkomma med följande handlingar: 
 
1.Tillse att utföra en utredning av ventilationsförhållandena i bostadshuset på fastigheten Hallsberg 

 
 
Utredningen ska vara fackmannamässigt utförd av en oberoende konsult samt, bland annat, 
redovisa: 
-Ventilationssystemets kapacitet, utformning och nuvarande funktion.  
-Eventuellt behov av ytterligare tilluftsventiler, möjlighet till kapacitetsökning av frånluftssystemet i 
kök och badrum och/eller förslag på andra förbättrande åtgärder 
-Kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder 
-Se bilaga 1 för mer information om vad ventilationsutredningen ska omfatta.  
 
2.Utredningen ska, tillsammans med protokoll från flödesmätningar, redovisas skriftligen till 
nämnden senast den 6 juli 2020.  
 
3.Beslutet förenas med ett sammanlagt vite på 55.000 kronor vid underlåtande att utföra/inkomma 
uppgifterna enligt punkt 1-2. 
 
4.Beslutet sänds till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret. 
 
Lagstöd: 2 kap, 26 kap, 1, 9, 14, 15, 19, 21 och 22§§, 9 kap 3 och 9§§ miljöbalken (1998:808), 33 och 
45 §§ FMH (1998:899).  Ventilation (FoHMFS 2014:18) med tillhörande skrifter. 

Ärendet 
Under hösten 2016, inkom klagomål på inomhusmiljön på ovannämnda fastighet. Tillsyn utfördes av 

miljöenheten den 1 november 2016. Efter detta datum har fastighetsägaren vid flera tillfällen 

muntligen och skriftligen uppmanats att vidta åtgärder för att utreda och förbättra ventilationen. 

Nämnden har också krävt åtgärder genom ett föreläggande på delegation. Den 3 oktober 2018 

utfördes det senaste tillsynsbesöket i två av bostäderna, eftersom fastighetsägare inte följt vad som 

krävts i föreläggandet. Det konstateras att köksfläktarna fortfarande är ur funktion samt att 

frånluftsflödet i badrummen är lågt. Antalet tilluftsventiler misstänks vara för få för bostädernas 

storlek. Det finns inget OVK-intyg vid ingången. Luften i bostäderna upplevs som instängd. Lukt och 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 5 

  Dnr:  2016-M0891 

 

 
 
fukt från matlagning kvarstår länge i bostaden. Miljöenheten var på tillsyn den 16 juli 2019 

situationen hos de boende är som tidigare. Miljöenhetens övergripande bedömning är att 

ventilationen i sin helhet behöver utredas samt att utredningen ger förslag på åtgärder. Under 

hösten 2019 har de boende varit i kontakt med miljöenheten vid flera tillfällen. Tillsyn har skett 

under 2019 och det finns ingen skillnad i inomhusmiljön för de boende. I slutet av februari 2020 

kontaktar ett fastighetsbolag miljöenheten och den 10 mars 2020 informeras miljöenheten att 

fastigheten kommer köpas av  och att köpet kommer genomföras den 3 april 2020. 

Miljöenheten har haft kontakt med den bank som  anlitat för affären. Banken 

kommer att i samband med tillträdet söka lagfart för :s räkning.  

Kommunicering 
Kommunicering skedde muntligen den 17 mars 2020 med den nya ägaren. Den nya ägaren anser att 

förslaget är till gagn för dem då det överensstämmer med den tidsram de behöver. Ny 

kommunicering skedde den 18 mars 2020 och banken kommer skicka verifierat köpekontrakt, 

underskriven ansökan om lagfart samt bekräftelse på att ansökan skickats till lantmäteriet, till 

nämnden så snart de är påskrivet den 3 april 2020.  

Bedömning och motivering av beslut 
En effektiv ventilation innebär mer än att en bestämd mängd luft ska passera en fläkt eller ett don. 

Effektiviteten avgörs av hur mycket gammal luft som byts ut mot ny frisk luft i utrymmets hela 

luftvolym. För att det ska vara en god luftkvalitet måste undertrycket i huset kompenseras så att luft 

inte kan komma in via otätheter i väggar, golv och tak som rörgenomförningar, elledningar, kulvertar 

och skorstenar med mera. Luften ska komma in genom de tilluftdon som finns.  

Föroreningarna i inomhusluften kan vara många, allergener, mikroorganismer, kvalster, os från 

matlagning, tobaksrök, radon, emissioner från möbler och byggnadsmaterial. Uteluft som inte blir 

filtrerad tar med sig föroreningar utifrån in i bostaden, till exempel partiklar från avgaser och 

tobaksrök.  

Brister i ventilationen orsakar ofta en högre fukthalt inomhus. En hög fukthalt ökar risken för dålig 

lukt och påväxt av mikroorganismer, det vill säga mögel. Hög fukthalt bidrar även till att kvalster 

förökar sig snabbare då dessa trivs i fuktiga miljöer.  

När inomhusluften blir förorenad i bostaden kan de boende påverkas negativt och symtom såsom 

huvudvärk och irriterade slemhinnor i näsa och ögon gör att man får rinnande näsa och ögon.  

För att förebygga ohälsa i bostäder har Folkhälsomyndigheten i allmänna råd om ventilation angett 

att: 

• I bostäder bör det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte understiga 0,5 rumsvolymer per 

timme (rv/h). I bostäder bör uteluftflödet inte understiga 0,35 liter luft per sekund per 

kvadratmeter (l/s per m2) golv area eller 4 l/s per person. 

• Skillnaden i absolut luftfuktighet mellan ute och inne under vinterförhållanden får inte 

regelmässigt överstiga 3 g/ m3. 

• Lufthastighet> 0,15 m/s (se FoHMFS 2014:17). 

• Koldioxid> 1000 ppm vid användning av lokalen. 
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Enligt försiktighetsprincipen i miljöbalkens 2 kap. 3§ ska verksamhetsutövaren tillsammans med 

huvudmannen vidta försiktighetsmått redan vid misstanke om att verksamheten kan medföra skada 

eller olägenhet för människor och/eller miljö. I prop.1997/98:45 s 15 förklarar lagrådet att 

paragrafens första stycke är miljöbalkens grundläggande hänsynsregel. Det innebär att skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö, ska enligt paragrafens första stycke förebyggas, hindra 

eller motverkas. Det påpekas även att både fysiska och psykiska skador omfattas i skrivningen. Vidare 

står det i miljöbalkens 9 kap. 3§ att med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt 

medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och inte är tillfällig. I 

prop.1997/98:45 s 109 påtalar lagrådet att man inte ska göra några ekonomiska eller tekniska 

avvägningar i ärenden som rör människors hälsa. I miljöbalkens 9 kap. 9§ står det bostäder och 

lokaler för allmänt ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer. 

För att uppfylla miljöbalkens regler anser nämnden att det krävs att ovan angivna undersökningar 

utförs. Vid en avvägning av miljöbalkens hänsynsregler finner nämnden det skäligt att ställa dessa 

krav. 

Nämnden bedömer att dålig och bristfällig ventilation kan leda till hälsobesvär hos de boende.  

Nämnden bedömer att det är rimligt att fastighetsägaren utreder ventilationen i bostäderna då det 

inte finns klarlagt om och hur ventilationen fungerar. Det är rimligt att utredningen utförs av en 

oberoende konsult som har kunskap om ventilation för att undersökningen ska bli utförd enligt 

gällande regelverk samt att åtgärdsförslag och kostnader baseras på eventuella brister. 

Nämnden bedömer att tidsperioden är rimlig i och med att det är en ny fastighetsägare och att 

denne själv önskar att få möjligheten att göra de åtgärder som utredning påvisar inom tidsperioden. 

Nämnden bedömer att det är rimligt att förena föreläggandet med vite och att skicka föreläggandet 

till fastighetsinskrivningen. 

Lagstiftning och information 
Miljöbalken (1998:808) 26 kap: 

9§ En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs 

för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 

ska följas. 

14§ Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

15§ Tillsynsmyndigheten får sända meddelade föreläggande och förbud till inskrivningsmyndigheten 

för anteckning i fastighetsregistret.   

19§ Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för 

människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 

motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska även lämna 

förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om 

tillsynsmyndigheten begär det. 

21§ Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det 

finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till 
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myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för 

den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. 

22§ Den som upplåter en byggnad för bostäder, där byggnadens skick kan befaras medföra 

olägenheter för människors hälsa är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och 

dess verkningar som behövs. Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den 

berörda fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd. 

Av 2 och 3 §§ framgår att den som bedriver verksamhet, dels är skyldig att skaffa sig den kunskap 

som krävs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, dels vidta alla rimliga skyddsåtgärder 

och försiktighetsmått som behövs för att förhindra att verksamheten medför olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

33§ I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt; 

1. Ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra 

liknande störningar, 

2. Ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt, 

3. Medge tillräckligt dagsljus, 

4. Hållas tillfredsställande uppvärmd, 

5. Ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 

6. Ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, 

personlig hygien och andra hushållsgöromål. 

Aktuella miljömål 

Generationsmålet: 

Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Människors hälsa ska 

utsättas för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors 

hälsa främjas. 

God bebyggd miljö:  

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam  

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och  

kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall  

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas.  

Information 

En OVK-besiktning ska ske av företag eller person som innehar certifikat för att utföra OVK-

besiktningar.  

 

Drift- och Serviceförvaltningen  

 

Clas-Göran Classon  Leila Johansson 

Förvaltningschef  Miljöinspektör 
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Bilaga:   

Ventilationsutredning 

 

Expedieras via e-post till:  

  

 

Kopia med vanlig post till:  

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 

761 80 Norrtälje  
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1 (2) Att tänka på inför en ventilationsutredning  
Du som är verksamhetutövare/fastighetsägare ska enligt miljöbalken arbeta 
förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Om någon klagar på dålig 
ventilation i sin bostad eller verksamhet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken 
uppfylls.  
Det kan ibland innebära att du måste låta utföra en utredning. Har miljöenheten 
begärt in en fackmannamässig utredning ställs vissa krav på innehåll och 
utformning. Här informerar vi om vad som ska ingå i en ventilationsutredning för 
en bostad och vissa verksamheter där bostad tillhandahålls t.ex. vårdboenden. 
Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att se till att fastighetens ventilation 
med fastställda intervaller genomgår en funktionskontroll, en så kallad OVK 
(obligatorisk ventilationskontroll). Ett godkänt OVK-protokoll är dock ingen 
garanti för att ventilationen uppfyller miljöbalkens krav, vilket innebär att 
bostadens luftomsättning och luftflöden också måste kontrolleras. 
 

Utredning (se även tabell 1) 
Följande uppgifter och mätningar ska ingå i utredningen: 

• Uppgift om bostadens ventilationssystem; S, F, FT eller FTX. 

• Uppgift om i vilka rum och var i rummen tilluftsventiler och frånluftsventiler 
är placerade. Vid S- och F-system ska ventiltyp för tilluft anges. 

• Mätning av luftomsättningen (frånluftsmätning). Ska anges som rumsvolymer 
per timme (rv/h). Vid FT- och FTX-system ska även tilluftsflöde och 
tilluftstemperatur mätas. För S-system bör luftflödesmätningar inte utföras om 
utomhustemperaturen överstiger +10 grader. 

• Lufttemperatur inomhus och utomhus. 

• Antal rum i bostaden, takhöjd och bostadsyta. 

• Noteringar om eventuella brister i ventilationen, till exempel bristande 
överluftspassage eller att luften strömmar oönskade vägar såsom från 
badrum/kök mot vardagsrum/sovrum eller motsvarande. 

• Noteringar om eventuella brister i ventilationskanalerna, till exempel bristande 
rengöring, läckage etc. 

 

Redovisning 
Det är viktigt att utredningen redovisas på ett korrekt och tydligt sätt eftersom 
den fungerar som underlag för miljöenheten vid bedömning om olägenhet för 
människors hälsa enligt miljöbalken föreligger eller inte. I övrigt ska felkällor 
anges, det vill säga vad som kan ha påverkat mätresultatet om mätvärdet anses 
som avvikande. Även besiktningsman, undersökningsdatum, vilka mätinstrument 
som använts och när de senast kalibrerades ska framgå av redovisningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 19 - Månadsrapport ekonomi februari 
(20/DOS/24)

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en ekonomisk rapport för 
februari 2020. Totalt visar Drift- och service ett överskott på 1 536 tkr per den 26 februari. I 
dagsläget är vår prognos till årets slut är ett resultat inom ram under förutsättning att 
Bostadsanpassningen klarar sin budget.

Prognosen för Drift- och service är väldigt svårbedömd då månadsavslutet inte hinner bli 
klart innan prognosen lämnas. 

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten

Beslutsunderlag 
 Skatt Total 202002
 VA Total 202002
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Månadsrapport ekonomi februari

§ 19

20/DOS/24
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                                     HALLSBERGS KOMMUN 2020-02-26

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2020-02-26 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 33 003 -        33 003 -            -                   0%

Investering tilldelad ram inkl exploateringar och strategiska 8 200 -          8 200 -              -                   0%

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 306 -             306 -                 -                   0% 26 -                   

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 435 -          2 435 -              -                   0% 393 -                 

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 18 -               18 -                   -                   0% 192 -                 

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 5 -                  5 -                      -                   0% 236 -                 

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 284 -          2 284 -              -                   0% 340 -                 

Gatuingenjör, Ansvar 302300 7 300 -          7 300 -              -                   0% 812 -                 

Gata/Park Ansvar 330000 14 072 -        14 072 -            -                   0% 2 097 -              

Fastighet, Ansvar 112100-112150 1 105 -          1 105 -              -                   0% 1 151               

Bostadsanpassning 112190 2 665 -          2 665 -              -                   0% 504 -                 

Städ, Ansvar 1122* 139 -             139 -                 -                   0% 295                  

Måltid, Ansvar 1123* 153 -             153 -                 -                   0% 262                  

Miljö, Ansvar 210000 2 174 -          2 174 -              -                   0% 565 -                 

Bygglov, Ansvar 220000 347 -             347 -                 -                   0% 290 -                 

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000 -                -                    -                   0% 218 -                 

Totalt DOS Skatt 33 003 -      33 003 -         -                0% 3 965 -           

Orsaker till avvikelse:

Extra tilldelning av höjd PO-avgift på 501 tkr till driften.

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 1 536 tkr per den 26 februari. I dagsläget är vår prognos till årets slut är ett resultat inom ram under 

förutsättning att Bostadsanpassningen klarar sin budget. Då vi sedan tidigare år har haft ett bostadsanpassningsärende som ännu inte har blivit utfört så 

befarar vi att vi kommer till ett avslut i år och kostnaden kan då bli cirka 1 till 1,2 mkr. Det är för tidigt att se hur det kommer påverka vårt resultat redan 

nu eller om det kommer skjutas på framtiden igen.                                                                                                                                                                                                                                 

Prognosen för Dift- och serviceförvaltningen  är väldigt svårbedömd då månadsavlutet inte hinner bli klart innan prognosen lämnas. Bland annat interna 

och externa intäkter som inte ligger med i utfallet samt kostnader som kan ligga med i utfallet men som borde tillhöra investeringarna och inte påverka 

driften. Hänsyn är tagen till kostnader som tillhör vårt fastighetsbolag men det kan finnas ytterligare kostnader som ska tillhöra fastighetsbolaget men 

som i dag ligger på Drift- och serviceförvaltningen.   
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2020-02-26

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

Ortsbesök -200 -200 0 0% 0

Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda -925 -925 0 0% 0

Möbler och inredning till Skördetröskan -500 -500 0 0% 0

Fastighetsinvesteringar:

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -129

Asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar -800 -800 0 0% 0

Skolgårdar lekutrustning -200 -200 0 0% 0

Måltidsavdelningen maskiner kök -1200 -1200 0 0% -147

Städavdelningen:

Maskiner -175 -175 0 0% 0

Gata /Park:

Inköp Maskiner och fordon -850 -850 0 0% 0

Trafikanordningar -200 -200 0 0% 0

Gator och vägar gemensamt, beläggning -250 -250 0 0% -43

Tillgänglighetsanpassning -50 -50 0 0% 0

Gatubelysning -400 -400 0 0% 0

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet -200 -200 0 0% 0

Poolbilar utbyte -400 -400 0 0% 0

Poolcyklar -50 -50 0 0% 0

Bränsletankstation på Skördetröskan -200 -200 0 0% 0

Ekoparken -100 -100 0 0% 0

Trafiksäkerhetsprojekt:  -1000 -1000 0 0% -378

Totalt DOS Skatt  -8200 -8200 0 0% -697

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Skördetröskan 4 0 -2919 -2919 100% -2919

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 -736 -736 100% -736

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -21 -21 100% -21

Långängsskolan mottagningskök,  projekt 10066 -3 400 -3 400 0 0% 0

Reception centrumhuset, projekt 10100 -1 000 -1 000 0 0% -116

Förskolan Gullvivan, projekt 10103 -900 -900 0 0% -87

Sydnärkehallen omklädningsrum, projekt 10101 -1 050 -1 050 0 0% 0

Sydnärkehallens tak,  projekt 10102 -2 100 -2 100 0 0% 0

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak -2 057 -2 057 0 0% -550

Strategiska investeringar beslutade av KS: -10 507 -14 183 -3 676 35% -4429
Orsaker till avvikelse: 

Beräknad prognos inom ram till årets slut för DOS skatt.
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Budget/Utfall på verksamhetsnivå.  Belopp i tkr
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 202002 Budget 202002 Budget helår 

2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -26 -51 -306

Teknisk planering 21500 -200 -243 -1464

Bygglovsverksamhet 21501 -290 -58 -347

Allmän markreserv 21505 -1 -4 -25

Fastighetsreglering 21506 25 -9 -56

Bostads- och affärshus 21507 -56 -60 -358

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -1129 -1035 -6210

Beläggning underhåll 24901 -283 -377 -2260

Vinterväghållning 24902 -61 -629 -3771

Barmarksrenhållning 24903 -4 -136 -816

Gröna ytor 24904 0 -39 -235

Trafikanordning 24905 -94 -88 -526

Gatubelysning 24906 -351 -571 -3426

Broar/stödmurar 24907 -138 -138 -827

Dagvattenavledning 24908 -47 -66 -398

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 -140 -140 -840

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -3 -20

Trafikreglering 24913 -12 -98 -589

Parkeringsövervakning 24914 -27 -33 -197

Parker mm 25000 -17 -114 -685

Skogs- och naturparker 25001 -326 -197 -1182

Gräsytor 25002 0 -223 -1336

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -22 -167 -1000

Lekplatser 25004 -58 -102 -612

Natur- och kulturreservat 25005 -10 -8 -47

Miljöbalken 26100 -145 -283 -1699

Livsmedelslagen 26101 -420 -79 -476

Alkoholtillstånd 26700 -117 -67 -400

Tobakstillstånd 26701 -101 50 300

Läkemedelstillstånd 26702 0 17 100

Bostadsanpassning 51001 -504 -444 -2665

Avfallshantering gemensamt 87000 44 52 311

Lakvattenrening 87005 0 0 0

Gemensamma lokaler 91000 44 -35 -210

Förvaltningslokaler 91010 139 -571 -3423

Fritidslokaler 91020 854 271 1626

Skol- och förskolelokaler 91030 1191 1803 10819

Vård- och omsorgslokaler 91040 492 30 178

Övriga lokaler internt 91050 248 261 1567

Övriga lokaler externt 91060 -275 -74 -445

Fastighetsförvaltning 91070 -58 -242 -1454

Vaktmästeri 91071 -734 -708 -4245

Teknikgrupp 91072 -191 -186 -1117

Snickare 91073 -170 -179 -1071

Hjälpmedelscentralen 91074 43 63 376

Städverksamhet 91080 -665 -706 -4238

Övrigt städ externt 91090 771 356 2136

Gemensamma verksamheter 92000 -545 -581 -3484

Fordonsförvaltare 92016 -239 -1 -4

Personal intern försäljning 92021 -494 228 1368

Maskiner intern försäljning 92022 79 142 850

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -191 3 19

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -1 -6 -36

Bilpoolens leasingbilar 92025 2 0 0

Måltidsverksamhet 92030 262 -26 -153

Ej attesterat 0 0 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -3965 -5501 -33003
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Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 2002 Budget 2002 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -828 -618 -3706

VA-avgifter hushåll 86501 0 26000

VA-avgifter industri 86502 620 560 5762

Inventering VA-nät 86504 -170 -143 -857

Anskaffning vatten 86505 -16 -542 -3253

Produktion vatten 86506 -130 -144 -864

Distribution vatten 86507 -36 -5 -33

VA-nät gemensamt 86508 -703 -723 -4337

Avloppspumpstationer 86509 -57 -148 -886

Reningsverk 86510 -1590 -1953 -11724

Reserv vattentäkter 86511 -67 -24 -144

Leverans vatten 86512 -561 -549 -3292

Spillvattenavledning 86513 -76 -85 -509

Dagvattenavledning 86514 8 -78 -469

Dagvattenhantering 86515 -1 -5 -28

Slamhantering VA 86516 -172 -53 -318

Vattenmätning 86517 -107 -157 -944

Maskiner VA 86518 -54 -75 -453

Ej attesterade fakturor

Totalt -3940 -4742 -55

Page 54 of 100



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 - Särredovisning VA 2019 
(18/DOS/111)

Ärendebeskrivning 

Enligt VA-lagen ska en särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten upprättas av
huvudmannen.

Kravet på redovisning är att det ska finnas en balans- och resultaträkning för VA-
verksamheten, och att huvudmannen ska upplysa om hur fördelningen av kostnader som 
varit gemensamma med andra verksamheter har gjorts. 

Beredningsutskottets behandling av ärendet 

Drift- och servicenämndens beredningsutskott beslutade ge förvaltningschefen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att periodisera anslutningsavgifterna, då det kommer att bli ganska 
många framöver när sommarstugeområdena vid Tisaren ansluts till kommunalt VA.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsberättelse och särredovisning VA 2019
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Särredovisning VA 2019

§ 20

18/DOS/111
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 - DOS äskade medel för strategiska investeringar 
(20/DOS/73)

Ärendebeskrivning 

Drift- och serviceförvaltningen äskar om strategiska investeringsmedel från 
kommunstyrelsen för några olika objekt under 2020.

Förvaltningschefen redogör för de olika objekten. 

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ianspråkstagande av strategiska investeringsmedel för åtgärder i 

Spontanlekplatsen vid Lien i Hallsberg
 Spontanlekplats ny bassängyta
 Anpassning entré och omklädningsrum i anslutning till övningsbassängen i Alléhallen
 Fredriksbergsskolans tak
 Tjänsteskrivelse-  Transtenskolan (invändig renovering)
 Tjänsteskrivelse Centrumhuset UC+Del av ventilation
 Tjänsteskrivelse Transtenskolan FJV Kulvert och UC Ver 3
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DOS äskade medel för strategiska 
investeringar

§ 21

20/DOS/73
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum:2020-02-21 Dnr: 

Version 1.3

Ansökan om strategiska medel 2020 för åtgärder i Spontanlekplatsen

Ärendebeskrivning 
Delar av spontanlekplatsen behöver renoveras inför sommaren. Det handlar dels om en ombyggnad 
av plaskdammen och dels om några mindre åtgärder på fotbolls- och tennisplanen.

Förslag till beslut 
Att anslå 700 000 tkr ur kommunens budget för strategiska medel.

Ärendet 
Spontanlekplatsen anlades 2006 under rubriken ”Mötesplats Hallsberg”. Lekplatsen, de olika 
anläggningarna och hela parken används flitigt av framförallt ungdomar. Behov finns nu av 
upprustning och förslag har även tagits fram på ny utrustning. I den här första etappen önskas nu 
medel för att dels bygga om plaskdammen, dels att göra några mindre reparationsåtgärder på 
fotbollsplanen och tennisbanan.

Plaskdammen föreslås byggas om helt till en rekreationsyta, så kallad Splashpad, med fontäner som 
ger möjlighet till svalka och med tillgänglighet för funktionshindrade. Offerter på både utrustning, 
montering och markarbeten har inhämtats.

Utöver detta behöver fotbollsplanens matta repareras och ett nytt nät till tennisbanan införskaffas. 
Öppningen i staketet runt tennisbanan behöver också förstoras så att kommunens sopmaskiner kan 
komma in.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon Hadil Assad

Förvaltningschef Planeringsingenjör
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum:2017-12-18 Dnr: 

Version 1.3

Anpassning entré och omklädningsrum i anslutning till 
övningsbassängen i Allébadet

Ärendebeskrivning 
Tillgängligheten genom entrén till Alléhallen behöver förbättras samtidigt som omklädningsrum i 
anslutning till övningsbassängen behöver anordnas.

Förslag till beslut 
Att anslå fastighetsavdelningen strategiskt investeringsutrymme på 2 800 000 kr för att installera en 
ny hiss och nya omklädningsrum i anslutning till övningsbassängen.

Ärendet 
Tillgängligheten till Alléhallen och badet behöver förbättras. För att möjliggöra att även 
rullstolsburna kan ta sig in via huvudentrén behöver även en ny hiss installeras.

I anslutning till badet planeras två nya omklädningsrum med möjlighet för ledsagare att biträda och 
själva byta om. Detta möjliggörs genom att befintliga tvätt- och förrådsutrymmen byggs om samtidigt 
som en varuhiss i anslutning till lastbryggan tas bort. På så sätt tillskapas plats för både dusch- och 
toalettutrymmen samt omklädningsskåp. Nya förrådsutrymmen som kan nås från övningsbassängen 
behöver också byggas på den befintliga lastbryggan. Detta för att badbassängen ska kunna användas 
på ett rationellt sätt bland annat i undervisningssyften.

Det förslag som tagits fram har presenterats för intresseorganisationer, kommunens ledsagare och 
anhöriga. Reaktionerna har varit positiva och tanken är att arbetet fortlöpande ska förankras med 
målgruppens berörda och företrädare.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Claesson  Bisera Cajo

Förvaltningschef Fastighetschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum:2020-02-25 Dnr: 

Version 1.3

Renovering av Fredriksbergsskolans tak

Ärendebeskrivning 
Fastighetsavdelningen önskar under 2020 renovera Fredriksbergsskolans tak då underhållet är 
eftersatt. Detta till en total kostnad om 2 000 000 kr.

Förslag till beslut 
Att anslå fastighetsavdelningen 2 000 000 kr ur kommunens budget för strategiska medel.

Ärendet 
Fredriksbergsskolan består av tre byggnader; huvudbyggnaden, en lågdel samt gymnastikbyggnaden. 
Huvudbyggnadens tak är från 60-talet och består av enkupigt taktegel. Teglet är i väldigt dåligt skick 
och det har läckt igenom på vissa ställen och orsakat att underliggande delar har rötskadats. 

Lågdelens tak är utbytt på den ena sidan för cirka åtta år sedan. Den andra delen är i ett bra skick och 
beräknas hålla ytterligare 10 år. Hela den delen av taket rengjordes förra året och behandlades mot 
mossa.

Gymnastikens tak är bytt för cirka fem år sedan.

Fastighetsavdelningen planerar att totalrenovera taket på huvudbyggnaden under sommaren/hösten 
2020.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon Bisera Cajo

Förvaltningschef Tf Fastighetschef

Page 72 of 100



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum:2020-02-26 Dnr: 

Version 1.3

Transtenskolan, invändig renovering

Ärendebeskrivning 
Transtenskolan byggdes under 60 - 70-talet och har stora underhållsbehov både utvändigt och 
invändigt. Under de senaste åren har fastighetsavdelningen haft fokus på att genomföra utvändiga 
underhållsåtgärder gällande fönster och panel. I år kommer vi att fortsätta med etapp tre där man 
utöver fönsterrenoveringen och panelbytet kommer att renovera taket.

Förutom de utvändiga underhållsåtgärder önskar fastighetsavdelningen ta ett helhetsgrepp kring 
underhållsåtgärder som behöver göras invändigt.  Fastighetsavdelningen har sedan våren 2019 målat 
om två korridorer på övervåningen, bytt undertak i en korridor och målat om fönstren i cafeterian. 
Under 2020 vill avdelningen göra en större satsning på skolan och därmed bidra till en ökad trivsel. 
Det är de allmänna/gemensamma utrymmen som ger ett första intryck och det är de man vill 
fokusera på.

Förslag till beslut 
Att anslå fastighetsavdelningen strategiskt investeringsutrymme på 1 200 000 kronor för att 
genomföra en invändig renovering i gemensamma utrymmen.

Ärendet 
Fastighetsavdelning har gjort en inventering av de allmänna/gemensamma utrymmen på skolan och 
konstaterat att man behöver ta ett helhetsgrepp för att uppnå bästa möjliga resultat.
Önskemålet är att måla samtliga korridorer (inklusive dörrar), byta undertak och installera LED-
belysning samt byta golvbeläggning. Ventilationsdonen som står på golvet är förstörda och inte alls 
vackra att se på. Tanken är att lyfta upp ventilationsdonen och placera dem ovanför undertaket.
På skolan har finns 39 toaletter och några behöver totalrenoveras. Sist men inte minst tänker man 
fräscha upp samtliga grupprum.

Följande åtgärder planeras:
- Målning av samtliga korridorer (inklusive dörrar)
- Byte av undertak 
- Golvbyte
- Installation av LED-belysning i korridorer
- Renovera ett antal toaletter 
- Uppfräschning av grupprum
- Målning av tegelväggar i cafeterian

Drift & serviceförvaltningen

Clas-Göran Claesson Bisera Cajo

Förvaltningschef Tf Fastighetschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum 2020-02-26 Dnr: 

Version 1.3

Centrumhuset, byte av värmeväxlare i undercentralen och del av 
ventilationsanläggningen till polisens kontor på bottenvåningen.

Ärendebeskrivning 
Centrumhuset i Hallsberg byggdes i slutet av 60-talet och den tekniska utrustningen behöver 
uppdateras. Undercentralen i källaren som förser hela centrumhuset med värme och varmvatten 
installerades när huset byggdes. Beräknad livslängd på värmeväxlarna är cirka 25-30 år.
En del av de lokaler som polisen hyr byggdes om i början på 2000-talet då man installerade ett nytt 
ventilationsaggregat för delar av kontorsutrymmena på bottenvåningen. Ventilationssystemet 
behöver nu uppdateras för att kunna få ut mer luft till vissa rum med hög personbelastning. Då 
aggregatet är gammalt går det inte att få tag på reservdelar.

Förslag till beslut 
Att anslå fastighetsavdelningen ett strategiskt investeringsutrymme på 630 000 kr till nya 
värmeväxlare/pumpar och tillhörande utrustning för en komplett undercentral samt nytt 
ventilationsaggregat som är anpassat till dagens verksamhet.

Ärendet 
Polisen har under en längre tid klagat på ventilationen och att syret inte räcker till. Förändringen av 
ombyggnationen av ventilationssystemet medför att vi kommer att kunna anpassa luftflöden efter 
dagens personbelastning i vissa lokaler. Detta kommer att medföra ett bättre inomhusklimat och 
bidra till en bättre inomhusmiljö. Vi kommer även att kunna säkerhetsställa värmeleveransen till 
ventilation/värme och varmvatten i hela Centrumhuset. 

Drift- och Serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon Bisera Cajo

Förvaltningschef Tf Fastighetschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum:2020-02-25 Dnr: 

Version 2

Ianspråktagande av strategiska medel för 2020, Transtenskolan, byte 
av kulvert och värmeväxlare i undercentralen.

Ärendebeskrivning 
Transtensskolan byggdes under 60- och 70-talet ihop med Alléskolan som man senare sålde till 
Sydnärkes utbildningsförbund. Tyvärr kunde man inte separera värmesystemen ifrån varandra då det 
inte fanns någon möjlighet att ansluta sig till E.on:s fjärrvärmenät. Nu finns möjlighet att avställa den 
gamla ledningen och få en egen anslutningspunkt till Transtensskolan.

Förslag till beslut 
Att anslå fastighetsavdelningen strategiskt investeringsutrymme på 1 200 000 kr för att ge 
Transtensskolan en egen anslutning till fjärrvärmenätet genom en ny ledning och nya värmeväxlare i 
undercentralen våren 2020. 

Ärendet 
Alléskolan ska bygga ut med en ny fjärrvärmecentral och det innebär att det nu finns en möjlighet för 
Transtensskolan att få en egen förbindelsepunkt till fjärrvärmenätet.  Anledningen till att vi vill ta 
bort befintlig kulvert och ansluta oss till fjärrvärmenätet idag är att Alléskolan ska bygga ut med en 
ny fjärrvärmecentral. Vi har fått möjligheten att ansluta oss till Eon:s  fjärrvärmenät till ett rabatterat 
pris förutsatt att Eon kan gräva den samtidigt som de genomför Alléskolans nybyggnation.

Transtenskolan och Hus B på Alléskolan har idag ett gemensamt värmesystem som förbinds med en 
kulvert mellan byggnaderna. Isoleringen är bristfällig och vattnet i ledningen måste ha 65-85 grader 
året runt för att tillgodose kökets behov. Det är både onödigt kostsamt och miljö- och energimässigt 
olämpligt. Systemet är även känsligt för störningar. Ledningen är sammankopplad med 
värmesystemet i Alléskolan. Då systemtrycket sjunker eller då cirkulationspumpen stannar i hus B får 
varken köket eller värmesystemet varmvatten. Detta innebär också en ökad frysrisk.

Livslängden är på en rörkulvert är beräknad till 40 år. Kulverten som går mellan Alléskolan och 
Transtenskolan är 50 år. Vi skulle behöva byta den under närmaste året för att säkerhetsställa driften 
för värme- och varmvattenleverans.

Förutsatt att E.on kan göra en samtida anslutning av Alléskolan och Transtenskolan kommer vi att 
kunna göra en samordningsvinst på cirka 700 000 kronor.

Vi kommer att få en hög leveranssäkerhet med ny fjärrvärmekulvert och vi kommer ifrån det 
framtida underhållsbehovet genom en direktanslutning. 

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon        Bisera Cajo    

Förvaltningschef       Tf fastighetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22 - Saneringsplan VA 2020 
(20/DOS/71)

Ärendebeskrivning 

Stora delar av Hallsbergs vatten- och avloppsledningar är från tiden 1965-1975. Från början 
var det hälsa och hygien som var anledning till utbyggnaden av VA, men med tiden har
miljöfrågorna fått allt större betydelse, samtidigt som hälsoaspekterna är fortsatt viktiga.

VA-nätens material har förändrats över åren. På avloppsledningsnätet dominerar betong, 
men idag läggs både betong- och plastledningar. På vattenledningsnätet har utvecklingen
gått från gråjärn till segjärn, och idag läggs framför allt plastledningar.

VA- ingenjören arbetar med en flerårsplan för saneringen av va-ledningar i Hallsbergs 
kommun. 

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag 
 Saneringsplan 2020
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Saneringsplan VA 2020

§ 22

20/DOS/71
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23 - Fastighetsunderhåll uppföljning 2019 
(20/DOS/72)

Ärendebeskrivning 

Uppföljning av det underhåll som utfördes på kommunens fastigheter 2019. Avslutade 
projekt redovisas. 2019 var det ganska många stora projekt som pågick. 
Fastighetsavdelningen har gjort åtgärder för skalskydd, brandskydd och löpande underhåll 
samt energieffektiviseringar. En del av projekten som har planerats får skjutas på till 
nästkommande år, då en del störningar kommer oväntat och ibland behöver åtgärdas 
omgående.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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§ 23
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24 - Skoglig budget 2020 
(20/DOS/20)

Ärendebeskrivning 

Hallsbergs kommun har 500 ha skog. Skogssällskapet har upprättat och lämnat ett förslag till 
skoglig budget för 2020. Budgeten är en överenskommen verksamhetsplan mellan 
Hallsbergs kommun och Skogssällskapet för det närmaste året och ett viktigt verktyg i 
Skogssällskapets förvaltning.

Förvaltningschefen redogör för den skogliga budgeten med planerade åtgärder för året. 

Ulf Ström (S) framför synpunkter om att det behövs en högre skötselnivå nära bostäder, och 
att mer ris behöver tas bort och färre "högstubbar" lämnas kvar i dessa områden. 

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag 
 Skoglig Hallsberg budget 2020
 Hallsberg budget 2020_Östansjö
 Hallsberg budget 2020_Pålsboda
 Hallsberg budget 2020_Hallsberg
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Skoglig budget 2020

§ 24

20/DOS/20
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Min budget
jan 2020 - dec 2020

 
 

Kund: Hallsbergs kommun
Upprättad av: Gustav af Wåhlberg
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Budget
 

 
 
 
 
 
Resultatsammanfattning 2020
 

Övergripande sammanställning över årets budgeterade intäkter och kostnader samt resultat.
 

Vårt viktigaste verktyg är det vi kallar budget. En budget är en överenskommen verksamhetsplan mellan dig och oss för
det närmaste eller de närmaste åren och ett viktigt verktyg i vår förvaltning.

När planen täcker ett år går vi ner på enskilda åtgärder, medan en flerårsbudget grovt listar olika typer av åtgärder med
tillhörande kostnader och intäkter. Budgeten ger dig koll på kostnader och intäkter.

Den största nyttan av Skogssällskapets tjänster får du när vi tar med oss en av våra ekonomikonsulter och
fastighetskonsulter redan i budgetarbetet. Då har vi den fulla möjligheten att planera ekonomi och skog samtidigt. Då når
du det många av våra kunder tycker är viktigast. Helhetssyn.

Förvaltningsfördelar
• God planering och uppföljning på åtgärder.
• Helhetssyn på din skog och din ekonomi.
• Möjlighet att ta in andra verksamheter i samma budget.

INTÄKTER Skog och skogsprodukter 439 000 kr
Övriga rörelseintäkter 0 kr
Summa 439 000 kr

KOSTNADER Omkostnader skog -341 000 kr
Övriga omkostnader -40 500 kr
Summa -381 500 kr

RESULTAT 57 500 kr

SKOGSSÄLLSKAPET 2 MIN BUDGET - JAN 2020 - DEC 2020
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Kvartalsvis likviditetsplan 2020
 

Här ser du hur budgeterade intäkter och kostnader fördelas per kvartal samt hur likviditeten under
året påverkas.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Observera att detta är en ögonblicksbild när budgeten upprättas. Såväl intäkter och kostnader som saldonivå är ungefärliga och kan komma att
förändras eller förskjutas i tid under verksamhetsårets gång . Vi hjälper dig att bevaka detta.

 
 
 
Åtgärdssammanställning 2020
 

Följande åtgärder är planerade under ditt budgetår.
 

 
 

AVVERKNINGAR AREAL VOLYM
Föryngringsavverkningar 1,50 ha 450 m³fub
Gallringar 10,60 ha 470 m³fub
Övriga avverkningar 9,50 ha 500 m³fub
Summa 21,60 ha 1 420 m³fub

SKOGSVÅRD AREAL
Röjning 27,00 ha
Summa 27,00 ha

SKOGSSÄLLSKAPET 3 MIN BUDGET - JAN 2020 - DEC 2020
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Bilaga 1 - Resultatsammanfattning 2020
 

Resultatsammanfattning per konto.
 

INTÄKTER
3041 Avverkningsuppdrag och leveransrotposter (3041) 439 000 kr

Skog och skogsprodukter 439 000 kr

Övriga rörelseintäkter 0 kr

Summa intäkter 439 000 kr

KOSTNADER
4111 Avverkning (4111) -231 000 kr
4154 Röjning (4154) -110 000 kr

Omkostnader skog -341 000 kr

6451 Förvaltningsarvoden, SFAB (6451) -40 500 kr
Övriga omkostnader -40 500 kr

Summa kostnader -381 500 kr

RESULTAT 57 500 kr

SKOGSSÄLLSKAPET 4 MIN BUDGET - JAN 2020 - DEC 2020
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Bilaga 2 - Åtgärdslista 2020
 
 

 
 
 
(¹) I fall ID saknas är åtgärden inte märkt i kartan.

ÅTGÄRD BESKRIVNING AREAL (ha) VOLYM
(m³fub) ID i karta¹

Föryngringsavverkning
ar Avd 111 0,50 150

Avd 113 0,50 150
Avd 183 0,50 150

Gallringar Avd 112 0,40 50
Avd 114 0,50 50
Avd 116 1,70 120
Avd 145,147,148,162,180,181,182 8,00 250

Övriga avverkningar Avd 121 fröträd 2,00 100
Avd 319 Naturvårdshuggning östansjö 4,00 150
Avd 472 blädning 0,50 100
Avd 511 Naturvårdshuggning pålsboda 2,00 100
Barkborre vretstorp 1,00 50

Röjning Avd 144,163,129,166,127,175,117,144,146 27,00

SKOGSSÄLLSKAPET 5 MIN BUDGET - JAN 2020 - DEC 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 - Information om APP och formulär för felanmälan 
(20/DOS/53)

Ärendebeskrivning 

I drift- och serviceförvaltningens system för felanmälan kan innevånare och anställda göra 
egna felanmälningar och lämna synpunkter. De kan också se vilka fel som andra har 
anmält. Felanmälan kan gälla bland annat:

 gator, cykel- och gångbanor
 belysning
 parkeringar
 vatten och avlopp
 skyltar
 träd och buskar
 badplatser och bryggor
 elljusspår

Nämndsekreteraren redogör för hur appen kan laddas ner i telefon och platta. Samt hur 
formulären fylls i och att bilder kan bifogas. Det är viktigt att få in synpunkter och 
felanmälningar från invånarna då det är svårt för personalen att upptäcka allt.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26 - Film från Boverket om varför arkitektur är viktigt 
(20/DOS/53)

Ärendebeskrivning 

Arkitektur, form och designa ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar satt 
påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Nämndsekreteraren visar filmen från Boverket. 

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27- Meddelanden till nämnden 200318 

Ärendebeskrivning

Meddelanden under perioden 2020-01-17 till 2020-02-24 redovisas.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Anmälningar

 Svar på Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019e

 Statistik för bygglovs telefontider i  januari, Hallsberge

 Uppdaterat beslut om förändrad delegering av tillsyn enligt Miljöbalkene

 Expediering av beslut  §5 KS Strategisk investering, Renovering etapp 3 Transtensskolane

 Samarbetsavtal Energi- och klimatrådgivning i Örebro läne

 Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivning 2020e

 Beslut om arkeologisk undersökning - del av fornlämningen L1980:5348 (tidigare Viby 47:1) 
inom fastigheten Broby 4:1 i Hallsbergs kommune

 Statistik telefontid februarie

 Volymmått bygglov Hallsberge
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28- Redovisning av delegeringsbeslut 200117-200224

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar för nämndens 
verksamhet.  

Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på 
delegation från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden 
vid närmast följande sammanträde.

Delegationsbeslut under perioden 2020-01-17 till 2020-02-24 redovisas genom att listor 
delges nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Delegeringsbeslut 
 20/DOS/5-5  Yttrande gällande dispens TRV 2020/7452
 20/DOS/5-16  Yttrande gällande tung och bred transportdispens, TRV 2020/7569
 20/DOS/4-8  Yttrande över ansökan om upplåtelse av allmän plats, A085.216/2020
 20/DOS/1-3  Parkeringstillstånd nr 3/2020 för rörelsehindrad
 20/DOS/1-5  Parkeringstillstånd nr 5/2020 för rörelsehindrad
 20/DOS/5-10  Yttrande om tung och bred transport
 20/DOS/5-11  Yttrande om tung och bred transport
 20/DOS/5-18  Yttrande gällande ansökan om tung transport, Närkefrakt
 20/DOS/5-19  Yttrande om bred transport
 20/DOS/5-20  Yttrande gällande tung, bred och lång transport, TRV 2020-7626
 20/DOS/5-21  Yttrande om tung och bred transport TRV 2020/1070
 20/DOS/4-6  Yttrande över ansökan om upplåtelse av allmän plats, A020.005/2020
 20/DOS/1-6  Parkeringstillstånd nr 6/2020 för rörelsehindrad
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§ 29 - Övriga ärenden 
(20/DOS/53)

Ärendebeskrivning 

 Gösta Hedlund (C) ställer frågor om upphandlingsrutiner i förvaltningen och 
förvaltningschefen får i uppdrag att besvara dem vid nästa nämndmöte den 29 april 2020.
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20/DOS/53
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§ 30- Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordförande uppvaktar Toni Blanksvärd med blommor från nämnden då Toni fyllt jämna år i 
februari.

Ordförande tackar sedan förtroendevalda och tjänstpersoner för visat intresse och 
förklarade mötet avslutat.
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Mötets avslutande

§ 30
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