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Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för 
återvinningscentral Gärahov i Vaggeryd, 
dnr TU 2017/021. 
 
Förslag till beslut  

Efter redaktionella ändringar, lämna in ansökan om tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet vid Gärahovs återvinningscentral till 

Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Östergötland. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Vid den senaste periodiska undersökningen vid återvinningscentralen 

(ÅVC) i Vaggeryd under oktober 2014 framkom att befintligt tillstånd 

överskridits vad gäller mängden mellanlagrat farligt avfall vid enstaka 

tillfällen. Länsstyrelsen har därför meddelat att en ny tillståndsansökan bör 

inlämnas för verksamheten. 

 

Ett första samrådsmöte med myndigheter hölls 2016-01-20. 

Samrådsunderlag har sedan tagits fram och fortsatt samråd med berörda 

grannar och räddningstjänsten har utförts. 

 

Ansökningshandling med bilagor är nu framtagen i granskningsutförande. 

Efter beslut av tekniska utskottet kommer ansökan att färdigställas och 

skickas till Miljöprövningsdelegationen (MPD), Länsstyrelsen i 

Östergötlands län, för prövning. 
 
Beslutsunderlag 

Granskningshandling ansökan om nytt tillstånd inkl. bilagor 
 

Ärende 

Tekniska kontoret har för avsikt att söka nytt tillstånd enligt 9 kap. 

Miljöbalken för återvinningscentralen (ÅVC) i Vaggeryd. 

 

Omfattningen av gällande tillstånd för ÅVC från 2004 har varit föremål 

för diskussion vid flertalet periodiska undersökningar under de gångna 

åren. Redan vid förstagångsbesiktningen 2005 konstaterades att pågående 

mellanlagring av asbest eller flisning av trä inte omnämnts i ansökan eller 

i tillståndet. Vid den senaste undersökningen i oktober 2014 framkom att 

tillståndet överskridits vad gäller mängden mellanlagrat farligt avfall vid 

enstaka tillfällen i följande fall; för färg 2 gånger, för el 6 gånger och för 

övrigt (asbest) 3 gånger under 2013. Gränsfall noterades också för 

småbatterier. 
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Länsstyrelsen har därför meddelat att en ny tillståndsansökan bör 

inlämnas för verksamheten. Dels för att tillståndet (omfattning och 

nivåer) inte är tillräckligt, dels för att omfattning och nivåer inte är 

formulerade i villkor, vilket försvårar möjligheten att ansöka om 

ändringstillstånd. 

 

Ett samrådsunderlag upprättades inledningsvis som underlag för ett 

samrådsmöte med myndigheter 2016-01-20. Vid detta möte beslutades 

att fortsatt samråd bör ske med grannar och räddningstjänsten innan en 

samrådsredogörelse färdigställs. Syftet med samrådsunderlaget är att ge 

en översiktlig beskrivning av planerad verksamhet och förutsedda 

miljöeffekter av denna. Fortsatt samråd med berörda grannar och 

räddningstjänsten har därefter utförts och en samrådsredogörelse har 

färdigställts. 

 

Granskningshandlingar av ansökan inklusive bilagor är nu färdiga. 

Omfattning och nivåer i ansökan är dimensionerade för en framtida ökad 

belastning på återvinningscentralen. Ansökan lämnas in i Vaggeryds 

kommuns namn men ärendet tas sedan över av det nybildade 

kommunalförbundet SÅM i samband med den planerade 

verksamhetsövergången vid årsskiftet. 

 

Efter beslut i tekniska utskottet kommer ansökan att färdigställas och 

skickas till Miljöprövningsdelegationen (MPD), Länsstyrelsen i 

Östergötlands län, för prövning. 

 

 

Jonatan Rosenquist 

VA- och avfallschef 

Tekniska kontoret 

 

 
Beslutet skickas till 

Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Östergötland. 

Teknisk chef 

VA- och renhållningschef 

VA-ingenjör 

Diarium 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tekniska kontoret i Vaggeryds kommun har för avsikt att söka nytt tillstånd enligt 9 kap 
miljöbalken för befintlig återvinningscentral (ÅVC) Gärahov, belägen i Vaggeryd. 

Återvinningscentralen har funnits på den aktuella platsen i flera år och var ursprungligen 
en del av den verksamhet som bedrevs vid avfallsupplaget Deponi Gärahov. När deponin 
avslutades ansökte kommunen om ett nytt tillstånd för återvinningsverksamheten. 
Tillstånd erhölls 2004.  

Omfattningen av det gällande tillståndet för återvinningscentralen har varit föremål för 
diskussion vid flertalet periodiska undersökningar under de gångna åren. Redan vid 
förstagångsbesiktningen 2005 konstaterades att pågående mellanlagring av asbest eller 
flisning av trä inte omnämnts i ansökan eller i tillståndet. Vid den senaste periodiska 
undersökningen i oktober 2014 framkom att tillståndet överskridits vad gäller mängden 
mellanlagrat farligt avfall vid enstaka tillfälle i följande fall; för färg 2 gånger, för el 6 
gånger och för övrigt (asbest) 3 gånger under 2013. Gränsfall noterades också för 
småbatterier. Tillåtna mängder har sedan även överskridits under 2014 och 2015 vilket 
har redovisats i de årliga miljörapporterna, se avsnitt 6.2.4. 

Länsstyrelsen har därför meddelat att en ny tillståndsansökan bör inlämnas för 
verksamheten. Dels för att tillståndet (omfattning och nivåer) inte är tillräckligt, dels för att 
omfattning och nivåer inte är formulerade i villkor, vilket försvårar möjligheten att ansöka 
om ändringstillstånd. 

1.2 Vad ansökan avser 

Ansökan avser ett nytt tillstånd för Gärahovs återvinningscentral (ÅVC) inom fastigheten 
Gärahov 2:1. Ansökan omfattar samma verksamheter som finns idag men med en utökad 
omfattning vad gäller sortering och mekanisk bearbetning. Ansökan omfattar även en 
utökning av verksamhetsområdet samt vissa förändringar av hanterade avfallstyper och 
avfallsmängder. Detta för att kunna tillgodose såväl dagens som framtida krav på 
återvinning.  
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1.3 Organisation 

1.3.1 Huvudman 2017 

ÅVC Gärahov drivs idag av VA- och renhållningsverksamheten vid Tekniska kontoret i 
Vaggeryds kommun. ÅVC bemannas av två personer motsvarande knappt två 
heltidstjänster. Därutöver finns idag två timanställda och tillfällig bemanning kan också 
ske vid behov via anlitad entreprenör.  

1.3.2 Huvudman 2018 

Under de senaste åren har kommunen medverkat i en utredning om framtida 
avfallssamverkan i regionen. Efter fortsatt utredning beslutade kommunstyrelsen i 
Vaggeryds kommun i oktober 2016 att kommuns inriktning ska vara att ingå i ett 
gemensamt kommunalförbund för renhållningsverksamheten inom samarbetet (GGVV) 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.  

Beslut om bildandet av kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) har 
tagits i respektive kommun under våren 2017 och förberedande arbeten har påbörjats 
inför kommunalförbundets start 2018-01-01. Verksamheten vid ÅVC Gärahov kommer då 
att överföras till kommunalförbundet SÅM. 

Bildandet av SÅM kommer även att innebära att invånare i berörda kommuner kan lämna 
sitt avfall till valfri återvinningscentral inom kommunalförbundet.  

1.3.3 Framtagande av ansökan 

På uppdrag av VA- och renhållningsverksamheten har framtagande av ansökan, teknisk 
beskrivning och MKB genomförts av Sweco Environment AB: 

 Katarina Engblom uppdragsledare och handläggare, Jönköping 

 Caroline Svensson, handläggare Jönköping 

 Maj-Lis Stenberg, kvalitetssäkring Göteborg 
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2 Administrativa uppgifter 

Huvudman  

Namn: Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret 

Utdelningsadress: Box 43, 568 21 Skillingaryd 

Besöksadress: Bangårdsgatan 2 (Skillingehus)  

Telefonnr: 0370-678000 

Fax 0370-678140 

Kontaktperson i tekniska frågor 
och miljöfrågor: 

Jonatan Rosenquist,  
VA och renhållningschef 
jonatan.rosenquist@vaggeryd.se 

Plats  

Anläggningens namn:  Återvinningscentral Gärahov 

Platsnummer: 0665-60-001 

Besöksadress: Krokvägen Vaggeryd 

Kontaktperson: Jonatan Rosenquist,  
VA och renhållningschef 
jonatan.rosenquist@vaggeryd.se 
Telefon: 0370-678040 

Kommun:   Vaggeryd 

Län:   Jönköpings län 

Fastighetsbeteckning: del av Gärahov 2:1 

Organisationsnummer: 212000-0522 

Fastighetsägare: Vaggeryds kommun 

Placering enligt RAK:  X= 6377450   
Y= 1410700  

Tillståndsmyndighet: Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen 
Östergötland, 581 86 LINKÖPING 
Tfn: 010-223 50 00 

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 JÖNKÖPING 
Tfn: 010-223 60 00 

 

  

mailto:bjorn.svensson@vaggeryd.se
mailto:bjorn.svensson@vaggeryd.se
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3 Gällande beslut 
I beslut 2004-12-07 lämnade Länsstyrelsen i Jönköpings län tillstånd enligt miljöbalken till 
befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för: 

 kompostering av slam 

 mellanlagring av farligt avfall 

 sortering och mellanlagring av avfall (inert och icke-farligt avfall) samt  

 kompostering av park- och trädgårdsavfall.  

Tillståndet gäller för kompostering av maximalt 3 000 ton slam per år samt lagring vid 

varje tillfälle av högst 10 000 ton avfall varav 1 ton lösningsmedel, 2 ton olje- och 
fettavfall, 3 ton färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen, 15 ton 
blybatterier, 1 ton lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall, 10 ton elektriska och 
elektroniska produkter, 100 ton trä som innehåller farliga ämnen, 10 ton utrustning som 
innehåller klorfluorkarboner samt 1 ton övrigt farligt avfall. 

Se bilaga 2A 

Vid förstagångsbesiktningen 2005 konstaterades att pågående mellanlagring av asbest 
eller flisning av trä inte omnämnts i ansökan eller i tillståndet. Frågan diskuterades och 
bedömdes då som ett tillsynsärende. Anmälan om kompletterande verksamhet skickades 
in till miljökontoret. I skrivelse daterad 2006-05-23 meddelade Miljö- och 
byggnadsnämnden att de anmälda ändringarna rörande mellanlagring av asbest och 
flisning av park- och trädgårdsavfall ryms inom gällande tillstånd och att ansökan om 
villkorsändring inte krävs.  

Se bilaga 2B 

Enligt miljörapport 2014 är aktuella verksamhetskoder: 

 90.40 C Mellanlagring icke-farligt avfall (90.002-4 C) 

 90.50 B Mellanlagring farligt avfall (90.005-1 B) 

 90.80 C Sortering (90.002-2 C) 

 90.160 B Biologisk behandling – kompostering av slam  
(90.003-1 B) 

 90.170 C Biologisk behandling – park och trädgårdsavfall (90.003-2 C) 

Koderna inom parantes avser beslut 2004. 

Tekniska kontoret har även tillstånd (t o m 2018-02-28) för förvaring av explosiva varor 
och godkännande av föreståndare enligt Miljö- och Byggförvaltningens beslut 2013-03-
01. 

Se bilaga 2C 
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4 Verksamhetskoder för sökt verksamhet 
Den verksamhet som tillstånd söks för omfattar följande §§ och verksamhetskoder enligt 
29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251):  

4.1 Lagring som en del av att samla in avfall  

§50 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall som en del 
av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 

§49 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt avfall 
som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är  
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller  
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

Kommentar: 

Lagring som en del av att samla in avfall är en ny rubrik som ersätter tidigare 

mellanlagring. Detta i och med att en reviderad miljöprövningsförordning beslutades 

2016-12-01 och började gälla 2017-01-01. 

4.2 Biologisk behandling 

31 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att behandla icke-farligt 
avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton 
men högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
21 kap. 2 eller 3 §.  

Kommentar: 

Ansökan omfattar endast kompostering av park- och trädgårdsavfall. Kompostering av 

slam har inte skett sedan mars 2015.  
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4.3 Mekanisk bearbetning och sortering 

41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att  
1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 

§43 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt avfall, 
om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

Kommentar: 

Bedömningen är att den hanterade avfallsmängden inte kommer att överstiga 10 000 ton 

per kalenderår. 
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5 Lokalisering 

5.1 Omgivningsbeskrivning för planerad verksamhet 

Verksamheten är belägen inom fastigheten Gärahov 2:1 i Vaggeryds kommun. 
Fastigheten är totalt ca 8 ha varav ca 2 ha utgörs av återvinningscentralen. Inom 
fastigheten finns även kommunens deponi som har sluttäckts. Se figur 5.1. 

Området är beläget ca 1,5 km nordost om Vaggeryds samhälle. Det begränsas i sydost 
av Hokvägen. Järnvägen mellan Värnamo och Jönköping löper ca 200 meter sydost om 
anläggningen. På grannfastigheten i sydväst bedriver JRAB verksamhet. På övriga sidor 
av verksamhetsområdet finns skogsmark.  

 

 
Figur 5.1 Översiktskarta. Återvinningscentralens läge markeras med en röd stjärna. ©Lantmäteriverket. Ärende 
nr MS2011/02599 

 

Återvinningscentralens asfaltsyta är relativt plan men sluttar något upp mot den avslutade 
deponin i norra delen av fastigheten. Infart till området sker via Krokvägen i sydväst.  

Närmaste befintliga bostadsbebyggelse finns ca 900 meter nordväst om verksamheten. 
Ett bostadsområde finns ca 1 km sydväst om anläggningen.  
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Närmaste vattendrag är ett dike som mynnar i Yggesjön. Yggesjön avrinner genom 
Linnarebäcken till Hjortsjön som mynnar i Lagan.  

Den aktuella fastigheten eller dess närområde berörs inte av några riksintressen. 
Fastigheten omfattas inte heller av några intressen för naturmiljön, vattenskyddsområden 
eller Natura 2000-områden. På den avslutade deponin finns redovisat en övrig 
kulturhistorisk lämning i form av ett gränsmärke. Denna finns dock inte kvar.  

5.2 Planförhållanden 

Området omfattas av följande två detaljplaner från 1981 respektive 2004.  

- Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för stg. 334 mfl. å 
Gärahovsområdet i Vaggeryd. Antagen 1981-11-30. Fastslagen av länsstyrelsen 
1982-02-19. 

- Del av Gärahov 2:1, f d avfallsanläggning (DP84) antagen 2004-09-28. Denna 
vann laga kraft 2004-11-19. Planen benämns del av Gärahov 2:1, f d 
avfallsanläggning. Planområdet är ca 13 ha stort och ägs av Vaggeryds kommun.  

Området för återvinningcentralen är i den sistnämnda planen planlagd som ”Industri, 
återvinnings- och avfallsverksamhet”.  

Kommunens översiktsplan beslutades 2012 och är den tredje översiktsplanen som 
omfattar hela kommunen. I översiktsplanen beskrivs inga framtida förändrade ändamål 
för fastigheten där ÅVC ligger idag. ÅVC omfattas inte av Vaggeryds Grönplan. 

Detaljplaner, se bilaga 10.1 och 10.2. 
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5.3 Nollalternativ och alternativ lokalisering 

Verksamheten är sedan många år tillbaka väl känd och etablerad på platsen. Fördelarna 
med den nuvarande lokaliseringen är bl.a: 

 Platsen för verksamheten (inom ett industriområde) är väl avvägd med sin 
placering ca 2 km nordost från Vaggeryds centrum, ca 1 mil nordost om 
Skillingaryd och ca 6 km väster om Hok.  

 Vaggeryds kommuns f d deponi ligger i direkt anslutning till verksamheten vilket 
innebär att marken redan ianspråktagen för miljöfarlig verksamhet. 

 Omgivningskontroll av grund- och ytvatten sker redan till följd av den tidigare 
deponeringsverksamheten.   

 Inom industriområdet finns även andra återvinningsverksamheter.  

 Den förhärskande vindriktningen är sydväst (dvs bort från Vaggeryds tätort) vilket 
är gynnsamt då bostadsbebyggelse främst förekommer sydväst om ÅVC.  

 Klagomål på buller eller lukt har inte förekommit under den tid verksamheten 
funnits på platsen.  

 Personal finns på plats när verksamheten är öppen vilket medför bättre kontroll 
av verksamheten. 

 Vidare är deponins sluttäckning ännu ej godkänd vilket innebär att om 
kompletterande markarbeten behöver ske på deponin finns färdig kompost, 
massor samt möjlighet att krossa betong, sortera och sikta diverse massor på 
ÅVC. 

Någon utredning om alternativa lokaliseringar har således inte bedömts som nödvändig 
med hänsyn till ovanstående fördelar med nuvarande lokalisering.  
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6 Teknisk beskrivning 

6.1 Beskrivning av nuvarande och framtida verksamhet 

6.1.1 Omfattning 

Idag bedrivs följande verksamheter vid ÅVC Gärahov: 

 Mottagning, mellanlagring och sortering av farligt avfall från hushåll och mindre 
mängder från verksamheter 

 Mottagning, mellanlagring och sortering av icke-farligt avfall från hushåll och 
verksamheter 

 Kompostering av park och trädgårdsavfall 

 Flisning av park och trädgårdsavfall samt  

 Sortering och siktning av kompost 

Ansökan omfattar samma verksamheter som finns idag men med en utökad omfattning 
vad gäller sortering och mekanisk bearbetning. Ansökan omfattar även en utökning av 
verksamhetsområdet samt vissa förändringar av av hanterade avfallstyper och 
avfallsmängder. Detta för att kunna tillgodose såväl dagens som framtida krav på 
återvinning.  

Framtida verksamheter är: 

 Mottagning, mellanlagring och sortering av farligt avfall från hushåll och mindre 
mängder från verksamheter 

 Mottagning, mellanlagring och sortering av icke-farligt avfall från hushåll och 
verksamheter 

 Kompostering av park och trädgårdsavfall 

 Mekanisk bearbetning (kampanjvis) av icke-farligt avfall såsom flisning av trä och 
park- och trädgårdsavfall samt krossa och sortera betong, trä, massor, grus och 
sand etc. 

 Sortering och siktning av kompost, blandade schaktmassor, grus, krossad betong 
etc vid behov 

Kommentarer: 

Kompostering av slam från reningsverkets vassbäddar har upphört och inget slam har 

tagits emot sedan mars 2015. Kompostering av gödsel är inte heller aktuellt. 

Lagring eller krossning av asfalt är inte aktuellt. 

Det finns idag ingen omlastning av insamlat brännbart hushålls- och industriavfall på 

anläggningen. Framtida omlastning av insamlat icke-farligt hushållsavfall eller källsorterat 
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matavfall är inte aktuellt. Inte heller mellanlagring av insamlat icke-farligt 

verksamhetsavfall. Dvs fraktioner som inte insamlats på ÅVC. 

6.1.2 Verksamhetsbeskrivning 

Syftet med verksamheten är i huvudsak att kostnadsfritt ta emot avfall från hushållen.  

ÅVC Gärahov är det enda mottagningsstället för hushållens farliga avfall i kommunen.  

Mindre mängder icke-farligt avfall och farligt avfall tas emot från näringsidkare och 
verksamheter mot avgift. Vid större mängder hänvisas verksamhetsavfallet till privata 
entreprenörer. Debitering sker per påbörjad avfallsfraktion samt per kubikmeter.  

Insamlat avfall omhändertas av entreprenörer som anlitas efter upphandling. 

Anläggningen är öppen måndag-lördag undantaget helgdagar och helgaftnar. 

Bemanningen av ÅVC omfattar idag två tillsvidareanställda och två timanställda. Extra 
timanställda tas in vid behov.  

Den egna maskinparken består av en mindre hjullastare och en pick-up med släp. 
Tankning och service av dessa sker på kommunens närliggande förråd. 

Idag finns följande anläggningar inom området, se figur 6.1. 

 Containerramp 

 Personalbyggnad och förråd 

 Skärmtak för elektronik inkl. garage och förråd 

 Miljöstation (skärmtak och containrar) för farligt avfall 

 Ytor för mellanlager, kompostering mm 

 Containrar för återbruk och förpackningar 

Dessa kommer att finnas kvar och ytorna är asfalterade.  

Tillfart till anläggningen sker i områdets sydvästra del och personbilstrafiken dirigeras 
motsols. En ombyggnad gjordes av anläggningen under 2008 i syfte att underlätta 
trafiksituationen framförallt i anslutning till containerrampen och för att undvika backning 
inom anläggningen. En stor del av den tunga trafiken sker på containerrampens nedre 
plan. 

Tillfart till området förhindras av att anläggningen (inkl. deponin) är inhägnad och 
grindarna är låsta när anläggningen är obemannad. Anläggningen har även 
kameraövervakning. Det finns ingen våg på anläggningen men vägning kan ske hos 
grannverksamheten JRAB.  

I den östra delen av området mot deponin fanns tidigare en svacka som har fyllts ut under 
2016 i syfte att utöka det befintliga verksamhetsområdet. Svackan uppkom under år 2000 
till följd av urschaktning av gamla deponimassor, dvs allt avfall togs bort. Utfyllnaden har 
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föregåtts av en anmälan till Länsstyrelsen i Jönköpings län som har meddelat att de inte 
har något att erinra mot utfyllnaden. Ytan är idag hårdgjord men inte asfalterad. 

En aktuell situationsplan och det framtida verksamhetsområdet redovisas i bilaga 1. Ytan 
uppgår till drygt 2 ha dvs ca 20 000 m2.  

 

 
Figur 6.1. Orienteringstavla ÅVC 2015. Källa: http://www.vaggeryd.se/privatperson/avfallvattenochavlopp 

  

http://www.vaggeryd.se/privatperson/avfallvattenochavlopp
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6.1.3 Icke-farligt avfall 

Mottagning av icke-farligt avfall sker huvudsakligen vid containerrampen i märkta och 
öppna containrar. Containern för gips har lock.  

 
Figur x 
 

På den stora asfalterade ytan söder om infartsvägen avlämnas och mellanlagras idag 
park och trädgårdsavfall och mindre mängder jordmassor, betong/tegel etc på skyltade 
ytor. (Övrigt träavfall och grovavfall som tas emot vid containerstationen levereras idag 
direkt till entreprenör och mellanlagras inte på anläggningen.) 

 
Figur x 
 

På ytan sker också flisning av park och trädgårdsavfall inför kompostering. Flisning görs 
av inhyrd entreprenör vid behov. För närvarande borttransporteras ris och grenar av en 
entreprenör och endast gräs och löv komposteras på anläggningen men ansökan 
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omfattar att allt park och trädgårdsavfall ska kunna tas omhand på anläggningen. 
Kompostering sker i egen regi, se avsnitt 6.1.4. 

På ytan ska framöver även kunna ske lagring, sortering och mekanisk bearbetning 
(flisning och krossning) av trä, betong etc samt siktning av kompost, kross, jord etc. 

Mekanisk bearbetning planeras ske kampanjvis ca 2-3 gånger per år och med inhyrda 
entreprenörer. 

I särskilda containrar kan hushållen för närvarande skänka kläder till Erikshjälpen samt 
lämna möbler och husgeråd till Röda Korset. De föremål som inte går direkt till Röda 
korset lagas och rustas upp av arbetsmarknadsenheten för att sedan finnas till försäljning 
i Frejas bod. Allmänheten uppmanas också att skänka material till ett kreativt 
återvinningscenter. Material som kan återanvändas i pedagogiskt arbete samlas in och 
delas ut till förskolor. 

 
Figur x 
 

En särskild återvinningsstation finns för avfall som omfattas av producentansvaret dvs 
FTI (Förpackningar och Tidningsinsamlingen) som t ex tidningar och förpackningar av 
glas och metall.  

Skyddsåtgärder 

 Stora delar av avfallet förvaras i containrar varför eventuell brand lätt kan 
begränsas. För att förhindra brandspridning mellan containrar har containrarna i 
möjligaste mån ställts upp varannan brännbar, varannan icke-brännbar.  

 Rökförbud gäller på anläggningen och personalen har god uppsikt över 
besökarna 

 Uppläggning av park och trädgårdsavfall samt sker i väl avgränsade högar inför 
kompostering och med farbara avstånd emellan dessa. 
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 Samma säkerhetsavstånd kommer att vidtas i det fall att uppläggning och flisning 
av trä blir aktuellt  

 För att förhindra utsläpp av släckvatten till recipient och det kommunala 
spillvattennätet vid händelse av brand finns lock för att stänga dagvattenbrunnar 

6.1.4 Kompostering 

Kompostering sker på den stora asfalterade ytan söder om infartsvägen.  

Kompostering sker enbart av park och trädgårdsavfall och i numrerade strängar/limpor. 
Grönavfall såsom gräs, mossa, löv och mindre grenar läggs upp direkt i sträng. Större 
grenar måste flisas innan kompostering, se avsnitt 6.1.3. 

Invägning av grönavfall görs ej. Vid uppläggning av park- och trädgårdsavfall gör en 
uppskattning av den färdiga strängens volym/mått (längd, bredd, höjd).  

Vändning av strängarna sker regelbundet, ca var 3-4 vecka under högsäsong och inte 
under kallperioden. Vändningen sker med en särskild blandningsskopa. Syftet är att 
säkra syretillförseln till komposten och på så sätt förhindra att anaeroba (syrefria) 
förhållanden uppstår med dålig lukt som följd. I samband med vändningarna förskjuts 
strängarna i läge så att olika strängar ligger i ordning efter behandlingstid.  

Klagomål på lukt har inte förekommit sedan man upphörde med slamkomposteringen. 

Bevattning av komposten kan ske vid behov men har aldrig varit aktuellt. 

Komposten är normalt färdig efter drygt ett år beroende av uppläggningstiden och ibland 
upp till två år.  

Färdig kompost avyttras till kommunens parkavdelning och besökare/hushållen.  

Skyddsåtgärder 

 Uppläggning av kompoststrängar sker väl avgränsat och med farbara avstånd 
emellan dessa för att underlätta avskiljning och släckarbete i händelse av brand 

 Kompoststrängarna inspekteras dagligen och man har god uppsikt mot plattan 
och besökare från personalbyggnaden 

 Rökförbud gäller på anläggningen och personalen har god uppsikt över 
besökarna 

 För att förhindra utsläpp av släckvatten till recipient och det kommunala 
spillvattennätet vid händelse av brand finns lock för att stänga dagvattenbrunnar 
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6.1.5 Farligt avfall 

All hantering av farligt avfall sker i byggnader, containrar eller på hårdgjorda ytor särskilt 
avsedda för detta.  

Miljöstationen är ett skärmtak med tre väggar. Ytan under skärmtaket är ca 8x10 m2. Ytan 
består av en tät asfalt och är försedd med en invallning av asfalt (ca 1 dm). Ytan lutar mot 
en tät uppsamlingsbrunn som bedöms rymma ca 1 m3. Brunnen kontrolleras regelbundet 
och provtas och töms vid behov. Brunnens läge framgår av bilaga 5.  

 
Figur x 
 

Under skärmtaket finns: 

 En särskild plats/bord med invallning och absorberande underlag där besökarna 
ska lämna det farliga avfallet. Avfallet omhändertas fortlöpande av personalen 
och alltid innan arbetsdagens slut. Det är väl skyltat med instruktioner om hur 
avfallet ska ställas och ”om du är osäker, fråga personalen”. Det finns också 
särskilda lappar för ”märk ditt farliga avfall”. 

 Två stora containrar för mellanlagring av diverse farligt avfall. 
I den ena containern slås flytande farligt avfall i särskilda behållare. Olja på 
CIPAX (1000 liter) och s k lågkaloriavfall (t ex basiska rengöringsmedel) och 
glykol på tunnor/fat (200 liter). Kärlen är försedda med trattar som är täckta med 
plastlock. Denna container är alltid stängd men olåst, dagtid. Ytorna är försedda 
med absorberande underlag för att enklare hålla rent.  
I den andra containern förvaras diverse farligt avfall i backar och övriga lämpliga 
kärl/behållare och framförallt på hyllor. Denna container är alltid låst.  
Bägge containrarna har durk för uppsamling, intervallstyrd fläkt, uppvärmning, 
belysning, absorbent, brandsläckare och tillgång till personlig skyddsutrustning. 
En durk rymmer uppskattningsvis ca 300 liter. Den största enskilda behållaren för 
flytande avfall är 1 m3 (spillolja). 
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 Olika KRYO-boxar för mellanlagring av lösningsmedel, färgemballage, spray, 
aerosoler, fogskum (isocyanater), oljefilter etc. Dessa boxar är märkta, täta och 
godkända för denna typ av förvaring. 

 Behållare för lysrör och ljuskällor (lågenergilampor) 

 Syrafasta behållare för bilbatterier 

 Tunnor för småbatterier 

 Tunnor, endast för personalens avfallshantering av det farliga avfallet, t ex 
miljödukar. 

 
Figur x 
 

Därutöver lagras det farliga avfallet som följer: 

 Trä som innehåller farliga ämnen (tryckimpregnerat virke, slipers e dyl) förvaras 
fritt på hårdgjord yta. Detta sker på särskild markerad plats på den stora 
asfalterade ytan söder om infartsvägen. Ytan är asfalterad och omgiven av 
betongelement på två sidor. Flisning av tryckt virke förekommer inte. 

 Kylskåp och frysar samt vitvaror förvaras utomhus på asfalterad yta uppställda 
mot ett plank, dvs utan tak. Hantering sker så att freonbärande komponenter inte 
skadas. Ytorna möjliggör kapaciteten 80 kylvaror och 100 vitvaror. 

 Elektronikskrot tas emot under ett skärmtak i små s k vippcontainrar som sedan 
tippas (efter personalens sortering) av hjullastare i en större container (40 kbm). 
Under samma skärmtak finns ett kombinerat förråd och garage där även 
Elkretsens burar förvaras. I dessa lagras TV- och datorskärmar samt mindre 
elektronik. 
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 Asbest lagras i en särskild sluten, låst och märkt container placerad på särskild 
markerad plats på den stora asfalterade ytan söder om infartsvägen. Man tar 
bara emot mindre mängder från hushållen som ska vara inplastad. 

 Ett låsbart skåp för gasflaskor/behållare finns inlåst i en av förrådscontainrarna 
på området. Endast personalen har tillträde. 

 På anläggningen finns sedan 2011 också ett särskilt vapenskåp för tillfällig 
förvaring av mindre mängder explosiva varor. Även denna finns i en av 
förrådscontainrarna. Endast personalen har tillträde och behörighet att hanteras 
detta. 

 
Figur x 
 

Skyddsåtgärder 

 Allt farligt avfall förvaras sorterat och emballerat. 

 Alla behållare som används för förvaring av farligt avfall ska vara väl märkta och 
avsedda för ändamålet. 

 Behållarna är låsta när personal inte har uppsikt över dessa. 

 Sortering av mottaget farligt avfall ska ske senast efterföljande arbetsdag. I de fall 
man är osäker på något avfall ska kemist eller driftansvarig kontaktas.  

 För ytterligare sortering av det farliga avfallet som förvaras inne i den stora 
containern anlitas kemist (från entreprenören) 

 Förvaring ska ske så att det inte finns någon risk för att olika kemiska föreningar 
kan komma i kontakt och reagera med varandra. 

 Flytande farligt avfall ska förvaras frostfritt i de fall man är osäker på innehållets 
egenskaper 

 Avfall innehållande flyktiga organiska ämnen, t ex lösningsmedel, ska förvaras i 
väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras. 
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 Lagrings- och uppställningsplatser för flytande farligt avfall ska vara utformad så 
att minst volymen av den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym, kan 
innehållas inom exempelvis en invallning: 

 Kontroll av ytan under skärmtaket ska ske regelbundet. 

 Kontroll av uppsamlingsbrunnen bör alltid ske efter kraftiga regn och 
snösmältning, i övrigt minst 1 gång/månad. 

 Spill av oljor och kemikalier ska omgående samlas upp och omhändertas. 
Absorbtionsmedel förvaras i miljöstationen och i förrådscontainern. Uppsamlat 
spill hanteras sedan tillsammans med övrigt farligt avfall i miljöstationen. 

 Eventuell brand i miljöstationen bekämpas med skum och pulver. 

 Tillgång till absol (pulver) och mattor finns tillgängligt i miljöstationens containrar. 

 Vid en eventuell brand eller vid spill/läckage måste täta lock läggas på 
dagvattenbrunnarna. Lock finns tillgängliga i miljöstationens containrar.  

 Rökförbud gäller på anläggningen och personalen har god uppsikt över 
besökarna 

Vid den periodiska besiktningen i oktober 2014 noterades att det är bra skyltat med 
information och regler samt bra märkning av kärl och behållare. Personal cirkulerar hela 
tiden på området och bedöms ha mycket bra uppsikt över det farliga avfallet. Vidare har 
de mycket goda kunskaper om farligt avfall. 

 
Figur x 
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6.2 Avfallsslag och mängder 

6.2.1 Befintlig verksamhet 

Gärahovs ÅVC är mycket populär och öppettiderna har utökats under de senaste åren. 

På ÅVC mottas framförallt icke-farligt och farligt avfall från hushållen men även mindre 
mängder icke-farligt och farligt avfall från verksamheter och näringsidkare.  

Det förs ingen särskild statistik för avfallet från verksamheter och näringsidkare eftersom 
avlämningen sker i samma behållare som för hushållen. För verksamheter sker dock 
debitering per påbörjad avfallsfraktion samt per kubikmeter. Mottagna mängder enligt 
denna schablon faktureras.  

Vägning av allt avfall sker i regel vid invägning hos entreprenören eller mottagaren. Kan i 
undantagsfall även ske på JRAB:s våg på grannfastigheten i samband med borttransport 
från anläggningen. Upphandling av kontrakterade entreprenörer sker återkommande ca 
vart tredje år. 

På ÅVC kan hushållen för närvarande skänka kläder till Erikshjälpen samt lämna möbler 
och husgeråd till Röda Korset. Statistik förs inte för dessa mängder. 

En gång per år anordnas en kompletterande insamlingskampanj för grovsopor och farligt 
avfall på anvisade orter i kommunen. Insamling sker normalt under fyra lördagar i följd kl 
8-14. Varje lördag sker uppställning på två orter. Merparten av insamlat avfall tas om 
hand direkt av entreprenör och mellanlagras därmed aldrig på Gärahovs 
återvinningscentral. Undantaget är insamlade vitvaror, kylvaror och elavfall. Dessa 
transporteras till Gärahovs återvinningscentral för mellanlagring i väntan på 
omhändertagande av Elkretsen. Samtliga insamlade avfallsmängder från denna kampanj 
ingår i upprättad statistik för Gärahovs ÅVC. 

Inkommande trädgårdsavfall har tidigare inte vägts utan mängderna har uppskattats i 
samband med uppläggning av materialet i strängar eller i samband med att 
entreprenören har flisat materialet. Sedan 2015 komposteras för närvarande endast 
grönavfall som inte behöver flisas medan grenar borttransporterats av entreprenören 
istället för flisning på plats inför kompostering. Vägning har då skett av borttransporterade 
mängder. I övrigt uppskattas mängderna grönavfall i samband med uppläggningen av 
strängar.  

Färdig kompost avyttras till kommunens parkavdelning och besökare. Statistik saknas 
men mängden färdig kompost i lager uppskattas vid årets slut. 

Inkommet övrigt grovavfall som betong och jordmassor har tidigare inte heller vägts utan 
uppskattats till ca 100 ton per år. År 2015 vägdes dock massor som hämtats av 
entreprenören men år 2016 gick alla massor till återfyllnad av gropen varför ingen statistik 
om massor finns att tillgå. 

Insamlade avfallsmängder inklusive insamlat material från grovsopsinsamlingen för 
perioden 2013-2016 redovisas översiktligt i tabell 6.1 nedan. 
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Tabell 6.1  Avfallsmängder Gärahovs ÅVC 2013-2016 

 Avfallsmängd 
2013 (ton) 

Avfallsmäng
d 2014 (ton) 

Avfallsmängd 
2015 (ton) 

Avfallsmängd 
2016 (ton) 

Grovavfall 
inkl.trädgårdsavfall 
(Icke farligt avfall) 

3 135 3 490 3 781 3 463 

Farligt avfall 378,5 450,1 350,2 374,2 

Farligt avfall, andel 
av totalt 

11% 11% 8% 10% 

TOTALT 3 514 3 940 4 131 3 837 

Kommentarer: 

Siffrorna i tabellen för farligt avfall är något lägre jämfört med redovisat i de senaste 

miljörapporterna eftersom kylmöblerna där räknats dubbelt i summeringen. 

 

 
Figur 6.2. Avfallsmängder Gärahovs ÅVC 2013-2016 
 

Som framgår av tabell 6.1 och figur 6.2så ökade den totala mängden insamlat avfall från 
2013 till 2015 för att år 2016 minska till en nivå lägre än den 2014. Mängden farligt avfall 
år 2016 var på samma nivå som 2013. Mest farligt avfall togs emot år 2014 och då ca 
100 ton mer jämfört med 2015. Mängden farligt avfall utgör ca 10% av den totala mängd 
avfall som årligen tas emot på anläggningen. 
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6.2.2 Avfallsprognos 

Totalt har man de senaste åren samlat in mellan ca 3500 till 4100 ton per år. Vaggeryds 
kommun är en växande kommun som totalt sett haft en positiv befolkningsökning de 
senaste 10 åren, se figur 6.3. Ökningen har totalt varit knappt 7 % under de tio åren 
varav ca 3 % skett under de senaste två åren. 

 
Figur 6.3. Antal invånare i Vaggeryds kommun 2006-2016. (Källa: http://www.vaggeryd.com/kommun-och-
politik/kommunfakta/befolkning-invanare.html ) 

 

Bedömningen är att avfallsmängderna kommer fortsatt att kunna öka. Dels p g a 
befolkningsökningen, dels pga att tidigare konjunkturnedgångar generellt inte har haft 
något större genomslag på insamlade avfallsmängder från svenska hushåll.  

Bedömningen är också att man inte kan utesluta att avfallsmängderna kan komma att öka 
p g a besökare från de andra samverkanskommunerna när verksamheten övergår i 
SÅM:s regi. 

Fortsatt i avsnitt 6.2.3 och 6.2.4 redovisas insamlade avfallsmängder under 2014-2016 
samt en uppskattning av framtida mängder för icke-farligt avfall och det farliga avfallet. 
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6.2.3 Icke-farligt avfall 

I tabell 6.2 redovisas insamlade mängder icke-farligt avfall under åren 2014-2016. 
Tabell 6.2 Insamlat icke-farligt avfall (ton/år) under perioden 2014-2016 

Avfallstyp Avfallsmängd 
2014 (ton) 

Avfallsmängd 
2015(ton) 

Avfallsmängd 
2016(ton) 

Max 2014-
2016 

Trädgårdsavfall (internt 
till kompost) 

1000 1000 1000 1313 

Trädgårdsavfall som 
avyttrats externt till 
flisning 

0 248 313  

Trä 1040 927 929 1040 

Brännbart grovavfall 851 675 659 851 

Wellpapp 0 60 101 101 

Metallskrot 301 285 267 301 

Gips 33 20 48 48 

Deponirest 165 143 146 165 

Övrigt grovavfall, 
betong, fyllnadsmassor 

100 423 0 423 

SUMMA 3 490 3 781 3 463 4242 ton 

 

I tabell 6.3 redovisas uppskattade mängder icke-farligt avfall (ton/år) som bedöms 
kommer att kunna tas emot på anläggningen. I tabellen redovisas också hur avfallet 
förvaras. 

Mängden baseras i flertalet fall på 50% ökning av maxvärden för åren 2014-2016. 

Vad gäller jordmassor kan dessa mängder komma att öka då sluttäckningen av deponin 
ännu ej är godkänd. Ansökan har dock inte tagit höjd för detta. 

En lista med avfallskoder, se bilaga 3. 
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Tabell 6.3  Ansökans omfattning. Uppskattade framtida avfallsmängder samt förvaring 

Avfallstyp Avfallskoder Ökning 
50%(ska 
tas bort) 

Avfallsmängd 
uppskattad 

(ton/år) 

Förvaring 

Trädgårdsavfall till 
kompost 

200201 1969,5 2000 
På asfalterad yta 

Trä 200138 1560 1600 Container och 
på asfalterad yta 

Brännbart grovavfall 200399 1276,5 1300 Container 

Wellpapp 200101 151,5 200 Container 

Metallskrot 200140 451,5 600 Container 

Gips 170802 72 200 Container 

Deponirest 200399 247,5 400 Container 

Övrigt grovavfall, betong, 
fyllnadsmassor 

200199 634,5 700 (1200) 
På asfalterad yta 

Övrig materialåtervinning 
(ny) 

Diverse, t ex 
200111 

0 500 
Container m.m. 

SUMMA  6363 7500 (8000)??  

 

Prognosen är att uppskattningsvis kommer ca 7 500 (8000) ?? ton icke-farligt avfall att 
kunna tas emot årligen. I detta bedöms även ingå ökade avfallsmängder pga införandet 
av nya fraktioner som t ex textil. 

Vad gäller mekanisk bearbetning på anläggningen noteras följande: 

 En del av trädgårdsavfallet kommer att behöva flisas inför kompostering. Ett 
antagande är 50% av den totala mängden dvs maximalt ca 1000 ton per år 

 Färdig kompost kommer att behöva sållas/sorteras dvs maximalt ca 2000 ton per 
år 

 Trä kan komma att krossas eller flisas dvs maximalt 1600 ton per år 

 Betong kan komma att krossas och sorteras och jordmassor kan komma att 
sorteras, dvs maximalt ca 700/1200 ton per år 

Dvs sammantaget kan den mekaniska bearbetningen – som endast ska ske kampanjvis – 
komma att uppgå till maximalt ca 7 000 ton per år. 

I övrigt konstateras att mängden för kompostering (biologisk behandling) och 
förbehandling inför förbränning (krossning av trä, siktning av något brännbart) understiger 
18 750 ton per år med god marginal.  

Kommentarer: Dvs MPF 29 kap 65§ som är en IED-verksamhet, omfattas ej. 
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6.2.4 Farligt avfall 

I figur 6.4 redovisas insamlade mängder farligt avfall under åren 2013-2016. 

 
Figur 6.4.Insamlade mängder farligt avfall (kg/år)under perioden 2013-2016 
 

Mest farligt avfall togs emot år 2014 och då ca 100 ton mer jämfört med 2015. Merparten 
av det farliga avfallet utgörs av elektronikavfall och impregnerat trä. 

Vid den senaste periodiska undersökningen i oktober 2014 framkom att tillståndet 
överskridits vad gäller mängden mellanlagrat farligt avfall vid enstaka tillfälle i följande fall; 
för färg 2 gånger, för el 6 gånger och för övrigt (asbest) 3 gånger under 2013. Gränsfall 
noterades också för småbatterier. Tillåtna mängder har sedan även överskridits under 
2014 och 2015 vilket har redovisats i de årliga miljörapporterna, se bilaga 4. 

I tabell 6.4 – 6.7 redovisas insamlade mängder farligt avfall under åren 2014-2016. 

I tabell 6.8 redovisas uppskattade mängder farligt avfall (ton/år) som bedöms kommer att 
kunna tas emot på anläggningen. Mängderna baseras i flertalet fall på 50% ökning av 
maxvärden för åren 2014-2016. 

I tabell 6.8 redovisas även maximala mängder farligt avfall i lager vid varje enskilt tillfälle. 
samt hur avfallet förvaras.  

En lista med avfallskoder bifogas i bilaga 3. 
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Tabell 6.4 Insamlat farligt avfall (kg/år)under perioden, totala mängder 2014-2016 

Avfallstyp Avfalls-
kod 

Avfallsmängd 
2014 (kg) 

Avfallsmängd 
2015 (kg) 

Avfallsmängd 
2016 (kg) 

Oljehaltigt avfall Se tabell 6.5 11622 4970 5536 

Bilbatterier 160601 14244 10898 9865 

Elavfall Se tabell 6.6 263282 207788 212038 

Impregnerat trä 200137 130560 105560 129420 

Övrigt farligt avfall Se tabell 6.7 30389 20950 17312 

  450097 350166 374171 

SUMMA  450 097 350 166 374 171 

 
Tabell 6.5 Insamlat oljehaltigt avfall 2014-2016 

Oljehaltigt avfall Avfalls-
kod 

Avfallsmängd 
2014 (kg) 

Avfallsmängd 
2015 (kg) 

Avfallsmängd 
2016 (kg) 

Fast Oljeavfall 150202 891 7 0 

Olje/bränslefilter 160107 16 257 86 

Spillolja 200126 10715 4706 5250 

Summa 
 

11622 4970 5336 

 
Tabell 6.6 Insamlat elavfall 2014-2016 (Elkretsen), OBS ton. 

Elavfall Avfalls-
kod 

Avfallsmängd 
2014 (ton) 

Avfallsmängd 
2015 (ton) 

Avfallsmängd 
2016 (ton) 

Batterier 200133 3,6 2,0 2,7 

Kylskåp och frysar 160211 33,7 29,9 27,7 

Vitvaror 200135 55,9 48,0 54,9 

Ljuskällor 200135 1,5 1,2 1,5 

Lysrör 200121 1,3 1,1 1,3 

Diverse elektronik 200135 167 128 124 

Summa  263 210 * 212 

*) skiljer mot tabell xx (ca 208 ton) men jag kan inte klura ut varför. Föreslår att vi lämnar 
det därhän 
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Tabell 6.7. Insamlat övrigt farligt avfall 2014-2016 

Övrigt farligt avfall Avfalls-
kod 

Avfallsmängd 
2014 (kg) 

Avfallsmängd 
2015 (kg) 

Avfallsmängd 
2016 (kg) 

Småkemikalier Se bilaga 3 2566 1931 4411 

Lösningsbaserad färg 200127 22646 16255 10558 

Asbest 170601* 3220 1980 1360 

Annat Se bilaga 3 1957 784 983 

Summa  30389 20950 17312 

 

 

Till Jonatan och Teo: 

Synpunkter från ÅVC 17-06-01 infört i tabell 6.8 

 Vitvaror: Höj maxmängd/tillfälle till 8 ton.  Samt höj mängden kolli till 100/tillfälle. 

 Kylvaror: Höj maxmängden till 7 ton. 

 Lysrör: Saknar maxmängd/tillfälle. Vi föreslår 2 ton. 

 Besöksantalet låter rimligt. 

 

Not. Grupperingen av de olika farliga avfallen bygger på verksamhetskod 90.50B. 
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Tabell 6.8 Ansökans omfattning. Uppskattade framtida avfallsmängder samt förvaring. 

Avfallstyp Avfallskoder Avfallsmängd 
uppskattad 

(kg/år) 

Avfallsmängd 
max (kg per 

tillfälle) 

Förvaring 

OLJA     

Fast Oljeavfall 

Olje/bränslefilter 

150202 

160107 

2000 

2000 

1000 Miljöstation Behållare i 
container 

Spillolja 200126 16000 2000 Miljöstation Behållare i 
container 

BLYBATTERIER     

Bilbatterier 160601 30000 5000 Miljöstation, 
syrafasta behållare 

ELAVFALL     

Batterier 200133 7000 2000 Miljöstation, tunnor 

Kylskåp och frysar 160211 50000 7000 Asfalterad yta, max ca 
80 kolli 

Vitvaror 200135 85000 8000 Asfalterad yta, max ca 
100 kolli 

Ljuskällor 

Lysrör 

200135 

200121 

4000 

4000 

2000 

2000 

Miljöstation, behållare 

Diverse elektronik 200135 250000 15000 Skärmtak/container 
och Garage/burar 

IMPREGN. TRÄ     

Impregnerat trä 200137 200000 30000 Asfalterad yta 

ANDRA FA (Övrigt):     

Småkemikalier Se bilaga 3 10000 1000 Miljöstation Behållare i 
container 

Lösningsbaserad färg 200127 25000 5000 Miljöstation Behållare i 
container 

Asbest 170601* 5000 3000 Container (sluten, låst 
märkt) 

Annat Se bilaga 3 10000 1000 Miljöstation Behållare i 
container 

SUMMA  700 000 kg 77 000 kg Ny 84 000 kg 
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6.2.5 Samtidigt lagring av avfall 

Uppskattningsvis kommer ca 7 500 (8000) ?? ton icke-farligt avfall att kunna tas emot 
årligen på ÅVC Gärahov samt ca 700-800 ton farligt avfall. 

Maximal samtidig lagring av icke-farligt avfall kommer aldrig att överstiga 10 000 ton vid ett 
och samma tillfälle.  

Mängden farligt avfall vid ett och samma tillfälle kommer aldrig att överstiga 77 84 ?? ton. 

Detta med hänsyn till planerad lagringskapacitet, hämtningsintervall, pågående 
kompostering och då mekanisk bearbetning endast kommer att ske kampanjvis. 
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6.3 Dagvatten 

Dagvatten från containerrampen och ytan vid mottagningen för elektronikskrot, rinner mot 
ett dike norr om platsen. Recipient för dagvattnet är Yggesjön. Tillförsel av dagvatten till 
diket sker också från grannfastigheten. Anläggningen är belägen nedströms deponin som 
inte har något lakvattensystem. Lakvatten från deponin infiltrerar till underliggande 
grundvatten som strömmar västerut.  

Dagvatten från den stora asfalterade ytan (plattan) söder om infarten samt från det 
asfalterade området i anslutning till personalboden och miljöstationen samlas upp och 
leds till det kommunala spillvattennätet. Vattnet renas därefter i Skillingaryds 
avloppsreningsverk. Miljöstationen i sig är invallad och ev. dagvatten leds till en tät brunn 
som kan tömmas vid behov.  

Plattan är utförd med fall mot två uppsamlingsbrunnarna som båda är anslutna till en 
första samlingsbrunn. Denna är i sin tur ansluten till en andra samlingsbrunn som står i 
förbindelse med det kommunala spillvattennätet. Syftet med den första samlingsbrunnen 
var tidigare att få en möjlighet att återföra eventuellt uppsamlat vatten för bevattning av 
komposten.  

Spill och dagvattenhantering, se bilaga 5. 

I händelse av brand på anläggningen och om det skulle rinna ut mycket släckvatten till 
dagvattenbrunnarna, finns det - enligt räddningstjänsten – inte möjlighet att omhänderta 
detta från brunnarna på Krokvägen, som tidigare angetts vid t.ex. samråd med 
myndigheter. Vid en eventuell brand måste täta lock läggas på dagvattenbrunnarna. Lock 
finns tillgängliga i miljöstationens containrar.  

Den ansökta verksamheten kommer inte att innebära någon förändring av 
dagvattensituationen inom området.  

6.4 Vatten och avlopp 

Vid anläggningen används kommunalt vatten. Under 2016 har 26 m3 förbrukats. 
Spillvatten från personalbyggnader leds till det kommunala nätet för rening i Skillingaryds 
avloppsreningsverk. Även dagvatten från vissa asfalterade ytor (se kap. 6.3 ovan) leds till 
det kommunala spillvattennätet.  

Spill och dagvattenhantering, se bilaga 5. 

Bakom miljöstationen, på grannfastigheten, finns en brandpost.  
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6.5 Utsläpp till mark och vatten 

Merparten av den hårdgjorda ytan på anläggningen avvattnas till det kommunala 
spillvattensystemet. Endast ytan vid containerrampen och vid mottagningen för 
elektronikskrot avvattnas till ett dike som leder till Yggesjön.  

Den årliga dagvattenmängden som avleds från anläggningen har (teoretiskt) beräknats till 
knappt ca 13 500 m3/år. Av dom 13 500 avleds ca 2 200 m3/år till recipient. 
Beräkningarna utgår ifrån en hårdgjord yta om ca 20 500 m2 med en avrinningskoefficient 
på 0,8. Nederbörddata från mätstation i Skillingaryd för åren 2010-2016 har använts. 
Svackan i den sydöstra hörnan av verksamhetsområdet har räknats med då kan komma 
att hårdgöras i framtiden. 
Tabell 6.9 Årsnederbörd och beräknad dagvattenmängd.  

År Årsnederbörd 
(mm) 

Dagvattenmängd (m3) 

2010 959 15728 
2011 1114 18270 
2012 397 6511 
2013 728 11939 
2014 1016 16662 
2015 862 14137 
2016 687 11267 
Medel 823 13502 

 

Den dagliga driften kan även resultera i nedskräpning inom och utanför anläggningen på 
grund av tappat och kringflygande material. Kommunen städar området regelbundet för 
att hålla det fritt från skräp. Rutiner för städning finns. Olaga intrång på ÅVC och den 
nedskräpning som det kan medföra förebyggs med stängsel och kameraövervakning runt 
anläggningen.  

Skyddsåtgärder: 

Har tidigare redovisats i avsnitt 6.2. I korthet noteras: 

 All hantering av farligt avfall sker i byggnader, containrar eller på hårdgjorda ytor 
särskilt avsedda för detta.  

 Skyddslock finns för att vid behov täcka dagvattenbrunnarna för att förhindra 
utsläpp av föroreningar och eventuellt släckvattnet e dyl kan därmed 
omhändertas av en slamsugningbil för transport till godkänd 
mottagningsanläggning. 

 Daglig städning samt regelbunden sopning av de hårdgjorda ytorna förhindrar att 
föroreningarna på markytan följer med dagvattnet ut i recipienten eller till det 
kommunala spillvatten.  
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6.6 Transporter och trafik 

Återvinningscentralen är mycket populär och antalet besökare har ökat under de senaste 
åren. År 2013 genomförde personalen en räkning av antalet besökare, se figur 6.4. 

 
Figur 6.4 Räkning av antalet besökare under v40 år 2013 vid Gärahov ÅVC 
 

Totalt var antalet besök under vecka 40 år 2013 drygt 1150 stycken varav ca 850 utan 
släp. Antalet besök varierande mellan ca 120-240 per dag och var i snitt ca 190 per dag.  

Enligt personalens bedömning har antalet besök ökat med ”säkert 25 %” från år 2013 till 
år 2016. Detta innebär ca 1450 besök per vecka och ca 150-300 besök per dag, i snitt ca 
240 per dag. Man uppger också att antalet besök på tisdagar har minskat medan de har 
ökat avsevärt på lördagar. 

En erfarenhetsmässig bedömning från andra återvinningscentraler är att antalet besök är 
som högst under vår, sommar och höstperioden. Detta i samband med ökade 
trädgårdsaktiviteter och städningar i samband med semesterperioder.  

Vidare antas en fortsatt befolkningsökning om ca 2 % per år inom de närmsta tio åren. 

Uppskattat antal besök under 2016 och 2016 redovisas i tabell 6.10. 
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Tabell 6.10 Uppskattat antal besök per år , ca  

Veckor Antal 
veckor 

Antal besök per 
vecka, antagande, ca 

Antal besök per år, 
beräknat, ca 

Vecka 01-14 14 750 10500 

Vecka 15-40 26 1500 39000 

Vecka 41-52 12 750 9000 

Summa 2016 52  58500 (160/d) 

Summa 2026   65000 (178/d) 

 

Bedömningen är att antalet besök kan uppgå till ca 50 000-70 000 stycken per år. 

Antalet transporter för anläggningens personal, dels personbilstrafik, dels tankning av 
den egna maskinparken (mindre hjullastare och en pick-up med släp) bedöms maximalt 
kunna uppgå till ca 4-6 per dag dvs ca 208-312 per år. Därutöver tillkommer intern tid för 
interna transporter inom anläggningen samt hanteringen av komposten. 

Övrig maskintid är inhyrd flisare, krossanläggning eller sikt för bearbetning av material. 

Vad gäller tunga transporter sker detta dagligen. Uppskattade hämtningsintervall för olika 
fraktioner redovisas i tabell 6.11 nedan. Hämtning görs av upphandlade entreprenörer. 
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Tabell 6.11 Uppskattat antal tunga transporter per år , ca  

Avfallstyp Uppskattat 
hämtningsintervall 

Uppskattat maximalt antal transporter per 
år 

Trädgårdsavfall till 
kompost 

1 per vecka 52 

Trä 3 per vecka 156 

Brännbart grovavfall Dagligen 6 dagar /vecka 312 

Wellpapp 1 per vecka 52 

Metallskrot 1 per vecka 52 

Gips 1 per månad 12 

Deponirest 1 per vecka 52 

Övrigt icke-farligt avfall 1 per vecka 52 

Oljehaltigt avfall 10 ggr/år 10 

Bilbatterier 10 ggr/år 10 

Elavfall 1 per vecka 52 

Impregnerat trä 10 ggr/år 10 

Övrigt farligt avfall 10 ggr/år 10 

Summa 2016, ca:  Ca 832 stycken 

Summa 2026, ca (Antar ökning 50%) Ca 1200 stycken 

 
En sammanställning över uppskattat antal transporter per år redovisas i tabell xx nedan. 
Tabell 6.12 Uppskattat antal transporter per år tur och retur, ca  

 Antal transporter 2016, ca Antal transporter 2026, ca 

Besökare 100 000-120 000 120 000- 150 000 

Interna transporter 200-400 400-800 

Tunga transporter 1600 2400 
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6.7 Buller 

Buller uppstår främst i samband med transporter till och från anläggningen och vid 
mekanisk bearbetning som t ex flisning. Buller uppstår även vid rangering av containrar, 
kast i containrar samt vid arbeten med komposten. 

Det har tidigare inte förekommit några klagomål på buller och bullermätningar har därför 
inte genomförts.  

Skyddsåtgärder 

 Mekanisk bearbetning sker endast kampanjvis (ca 2-4 dagar) och endast 
vardagar och dagtid 

 Arbeten med komposten sker endast vardagar och dagtid 

I övrigt noteras att anläggningen är belägen i ett industriområde med andra 
avfallsverksamheter och det finns en trädridå mot Hokvägen. 

6.8 Råvaror, kemikalier, energi och avfall 

Bortsett från inkommande avfall förvaras inga kemiska produkter på anläggningen. Det 
finns idag en mindre hjullastare och en pick-up med släp på anläggningen men ingen 
förvaring av diesel. Tankning och service sker på kommunens förråd.  

Tankning av entreprenadmaskiner som t ex flisning, kan dock inte uteslutas tillfälligt när 
dessa anlitas kampanjvis. 

Elenergi åtgår framförallt till uppvärmning av och belysning i personalbyggnaden, 
uppvärmning av containrar för farligt avfall och belysning av anläggningen.  

Bortsett från avfall som lämnas av kunderna så genererar inte verksamheten några större 
mängder avfall. Hushållsavfall från personalutrymmen kommer att hämtas av sopbil men i 
övrigt placeras avfall i form av batterier, ljuskällor, hushållskemikalier eller mindre el-avfall 
i befintliga insamlingskärl på ÅVC.  

Eventuell kemikalieförteckning och kontroll av energiförbrukning i verksamheten etc 
upprättas och hanteras enligt rutin i egenkontrollen.  
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7 Riskanalys 

7.1 Allmänt 

Riskanalys är en systematisk genomgång av verksamheten för att identifiera eventuella 
riskkällor och sedan bedöma dessa enligt lämpligt vald metod. 

I samband med den förra periodiska undersökningen (2014) bedömdes 
riskmedvetenheten vara hög på anläggningen och särskilt vad gäller arbetsmiljön. 
Rekommendationen var därför att en förnyad riskanalys av verksamheten bör 
genomföras med fokus på miljörisker. 

En översiktlig riskanalys med riskinventering och riskbedömning utfördes därför under 
2016 av personalen på ÅVC. Denna bifogas i bilaga 6.  

7.2 Brand 

Största risken för omgivningspåverkan bedöms vara en brand på anläggningen.  

Bränder kan orsakas av självantändning pga värmeutvecklingen i ett upplag, gnistbildning 
vid hantering, brand i arbetsmaskiner, åsknedslag, pyromaner mm. Förutom 
rökutvecklingen som ger emissioner till luft följer även föroreningar med i släckvattnet. 
Beroende på förbränningsförloppet och materialet som brinner kan olika typer av mer 
eller mindre allvarliga föroreningar bildas.  

Det är emellertid inte vanligt med bränder på ÅVC Gärahov. Under årens lopp har endast 
ett tillbud inträffat och då i trädgårdsavfallet. Tack vare tidig upptäckt, avgränsade högar 
och snabb insats med brandsläckare blev branden begränsad. (Källa: Miljörapport 2015) 

Skyddsåtgärder 

Rökförbud råder på anläggningen och området är inhägnat med skalskydd och låst efter 
arbetstid vilket förhindrar intrång och skadegörelse. Då anläggningen är öppen finns 
personal alltid på plats. Övervakningskameror med larmfunktion finns på anläggningen.   

Stora delar av avfallet förvaras i containrar varför eventuell brand lätt kan begränsas. För 
att förhindra brandspridning mellan containrar har containrarna i möjligaste mån ställts 
upp varannan brännbar, varannan icke-brännbar. För att förhindra utsläpp av släckvatten 
till recipient och det kommunala spillvattennätet vid händelse av brand finns lock för att 
stänga dagvattenbrunnar.  

Miljöstationens containrar är endast öppna då personal finns på plats.  

Brandsläckare finns på flera ställen på anläggningen och en brandpost på angränsade 
fastighet. 

Personalen har fortlöpande kontroll på besökare och inkommande avfall. 
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7.3 Hantering av farligt avfall 

Hantering av farligt avfall är en annan betydande riskfaktor, både för människa och miljö.  
Vid hantering av farligt avfall kan personalen utsättas för hälsofarliga ämnen framförallt 
om: 

 Avfallet är dåligt emballerat och vid omlastning av avfallet till andra behållare, t ex 
spill vid påfyllning av mindre mängder spillolja till fat 

 Explosion eller andra icke önskvärda reaktioner vid felaktig hantering eller olovlig 
avlämning 

 Större spill eller utläckage kan ske vid påkörning, i samband med brand etc. 

Skyddsåtgärder 

Har tidigare redovisats i avsnitt 6.1.5. I korthet noteras dock följande: 

 Risken för påkörning av behållare med flytande farligt avfall bedöms som liten då 
dessa står inom miljöstationens invallning och i containrar. 

 Risken för utsläpp av flytande farligt avfall till vatten eller mark bedöms som liten 
eftersom hanteringen sker i invallat utrymme med tät golvbrunn. 

 Absorbtionsmedel o dyl finns tillgängligt på plats i händelse av spill 

 Mindre mängder explosiva kan omhändertas i avvaktan på polis  

Därutöver ska nämnas att personalen har goda kunskaper och utbildning i farligt avfall, 
ADR mm och utbildning sker fortlöpande vilket även redovisas i de årliga 
miljörapporterna. 

7.4 Övrigt 

Exempel på andra risker kan vara trafik, maskinhaverier och eventuella oljeläckage från 
maskiner och utrustning.  

Transporter ger upphov till bl.a. luftföroreningar, buller och olycksrisker.  

Den dagliga driften kan resultera i nedskräpning inom och utanför anläggningen på grund 
av tappat och kringflygande material.  

När det är torrt kan det förekomma att det dammar på anläggningen. 

Skyddsåtgärder 

 Absorbtionsmedel o dyl finns tillgängligt på plats i händelse av spill 

 Risken för trafikolyckor och påkörning med personskador minimeras genom 
anvisad körriktning och genom att personalen har god uppsikt på anläggningen 

 Området är inhägnat vilket i stor mån hindrar skräp att spridas från området.  

 Städrutiner finns inom egenkontrollen.  
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8 Hänsynsreglerna 

8.1 Allmänt 

Enligt 22 kap. 1§ Miljöbalken ska en ansökan innehålla de uppgifter som behövs för att 
bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. iakttas. Nedan följer en redogörelse av 
hur kommunen som huvudman för verksamheten följer de allmänna hänsynsreglerna. 

8.2 Bevisbörderegeln 

Enligt 1 § är kommunen skyldig att visa att de förpliktelser som följer av 2 kap. i 
Miljöbalken iakttas. Detta krav får anses vara uppfyllt genom denna ansökan.  

8.3 Kunskapskravet 

Denna paragraf ställer krav på att kunskap skall gå före handling. Föreliggande ansökan 
innehåller en redovisning av bedömda miljöeffekter av verksamheten samt en redovisning 
av vilka skyddsåtgärder som kommunen avser att genomföra, vilket får anses uppfylla 
Miljöbalkens kunskapskrav. 

För att säkra en bra drift och kontroll är utbildningen av personalen viktig. 
Återvinningscentralens personal utbildas regelbundet, t ex genom Avfall Sveriges kurser 
specialframtagna för utbildning av personal inom Återvinningscentraler samt inom ADR 
och arbetsmiljö. 

8.4 Försiktighetsprincipen 

De i denna ansökan beskrivna skyddsåtgärder samt övriga försiktighetsmått och villkor 
som kommunen åtagit sig anser verksamhetsutövaren vara tillräckligt för att motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Principen om att förorenaren betalar  
Principen om att förorenaren betalar är internationellt vedertagen genom bl a Agenda 21 
och en självklarhet i all verksamhet som bedrivs inom kommunen. 

Principen om bästa möjliga teknik (BAT) 
Kommunen strävar ständigt mot att använda bästa möjliga teknik från miljösynpunkt i den 
mån det är ekonomiskt rimligt. 

Den utformning och teknik som används för mottagning av källsorterat material och farligt 
avfall på återvinningscentralen är väl beprövad och används på många ställen i Sverige 
och bedöms vara den bästa teknik som finns idag. Utformningen uppfyller arbetsmiljökrav 
och säkerhetskrav vad gäller hantering av farligt avfall och andra avfallslag. 
Transportlogistiken är i hög grad utformad med separata körytor för tung trafik och 
personbilstrafik och servicegraden är hög för avfallslämnarna.  
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8.5 Produktvalsprincipen 

I den mån det blir aktuellt kommer kommunen att i verksamheten välja den eller de 
kemiska produkter som ger minst miljöpåverkan.   

8.6 Hushållnings- och kretsloppsprincipen 

Verksamheten vid återvinningscentralen syftar till att öka återvinningen av material i 
samhället genom att tillhandahålla en lättillgänglig och säker anläggning för mottagning 
och mellanlagring av sorterat avfall och farligt avfall.   

8.7 Lokaliseringsprincipen 

Verksamheten är sedan många år tillbaka etablerad på platsen. Det bedöms därför inte 
vara aktuellt att utreda alternativa lokaliseringar. Kommunens bedömning är att den 
befintliga lokaliseringen har ett bra läge med hänsyn till infrastruktur, transporter och 
tillgänglighet för kommunens invånare. 

8.8 Skälighetsregeln 

De åtgärder som planeras vidtas för att minska miljöpåverkan från anläggningen bedöms 
som rimliga. 

8.9 Skadeansvaret 

Kommunen är huvudansvarig för att avhjälpa eventuella skador som verksamheten vid 
ÅVC Gärahov ger upphov till.  
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9 Uppföljning och kontroll av verksamheten 
För anläggningen finns ett egenkontrollprogram (EKP) daterat 2005-07-01 som senast 
ändrades 2009-04-27. Programmet innehåller rutiner och drift- och skötselinstruktioner för 
anläggningsdelar som har betydelse för yttre miljön. 

Aktuell innehållsförteckning bifogas i bilaga 7. 

Vad gäller behovet av revidering av kontrollprogrammet meddelade Länsstyrelsen vid 
den senaste periodiska undersökningen (2014) att Tekniska kontoret i första hand bör 
prioritera en ny tillståndsansökan. Enligt undersökningsledarens utlåtande kan 
förbättringar ske rörande riskanalys men i övrigt vad gäller organisation, kontroll av 
utrustning för miljön och kemiska produkter har Förordning (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll, bedömts efterlevas. 

En uppdatering av EKP kommer att ske för den sökta verksamheten när nytt tillstånd 
erhållits. 

Vad gäller omgivningskontroll och påverkan på vatten mm finns ett kontrollprogram för 
deponin som redovisas årligen i förenklad miljörapport för deponin. Miljörapport 2016 
bifogas till MKB, dvs se bilaga 10.4 

10 Redovisning av samråd 
Ett samrådsmöte med länsstyrelsen i Jönköpings län och miljö- och byggförvaltningen i 
Vaggeryds kommun hölls 2016-01-20.  

För att nå allmänheten har annonsering skett i Jönköpingsposten och Värnamo nyheter 
2017-02-11 och på kommunens hemsida (där även samrådsunderlaget funnits 
tillgängligt).  

Samrådsunderlaget med en uppmaning om att lämna synpunkter skickades även till 
Räddningstjänsten.  

Upprättad samrådsredogörelse, se bilaga 8, har skickats till länsstyrelsen i Jönköpings 
län som 2017-04-11 fattade beslut om att den planerade verksamheten inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Se bilaga 9. 

En detaljerad redogörelse för samrådsprocessen återfinns i samrådsredogörelsen. 

11 Miljökonsekvensbeskrivning 
Syftet med MKB:n är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den 
sökta verksamheten kan medföra på bl a människors hälsa och miljön. växter, djur, mark, 
vatten, luft, hushållning med mark, vatten och råvaror etc. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och bifogas ansökan, se bilaga 10 
med tillhörande bilagor 1-4. 
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12 Yrkanden 
Vaggeryds kommun yrkar härmed på att få nytt tillstånd för befintlig och utökad 
verksamhet vid återvinningscentral (ÅVC) Gärahov, inom del av fastigheten Gärahov 2:1 i 
Vaggeryds kommun, enligt denna tillståndsansökan. 

Vaggeryds kommun yrkar villkor som följer i avsnitt 12.1 till 12.9. 

12.1 Omfattning 

Tillståndet ska omfatta följande verksamhetskoder enligt avsnitt 4 i Tillståndsansökan: 

 90.50 B 

 90.40 C 

 90.171 C 

 90.80 C 

 90.110 C 

Tillståndet ska omfatta följande mängder: 

På anläggningen får årligen mottas maximalt 700-800? ton sorterat farligt avfall från 
hushåll och mindre mängder från verksamheter 

På anläggningen får årligen mottas maximalt 7500-8000 ton? sorterat icke-farligt avfall 
från hushåll och mindre mängder från verksamheter 

På anläggningen får vid varje enskilt tillfälle maximalt lagras följande mängder av farligt 
avfall: (summa ca 84 000 kg i nuläget men ska delas upp enligt nedan) 

 X kg som utgörs av olja 

 X kg som utgörs av blybatterier 

 X kg som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter 

 X kg som utgörs av impregnerat trä 

 X kg som utgörs av andra farliga avfall som t ex färg, lösningsmedel, 
kvicksilverhaltigt avfall, syror och baser, bekämpningsmedel 

På anläggningen får vid varje enskilt tillfälle maximalt lagras 10 000 ton icke-farligt avfall. 

Andra avfallsslag än de som anges i ansökan får endast tas emot och lagras vid 
anläggningen efter godkännande från tillsynsmyndigheten. 

På anläggningen får årligen maximalt 10 000 ton icke-farligt avfall återvinnas genom 
mekanisk bearbetning. 

På anläggningen får årligen maximalt 2 000 ton icke-farligt park och trädgårdsavfall 
uppläggas i ny kompost. 
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12.2 Allmänt 

Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i 
ärendet angivit eller åtagit sig. 

12.3 Tillgänglighet 

Anläggningen ska vara inhägnad och hållas låst då den är obemannad. 

12.4 Farligt avfall och kemiska produkter 

Farligt avfall i fast form ska förvaras på asfalterad yta och i övrigt hanteras så att 
spridning av förorening förhindras.  

Tryckimpregnerat trä samt vitvaror/kylskåp/frysar behöver inte mellanlagras under tak.  

Blybatterier ska förvaras i syrafasta behållare. 

Farligt avfall i flytande form ska förvaras i täta behållare och skyddat från nederbörd. Ytor 
där flytande farligt avfall förvaras ska vara invallade. Invallningen ska rymma volymen för 
den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym. Flytande farligt avfall ska 
hanteras så att frostsprängning undviks. 

Farligt avfall ska förvaras väl märkt och emballerat. Sortering av farligt avfall ska ske 
senast efterföljande arbetsdag. 

Farligt avfall som vid blandning kan ge upphov till gasutveckling, brand eller annan kraftig 
kemisk reaktion ska lagras åtskilda. 

Farligt avfall som avger flyktiga ämnen ska förvaras i väl tillslutna behållare så att 
avdunstningen minimeras. 

Markområden där farligt avfall lagras, sorteras eller lastas ska vara belagda med asfalt 
eller motsvarande som möjliggör att spill och läckage av farligt avfall på ett enkelt sätt kan 
samlas upp och tas omhand med lämpliga absorptionsmedel. Spill ska samlas upp 
omgående och omhändertas. 

Vitvaror som innehåller ozonnedbrytande ämnen ska förvaras, lastas och lossas och i 
övrigt hanteras så att utsläpp från kylkretsar och isolering förhindras. 

12.5 Dagvatten 

Dagvattnet från ytorna vid containerramp och vid mottagningen av elektronik ska fortsatt 
avrinna mot diken och våtmark norr om området. 

Dagvatten från övriga ytor dvs vid personalbyggnad, miljöstation och den stora plattan 
med bl a komposteringen ska fortsatt avledas till det kommunalt spillvattennät.  
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12.6 Kompostering 

Om dagvatten, se avsnitt 12.5. 

Om luktolägenheter uppstår till följd av komposteringen skall kommunen vidta 
skyddsåtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten. 

12.7 Buller 

Buller från anläggningen skall begränsas så att ljudnivån utomhus vid närliggande 
bostäder inte överstiger följande riktvärden.  

 Klockslag Ekvivalent ljudnivå Momentan ljudnivå 

Vardagar 07-18 50 dBA  

Lör, Sön och helgdagar 07-18 45 dBA  

Kvällar 18-22 45 dBA  

Nattetid 22-07 40 dBA 55 dBA 

 

12.8 Risk och säkerhet 

Tätningsutrustning till dagvattenbrunnar, brandsläckningsutrustning och saneringsmedel 
ska finnas lättillgängligt på anläggningen. 

Rutin för diskussion med Räddningstjänsten rörande utformning av lagrings-
konfigurationen för uppläggning av brännbara avfall på asfalterad yta - såsom t ex av 
park- och trädgårdsavfall och trä inför flisning, av flisat trä eller kompoststrängar - bör 
finnas i egenkontrollen. 

12.9 Övrigt 

Ett förslag till reviderat egenkontrollprogram ska upprättas för anläggningen senast 
6 månader efter det att tillståndet vunnit laga kraft. Förslaget ska skickas digitalt till 
tillsynsmyndigheten. 

Förstagångsundersökning av anläggningen ska ske av oberoende undersökningsman 
som ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Förstagångsundersökning ska ske senast 
6 månader efter det att tillståndet tagits i bruk. Periodisk undersökning ska därefter 
genomföras vart tredje år. 

Om det finns planer på att avsluta eller flytta delar av verksamheten ska 
tillsynsmyndigheten meddelas i god tid innan så sker. 
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Avfallstyp Avfallskoder Förklaring

Ickefarligt avfall Trädgårdsavfall till kompost 20 02 01 Biologiskt nedbrytbart avfall

Trä 20 01 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37

Brännbart grovavfall 20 03 99 Annat avfall än det som anges i 20 03 01-20 03 07

Wellpapp 20 01 01 Papper och papp

Metallskrot 20 01 40 Metaller

Gips 17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01

Deponirest 20 03 99 Annat avfall än det som anges i 20 03 01-20 03 07

Övrigt grovavfall, betong, fyllnadsmassor 20 01 99 Andra fraktioner än de som anges i 20 01 01-20 01 41

20 01 11 Textilier

20 01 39 Plaster

Farligt avfall Fast Oljeavfall 15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på 

annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen och

som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall

Olje/bränslefilter 16 01 07* Oljefilter

Spillolja 20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 och som

enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall

Bilbatterier 16 06 01* Blybatterier.

Impregnerat trä 20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Batterier  20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt 

osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Kylskåp och frysar 16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC eller HFC och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Vitvaror 20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 

och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter och som enligt 13 b § ska anses 

vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan 

omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta 

som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

Ljuskällor 20 01 35* 

Lysrör 20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.

Diverse elektronik 20 01 35* 

Övrigt redovisat farligt avfall (2014-2016) 17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 19* Bekämpningsmedel

13 07 02* Bensin.

08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater.

20 01 13* Lösningsmedel

16 10 03* Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 14* Syror.

20 01 15* Basiskt avfall.

20 01 17* Fotokemikalier.

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall

16 04 01* Kasserad ammunition.

16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser.

16 04 03* Andra kasserade sprängämnen.

16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar).

16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 05 05 Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04.

16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.

20 01 32 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31.

16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.



18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 01 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03).

20 01 31* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08.



Bilaga 2: Tabell över mellanlagring av tillståndspliktigt avfall 2014

Lagring av FA 2014 på ÅVC
Lagring av högst 10 000 ton avfall vid varje 
tillfälle varav: Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1 ton lösningsmedel
Lösningsmedel (9)   225 kg (28)   610 kg

2 ton Olje‐ och fettavfall 
Spillolja (21)   1,9 ton (9)   208 kg (17)   1,0 ton (18)   1,0 ton (22)   1,2 ton (20)   1,1 ton (28)   581 kg
Oljehaltigt vatten (3)   0,5 ton
3 ton färg, tryckfärg, lim och harster som 
innehåller farliga ämnen
Färg (21)   3,3 ton (9)   2,3 ton (5)   1,3 ton (17)   2,8 ton (22)   2,9 ton (20)   3,5 ton (28)   2,7 ton

15 ton blybatterier
Blybatterier (9)   1,6 ton (18)   2,4 ton (22)   511 kg (28)   1,2 ton

1 ton lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
Lysrör (16)   364 kg (17)   180 kg (11)   351 kg (18)   173 kg (4)   187 kg
Ljuskällor (16)   381 kg (17)   271 kg (11)   180 kg (18)   361 kg (4)   258 kg

10 ton elektriska och elektroniska produkter
Elcontainer (2)    5,9 ton (19)   5,1 ton (17)   6,0 ton (7)   6,7 ton (14)   6,0 ton (4)   5,7 ton (18)   8,8 ton (6)   5,7 ton (17)   6,3 ton (8)   5,3 ton (14)   6,7 ton (1)   6,4 ton

(21)   7,2 ton (28)   6,6 ton (27)   6,7 ton (26)   7,4 ton (23)   5,2 ton (30)   6,6 ton
El LB (burar) (21)   1,4 ton (10)   2,8 ton (3)   2,3 ton (15)   3,5 ton (6)   3,8 ton (4)   2,2 ton (7)   2,7 ton (13)   3,0 ton (4)   3,2 ton (8)   2,8 ton (13)   3,2 ton (12)   3,3 ton

(18)   2,9 ton (22)   2,6 ton (24)   3,2 ton (22)   2,2 ton (23)  3,4 ton
Vitvaror (23)   5,8 ton (10)   5,6 ton (14)   4,6 ton (22)   5,7 ton (11)   2,9 ton (3)   4,7 ton (3) 4,4 ton (28) 4,2 ton(30)   4,7 ton (22)   5,0 ton (25)   4,7 ton (22)  3,3 ton
100 ton trä som innehåller farliga ämnen
Tryckimpregnerat virke (9)   18,5 ton (13)   15,02 ton (18)   18,14 ton (13)   28,82 ton (10)    19,46 ton

(8)   17,72 ton

10 ton utrustning som innehåller 
klorflourkarboner
Kyl ‐ Frys (22)   2,5 ton (10)   3,6 ton (18)   3,3 ton (13)   3,4 ton (9)   3,1 ton (11)   3,6 ton (23)   3,1 ton (3)   3,0 ton (4)   4,0 ton (1)   2,8 ton

(26)   1,0 ton

1 ton övrigt avfall
Asbest (25)   3,22 ton

Lågkalori (17)   50 kg (5)   92 kg (17)   184 kg (11)   48 kg
Oljefilter (17)   10 kg (11)   106 kg (28)   1 st
Gasbehållare (17)   500 kg (5)   14 st (11)   10 st (20)   60 kg (28)   14 kg
Brandsläckare (17)   500 kg (5)   25 st (11)   16 st
Små kemikalier (17)   195 kg (5)   250 kg (11)   644 kg (28)  102 kg
Små batterier (1)   1,2 ton (18)   616 kg (7)   1,1 ton (23)   674 kg

Lagring inom tillstånd  140129 Lev 3 kg Ammuntion
Lagring överskrider tillstånd 140117 Lev 5 kg fyrverkerier
Kan överskrida innan tömning 1401 17 Lev 5 kg krockkuddemodul
Lagring inom aktuellt tillstånd men kan 
överskrida tillståndet för 10 ton elektriska och 
elektroniska produkter



Bilaga 2: Tabell över mellanlagring av tillståndspliktigt avfall 2015

Lagring av FA 2015 på ÅVC
Lagring av högst 10 000 ton avfall vid varje 
tillfälle varav: Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1 ton lösningsmedel
Lösningsmedel (5)   8 kg

2 ton Olje- och fettavfall 
Spillolja (5)   615 kg (10)   487 kg (16)   458 kg (10)   902 kg (5)   3 kg (30)   800 kg
Oljehaltigt vatten (23)   7 kg
3 ton färg, tryckfärg, lim och harster som 
innehåller farliga ämnen
Färg (2)   3 ton (22)   2,0 ton (10)  1,3 ton (5)   3,7 ton (6)   3,4 ton

15 ton blybatterier
Blybatterier (2)   1,8 ton (22)   418 kg (10)  582 kg (5)   3,1 ton (6)   2,3 ton

1 ton lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
Lysrör (17)  182 kg (11)   350 kg (18)  390 kg (22) 196 kg
Ljuskällor (17)   286 kg (11)   364 kg (18)  285 kg (22)  279 kg

10 ton elektriska och elektroniska produkter
Elcontainer (22)   11,3 ton (19)   4,7 ton (16)   5,7 ton (9)   4,9 ton (18)   6 ton (2) 5 ton (17) 5,1 ton (3)  6,0 ton (14)   4,9 ton (9)  5,2 ton (17)   5,0 ton (11)   7,2 ton

(27)   4,9 ton (27) 3,9 ton (24)   6,1 ton (28)  6,5 ton
El LB (burar) (14)   3,1  ton (3)   2,0 ton (11)   3,1 ton (7)  2 ton (11)   2,7 ton (4)   1,9 ton (9) 3,2 ton (25)   2,3 ton (16)   2,2 ton (15)   2,6 ton (18)   2,9  ton

(27) 4,9 ton
Vitvaror (5)   4,4 ton (11)   4,3 ton (7) 3,5 ton (22) 4,9ton (11) 2,6 ton (15)   3,7   ton (13)  3,9 ton (3)  3,5 ton (3) 3,9 t (22) 2,8 ton (14)   3,4 ton (3)   3,8 ton (7)   2,7 ton
100 ton trä som innehåller farliga ämnen
Tryckimpregnerat virke (20)  12,9 ton (2)   12,1 ton (11)   15,24 ton (24)   14,54 ton

(20)  15,1 ton (6)   8 ton

10 ton utrustning som innehåller 
klorflourkarboner
Kyl - Frys (17)   3 ton (10)   3,5 ton (11)   3 ton (15)   3,8 ton (16) 2,7 ton (13)   3,1 ton (5)   3,9 ton (16)   3,3 ton

(17)   3,4 ton

1 ton övrigt avfall
Asbest (2)   1,9 ton
Bränslerester (2)   47 kg
Lågkalori (2)   215 kg (16)   172 kg (5)   273 kg
Oljefilter (6)   252 kg
Gasbehållare (16)   146 kg (25) 50 kg (31) 31 kg (25)   34 kg
Brandsläckare (5)   151 kg
Små kemikalier (16)   151 kg (10)   163 kg (5)   176 kg (6)   164 kg
Små batterier

Lagring inom tillstånd 
Lagring överskrider tillstånd
Kan överskrida innan tömning
Lagring inom aktuellt tillstånd men kan 
överskrida tillståndet för 10 ton elektriska och 
elektroniska produkter (



Hämtning av FA 2016

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1 ton lösningsmedel

(17)   18 kg
Glykol (11)   219 kg
2 ton Olje- och fettavfall 
Spillolja (28)   850 kg (9) 1 ton (11)   805 kg
Oljehaltigt vatten
3 ton färg, tryckfärg, lim och harster som 
innehåller farliga ämnen
Färg (4)   1373 kg (17)   1374 kg (11)   1327 kg (1)   1230 kg (19)   1560 kg

15 ton blybatterier
Blybatterier (4)   689 kg (15)   1457 kg (17)   638 kg (11)   2060 kg (1)    661 kg (19)   535 kg

1 ton lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
Lysrör (8)   346 kg (21) 192 kg (22)   176 kg (23)   402 kg
Ljuskällor (8)   282 kg (21) 164 (22)   258 kg (23)   398 kg

10 ton elektriska och elektroniska produkter
Elcontainer (10)   6,5 ton (6)   5,4 ton (15)   5,5 ton (15)   5,2 ton (9)   5,8 ton (7) 6,3  (28) 6,5 ton (1)   8,2 ton (22)   5,6 ton (17)   6,9 ton (1)    4,4 ton (1)   6,8 ton

(31)   5,8 ton (25)   6,1 ton (6)   6,1 ton
El LB (burar) (18)   5,3 ton (23)   2,1 ton (16)   2,0 ton (15)   3,8 ton (13)   3,6 ton (20) 2,5 ton (13)   2,5 ton (12)   2.1ton (4)   2,5 ton (26)   1,0 ton (8)   1,9 ton

(27)   2,4 ton (22)   1,4 ton (26) 1,0 ton ( 31) 1,3
Vitvaror (20)   5,3 ton (2)   2,6 ton (9)   3,2 ton (17)   6,0 ton (14)   3,3 ton (4) 2,2 ton (26)   4,8 ton (24)   4,7 ton (21)   4,5 ton
100 ton trä som innehåller farliga ämnen
Tryckimpregnerat virke (13)   12,96 ton (8)   13,48 ton (14)   14,64 ton (18)   14,38 ton (6)   13,88 ton (12)   13,62 ton (20)   16,92 ton

(17)   14,10 ton

10 ton utrustning som innehåller 
klorflourkarboner
Kyl - Frys (27)   1,2 ton (8)   2,1 ton (20)   3,4 ton (16)   3,7 ton (16) 1,1 ton (13)   3,1 ton (18)   3,7 ton (8)    3,0 ton (25)   3,0 ton (13)    3,1 ton

1 ton övrigt avfall
Asbest
Aeresoler (4)   295 kg (17)   179 kg (1)   78 kg
Lågkalori (4)   228 kg (15(   936 kg
Oljefilter (4)   194 kg
Gasbehållare (4)   27 kg (17)   75 kg (18)   368 kg
Brandsläckare (17)   50 kg
Små kemikalier (4)   175 kg (17)   167 kg (18)   163 kg
Små batterier (15)   704 kg

Lagring inom tillstånd men kan överskrida om man räknar in detta även under 10 ton elektriska och elektroniska produkter
Lagring inom tillstånd   
Lagring överskrider tillstånd
Kan överskrida innan tömning
Tillstånd för lagring av farligt avfall
Lagring av högst 10 000 ton avfall vid varje tillfälle varav:
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Översiktlig riskanalys 

 
Vaggeryds återvinningscentral 

  



Översiktlig riskinventering 
Verksamhetsövergripande riskanalyser med riskbedömning ska utföras regelbundet. Riskanalysen ska 
revideras inför en väsentlig ändring i eller utvidgning av verksamheten, inköp av ny utrustning, 
uppstart av projekt eller när det annars är nödvändigt. Verksamhetsövergripande riskanalys ska göras 
minst vart tredje år och så ofta att ansvariga chefer har klart för sig vilka risker som finns i 
verksamheten och vad som behöver åtgärdas. Exempel på saker som ska tas hänsyn till är miljö, 
arbetsmiljö och säkerhet.  

Metod 
En riskanalys av återvinningsverksamheten görs genom att bedöma sannolikheten för att en 
händelse inträffar samt vilka konsekvenser den skulle få. Sannolikheten och konsekvensen ges 
värden från 1 till 5 

Därefter beräknas risken som produkt av sannolikhet och konsekvens och risken placeras i 
riskbedömning matrisen. 

 

Grön markering innebär att risken är under kontroll och inga åtgärder behöver vidtas 

Gul och röd markering innebär att begränsade åtgärder ska vidtas så att risken för miljöpåverkan 
minimeras. För de risker som inte kan åtgärdas genast ska en handlingsplan skrivas.  

För risker med röd markering ska en fördjupad riskanalys genomföras utan dröjsmål och vid stående 
allvarliga kosekvenser ska beredskapsplan upprättas. En ny riskbedömning ska göras när åtgärder har 
genomförts. På så sätt är det möjligt att bedöma om åtgärderna har haft önskad effekt och 
sannolikheten att händelsen inträffar igen har sjunkit. Beredskapsplaner ska vid behov uppdateras då 
ny riskbedömning har gjorts.  



Riskobjekt Möjlig konsekvens Förebyggande åtgärd S K Bedömning

Brand i container med brännbart avfall Obehag av rök, personskada Brandsläckare, Utbildning och rutiner, Brandövningar 

regelbundet, Egenkontroller, rökförbud, alltid bemannat 1 1 1

Brandspridning från container eller 

mellan containrar

Obehag av rök, personskada Se ovan, Containeruppställning varannan brännbar, 

varannan icke brännbar i möjligaste mån. Flyttar containrar 

vid behov

1 1 1

Brand i miljöstation Obehag av rök, personskada Miljöstationens containrar är endast öppna då personal 

finns på plats, stationen är utrustad med brandsläckare, 

anpassad ventilation, utbildad personal, golv utformat så 

spill inte kan rinna ur miljöstation, ingen golvbrunn 

förekommer, Kemikalier som hanteras på fat ska vara 

stängda när hantering ej pågår.
1 2 2

Brand p.g.a inbrott Obehag av rök, personskada Inhägnad anläggning med lås samt övervakning. 
1 1 1

Anlagd brand utanför miljöstation Obehag av rök, personskada Låst miljöstation samt specialinredd container som utgör 

egen brandcell. Ej brännbart material i fasad. Inga 

tändkällor som inte är miljöanpassade hos utrustning inne i 

miljöstationen

1 1 1

Brand i ev. gasskåp Explosion, obehag av rök Rutiner för säker hantering av gasflaskor, Placeras utomhus 

i låst gasskåp där bara personal har tillgång till 1 2 2

Brand och explosiva risker



Brand i förpackning- och tidningsavfall Obehag av rök, Spridning av eld Se till att ha liten spridningsrisk, städa upp avfall utanför 

behållarna, anläggning är  bemannad när kunder lämnar 

avfall
1 1 1

Explosion Brand, personskador Explosiva ämnen som ammunition, raketer och 

sprängämnen lämnas på särkskild plats på ÅVC. Tillstånd 

finns till 2018-02-28, Rutiner för säker hantering av 

gasflaskor finns.

1 3 3

Att det kommer in explosivt material Materialet exploderar Explosiva ämnen som ammunition, raketer och 

sprängämnen lämnas på särkskild plats på ÅVC. Tillstånd 

finns till och med 2018-02-28.
2 2 4

Brand vid hantering av trädgårdsavfall 

(flisning)

Obehag av rök, personskada Videoövervakning, Låst anläggningsdel, Inga större 

mängder ska hanteras på anläggningen samtidigt. 1 1 1

Brand p.g.a. farligt avfall Det börjar brinna i en behållare 

p.g.a. felsortering 

Utbildning i hur man sorterar har genomförts med 

personalen på ÅVC. Instruktioner finns i hur det går till 1 1 1

Brand orsakad av teknisk utrustning Obehag av rök, personskador Rutiner bestående av daglig kontroll av teknisk utrusning, 

Skyddsombudsronder, rapportering av tillbud 1 1 1

Nedskräpning från ramp Flyger runt skräp från 

containrarna

Containrar komprimeras vid höga volymer eller 

förebyggande tömningar vid hög blåst/storm
1 1 1



Riskobjekt Möjlig konsekvens Förebyggande åtgärd S K Bedömning

Oavsiktligt inlämnat farligt avfall Kunden lämnar flaskor med 

okänt innehåll

Farligt avfall är alltid bemannat, personal är bra på att 

identifiera typer av avfall, Ringer till kemist i nödfall
3 1 3

Otillräcklig 1:a hjälpen till kunder Personskada Första hjälpen tavlor finns, Hjärtstartare finns, 

Förstahjälpen väskor finns
2 2 4

Risker som berör privatpersoner



Riskobjekt Möjlig konsekvens Förebyggande åtgärd S K Bedömning

Utsläpp/läckage vid mottagning av 

farligt avfall

Utsläpp av föroreningar till  

mark / brunn

Finns uppsamlingsbrunn och täckmatta
1 2 2

Läckage från fordon Utsläpp av föroreningar till 

mark

Absol och täckmatta/or finns alltid på plats. Tillbud 

rapporteras.
1 2 2

Utsläpp till bäck Utsläpp Föroreningar till 

vattendrag

Hänsyn har tagits och delvis byggt bort den risken med 

hjälp av spill och dagvattenledningar. Elektronikskroten 

ligger under tak bland annat. 1 1 1

Förorenat dagvatten från området Utsläpp av föroreningar till 

vattendrag

Finns uppsammlingsbrunnar på området som samlar upp 

vattnet ifrån ÅVC och leder till spillnätet. Blir en Sluten 

brunn igensatt/full så beställs tömning
2 1 2

Översvämningsrisk vid stora skyfall Utsläpp av föroreningar till 

vattendrag och mark

Har aldrig förekommit en översvämning
1 1 1

Skadedjur fåglar/råttor m.fl Obehag/smitta Ingen förekomst av råttor i området
1 1 1

Störande för fågelliv i våtmark Fåglar flyttar ÅVC:n påverkar inte fågelliv i området
1 1 1

Störande ljus från anläggningen Grannar klagar Inte förekommit klagomål angående ljus
1 1 1

Vind/storm virvlar upp skräp som flyger 

iväg

Nedskräpning av närområdet Inhägnad runt området, Tömmer containrar vid 

stormvarning 
2 1 2

Skräp i närområdet från inkommande 

trafik

Nedskräpning Tillsägelse om nedskräpning förekommer inom syn av 

personal
4 1 4

Risker som berör miljö



Riskobjekt Möjlig konsekvens Förebyggande åtgärd S K Bedömning

Trasiga behållare för farligt avfall Allt spill rapporteras ej Förekommer aldrig, Anpassade containrar, Kasserar om en 

behållare är trasig. Upphandling ser till att containrar håller 

den standard som ställs
1 2 2

Slut på tomma containrar Problem med inleverans I nödfall (stor strejk hos de som tömmer containrar) 

stängning av ÅVC. Annars sker det en god planering 
2 1 2

Dålig åtkomst för räddningstjänsten Längre tid för släckningsarbete Bra åtkomst med 4 olika infarter
1 3 3

Köer bildas ut mot krokvägen Trafikolyckor ÅVC är trafikanpassad, Aldrig varit stopp
1 1 1

Trafik kör fel på området Kollision mellan fordon/bilar Tydlig vägbane-skyltning, Beställt riktpilar till asfalt. 
2 1 2

Köer bildas vid returen och farligt avfall Stör annan trafik Finns körfiler runt hela området med plats för många bilar
1 1 1

Dålig skyltning på området Trafikolyckor Varselkläder och hastighetsbegränsning
1 1 1

Skyltning syns ej vintertid Större risk i trafiken Varselkläder och hastighetsbegränsning
1 1 1

Otydliga trafikavgränsningar på området Trafikolyckor Skyltning och vägmarkering
1 1 1

Avkörning från ramp Att bilister inte är observant på 

höga kanter.

container blockerar "ramper" så det inte går att köra av 

från höga kanter,  förekomst av bom finns som blockerar 

inkörning till närliggande verksamhet. 

1 2 2

För stora inkommande mängder farligt 

avfall, svårt att hantera

Överskridande av tillstånd Rutiner för transport av farligt avfall. Personal har rutiner 

för att kontrollera mängden farligt avfall
2 2 4

För stora mängder farligt avfall mot 

tillståndet

Överskridande av tillstånd Rutiner för transport av farligt avfall, Nytt avtal håller på 

att sökas. Personal har rutiner för att kontrollera mängden 

farligt avfall

3 2 6

Risker som berör ÅVC



Stölder från området Internt och externa stölder Skalskydds kameraövervakning när området är stängt, 

mikrofon finns till kameran också
4 1 4

Tillståndet överskrids Böter p.g.a. miljöbrott Ansök ett nytt tillstånd för återvinningscentralen, 

temporärt sänkt lagringskapaciteten tills nytt tillstånd har 

lösts, Personal har rutiner för att kontrollera mängden 

farligt avfall

4 2 8

Lukt från anläggningen Klagomål från kund. I dagsläget förekommer inga klagomål. Kan förekomma 

klagomål efter införande av matavfallsinsamling, detta tas i 

ett annat skede dock.

1 1 1

Kameraövervakning Kan kränka Kameraövervakning sker endast efter stängning, 

högtalare/mikrofon, går inte att identifiera
1 1 1

Buller från verksamheten Störande ljud till allmänheten Förekommer inte klagomål
4 1 1
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE VER 0.9 
 
 
2017-03-13 ver0.90 Utkast till TK 

Samrådsredogörelse avseende ansökan om förnyat tillstånd för Gärahovs 
återvinningscentral, Vaggeryd 

Med anledning av att Vaggeryds kommun ansöker om förnyat tillstånd för Gärahovs 
återvinningscentral i Vaggeryd har samråd genomförts i enlighet med 6 kap. 4§ Miljöbalken. 

Ett samrådsmöte med myndigheter hölls 2016-01-20 med Länsstyrelsen i Jönköpings län och 
Miljö- och byggförvaltningen i Vaggeryds kommun. Till detta möte har redovisades uppgifter om 
den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda 
miljöpåverkan och miljökonsekvenser i ett samrådsunderlag daterat 2016-01-08. Detta 
samrådsunderlag har sedan reviderats och den senaste versionen (reviderad 2017-01-23) 
bifogas i bilaga A.  

Minnesanteckningar från samrådsmötet redovisas i bilaga B1. Vid samrådsmötet meddelade 
Länsstyrelsen att samråd fortsatt bör ske med grannar (enskilt särskilt berörda) med annons 
och med Räddningstjänsten, innan en samrådsredogörelse färdigställs. 

Efter samrådsmötet med myndigheterna var Tekniska kontoret tvungna att prioritera andra 
ärenden och framförallt det fortsatta arbetet med att utreda olika alternativ för en regional 
avfallssamverkan. Ett flertal samverkansformer har varit aktuella och det har bedömts vara 
viktigt att nå ett beslut i frågan eftersom de olika alternativen har inneburit olika förutsättningar 
för påbörjad tillståndsansökan och revideringen av samrådsunderlaget. Därtill har Tekniska 
kontoret under det gångna året haft personalförändringar och en hög arbetsbelastning. 

Arbetet med tillståndsansökan och fortsatt samråd återupptogs i december 2016 och efter 
revideringen av samrådsunderlaget har: 

 Annonsering genomförts 2017-02-11 i Jönköpingsposten och i Värnamo Nyheter. 
Vidare har annonsering skett på ”www.skillingaryd.nu” och på kommunens hemsida där 
annonsen publicerades 2017-02-09. Samrådsunderlaget har även funnits tillgängligt på 
kommunens hemsida (http://www.vaggeryd.com/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv-bygga-
bo-och-miljo/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2017-02-09-tillstandsansokan-for-garahovs-
atervinningscentral.html). Kopior av annonser mm. bifogas i bilaga C. 

 Följebrev och samrådsunderlag skickats till Räddningstjänsten. Följebrev redovisas i 
bilaga D.  

Av annons och följebrev framgår att synpunkter skulle lämnas skriftligen till Sweco Environment 
AB, senast 2017-03-01. 

Inga synpunkter har inkommit från grannar. 

I brev daterat 2017-03-09 meddelar Räddningstjänsten (efter påminnelse) att de har inget att 
erinra i ärendet. Dock påpekar man vikten av lagringskonfigurationen för frilagrat brännbart 
material. Stackar bör inte tillåtas bli för stora och det bör tillskapas möjligheter för avskiljning 
mellan dem, för att underlätta släckningsarbete och minska risken för spridning vid en eventuell 
brand. Vidare deltar man gärna i en fortsatt dialog kring utformning av lagringskonfigurationen 
för att hitta en lämplig lösning. Räddningstjänstens yttrande bifogas i bilaga E. 

http://www.vaggeryd.com/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2017-02-09-tillstandsansokan-for-garahovs-atervinningscentral.html
http://www.vaggeryd.com/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2017-02-09-tillstandsansokan-for-garahovs-atervinningscentral.html
http://www.vaggeryd.com/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2017-02-09-tillstandsansokan-for-garahovs-atervinningscentral.html
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Upprättad samrådsredogörelse, inklusive bilagorna A-E, insändes härmed till 
tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om 
sökt verksamhet utgör betydande miljöpåverkan (BMP) eller ej.  

Framförda synpunkter vid samråd kommer att bemötas i upprättad miljökonsekvensbeskrivning.  

Den färdiga ansökan kommer att skickas till Miljöprövningsdelegationen (MPD), 
Länsstyrelsen i Östergötlands län. Enligt bifogad tidplan (bilaga B2) planeras detta ske ca maj-
juni 2017. 

 

Sweco Environment AB 
Vatten och Miljö, Jönköping 

 

 

 

Katarina Engblom    Johanna Krona 

 

 

 

Bilagor: 

A. Samrådsunderlag daterat 2016-01-08, reviderad 2017-01-23 

B. Minnesanteckningar samrådsmöte 2016-01-20, reviderad 2017-03-10  
Tidplan 5 daterad 2017-03-10 bifogas 

C. Annonsering 

D. Följebrev 

E. Inkomna yttranden, 1 styck 
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Icke-teknisk sammanfattning 
Tekniska kontoret i Vaggeryds kommun ansöker om nytt tillstånd för den befintliga 
återvinningscentralen (ÅVC) Gärahov i Vaggeryd. Verksamheten har funnits på platsen i 
flera år och var ursprungligen en del a verksamheten vid deponin Gärahov. En ny 
tillståndsansökan inlämnas dels eftersom att nuvarande tillstånd (omfattning och nivåer) 
inte är tillräckligt, dels för att omfattning och nivåer inte är formulerade i villkor, vilket 
försvårar möjligheten att ansöka om ändringstillstånd. 

Under de senaste åren har kommunen medverkat i en utredning om framtida 
avfallssamverkan i regionen. Efter fortsatt utredning beslutade kommunstyrelsen i 
Vaggeryds kommun i oktober 2016 att kommuns inriktning ska vara att ingå i ett 
gemensamt kommunalförbund för renhållningsverksamheten inom samarbetet (GGVV) 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.  

Beslut om bildandet av kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) har 
tagits i respektive kommun under våren 2017 och förberedande arbeten har påbörjats inför 
kommunalförbundets start 2018-01-01. Verksamheten vid ÅVC Gärahov kommer då att 
överföras till kommunalförbundet SÅM. 

Den befintliga lokaliseringen är väl känd och har ett bra läge med hänsyn till tillgänglighet 
för kommunens innevånare. Befintlig lokalisering har flera fördelar bl.a. att det inom det 
aktuella området finns flera liknande miljöfarliga verksamheter, att omgivningskontroll av 
mark och vatten redan sker till följd av den tidigare deponin och att den förhärskande 
vindriktningen (sydväst) gör att tätorten Vaggeryd inte utsätts för buller, lukt eller damning. 

Vid ÅVC kommer man även framöver att kostnadsfritt ta emot sorterat icke-farligt och farligt 
avfall från privatpersoner. Mindre mängder icke-farligt och farligt avfall tas emot från 
näringsidkare och verksamheter mot avgift. Vid anläggning tas även park- och 
trädgårdsavfall samt grus, betong och blandade schaktmassor emot. Vid anläggningen 
kommer mekanisk bearbetning att ske kampanjvis t.ex flisning av trä, park- och 
trädgårdsavfall samt krossning och sortering av betong, trä, schaktmassor etc. Sortering 
och siktning av kompost, schaktmassor, grus och krossad betong kommer att ske vid 
behov.   

Bedömningen är att ca 7 500–8 000 ton icke-farligt avfall och ca 700-800 ton farligt avfall 
kommer att tas emot årligen vid ÅVC. Maximala avfallsmängder vid varje enskilt tillfälle 
kommer aldrig att överstiga 10 000 ton för icke-farligt avfall eller 77 ton för farligt avfall.  

Samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Miljö- och byggförvaltningen i Vaggeryd 
skedde den 20 januari 2016. Samråd med närboende, organisationer m.fl. har skett via 
annonsering i ortspress och på kommunens hemsida. Samråd har även skett med 
Räddningstjänsten. Den 11 april 2017 fattade länsstyrelsen beslut om att den planerade 
verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
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Området för ÅVC Gärahov är belägen inom del av fastigheten Gärahov 2:1 och uppgår till 
ca 2 hektar. Inom området, som är beläget ca 1,5 km nordost om Vaggeryds tätort, finns 
även kommunens deponi som har sluttäckts. Närmaste bostadsbebyggelse är belägen ca 
900 meter nordväst om anläggningen. Området begränsas i sydost av Hokvägen. 
Järnvägen mellan Värnamo och Jönköping löper ca 200 meter sydost om anläggningen. 
På grannfastigheten i sydväst bedriver JRAB verksamhet. På övriga sidor av 
verksamhetsområdet finns skogsmark.  

Närmaste vattendrag är ett dike som mynnar i Yggesjön. Yggesjön avrinner genom 
Linnarebäcken till Hjortsjön som mynnar i Lagan.  

Den aktuella fastigheten eller dess närområde berörs inte av några riksintressen. 
Fastigheten omfattas inte heller av några intressen för naturmiljön, vattenskyddsområden 
eller Natura 2000-områden. På den avslutade deponin finns redovisat en övrig 
kulturhistorisk lämning i form av ett gränsmärke. Denna finns dock inte kvar.  

Merparten av dagvattnet leds till det kommunala spillvattennätet. Dagvatten från 
containerrampen och ytan vid mottagningen för elektronikskrot, rinner mot ett dike nordväst 
om området. Detta dike mynnar i Yggesjön.  

Miljöpåverkan på yt- och grundvatten bedöms bli liten då mängden dagvatten från området 
till recipient är liten och föroreningshalterna i dagvattnet låga. Den största risken för 
förorening finns i händelse av brand men genom ett förebyggande brandskyddsarbete 
minskar risken för brand. Det finns en brandpost på området och eventuellt släckvatten kan 
samlas upp inom området. Den planerade verksamheten bedöms således inte påverka 
möjligheten att innehålla miljökvalitetsnormerna för varken grundvatten eller ytvatten. 

Den sökta verksamheten bedöms medföra marginellt mer luftföroreningar än 
nollalternativet pga en något ökad mängd transporter till och från anläggningen vid en ökad 
avfallsmängd. Miljökonsekvenserna till följd av utsläpp till luft bedöms därför som små. 

Den sökta verksamheten bedöms alstra marginellt mer buller än nollalternativet pga en 
något ökad mängd transporter till och från anläggningen vid en ökad avfallsmängd samt 
bearbetning av avfall. Flisning och krossning av avfall, liksom vändning av kompost, 
kommer att ske kampanjvis ett fåtal gånger per år vardagar under dagtid. 
Miljökonsekvenserna till följd av buller bedöms därför som små. 

Verksamhetsområdet liksom området runt detta får anses vara väl anpassat till en något 
ökad mängd transporter. Konsekvenserna av ökade transporter till följd av den planerade 
verksamheten bedöms därför som små.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de positiva konsekvenserna av ett förnyat tillstånd 
för Gärahov ÅVC överväger de negativa konsekvenserna av densamma.  

 
 

 



  

 
 
 

 

 

BILAGA 10 - MKB 
2017-06-01 
[UTKAST TILL TK 2017-06-02] 
TILLSTÅNDSANSÖKAN GÄRAHOV ÅVC 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

EK p:\1353\1301080_tillståndsansökan_gärahov_åvc\000\18 granskning\170602 utkast till tk\bilaga 10 - mkb gärahov åvc 2017-06-01.docx 
 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Vad ansökan avser 1 

2 Samråd 2 

3 Verksamhetsbeskrivning 3 

3.1 Omfattning 3 

3.2 Verksamhetskoder för sökt verksamhet 5 
3.2.1 Lagring som en del av att samla in avfall 5 
3.2.2 Biologisk behandling 5 
3.2.3 Mekanisk bearbetning och sortering 6 

3.3 Avfallsslag och mängder 6 

3.4 Dagvatten 7 

3.5 Vatten och avlopp 7 

3.6 Transporter och trafik 8 

3.7 Råvaror, kemikalier, energi och avfall 10 

4 Alternativ 11 

4.1 Nollalternativ 11 

4.2 Sökt alternativ 11 

4.3 Lokalisering 11 

4.4 Alternativ utformning av verksamheten 12 

5 Förutsättningar 12 

5.1 Lokalisering och planförhållanden 12 

5.2 Topografi och geologi 13 

5.3 Hydrologi och hydrogeologi 13 

5.4 Riksintressen 14 

5.5 Skyddade områden 14 

5.6 Övriga natur- och kulturmiljövärden 14 

5.7 Rekreation och friluftsliv 14 

5.8 Buller 15 

5.9 Luft 15 

5.10 Förorenade områden 15 

6 Miljökonsekvenser 17 



  

  

 
 
 

 

BILAGA 10 - MKB 
2017-06-01 
[UTKAST TILL TK 2017-06-02] 
TILLSTÅNDSANSÖKAN GÄRAHOV ÅVC 

 

 

EK p:\1353\1301080_tillståndsansökan_gärahov_åvc\000\18 granskning\170602 utkast till tk\bilaga 10 - mkb gärahov åvc 2017-06-01.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

6.1 Utsläpp till mark och vatten 17 
6.1.1 Utsläpp från släckvatten 17 
6.1.2 Recipientpåverkan 18 

6.2 Utsläpp till luft 19 

6.3 Buller 20 

6.4 Transporter 20 

6.5 Skyddade områden 20 

6.6 Nedskräpning 21 

6.7 Risker, hälsa och säkerhet 21 
6.7.1 Brand 21 
6.7.2 Hantering av farligt avfall och kemikalier 22 

6.8 Hushållning med energi, mark, vatten och andra resurser 22 

6.9 Kontroll 22 

7 Miljömål 23 

8 Miljökvalitetsnormer 23 

8.1 Allmänt 23 
8.1.1 Buller 24 
8.1.2 Luft 24 
8.1.3 Vatten 25 

9 Samlad bedömning 27 

10 Referenser 27 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1  Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för stadsägan 334 mfl å 

Gärahovsområdet i Vaggeryd, Vaggeryds kommun 
 

Bilaga 2 Detaljplan för del av Gärahov 2:1 f.d. avfallsanläggning 
 

Bilaga 3 Karta över skyddade områden samt natur- och kulturmiljövärden 
 

Bilaga 4 Miljörapport 2016 – Gärahovs avfallsupplag 
  



  

 
 
 

 

 

BILAGA 10 - MKB 
2017-06-01 
[UTKAST TILL TK 2017-06-02] 
TILLSTÅNDSANSÖKAN GÄRAHOV ÅVC 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

EK p:\1353\1301080_tillståndsansökan_gärahov_åvc\000\18 granskning\170602 utkast till tk\bilaga 10 - mkb gärahov åvc 2017-06-01.docx 
 

 

 



  

   

 
 

1(27) 
 

BILAGA 10 - MKB 
2017-06-01 
[UTKAST TILL TK 2017-06-02] 
TILLSTÅNDSANSÖKAN GÄRAHOV ÅVC 

 

 

EK p:\1353\1301080_tillståndsansökan_gärahov_åvc\000\18 granskning\170602 utkast till tk\bilaga 10 - mkb gärahov åvc 2017-06-01.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tekniska kontoret i Vaggeryds kommun ansöker om nytt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken 
för befintlig återvinningscentral (ÅVC) Gärahov, belägen i Vaggeryd. 

Återvinningscentralen har funnits på den aktuella platsen i flera år och var ursprungligen 
en del av den verksamhet som bedrevs vid avfallsupplaget (deponi) Gärahov. När deponin 
avslutades ansökte kommunen om ett nytt tillstånd för återvinningsverksamheten. Tillstånd 
erhölls 2004.  

Omfattningen av det gällande tillståndet för återvinningscentralen har varit föremål för 
diskussion vid flertalet periodiska undersökningar under de gångna åren. Redan vid 
förstagångsbesiktningen 2005 konstaterades att pågående mellanlagring av asbest eller 
flisning av trä inte omnämnts i ansökan eller i tillståndet. Vid den senaste periodiska 
undersökningen i oktober 2014 framkom att tillståndet överskridits vad gäller mängden 
mellanlagrat farligt avfall vid enstaka tillfälle i följande fall; för färg 2 gånger, för el 6 gånger 
och för övrigt (asbest) 3 gånger under 2013. Gränsfall noterades också för småbatterier. 
Tillåtna mängder har sedan även överskridits under 2014 och 2015 vilket har redovisats i 
de årliga miljörapporterna.  

Länsstyrelsen har därför meddelat att en ny tillståndsansökan bör inlämnas för 
verksamheten. Dels för att tillståndet (omfattning och nivåer) inte är tillräckligt, dels för att 
omfattning och nivåer inte är formulerade i villkor, vilket försvårar möjligheten att ansöka 
om ändringstillstånd. 

Under de senaste åren har kommunen medverkat i en utredning om framtida 
avfallssamverkan i regionen. Efter fortsatt utredning beslutade kommunstyrelsen i 
Vaggeryds kommun i oktober 2016 att kommuns inriktning ska vara att ingå i ett 
gemensamt kommunalförbund för renhållningsverksamheten inom samarbetet (GGVV) 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.  

Beslut om bildandet av kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) har 
tagits i respektive kommun under våren 2017 och förberedande arbeten har påbörjats inför 
kommunalförbundets start 2018-01-01. Verksamheten vid ÅVC Gärahov kommer då att 
överföras till kommunalförbundet SÅM. 

Bildandet av SÅM kommer även att innebära att invånare i berörda kommuner kan lämna 
sitt avfall till valfri återvinningscentral inom kommunalförbundet.  

1.2 Vad ansökan avser 

Ansökan avser ett nytt tillstånd för Gärahovs ÅVC inom fastigheten Gärahov 2:1. Ansökan 
omfattar samma verksamheter som finns idag men med en utökad omfattning vad gäller 
sortering och mekanisk bearbetning. Ansökan omfattar även en utökning av 
verksamhetsområdet samt vissa förändringar av hanterade avfallstyper och 



   

 
 

 

2(27) 
 
BILAGA 10 - MKB 
2017-06-01 
[UTKAST TILL TK 2017-06-02] 
TILLSTÅNDSANSÖKAN GÄRAHOV ÅVC 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

EK p:\1353\1301080_tillståndsansökan_gärahov_åvc\000\18 granskning\170602 utkast till tk\bilaga 10 - mkb gärahov åvc 2017-06-01.docx 
 

 

avfallsmängder. Detta för att kunna tillgodose såväl dagens som framtida krav på 
återvinning.  

2 Samråd 
Ett samrådsmöte med myndigheter hölls 2016-01-20 med Länsstyrelsen i Jönköpings län 
och Miljö- och byggförvaltningen i Vaggeryds kommun. Efter detta samrådsmöte var 
Tekniska kontoret tvungna att prioritera andra ärenden och framförallt det fortsatta arbetet 
med att utreda olika alternativ för en regional avfallssamverkan. Arbetet med 
tillståndsansökan och fortsatt samråd återupptogs i december 2016. Annonsering har skett 
och samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på kommunens hemsida. 
Samrådsunderlaget har även skickats till Räddningstjänsten.  

Inga synpunkter har inkommit från grannar. Räddningstjänsten har lämnat synpunkter kring 
lagringskonfiguration för brännbart material. I övrigt har det under samrådsprocessen inte 
framkommit några synpunkter som har betydelse ur miljösynpunkt.  

Länsstyrelsen meddelade den 11 april 2017 att den planerade verksamheten vid Gärahovs 
återvinningscentral inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

För en utförligare redovisning hänvisas till samrådsredogörelse, bilaga 8 till ansökan. 
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3 Verksamhetsbeskrivning 

3.1 Omfattning 

Syftet med ÅVC Gärahov är i huvudsak att kostnadsfritt ta emot avfall från hushållen.  

ÅVC Gärahov är det enda mottagningsstället för hushållens farliga avfall i kommunen.  

Mindre mängder icke-farligt avfall och farligt avfall tas emot från näringsidkare och 
verksamheter mot avgift. Vid större mängder hänvisas verksamhetsavfallet till privata 
entreprenörer. Debitering sker per påbörjad avfallsfraktion samt per kubikmeter. En skiss 
över anläggningen visas i figur 1 nedan.  

 

 
Figur 1. Orienteringstavla ÅVC 2015. Källa. http://www.vaggeryd.se/privatperson/avfallvattenochavlopp 
 

  

http://www.vaggeryd.se/privatperson/avfallvattenochavlopp
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Idag bedrivs följande verksamheter vid ÅVC Gärahov: 

 Mottagning, mellanlagring och sortering av farligt avfall från hushåll och mindre 
mängder från verksamheter 

 Mottagning, mellanlagring och sortering av icke-farligt avfall från hushåll och 
verksamheter 

 Kompostering av park och trädgårdsavfall 

 Flisning av park och trädgårdsavfall samt  

 Sortering och siktning av kompost 

Ansökan omfattar samma verksamheter som finns idag men med en utökad omfattning 
vad gäller sortering och mekanisk bearbetning. Ansökan omfattar även en utökning av 
verksamhetsområdet samt vissa förändringar av hanterade avfallstyper och 
avfallsmängder. Detta för att kunna tillgodose såväl dagens som framtida krav på 
återvinning.  

Framtida verksamheter är: 

 Mottagning, mellanlagring och sortering av farligt avfall från hushåll och mindre 
mängder från verksamheter 

 Mottagning, mellanlagring och sortering av icke-farligt avfall från hushåll och 
verksamheter 

 Kompostering av park- och trädgårdsavfall 

 Mekanisk bearbetning (kampanjvis) av icke-farligt avfall såsom flisning av trä och 
park- och trädgårdsavfall samt krossa och sortera betong, trä, massor, grus och 
sand etc. 

 Sortering och siktning av kompost, blandade schaktmassor, grus, krossad betong 
etc vid behov.  

Det gällande tillståndet för anläggningen omfattar kompostering av slam. Kompostering av 
slam från reningsverkets vassbäddar har upphört och inget slam har tagits emto sedna 
mars 2105. Lagring oh krossning av asfalt, som ingår i nuvarande tillstånd, är inte längre 
aktuellt.  

Det finns idag ingen omlastning av insamlat brännbart hushålls- och industriavfall på 
anläggningen. Framtida omlastning av insamlat icke-farligt hushållsavfall eller källsorterat 
matavfall är inte aktuellt. Inte heller mellanlagring av insamlat icke-farligt verksamhetsavfall 
(dvs fraktioner som inte insamlats på ÅVC). 

Nuvarande och planerad verksamhet beskrivs utförligt i teknisk beskrivning 
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3.2 Verksamhetskoder för sökt verksamhet  

Den verksamhet som tillstånd söks för omfattar följande §§ och verksamhetskoder enligt 
29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251):  

3.2.1 Lagring som en del av att samla in avfall  

§50 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall som en del 
av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 

§49 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt avfall 
som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är  
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller  
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

Kommentar: 
Lagring som en del av att samla in avfall är en ny rubrik som ersätter tidigare 
mellanlagring. Detta i och med att en reviderad miljöprövningsförordning beslutades 
2016-12-01 och började gälla 2017-01-01. 

3.2.2 Biologisk behandling 

31 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att behandla icke-farligt 
avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton 
men högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
21 kap. 2 eller 3 §.  

Kommentar: 
Ansökan omfattar endast kompostering av park- och trädgårdsavfall. Kompostering av 
slam har inte skett sedan mars 2015.  
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3.2.3 Mekanisk bearbetning och sortering 

41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att  
1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 

§43 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt avfall, 
om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

Kommentar: 
Bedömningen är att den hanterade avfallsmängden inte kommer att överstiga 10 000 ton 
per kalenderår. 

3.3 Avfallsslag och mängder 

Gärahovs ÅVC är mycket populär och öppettiderna har utökats under de senaste åren. 

Insamlade avfallsmängder inklusive insamlat material från grovsopsinsamlingen för 
perioden 2013-2016 redovisas översiktligt i tabell 1 nedan. Under åren 2013—2016 
mottogs i genomsnitt ca 3 900 ton per år.  
Tabell 1. Avfallsmängder Gärahovs ÅVC 2013-2016. 

 Avfallsmängd 
2013 (ton) 

Avfallsmängd 
2014 (ton) 

Avfallsmängd 
2015 (ton) 

Avfallsmängd 
2016 (ton) 

Grovavfall 
inkl.trädgårdsavfall 
(Icke farligt avfall) 

3 135 3 490 3 781 3 463 

Farligt avfall 378,5 450,1 350,2 374,2 

Farligt avfall, andel 
av totalt 

11% 11% 8% 10% 

TOTALT 3 514 3 940 4 131 3 837 

 

Som framgår av tabell 1 ovan så ökade den totala mängden insamlat avfall ökat från 2013 
till 2015 för att år 2016 minska till en nivå lägre än den 2014. Mängden farligt avfall år 2016 
var på samma nivå som 2013. Mest farligt avfall togs emot år 2014 och då ca 100 ton mer 
jämfört med 2015. Mängden farligt avfall utgör ca 10% av den totala mängd avfall som 
årligen tas emot på anläggningen. 

Bedömningen är att uppskattningsvis kommer ca 7 500 - 8 000 ton icke-farligt avfall kunna 
tas emot årligen på ÅVC Gärahov samt ca 700-800 ton farligt avfall.  
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Maximal samtidig lagring av icke-farligt avfall uppskattas i praktiken endast uppgå till ca 
10 000 ton. Detta med hänsyn till planerad lagringskapacitet, hämtningsintervall, pågående 
kompostering och då mekanisk bearbetning endast kommer att ske kampanjvis. 

Mängden farligt avfall vid ett och samma tillfälle kommer aldrig att överstiga 77 ton. 

Avfallsslag, avfallsmängder samt prognoser redovisas utförligt i teknisk beskrivning. 

3.4 Dagvatten 

Dagvatten från containerrampen och asfaltsytan vid mottagningen för elektronikskrot, 
rinner mot ett dike norr om platsen. Recipient för dagvattnet är Yggesjön. Det dagvatten 
som leds till recipienten kommer från ytor där merparten av avfallet, med undantag för 
vitvaror, förvaras i container eller under tak. Tillförsel av dagvatten till diket sker också från 
grannfastigheten. Anläggningen är belägen nedströms deponin som inte har något 
lakvattensystem. Lakvatten från deponin infiltrerar till underliggande grundvatten som 
strömmar västerut. Ytvattenavrinning från deponin leds till dikessystemet norr om 
verksamhetsområdet.  

Miljöstationen har en egen invallning och tät brunn. 

Dagvatten från den stora asfalterade ytan (plattan) och från det asfalterade området i 
anslutning till personalboden och miljöstationen samlas upp i två uppsamlingsbrunnarna 
som bägge är anslutna till en första samlingsbrunn. Denna är i sin tur ansluten till en andra 
samlingsbrunn som står i förbindelse med det kommunala spillvattennätet. Detta vatten 
renas i Skillingaryds avloppsreningsverk. Syftet med den första samlingsbrunnen var 
tidigare att få en möjlighet att återföra eventuellt uppsamlat vatten för bevattning av 
komposten. Dagvattenbrunnarna är kopplade till spillvattennätet. Miljöstationen i sig är 
invallad och ev. dagvatten leds till en tät brunn som kan tömmas vid behov. 

I händelse av brand på anläggningen och om det skulle rinna ut mycket släckvatten till 
dagvattenbrunnarna, finns det - enligt räddningstjänsten – inte möjlighet att omhänderta 
detta från brunnarna på Krokvägen, som tidigare angetts vid t.ex. samråd med 
myndigheter. Vid en eventuell brand måste täta lock således läggas på 
dagvattenbrunnarna. Lock finns tillgängliga i miljöstationens containrar. Den ansökta 
verksamheten kommer inte att innebära någon förändring av dagvattensituationen inom 
området.  

3.5 Vatten och avlopp 

Vid anläggningen används kommunalt vatten. Under 2016 har 26 m3 förbrukats. Spillvatten 
från personalbyggnader leds till det kommunala nätet för rening i Skillingaryds 
avloppsreningsverk. Även dagvatten från vissa asfalterade ytor (se kap.3.4 ovan) leds till 
det kommunala spillvattennätet.  

Den årliga dagvattenmängden som avleds från verksamhetsområdet har (teoretiskt) 
beräknats till ca 13 500 m3/år. Av denna dagvattenmängd leds ca 2 200 m3/år till 
dikessystemet nordväst om anläggningen. Beräkningarna utgår ifrån en hårdgjord yta om 
ca 20 500 m2 med en avrinningskoefficient på 0,8. Nederbörddata från mätstation i 
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Skillingaryd för åren 2010-2016 har använts. Svackan i den sydöstra hörnan av 
verksamhetsområdet har räknats som hårdgjord (även om den inte är det i dagsläget) då 
denna kan komma att asfalteras i framtiden.  

Bakom miljöstationen, på grannfastigheten, finns en brandpost.  

3.6 Transporter och trafik 

Återvinningscentralen är mycket populär och antalet besök har ökat under de senaste åren. 
År 2013 genomförde personalen en räkning av antalet besökare, se figur 2. 

 

 
Figur 2. Räkning av antalet besök under v40 år 2013 vid Gärahov ÅVC 
 
Totalt var antalet besök under vecka 40 år 2013 drygt 1150 stycken varav ca 850 utan släp. 
Antalet besök varierande mellan ca 120-240 per dag och var i snitt ca 190 per dag.  

Enligt personalens bedömning har antalet besök ökat med ca 25 % från år 2013 till idag år 
2016. Detta innebär ca 1450 besök per vecka och ca 150-300 besök per dag, i snitt ca 240 
per dag. Man uppger också att antalet besök på tisdagar har minskat medan de har ökat 
avsevärt på lördagar. 

En erfarenhetsmässig bedömning från andra återvinningscentraler är att antalet besök är 
som högst under vår, sommar och höstperioden. Detta i samband med ökade 
trädgårdsaktiviteter och städningar i samband med semesterperioder.  
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Tabell 2. Uppskattade antal besök per år (nuläge och framtid).  

Veckor Antal 
veckor 

Antal besök per 
vecka, antagande, ca 

Antal besök per år, 
beräknat, ca 

Vecka 01-14 14 750 10500 

Vecka 15-40 26 1500 39000 

Vecka 41-52 12 750 9000 

Summa 2016 52  58500 (160/d) 

Summa 2026 inkl 
befolkningsökning ca 2% per år 

  65000 (178/d) 

 

Bedömningen är att antalet besök kan uppgå till ca 65 000 stycken per år i framtiden. 

Antalet besök för anläggningens personal, dels personbilstrafik, dels tankning av den egna 
maskinparken (mindre hjullastare och en pick-up med släp) bedöms maximalt kunna uppgå 
till ca 4-6 per dag dvs ca 208-312 besök per år. Därutöver tillkommer intern tid för interna 
transporter inom anläggningen samt hanteringen av komposten. 

Övrig maskintid är inhyrd flisare, krossanläggning eller sikt för bearbetning av material. 

Vad gäller tunga transporter sker detta dagligen. Uppskattade hämtningsintervall för olika 
fraktioner redovisas i tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Uppskattade antal besök av tunga transporter per år (nuläge och framtid).  

Avfallstyp Uppskattat 
hämtningsintervall 

Uppskattat maximalt antal besök per år 

Trädgårdsavfall till 
kompost 

1 per vecka 52 

Trä 3 per vecka 156 

Brännbart grovavfall Dagligen 6 dagar /vecka 312 

Wellpapp 1 per vecka 52 

Metallskrot 1 per vecka 52 

Gips 1 per månad 12 

Deponirest 1 per vecka 52 

Övrigt icke-farligt avfall 1 per vecka 52 

Oljehaltigt avfall 10 ggr/år 10 

Bilbatterier 10 ggr/år 10 

Elavfall 1 per vecka 52 

Impregnerat trä 10 ggr/år 10 

Övrigt farligt avfall 10 ggr/år 10 

Summa 2016, ca:  Ca 832 stycken 

Summa 20126, ca  Ca 1200 stycken 

 

3.7 Råvaror, kemikalier, energi och avfall 

Bortsett från inkommande avfall förvaras inga kemiska produkter på anläggningen. Det 
finns idag en mindre hjullastare och en pick-up med släp på anläggningen men ingen 
diesel. Tankning och service sker på kommunens förråd.  

Elenergi åtgår framförallt till uppvärmning av och belysning i personalbyggnaden, 
uppvärmning av containrar för farligt avfall och belysning av anläggningen.  

Bortsett från avfall som lämnas av kunderna så genererar inte verksamheten några större 
mängder avfall. Hushållsavfall från personalutrymmen kommer att hämtas av sopbil men i 
övrigt placeras avfall i form av batterier, ljuskällor, hushållskemikalier eller mindre el-avfall 
i befintliga insamlingskärl på ÅVC. 
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4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver vilka konsekvenserna skulle bli om den planerade verksamheten 
inte ges tillstånd. Nollalternativet i föreliggande tillståndsansökan innebär att verksamheten 
bedrivs enligt gällande tillstånd. Då de tillståndsgivna avfallsmängderna överskridits vid 
flera tillfällen och befolkningsmängden i kommunen ökar ca 2 % per år skulle ett uteblivet 
tillstånd innebära att ÅVC skulle få stänga mottagningen av vissa avfallsfraktioner, 
åtminstone under viss del av året. Detta skulle innebära att kommuninnevånarna får 
hänvisas till andra ÅVC inom det kommunala samarbetet SÅM alternativt att ytterligare 
återvinningscentralen skulle behöva byggas. Det förstnämnda skulle innebära att 
kommuninnevånarna får längre till en ÅVC med ökade transporter som följd. Det 
sistnämnda skulle innebära att ytterligare mark behövs ta i anspråk för detta ändamål.  

4.2 Sökt alternativ 

Det sökta alternativet beskrivs översiktligt i kap. 3 ovan samt utförligt i teknisk beskrivning.  

4.3 Lokalisering 

Verksamheten är sedan många år tillbaka väl känd och etablerad på platsen. Fördelarna 
med den nuvarande lokaliseringen är bl.a: 

 Platsen för verksamheten (inom ett industriområde) är väl avvägd med sin 
placering ca 2 km nordost från Vaggeryds centrum, ca 1 mil nordost om 
Skillingaryd och ca 6 km väster om Hok.  

 Vaggeryds kommuns f d deponi ligger i direkt anslutning till verksamheten vilket 
innebär att marken redan ianspråktagen för miljöfarlig verksamhet. 

 Omgivningskontroll av grund- och ytvatten sker redan till följd av den tidigare 
deponeringsverksamheten.   

 Inom industriområdet finns även andra återvinningsverksamheter.  

 Den förhärskande vindriktningen är sydväst (dvs bort från Vaggeryds tätort) vilket 
är gynnsamt då bostadsbebyggelse främst förekommer sydväst om ÅVC.  

 Klagomål på buller eller lukt har inte förekommit under den tid verksamheten 
funnits på platsen.  

 Personal finns på plats när verksamheten är öppen vilket medför bättre kontroll av 
verksamheten. 

 Vidare är deponins sluttäckning ännu ej godkänd vilket innebär att om 
kompletterande markarbeten behöver ske på deponin finns färdig kompost, 
massor samt möjlighet att krossa betong, sortera och sikta diverse massor på ÅVC. 

Någon utredning om alternativa lokaliseringar har således inte bedömts som nödvändig 
med hänsyn till ovanstående fördelar med nuvarande lokalisering.  
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4.4 Alternativ utformning av verksamheten 

Anläggningen är idag välfungerande och har byggts om 2008 i syfte att underlätta 
trafiksituationen framförallt i anslutning till containerrampen och för att undvika backning 
inom anläggningen. Av detta skäl har inte alternativa utformningar av verksamheten utretts 
inom ramen för denna MKB.  

5 Förutsättningar 

5.1 Lokalisering och planförhållanden 

Verksamheten är belägen på del av fastigheten Gärahov 2:1, ca 1,5 km nordost om 
Vaggeryds samhälle, se figur 3. Inom fastigheten finns även kommunens deponi som har 
sluttäckts. Fastigheten är totalt ca 8 ha varav ca 2 ha utgörs av återvinningscentralen.  

På grannfastigheten bedriver JRAB, sedan 2003, verksamhet. Närmaste befintliga 
bostadsbebyggelse finns ca 900 meter nordväst om verksamheten. Ett bostadsområde 
finns ca 1 km sydväst om anläggningen. 

 
Figur 3. Översiktskarta. Återvinningscentralens läge markeras med en röd stjärna. ©Lantmäteriverket. Ärende nr 
MS2011/02599 
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Området omfattas av följande två detaljplaner från 1982 respektive 2004.  

- Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för stg. 334 mfl. å 
Gärahovsområdet i Vaggeryd. Antagen av kommunfullmäktige 1981-11-30. 
Planen fastställdes av länsstyrelsen i Jönköpings län 1982-02-19 och vann därmed 
laga kraft.  

- Del av Gärahov 2:1, f d avfallsanläggning (DP84) antagen 2004-09-28. Denna 
vann laga kraft 2004-11-19. Planen benämns del av Gärahov 2:1, f d 
avfallsanläggning. Planområdet är ca 13 ha stort och ägs av Vaggeryds kommun.  

Området för återvinningcentralen är i den sistnämnda planen planlagd som ”Industri, 
återvinnings- och avfallsverksamhet”.  

De båda detaljplanerna bifogas i bilaga 1 och 2.  

Kommunens översiktsplan beslutades 2012 och är den tredje översiktsplanen som 
omfattar hela kommunen. I översiktsplanen beskrivs inga framtida förändrade ändamål för 
fastigheten där ÅVC ligger idag. ÅVC omfattas inte av Vaggeryds Grönplan. 

5.2 Topografi och geologi 

Marken inom verksamhetsområdet sluttar något från deponin i nordost mot JRAB:s 
fastighet i sydväst. Runt om industriområdet, som ÅVC är beläget inom, finns skogsmark. 
Nordväst om ÅVC och deponin finns ett våtmarksområde.  

De översta jordlagren i direkt anslutning till ÅVC består, enlig SGU:s jordartskarta, av 
fyllnadsmaterial. Väster om ÅVC finns ett område med kärrtorv. Enligt historiska kartor 
(Lantmäteriet, 2017) fanns det i området tidigare en mindre sjö (Spånga göl). Denna sjö 
har fyllts ut då Gärahovs avfallsanläggning anlades på 50-talet. Kärrtorven i området är 
rester från gölen som sannolikt underlagrar fyllnadsmaterialet och deponin. 
Verksamhetsområdet är i övrigt beläget inom ett större sammanhängande område 
bestående av isälvssediment (sand). De underliggande jordarterna är således 
infiltrationsbenägna. Djupet till berg anges av SGU till 10-20 meter.  

Berggrunden i området består av granit.  

5.3 Hydrologi och hydrogeologi 

Väster om verksamhetsområdet finns två mindre sjöar – Gärahovsgölen och Yggesjön. 
Dessa sjöar mynnar i Hjortsjön. 

SGU:s grundvattenkarta anger att det i området finns en mycket stor grundvattentillgång i 
både jordlagren och berggrunden i storleksordningen 25-125 l/s (ca 2 000 – 10 000 
m3/dygn) med utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter. 

Grundvattennivån i observationsrör upp- och nedströms deponin ligger normalt ca 5 
respektive 3 meter under markytan.  
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5.4 Riksintressen 

Det aktuella verksamhetsområdet berör inga områden av riksintresse. Närmaste 
riksintresseområde är ett område strax söder om Byarum som pekats ut som riksintresse 
för naturvården. Riksintresseområdet benämns Gärahov och ligger ca 2,5 km nordväst om 
verksamhetsområdet. Detta område har pekats ut som riksintresse för sitt välbevarade 
odlingslandskap med naturbetesmarker.  

Verksamheten vid Gärahov ÅVC bedöms pga av avståndet inte påverka detta eller andra 
riksintresseområden. Detta behandlas därför inte vidare i denna MKB.  

5.5 Skyddade områden 

Samtliga skyddade områden som omnämns nedan redovisas på karta i bilaga 3.  

Ca 1,3 km väster om verksamhetsområdet finns ett vattenskyddsområde. Beslut om 
vattenskyddsområdet togs 2007.  

Ca 400 meter öster om verksamhetsområdet, på andra sidan järnvägen, finns 
naturreservatet Östermoskogen. Skogen består av gammal barrskog med ett stort antal 
sällsynta och hotade insektsarter. Området, som ligger på nära avstånd från Vaggeryds 
centrum, är också ett populärt friluftsområde.  

Ca 2,5 km nordväst om verksamhetsområdet, strax söder om Byarum, ligger 
naturreservatet Gärahovs storäng som är en av länets största slåtterängar. Området är 
även utpekat som Natura 2000-område.  

Ca 4 km öster om verksamhetsområdet finns Morarps- och Mörhultamosse som är utpekat 
som Natura 2000-område. Området har mycket höga naturvärden kopplade till naturtypen 
högmosse och dess fågelliv.  

5.6 Övriga natur- och kulturmiljövärden 

Samtliga natur- och kulturmiljövärden som omnämns nedan redovisas på karta i bilaga 3.  

Inom området för Gärahovs deponi finns en övrig kulturhistorisk lämning i form av en 
gränssten som dock inte finns kvar.  

Öster om Krokvägen finns en fornlämning i form av en offerkast.  

Öster om järnvägen finns ett stort område med skogsbrukslämningar samt flera 
torplämningar.  

5.7 Rekreation och friluftsliv 

Området runt ÅVC består av ett industriområde och bedöms inte vara av intresse för 
friluftsliv och rekreation.  

Vaggeryds kommun har inte pekat ut några områden av särskilt intresse för friluftslivet eller 
tätortsnära rekreation i sin översiktsplan.  
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5.8 Buller 

Buller vid den ÅVC alstras av: 

 Transporter till och från anläggningen 

 Transporter inom anläggningen 

 Rangering av containrar 

 Kast i containrar o dyl 

Alla transporter till och från verksamheten sker via infart från Krokvägen som, liksom ÅVC, 
är belägen inom ett industriområde med långt avstånd till bostadsbebyggelse. Andra 
verksamheter som kan orsaka buller är sortering och siktning av jordmassor och kompost 
samt kampanjvis krossning av betong och flisning av trä.  

5.9 Luft 

Det finns såvitt det är känt inga utförda luftmätningar i närheten av Gärahov ÅVC.  

5.10 Förorenade områden 

I anslutning till Gärahov ÅVC finns ett antal potentiellt förorenade områden som inte 
riskklassats enligt MIFO-metodiken samt ett objekt (Järnbacken Återvinnings AB) som 
erhållit riskklass 1, se figur 4 nedan. Gärahovs avfallsupplag (deponi) är ett av dessa 
objekt.  
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Figur 4. Karta över potentiellt förorenade områden i närheten av Gärahov ÅVC. Källa: Länsstyrelsens webbGIS. 
 

Gärahovs avfallsupplag (deponi) har använts sedan 1950-talet. De äldsta delarna av 
deponin återfinns inom de västra delarna samt i området närmast Hokvägen där infarten 
tidigare var belägen. Avfall deponerades efterhand och deponin utvidgades genom 
utfyllnad av dåvarande Spånga göl, dvs under grundvattenytan. Hushålls- och industriavfall 
blandades med schakt och täckmassor. Fram till 1986 deponerades allt avfall inom 
kommunen, även slam från reningsverken. Fr o m 1986 transporterades hushållsavfallet 
till förbränning.  

Deponin vid Gärahovs avfallsupplag stängde 2003 och sluttäckningsarbetena avslutades 
2012. Hela deponin är numera gräsbevuxen men sluttäckningen är ännu inte godkänd. 
Deponin saknar system för insamling av lakvatten och deponigas. 
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För Gärahovs avfallsupplag (anläggning 0665-60-001) finns sedan flera år tillbaka ett 
kontrollprogram som omfattar: 

 Kontroll av ytvatten och grundvatten 

 Kontroll av deponigas 

 Inhämtning av meteorologiska data 

 Sättningsmätningar 

 Krav på driftkontroll och rapportering 

 Årligt samråd med tillsynsmyndigheten 

Den senaste miljörapporten för deponin bifogas, se bilaga 4. Av denna rapport framgår 
bl a följande: 

 Sammanfattningsvis förekommer fortsatt förhöjda värden med avseende på 
konduktivitet och kloridhalt i de flesta provtagningspunkterna belägna sydväst om 
och nedströms deponin. Mycket höga och höga halter av konduktivitet förekommer 
nu i 5 av de 8 mätpunkterna. En markant haltökning (från mycket låg till måttlig) 
har även skett i referenspunkten 9813. Kloridhalterna bedöms dock vara stabila i 
de flesta punkterna. Grundvattennivåerna är lägre än normalt och i nivå med 2013 
års värden. Särskilt noteras en fortsatt avtagande grundvattennivå i rör 9304. 
Halten av ammoniumkväve klassas som mycket hög i samtliga punkter. Av 
metallerna är det särskilt nickel som förekommer i förhöjda halter. Halter över 
rapporteringsgränser i den utökade kontrollen förekommer i 9822. 

 Den 15 september 2016 började det brinna i JRAB:s återvinningsanläggning (som 
funnits på platsen sedan 2003) för brännbart avfall med kraftig rökutveckling som 
följd. Anläggningen ligger strax nedströms deponin och det är i skrivande stund 
osäkert hur branden har påverkat den omgivande miljön. Enligt uppgift från JRAB 
har undersökning av brandens påverkan på mark och grundvatten påbörjats och 
kommunen kommer att få ta del av analysresultaten allt eftersom de blir klara.  

6 Miljökonsekvenser 

6.1 Utsläpp till mark och vatten 

6.1.1 Utsläpp från släckvatten 

I händelse av brand kan dagvattnet förorenas av utsläpp från släckvatten. För att förhindra 
detta finns skyddslock tillgängliga för att vid behov täcka dagvattenbrunnarna inom 
anläggningen.  

Vid brand eller andra utsläpp inom området ska släckvattnet kunna samlas upp för att inte 
riskera utsläpp av föroreningar. Uppsamling kan ske på återvinningscentralens yta när 
dagvattenbrunnarna har tätats. Uppsamlat släckvatten kan därefter omhändertas av en 
slamsugningsbil för transport till godkänd mottagningsanläggning. 
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Mot bakgrund av ovanstående bedöms sannolikheten för utsläpp av släckvatten som liten 
och konsekvenserna som små.  

6.1.2 Recipientpåverkan 

För att uppskatta förväntade föroreningsmängder från ÅVC och påverkan på recipienten 
har föroreningsbelastningen beräknats med hjälp av schablonvärden enligt 
dagvattenmodellen StormTac. Indata för beräkningarna utgörs av areal per 
markanvändning där markanvändning Återvinningscentral har använts. I tabell 4 nedan 
visas beräknad föroreningsbelastning utifrån StormTacs modell. 
 
Tabell 4. Beräknade föroreningshalter för markanvändning  
”återvinningscentral” enligt StormTac. 

Ämne Enhet Standardhalt för ÅVC 
enligt StormTac 

TOC mg/l 24 
N mg/l 1,7 
P mg/l 0,22 
Klorid mg/l 50 
Fe mg/l 8 
As µg/l 3 
Cd µg/l 0,9 
Cr µg/l 11 

Cu µg/l 37 
Hg µg/l 0,11 
Pb µg/l 30 
Zn µg/l 220 
Olja µg/l 2000 
PAH:er µg/l 1 

 
Den verkliga halten fosfor bedöms något lägre sett till att varken hushållsavfall eller 
avloppsslam kommer hanteras vid sortergården något som kan förekomma vid vissa 
liknande avfallsanläggningar. 

Vad gäller den höga halten bly har denna även jämförts med halter från en genomfartsväg 
med <5 000 fordon/dygn. Besöksfrekvensen till ÅVC bedöms bli maximalt ca 180 
fordon/årsmedeldygn. Eftersom blyföroreningar från ÅVC troligen bedöms härröra främst 
från biltrafiken görs även här bedömningen att den verkliga halten är lägre än vad 
schablonvärdet från StormTac visar. 

Beräkning av mängden föroreningar i dagvattnet från anläggningen som leds till recipient 
baseras på en dagvattenmängd om 2 200 m3/år samt beräknade föroreningshalter enligt 
tabell 4 ovan för ett urval parametrar. Resultatet redovisas i tabell 5 nedan. 
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Tabell 5. Beräknad mängd föroreningar i  
dagvatten till recipient per år.  

Ämne Totalt per år (kg) 

TOC 52 

N 4 

P 0,5 

Klorid 109 

Fe 17 

As 0,01 

Cd 0,002 

Cr 0,024 

Cu 0,080 

Hg 0,0002 

Pb 0,07 

Zn 0,48 

Olja 4,35 

PAH:er 0,002 

 

Merparten av dagvattnet från ÅVC leds till det kommunala spillvattennätet. Endast 
dagvatten från ytorna kring containerrampen och ytan för mellanlagring av elektronikskrot 
leds till recipient. Eftersom föroreningshalterna i dagvattnet som leds till recipient bedöms 
som låga och inget ytterligare dagvatten väntas uppstå, gentemot nollalternativet, bedöms 
den sökta verksamheten ge små konsekvenser för ytvattenrecipienten.   

Då verksamhetsområdet mestadels är hårdgjort och dagvattnet, som nämnts ovan, främst 
leds till det kommunala spillvattennätet bedöms risken för att ev. föroreningar ska infiltrera 
till grundvattnet som liten. Det finns för ÅVC tydliga rutiner kring omedelbar uppsamling av 
ev. föroreningar. Miljöstationen, där farligt avfall hanteras, är invallad och försedd med en 
tät golvbrunn. Den sökta verksamheten bedöms således ge små konsekvenser för 
grundvattnet i området. 

6.2 Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft sker av damm/jordpartiklar i samband med lastning, lossning, bearbetning 
och sortering av avfall. Vidare sker utsläpp i form av avgasutsläpp från trafik till och från 
anläggningen samt från egna maskiner inom anläggningen. Egna maskiner används i liten 
omfattning till t.ex. vändning av kompost.  

Bedömningen är att under normala förhållanden kommer kompostering av park- och 
trädgårdsavfall inte att ge upphov till dålig lukt eller damning. Damning kan möjligen 
uppkomma vid krossning av betong.   



   

 
 

 

20(27) 
 
BILAGA 10 - MKB 
2017-06-01 
[UTKAST TILL TK 2017-06-02] 
TILLSTÅNDSANSÖKAN GÄRAHOV ÅVC 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

EK p:\1353\1301080_tillståndsansökan_gärahov_åvc\000\18 granskning\170602 utkast till tk\bilaga 10 - mkb gärahov åvc 2017-06-01.docx 
 

 

Den förhärskande vindriktningen inom området är dock sydväst vilket innebär att boende i 
Vaggeryds tätort i de flesta fall inte utsätts för varken ev. lukt eller  från anläggningen. 
Deponin och trädridå mot Hokvägen skärmar av och skyddar omgivning mot 
dammpartiklar.  

Den sökta verksamheten bedöms alstra marginellt mer luftföroreningar än nollalternativet 
pga en något ökad mängd transporter till och från anläggningen vid en ökad avfallsmängd. 
Miljökonsekvenserna till följd av utsläpp till luft bedöms därför som små. 

6.3 Buller 

Både ÅVC och dess tillfartsväg (Krokvägen) är belägna inom ett industriområde med flera 
liknande verksamheter med stort avstånd (ca 900 meter) till bostadsbebyggelse. Mot 
Hokvägen finns dessutom en avskärmande trädridå. Den förhärskande vindriktningen inom 
området är sydväst vilket innebär att boende i Vaggeryds tätort, som ligger söder om 
anläggningen, i de flesta fall inte utsätts för ev. buller från anläggningen. Klagomål på buller 
har inte förekommit under de år som verksamheten förekommit på platsen.  

Den sökta verksamheten bedöms alstra marginellt mer buller än nollalternativet pga en 
något ökad mängd transporter till och från anläggningen vid en ökad avfallsmängd samt 
bearbetning av avfall. Flisning och krossning av avfall, liksom vändning av kompost, 
kommer att ske kampanjvis ett fåtal gånger per år vardagar under dagtid. 
Miljökonsekvenserna till följd av buller bedöms därför som små. 

6.4 Transporter 

Transporter till och från anläggning ger upphov till bl.a. luftföroreningar, buller och 
olycksrisker.  

Ett ökat antal besökare i framtiden kommer att generera något fler fordon till och från 
området (besökare) samt även en ökad mängd tunga transporter till följd av ökade 
avfallsmängder. Detta beskrivs ovan i kap. 3.6.  

Alla in- och uttransporter till och från verksamhetsområdet kommer, som idag, att ske 
söderifrån genom ett industriområde, dvs från Krokvägen. En ombyggnad gjordes av 
anläggningen under 2008 i syfte att underlätta trafiksituationen framförallt i anslutning till 
containerrampen och för att undvika backning inom anläggningen. En stor del av den tunga 
trafiken sker på containerrampens nedre plan. 

Verksamhetsområdet liksom området runt detta får anses vara väl anpassat till en något 
ökad mängd transporter. Konsekvenserna av ökade transporter till följd av den planerade 
verksamheten bedöms därför som små.  

6.5 Skyddade områden 

Det skyddade område som möjligen skulle kunna påverkas av den planerade 
verksamheten är vattenskyddsområdet väster om verksamhetsområdet. Detta område 
ligger inom samma avrinningsområde som både ÅVC och deponin samt andra liknande 
verksamheter i närområdet. Bidraget av ev. föroreningar från ÅVC är dock mycket små i 
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förhållande till andra verksamheter. Detta bidrag bedöms heller inte öka vid framtida 
verksamhet. Konsekvenserna av den planerade verksamheten för vattenskyddsområdet 
bedöms därför som små.  

6.6 Nedskräpning 

Den dagliga driften kan resultera i nedskräpning inom och utanför anläggningen på grund 
av tappat och kringflygande material. Kommunen städar området regelbundet för att hålla 
det fritt från skräp. Rutiner för städning finns. Olaga intrång på ÅVC och den nedskräpning 
som det kan medföra förebyggs med stängsel och kameraövervakning runt anläggningen.  

6.7 Risker, hälsa och säkerhet 

6.7.1 Brand 

Största risken för omgivningspåverkan bedöms vara en brand på anläggningen.  

Bränder kan orsakas av självantändning pga värmeutvecklingen i ett upplag, gnistbildning 
vid hantering, brand i arbetsmaskiner, åsknedslag, pyromaner mm. Förutom 
rökutvecklingen som ger emissioner till luft följer även föroreningar med i släckvattnet. 
Beroende på förbränningsförloppet och materialet som brinner kan olika typer av mer eller 
mindre allvarliga föroreningar bildas.  

Det är emellertid inte vanligt med bränder på ÅVC Gärahov. Under årens lopp har endast 
en brand inträffat, i trädgårdsavfall.  

Skyddsåtgärder: 

Rökförbud råder på anläggningen och området är inhägnat med skalskydd och låst efter 
arbetstid vilket förhindrar intrång och skadegörelse. Då anläggningen är öppen finns 
personal alltid på plats. Övervakningskameror med larmfunktion finns på anläggningen.   

Stora delar av avfallet förvaras i containrar varför eventuell brand lätt kan begränsas. För 
att förhindra brandspridning mellan containrar har containrarna i möjligaste mån ställts upp 
varannan brännbar, varannan icke-brännbar. Kompost och träavfall förvaras i strängar som 
hålls väl separerade från varandra. För att förhindra utsläpp av släckvatten till recipient och 
det kommunala spillvattennätet vid händelse av brand finns lock för att stänga dagvatten- 
och golvbrunnar.  

För att undvika brand vid hantering (flisning) av trädgårdsavfall är denna anläggningsdel 
låst.  

Miljöstationens containrar är endast öppna då personal finns på plats. Stationen är utrustad 
med brandsläckare och anpassad ventilation, och utgör en egen brandcell. Själva 
miljöstationen är invallad och ev. spill leds till en tät golvbrunn som kan tömmas vid behov.  

Genom att jobba förebyggande med ett systematiskt brandskyddsarbete minskar risken för 
miljöpåverkan vid en brand. Handlingsplan för åtgärder i händelse av brand är under 
utarbetande. Brandsläckare finns på anläggningen. Brandpost finns bakom miljöstationen.   
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Vidare har personal fortlöpande kontroll på besökare och inkommande avfall. 

6.7.2 Hantering av farligt avfall och kemikalier  

Hantering av farligt avfall är en annan betydande riskfaktor, både för människa och miljö.  
Vid hantering av farligt avfall kan personalen utsättas för hälsofarliga ämnen framförallt om: 

 Avfallet är dåligt emballerat och vid omlastning av avfallet till andra behållare, t ex 
spill vid påfyllning av mindre mängder spillolja till fat 

 Explosion eller andra icke önskvärda reaktioner vid felaktig hantering eller olovlig 
avlämning 

 Större spill eller utläckage kan ske vid påkörning, i samband med brand etc. 

Skyddsåtgärder 

Personalen genomgår regelbunden arbetsmiljöutbildning. All fast personal har utbildning i 
farligt avfall samt ADR.  

Inlämning av farligt avfall sker i särskild byggnad där särskilt inlämning kontrolleras och 
omhändertas fortlöpande av personalen. Byggnaden har god ventilation för att minimera 
personalens exponering för hälsovådliga gaser mm. Portabla nödduschar finns i 
miljöstationen.  

Risken för påkörning av behållare med flytande farligt avfall bedöms som liten då dessa 
står inne i byggnaden.  

Risken för utsläpp av flytande farligt avfall till vatten eller mark bedöms som liten eftersom 
hanteringen sker i invallat utrymme med tät golvbrunn. 

Absorbtionsmedel o dyl ska finnas tillgängligt på plats i händelse av spill.  

6.8 Hushållning med energi, mark, vatten och andra resurser 

Syftet med verksamheten är att öka återvinningen av material och produkter i samhället 
genom att tillhandahålla en lättillgänglig och säker anläggning för mottagning och 
mellanlagring av icke-farligt och farligt avfall.  

Verksamheten förbrukar resurser i form av drivmedel, el och vatten i liten skala. El används 
för belysning inne och ute samt uppvärmning av personalbyggnad. Strålkastarbelysning 
utomhus under vinterhalvåret står för den största elanvändningen.  

Personalutrymmen är kopplade till kommunalt avlopp.  

Den behandling av avfallet som sker på ÅVC förbrukar inte några speciella kemikalier. 

6.9 Kontroll 

För ÅVC finns ett egenkontrollprogram (EKP) daterat 2005-07-01 som senast ändrades 
2009-04-27. Detta innehåller också drift- och skötselinstruktioner för anläggningsdelar som 
har betydelse för yttre miljön. Vid den senaste periodiska undersökningen (2014) 
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meddelade Länsstyrelsen att tekniska kontoret i första hand bör prioritera en ny 
tillståndsansökan. Enligt undersökningsledarens utlåtande kan förbättringar ske rörande 
riskanalys men i övrigt vad gäller organisation, kontroll av utrustning för miljön och kemiska 
produkter har Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, bedömts 
efterlevas. 

En uppdatering av EKP kommer att ske för den sökta verksamheten när nytt tillstånd 
erhållits. 

Vad gäller omgivningskontroll och påverkan på vatten finns ett kontrollprogram för deponin 
som redovisas årligen i förenklad miljörapport för deponin. I bilaga x redovisas miljörapport 
för år 2016.  

7 Miljömål 
Avfallshanteringen på Gärahov ÅVC berör direkt eller indirekt flera av de nationella 
miljömålen. De mål som främst berörs är:  

- God bebyggd miljö 

- Giftfri miljö 

- Levande sjöar och vattendrag 

- Begränsad klimatpåverkan 

Verksamheten på ÅVC syftar till att minska mängden avfall som går till deponi och att öka 
materialåtervinningen och energiutvinningen av avfall, vilket är i linje med målen i God 
bebyggd miljö.  

Delar av dagvattnet från ÅVC:n släpps ut i ett dike som slutligen mynnar Yggesjön som 
rinner till Hjortsjön och påverkar därmed miljömålen Giftfri miljö och Levande sjöar och 
vattendrag. Påverkan förebyggs bl.a. genom att farligt avfall och elavfall hanteras inomhus, 
att området är hårdgjort med dagvatteninsamling. Vid eventuell brand kan 
dagvattenbrunnar stängas av och släckvatten kan samlas upp.   

Insamlingen av farligt avfall på ÅVC:n bidrar till att reducera mängderna farliga ämnen och 
metaller i samhället enligt miljömålet Giftfri miljö.  

Transporterna med personbilar och tunga fordon till och från sortergården drivs till största 
delen med fossila bränslen och påverkar därmed miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 

8 Miljökvalitetsnormer 

8.1 Allmänt 

Miljökvalitetsnormer (MKN) har funnits som styrmedel i svensk lagstiftning sedan 1999 då 
föreskrifter om miljökvalitetsnormer skrevs in i miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormerna 
kan hänföras till olika EG-direktiv och dessa anger de förorenings- eller störningsnivåer 
som människor eller naturen kan utsättas för utan att det uppstår olägenheter av betydelse. 
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Nivåerna får inte överskridas (eller underskridas) efter en viss angiven tidpunkt. Det finns 
idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet samt för fisk- och musselvatten.  

Nedan kommenteras de miljökvalitetsnormer som bedöms vara relevanta för den sökta 
verksamheten. 

8.1.1 Buller 

Den 1 september 2004 trädde en förordning om omgivningsbuller i kraft (2004:675). I 
samband med detta meddelades även en miljökvalitetsnorm för buller enligt följande: ”Det 
ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa 
(miljökvalitetsnorm enligt 5 kap 2 § första stycket 4 miljöbalken)”. Med omgivningsbuller 
avses i förordningen: buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet.  

Enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller ska omgivningsbuller kartläggas och 
ett åtgärdsprogram upprättas. Syftet är att omgivningsbuller inte ska medföra skadliga 
effekter på människors hälsa. Kartläggningen ska ske i två steg och utföras av kommuner 
och Trafikverket.  

Omgivningsbuller ska som första steg kartläggas i kommuner med mer än 250 000 
invånare och ett åtgärdsprogram ska tas fram. I ett andra steg ska kartläggning ske för 
kommuner med mer än 100 000 invånare senast den 30 juni 2012 och ett åtgärdsprogram 
ska tas fram senast den 18 juli 2013. Vaggeryds kommun har en befolkningsmängd på ca 
14 000 invånare. Kommunen omfattas således inte av kravet på åtgärdsprogram för buller.  

8.1.2 Luft  

För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för ett antal parametrar, bl.a. kvävedioxid, 
metaller och partiklar. Den planerade verksamheten förväntas främst påverka 
miljökvalitetsnormerna för luft genom ökade transporter. Vägtrafiken bidrar idag med 
utsläpp av kväveoxider och kvävedioxider, partiklar, metaller, bensen och kolmonoxid. 
Gällande miljökvalitetsnormer för dessa parametrar avseende människors hälsa redovisas 
i tabell 6 nedan . 
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Tabell 6. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Parameter Medelvärdes-
tid 

MKN Anmärkning 

Kvävedioxid 1 år 40 µg/m3  

Svaveldioxid 1 dygn 100 µg/m3 Värdet får överskridas 7 ggr/kalenderår 
förutsatt att föroreningsnivån aldrig 
överskrider 125 µg/m3 mer än 3 
ggr/kalenderår. 

Bly 1 år 0,5 µg/m3  

Arsenik 1 år 6 ng/m3  

Kadmium 1 år 5 ng/m3  

Nickel 1 år 20 ng/m3  

Partiklar (PM10) 1 år 40 µg/m3  

Partiklar (PM2,5) 1 år  25 µg/m3 Får ej överskridas from 1 januari 2015.  

Bensen 1 år  5 µg/m3  

Kolmonoxid 8 tim/1 dygn 10 mg/m3  

 
Gärahov ÅVC kan inte förväntas bidra mer än marginellt till utsläppen av dessa 
föroreningar och därmed till att gränsvärdena för miljökvalitetsnormer skulle nås. 

8.1.3 Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten utrycker den kvalitet en vattenförekomst (yt- eller 
grundvatten) ska ha vid en viss tidpunkt. Innan en miljökvalitetsnorm fastställs måste 
vattnets nuvarande status undersökas, klassificeras och påverkan ska bedömas. 
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015, om 
inte undantag beslutas, och att statusen inte får försämras.  

Samtliga vattenförekomster i Sverige har statusklassats av vattenmyndigheterna. Av 
praktiska skäl har inte alla sjöar och vattendrag klassats som vattenförekomster utan en 
nedre storleksgräns har satts. Statusklassning och hur miljökvalitetsnormer ska fastställas 
för ytvatten (sjöar och vattendrag) regleras förutom i förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön även i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19).  

För ytvatten (sjöar och vattendrag) bedöms både ekologisk status och kemisk status. Den 
ekologiska statusen utgör en sammanvägd bedömning av:  

- Biologiska kvalitetsfaktorer 

- Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 

- Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 



   

 
 

 

26(27) 
 
BILAGA 10 - MKB 
2017-06-01 
[UTKAST TILL TK 2017-06-02] 
TILLSTÅNDSANSÖKAN GÄRAHOV ÅVC 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

EK p:\1353\1301080_tillståndsansökan_gärahov_åvc\000\18 granskning\170602 utkast till tk\bilaga 10 - mkb gärahov åvc 2017-06-01.docx 
 

 

Klassificeringen av ekologisk status omfattar klasserna hög, god, måttlig, otillfredsställande 
eller dålig ekologisk status.  

Den kemiska statusen grundas på halter av ett antal prioriterade ämnen eller 
ämnesgrupper samt ytterligare åtta andra substanser. Ämnena och ämnesgrupperna finns 
redovisade i ett dotterdirektiv (2008/105/EG) till vattendirektivet. Kemisk ytvattenstatus 
klassificeras som god eller uppnår ej god status.  

Grundvatten klassificeras såväl kemiskt som kvantitativt. Klassificeringen av kemisk och 
kvantitativ grundvattenstatus baseras på bedömningsgrunder från SGU (SGU, 2013). 

Kemisk grundvattenstatus klassificeras som god eller otillfredställande. Kvantitativ 
grundvattenstatus klassificeras som god eller uppnår ej god status.  

För att en grundvattenförekomst ska uppnå god kvantitativ status får inte uttagen vara 
större än nybildningen av grundvatten eller så stora att flödesriktningar ändras så att 
saltvatten eller andra föroreningar kan tränga in. Grundvattennivån får inte heller förändras 
så att det medför att god ekologisk status inte nås i ytvatten som är förbundna med 
grundvattenförekomster eller att grundvattenberoende terrestra ekosystem tar skada. 

Klassificeringen av kemisk grundvattenstatus baseras på bedömning av parametrar som 
t.ex. kväve, metaller, organiska och oorganiska ämnen och bekämpningsmedel.  

Hjortsjön (SE637578-139974), som står i kontakt med de diken till vilka dagvatten från 
containerrampen och elektronikskroten rinner, är utpekad som en vattenförekomst. 
Vattenförekomsten har en god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status.  

ÅVC är belägen inom en stor grundvattenförekomst benämnd Värnamo-Ekeryd 
(SE636264-139799). Dess kemiska och kvantitativa status har klassats som god.  

Merparten av dagvattnet från ÅVC leds till det kommunala spillvattennätet. Endast 
dagvatten från ytorna kring containerrampen och mellanlagring av elektronikskrot leds till 
recipient (dike nordväst om ÅVC som leder till Yggesjön som står i kontakt med Hjortsjön). 
Eftersom föroreningshalterna i dagvattnet som leds till recipient bedöms som låga och inget 
ytterligare dagvatten väntas uppstå, gentemot nollalternativet, bedöms den sökta 
verksamheten inte påverka möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna för 
ytvattenförekomsten Hjortsjön.  

Då området för ÅVC är hårdgjort och dagvattnet främst leds till det kommunala 
spillvattennätet bedöms risken för att ev. föroreningar ska infiltrera till grundvattnet som 
låga. Det finns för ÅVC tydliga rutiner kring omedelbar uppsamling av ev. spill. 
Miljöstationen, där farligt avfall hanteras, är invallad och försedd med en tät golvbrunn. Den 
sökta verksamheten bedöms således inte påverka möjligheterna att nå god kemisk status 
i grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd. Grundvattenförekomstens kvantitativa status 
bedöms inte påverkas då något uttag av grundvatten inte kommer att ske. 
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9 Samlad bedömning 
Miljöpåverkan på yt- och grundvatten bedöms bli liten då mängden dagvatten från området 
till recipient är liten och föroreningshalterna i dagvattnet låga. Den största risken för 
förorening finns i händelse av brand men genom ett förebyggande brandskyddsarbete 
minskar risken för brand. Det finns en brandpost på området och eventuellt släckvatten kan 
samlas upp inom området. Den planerade verksamheten bedöms således inte påverka 
möjligheten att innehålla miljökvalitetsnormerna för varken grundvatten eller ytvatten. 

Den sökta verksamheten bedöms medföra marginellt mer luftföroreningar än 
nollalternativet pga en något ökad mängd transporter till och från anläggningen vid en ökad 
avfallsmängd. Miljökonsekvenserna till följd av utsläpp till luft bedöms därför som små. 

Den sökta verksamheten bedöms alstra marginellt mer buller än nollalternativet pga en 
något ökad mängd transporter till och från anläggningen vid en ökad avfallsmängd samt 
bearbetning av avfall. Flisning och krossning av avfall, liksom vändning av kompost, 
kommer att ske kampanjvis ett fåtal gånger per år vardagar under dagtid. 
Miljökonsekvenserna till följd av buller bedöms därför som små. 

Verksamhetsområdet liksom området runt detta får anses vara väl anpassat till en något 
ökad mängd transporter. Konsekvenserna av ökade transporter till följd av den planerade 
verksamheten bedöms därför som små.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de positiva konsekvenserna av ett förnyat tillstånd 
för Gärahov ÅVC överväger de negativa konsekvenserna av densamma.  

10 Referenser 
Länsstyrelsen webbGIS, 2017. http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/jonkoping/webbkarta/ 

SGU, 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU rapport 2013: 01.  

Vaggeryds kommun, 1982. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
stadsägan 334 mfl å Gärahovsområdet i Vaggeryd, Vaggeryds kommun 

Vaggeryds kommun, 2004. Detaljplan för del av Gärahov 2:1 f.d. avfallsanläggning 
Vaggeryds kommun, 2012. Översiktsplan. 

VISS, 2017. Vatteninformationssystem Sverige, http://viss.lansstyrelsen.se/ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 

2017-04-24  1(2) 

  

 

 Tekniska utskottet 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 

 

Medborgarförslag – Hastighetsbegränsande 
åtgärder på Bondstorpsvägen, dnr TU 2017/027 
 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med 

hänvisning till tekniska utskottets svar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-01-04 med förslag att anordna 

någon form av hastighetsbegränsad åtgärd på Bondstorpsvägen. 

Anledningen är att det finns många barnfamiljer längs med 

Bondstorpsvägen och vägen är i princip helt rak och inbjuder därmed till 

högre hastigheter än tillåtet. Önskemål framförs också om anläggande av ny 

lekplats vid Bondstorpsvägen. 

 

Resultat från genomförd hastighetsmätning på Bondstorpsvägen redovisades 

för tekniska utskottet 2017-03-07. Det finns framför allt 

trafiksäkerhetsrisker i form av en skola med mycket barn i området, och 

många som parkerar sina fordon längs med gatan. Vaggeryds expansion de 

senaste åren på området Västra strand har medfört en ökad trafik på 

Bondstorpsvägen.  

 

Tekniska kontoret har för avsikt att förbättra skyltningen och linjemålningen 

för vägen som en första åtgärd. I samband med att nya detaljplaner tas fram 

för bostadsområden västerut ska ett förslag om att flytta ut tätortsgränsen 

också tas fram. Detta innebär att gränsen för 50 km/timme kommer läggas 

längre västerut. Trafiksäkerheten kommer också att ses över i samband med 

kommande trafiksäkerhetsprogram. 

 

Det finns idag en lekplats i området vid Bäckalyckevägen så tekniska 

kontoret ser inte att det finns behov av ytterligare en lekplats.  

 

Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-01-04, dnr KS 2017/016. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 §5, dnr KS 2017/016. 

Kommunledningskontorets skrivelse 2017-02-14, dnr KS 2017/016. 

Tekniska utskottets beslut 2017-03-07 §26, dnr TU 2017/027. 

 

Hans Göransson 

Gatu- och parkchef 

Tekniska kontoret 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-03-07 § 026 TU 2017/027 3(9) 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Medborgarförslag – Bondstorpsvägen,  
dnr TU 2017/027 
 
Tekniska utskottets beslut 
Uppdra till gatu- och parkchefen att ta fram förslag på lösningar utifrån 

genomförd diskussion. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-01-04 med förslag att anordna 

någon form av hastighetsbegränsad åtgärd på Bondstorpsvägen. 

Anledningen är att det finns många barnfamiljer längs med 

Bondstorpsvägen och vägen är i princip helt rak och inbjuder därmed till 

högre hastigheter än tillåtet.  Kommunfullmäktige överlämnade 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen och för besvarande av tekniska 

utskottet 2017-02-15. 

 

Resultat från genomförd hastighetsmätning redovisades. Det finns framför 

allt trafiksäkerhetsrisker i form av en skola med mycket barn i området, och 

många som parkerar sina fordon längs med gatan. 

 

Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-01-04, dnr KS 2017/016. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 §5, dnr KS 2017/016. 

Kommunledningskontorets skrivelse 2017-02-14, dnr KS 2017/016. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att gatu- och parkchefen får ta fram förslag på åtgärder 

utifrån tekniska utskottets diskussion. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 

 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 









 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 

2017-06-02  1(1) 

  

 

 Tekniska utskottet 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 

 

Medborgarförslag – Sänkt hastighetsbegränsning i 
Bondstorp, dnr TU 2017/047 
 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-03-20 om att sänka hastigheten 

inom Bondstorps tätort. Anledningen är att det bor flera barnfamiljer där, att 

det är skolväg och att vägrenen är smal. 

 

Kommunfullmäktige avslog 2015-05-25 § 61 tidigare förslag om sänkt 

hastighet i Bondstorp och tekniska utskottet ser idag ingen anledning att 

ompröva det beslutet. 

 

Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-03-20, dnr KS 2017/085. 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25 §61, dnr KS 2015/148. 

 

 

Hans Göransson 

Gatu- och parkchef 

Tekniska kontoret 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2015-05-25 § 061 2015/148 4 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Medborgarförslag – Hastighetssänkning inom 
Bondstorps tätort 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30, § 028 där kommunfullmäktige har 

tagit ställning till hastigheterna för trafiken genom våra tätorter. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2015-04-26 med förslag att 

kommunfullmäktige beslutar att en hastighetsbegränsning inom Bondstorps 

tätort införs, enligt tekniska utskottets utarbetade förslag i dialog med 

trafikverket och enligt kommunstyrelsens beslut 2014-06-04, § 107.  

D.v.s. den nuvarande hastigheten 50 km sänks till 40 km på vägarna inom 

Bondstorps tätort med undantag av sträckningen förbi skolan som förblir  

30 km. 

 

Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag daterad 2015-04-26 

Kommunfullmäktiges presidie förslag till kommunfullmäktige  

daterad 2015-05-25 







 

Datum  Beteckning/Dnr Sida 

2017-04-10 2017/085 1(1) 

 
Tekniska utskottet 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-781 00 0370-781 55 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 

 

 

 
Medborgarförslag – Sänk hastighetsbegränsningen från 50 km 
till 40 km inom Bondstorps tätort 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27, § 032 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 

 

Enligt beslut i kommunstyrelsens tjänstemannaberedning den 10 april 2017 

överlämnas bif. ärende till tekniska utskottet för upprättande av förslag på 

svar till kommunstyrelsen senast den 8 september 2017. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Rose-Marie Moberg 

Förvaltningssekreterare 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum  Sida 

2017-06-02  1(2) 

  

 

 Tekniska utskottet 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 

 

Utvecklingsplan för allmänna kommunala 
aktivitetsplatser och lekplatser, dnr KS 2010/269 
 

Förslag till beslut 
Fastställa utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser 

och lekplatser utifrån kommunstyrelsens beslut 2017-01-11 §19 om 

tillägg. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog ny policy för allmänna kommunala 

aktivitetsplatser och lekplatser 2015-09-28. Med utgångpunkt från policyn 

har en utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och 

lekplatserna tagits fram. Planen grundar sig förutom diskussioner i tekniska 

utskottet och kultur- och fritidsnämnden på studiebesök i andra kommuner, 

inläsning av andra kommuners lekplatsprogram och inventering av 

kommunens befintliga lekplatser. Utvecklingsplanen beskriver övergripande 

hur allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser ska placeras, 

utformas och utvecklas på längre sikt (omkring 10 år). 

 

Den övergripande målsättningen för Vaggeryds kommuns allmänna 

kommunala lekplatser är att: 

De ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och med olika 

förutsättningar, där lek kan stimulera dem i deras fysiska (motoriskt och 

hälsomässigt) och psykiska (personligt och i samspel med andra barn och 

vuxna) utveckling. 

 

Kommunstyrelsen fastställde 2017-01-11 § §19 utvecklingsplan för 

allmänna kommunala lekplatser och aktivitetsplatser enligt upprättat förslag 

med tillägget att Byarum tas med i planen. 

 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut § 92 2010-09-22, om att ta fram en 

utvecklingsplan, dnr KS 2010/269. 

Lekplatsutredning för Vaggeryds kommun från 2012-11-14. 

Tekniska utskottets beslut § 108 2012-11-14, om studiebesök. 

Lekplatsutredning med kartmaterial från 2013-04-17. 

Tekniska utskottets beslut § 30 2013-04-17, om samverkan med barn- och 

utbildningsnämnden. 

Tekniska kontorets förslag till Lekplatspolicy från 2013-10-11. 

Tekniska utskottets beslut § 87 2013-10-23 om remittering av förslag till 

Lekplatspolicy. 
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Remissvar från kultur- och fritidsnämnden, handikapprådet och barn- och 

utbildningsnämnden. 

Tekniska utskottets beslut § 3 2014-01-23 om Lekplatspolicy. 

Kommunstyrelsens beslut § 44 2014-03-05 om remiss till partigrupperna. 

Kommunstyrelsens beslut § 88 2014-05-07 om förlängning av remisstid. 

Kommunstyrelsens beslut § 138 2014-09-10 om återremiss till tekniska 

utskottet. 

Tekniska utskottets och kultur- och fritidsnämndens diskussion om 

aktivitetsplatser 2014-12-11. 

Förslag till Policy för aktivitetsplatser, lekparker och utegårdar på remiss till 

barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 2015-03-09. 

Remissvar från kultur- och fritidsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden. 

Tekniska utskottets beslut § 62 2015-08-25 om nytt förslag till Policy för 

allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. 

Kommunstyrelsens beslut § 161 2015-09-09 om Policy för allmänna 

kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. 

Kommunfullmäktigesbeslut § 95 2015-09-28 om Policy för allmänna 

kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. 

Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 § 49 om utvecklingsplan för 

allmänna kommunala lekplatser. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-06-29 §8 5 om utvecklingsplan för 

allmänna kommunala lekplatser, dnr KFN 2014/099. 

Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 § 61 om utvecklingsplan för 

allmänna kommunala lekplatser. 

Kultur- och fritidsnämndens berednings beslut 2016-10-26 § 133 om 

utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser, 

dnr KFN 2014/099. 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-11-29, § 102. 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11 § §19 om utvecklingsplan för 

allmänna kommunala lekplatser och aktivitetsplatser. 

 

 

Hans Göransson 

Gatu- och parkchef 

Tekniska kontoret 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utvecklingsplan för 
allmänna kommunala 
aktivitetsplatser och 
lekplatser 
 
 
  

 

 

Fastställd av 
Kommunstyrelsen 2017-01-11 § 19 
Tekniska utskottet 2017-06-13 § 69 
 
Diarienummer KS 2010/269 
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BAKRUND 
I Vaggeryds kommun finns idag ett tjugotal allmänna kommunala lekplatser som 
förvaltas av tekniska kontoret. Många av dessa har funnits i många år och har en 
traditionell och likartad utformning. I samband med att samhällena och 
bostadsområdena utvecklas har behovet av en generell översyn över lekplatsernas 
placering, utformning och förvaltning ökat. 2015-09-28 antog Kommunfullmäktige 
en ny policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. 
 
I Policyn tydliggörs vem som ansvarar för vad inom detta område där flera 
förvaltningar på olika sätt kan bidra med kompetens och resurser fördelas ansvaret 
på följande sätt: 
 
• Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskolor och skolors 

pedagogiska utegårdar/skolgårdar. 
• Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för aktivitetsplatserna i Skillingaryd 

och Vaggeryd, samt kommunens badplatser. 
• Tekniska utskottet ansvarar för kommunens allmänna lekplatser för barn. 
 
Policyn tydliggör också att den inte omfattar Barn- och utbildningsnämndens 
ansvar för förskolor och skolors utegårdar som hör samman med den pedagogiska 
verksamheten. 
 
Med utgångpunkt från policyn har denna utvecklingsplan för de allmänna 
kommunala lekplatserna tagits fram. Planen grundar sig förutom diskussioner i 
tekniska utskottet på studiebesök i andra kommuner, inläsning av andra 
kommuners lekplatsprogram och inventering av kommunens befintliga lekplatser. 
Utvecklingsplanen beskriver övergripande hur de allmänna kommunala 
lekplatserna ska placeras, utformas och utvecklas på längre sikt (omkring 10 år). 
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för aktivitetsplatser i Vaggeryds kommun. 
Inriktningen för dessa platser är att stimulera alla åldrar till fri fysisk och kreativ 
aktivitet. Aktivitetsplatserna ska vara en plats för möten mellan människor, en plats 
för vila och rörelse. Utformningen ska utgå från ett genussmart förhållningssätt. 
Platserna ska skapa tillgänglighet (integration, WiFi, HotSpot).  
 
Ledorden är: 
kreativiet, träning och motion, lek, utmaningar, tävling, skugga, årstider, 

flexibilitet, möjligheter till att äta, säkerhet och trygghet (inkl. belysning), hälsa, 

socialt, kommunikation, spontanitet, musik, ljud och tystnad, möten, 

uppträdanden samt hygien. 

 
Den övergripande målsättningen för Vaggeryds kommuns allmänna kommunala 
lekplatser är att: 
 
De ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och med olika förutsättningar, 

där lek kan stimulera dem i deras fysiska (motoriskt och hälsomässigt) och 

psykiska (personligt och i samspel med andra barn och vuxna) utveckling. 

 

  



 

 
2 
 

PLACERING  
Flera faktorer har betydelse när det gäller planering och placering av och allmänna 
kommunala lekplatser i Vaggeryds kommun. Kommunen har en yta på ca 830 
kvadratkilometer med flera tätorter och en levande landsbygd. 
 
Målsättningen är att det ska finnas en aktivitetsplats vardera i kommunens största 
samhällen, Skillingaryd och Vaggeryd.  
Skillingaryd – Gropabäcken i anslutning till mejeritomten. 
Vaggeryd – I området kring familjecentralen. 
 
Kommunens allmänna lekplatser ska finnas i alla större boendeområden i 
kommunen, Bondstorp, Hok, Klevshult, Skillingaryd och Vaggeryd. Placeringen 
av en allmän kommunal lekplats ska ta hänsyn till förskola/skolas placering, men 
förskola/skolan ska inte ersätta en kommunal allmän lekplats.  
 
Placeringen måste ta hänsyn till vart människor faktiskt bor, människors olika 
åldrar och möjligheter att förflytta sig, närhet till andra liknande miljöer 
(förskola/skola, friluftsområden), närhet till industriområden och trafik med mera. 
Kommunen ska sträva efter att placera allmänna kommunala lekplatser så att man 
kan förflytta sig till och mellan dem genom stråk av gång- och cykelvägar. Närhet 
till grönytor och parkmiljö med avstånd till industri och trafikmiljöer ska beaktas.  
 
Utgångspunkten för planering och placering av kommunala allmänna lekplatser är 
att avståndet till en lekplats inte bör vara större än att ett barn i skolåldern själv ska 
kunna gå dit. Ett skäligt avstånd anses därför att barn inte ska ha längre än omkring 
600 meter till närmaste allmänna kommunala lekplats. Vardaglig lek/närlek bör 
lösas på, eller i närheten av, den egna fastigheten. 
 

PLANERING 
Aktivitetsplatser 
Aktivitetsplatsernas exakta placering och utformning kommer att tas fram efter 
hand som respektive område växer fram. Inriktningen på aktivitetsplatserna ska 
vara olika. 
 
I Skillingaryd ska aktivitetsplatsen utformas i naturmaterial och efter topografin på 
platsen. Det kan bli stubbar att hoppa på i bäcken, hängbroar i träd, klätterredskap i 
naturmaterial m.m. Skaterampen i Skillingaryd flyttas från pocketparken till 
aktivitetsplatsen vid mejeritomten. 
 
Aktivitetsplatsen i Vaggeryd kommer att ha en annan inriktning med en mer 
traditionell utformning. Tanken är en mer tillrättalagd utrustning, samt en kulturell 
inriktning med dansmöjligheter och framträdandemöjligheter med 
scen/trapp/läktare/parkour-del. Tillrättalagd utrustning kan vara färdiga lusthus för 
dans, möjlighet till att koppla upp sig med musik, klättervägg, olika ytor för olika 
aktiviteter. 
 
Lekplatser 
Med ett tjugotal lekplatser i kommunen som delvis är i behov av renovering har 
tekniska utskottet i och med denna utvecklingsplan ett perspektiv på omkring tio år 
då de flesta lekplatser i kommunen ska vara utbytta. Detta betyder att tekniska 
kontoret har omkring två lekplatser per år att arbeta aktivt med.  
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En del behöver bara renoveras och byggas om, en del behöver flyttas och en del 
kan slås ihop. Med nedanstående plan preciserar tekniska utskottet i vilken ordning 
och på vilket sätt lekplatserna ska utvecklas i kommunen. Beroende på olika yttre 
omständigheter såsom ekonomiska förutsättningar, utveckling av nya 
bostadsområden etc. kan detaljerna i planen att behöva ändras. I samband med det 
årliga budgetarbetet fastställs vilken/vilka lekplatser som ska byggas om. 
 
Lekplatsernas exakta placering och utformning kommer att tas fram efter hand som 
ombyggnaden ska göras. Planen anger ungefärlig placering och inriktning. Viss 
utveckling innebär större förändringar och kommer att kräva längre förberedelsetid 
medan mindre justeringar kan göras snabbare. 
 

LEKPLATSUTFORMNING 
Lekplatsernas utformning och innehåll kommer med denna lekplatsplan att ändra 
inriktning något. Tanken är att platsen i högre grad ska styra utformning och 
innehåll. Miljöerna runt lekplatsen och den naturliga terrängen ska styra. Naturliga 
inslag ska behållas såsom äldre träd, höjdskillnader, berg eller bäckar. Där det är 
lämpligt kommer lekplatsen att utformas längs med en gång- och cykelväg i ett 
längre stråk med flera olika ”stationer”. Lekplatserna ska vara mer rumsligt 
integrerade för att främja lokal förankring, integration och öka tryggheten i 
området. Tanken är också att i högre grad använda platsens naturliga 
förutsättningar för att stimulera och inspirera barnens lek och utveckling. 
 
Det finns också en ambition att lekplatserna ska variera så att de inte ser precis lika 
ut. Genom ett varierat utbud av lekplatser och lekredskap kan möten mellan olika 
barn stumuleras. Tillgängligheten både till lekplatsen och på lekplatsen kan 
möjliggöras och attrahera fler barn. På lekplatsen ska det finnas utrymme för möten 
mellan barn och vuxna. De ska kunna fungera som mötesplatser och broar över 
generations- och kulturgränser. 
 
Vissa basdelar kommer att finnas på varje lekplats såsom lekredskap i form av 
gunga, rutschkana eller klätterställning, en plats att sitta, äta och träffas, en öppen 
lekyta för spel och spring i benen, en anslagstavla för information och egna 
teckningar, samt belysning. Därutöver ska någon form av väderskydd, samt boll- 
och lekplank finnas. I första hand ska man kunna ta sig till lekplatsen via 
anslutande gång- och cykelvägar, men det bör också gå att ta sig dit med bil för de 
barn som sitter i rullstol eller de som kommer lite längre ifrån. 
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BONDSTORP 
I Bondstorp finns den allmänna kommunala lekplatsen vid Ekbacken. 
 

 
 
Lekplatsen placering är bra utifrån att den ska vara tillgänglig inom 600 meter för 
ortens invånare och ligger centralt i orten. Idag är lekplatsen något sliten och 
traditionellt utformad. En framtida modernisering skulle kunna innebära att vissa 
lekredskapen bytas ut och spridas lite mer, samt att en picknick- och grillplats 
anläggas i anslutning till Ekbacken och angränsande hagmark. Utgångspunkten för 
utvecklingen kan vara ett ett naturtema kring fåglar och vatten. 
 
Namn: Ekbacken 
 

HOK 
Idag finns det två allmänna kommunala lekplatser i Hok. En vid Björkvägen och en 
vid Transtigen. 
 
Lekplatsen vid Björkvägen ligger omgärdad av villor och är i huvudsak endast 
attraktiv för de kringboende. Villavägar omgärdar området som delvis används 
som långtidsparkering för de som bor runt lekplatsen (husvagnar, släpkärror etc). 
 

 
Björkvägen i Hok 
 
Lekplatsen vid Transtigen ligger bättre till än den på Björkvägen. Den ligger lite 
högre och ingår i ett större grönområde. Gång- och cykelvägar ansluter liksom 
villaväg med återvändsgränd. Skolan ligger dock väldigt nära så den attraherar 
mest de närboende. 
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Transtigen i Hok 
 
Större vägar och järnvägen gör att Hok som ort är väldigt uppdelat för att hitta en 
bra naturlig placering för en central lite större områdeslekplats. Två lite större 
bostadsområden delas av järnväg och industrier. I det södra området finns skolans 
utegård så en mer central placering är önskvärd. Idrottsplatsen ligger på andra 
sidan järnvägen lite längre norr ut.  
 
Utvecklingsplanen är att befintliga lekplatser slås ihop och placeras på en mer 
central plats i Hok. Vid runstenen i Hok. Där går cykelvägen under järnvägen och 
hållplatser till kollektivtrafiken finns in närheten. En ny mer centralt belägen 
lekplats tror vi skulle locka fler besökare och kunna bli en ny mötesplats på orten.  
 
Det negativa med en placering vid runstenen är den närbelägna industri som finns. 
Även järnvägen ligger relativt nära, vilket den gör på många platser i Hok. Detta 
skulle dock kunna dämpas detta genom mindre plank, vallar och vegetation. 
Kanske någon form av ”amfiteater”. Den nya lekplatsen skulle förslagsvis utformas 
med ett tema kring historia och viktigatiden för att knyta an till runstenen på 
platsen. De befintliga lekplatserna avvecklas efter det att den nya byggts upp. 
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. 
 
Namn: Runstenen 
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KLEVSHULT 
I Klevshult finns en lekplats som är integrerad med skolan och förskolan, samt en 
allmän kommunal lekplats vid Ljunggatan. Lekplatsen vid Ljunggatan ligger öppet 
men ändå instängt för andra besökare än de som bor precis intill. Lekplatsen är 
traditionellt utformad. Villagator omgärdar delvis området som också används som 
parkering.  
 

 
Ljunggatan i Klevshult 
 
Lekplatsen flyttas till en mer central plats i Klevshult för att skapa en större 
områdeslekplats. Vid Hagshultsvägen blir den mer tillgänglig för hela orten och 
kunna utvecklas som en mötesplats med nya lekredskap. Närheten till Tures torg 
med busshållplats och tågstation är en fördel. Eventuellt kan temat för lekplatsen 
vara transport och trafik. Den befintliga lekplatsen avvecklas efter det att den nya 
byggts upp. 
 

 
Hagshultsvägen i Klevshult 
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Namn: Lastbilen 
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SKILLINGARYD 
Idag finns det sju allmänna kommunala lekplatser i Skillingaryd. De är inte riktigt 
jämnt fördelade geografiskt på orten som är väldigt långsmal. Två lekplatser 
planeras slås ihop till en större lekplats i norra delen av Skillingaryd. Och två 
lekplatser planeras slås ihop till en större i sydvästra Skillingaryd. Det saknas en 
lekplats i centrala Skillingaryd där en större aktivitetsplats i gropabäcken nu 
planeras. En del av aktivitetsplatsen kommer att bestå av en lekplats för barn. 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för framtagandet av aktivitetsplatsen. 
 
Norra Skillingaryd - Alshult och Tallbacken 
Lekplatserna i norra Skillingaryd ligger dels vid Alshultsområdet och dels vid 
Tallbacken. Lekplatsen i Alshult är väldigt liten och ligger väldigt nära privata 
tomter. Utvecklingsmöjligheterna för lekplatsen är mycket begränsade. 
 

 
Alshult i Skillingaryd 
 
Lekplatsen Tallbacken i norra Skillingaryd ligger precis intill en förskola och är 
omgärdad av villagator.  
 

 
Tallbacken i Skillingaryd 
 
Lekplatserna Alshult och Tallbacken slås ihop och flyttas till nordväst om 
gångtunneln under motorvägen till Fågelforsdammen. En mer utvecklingsbar plats 
som angränsar till det välbesökta Fågelforsområdet. Temat kan vara natur, skog, 
sagoväsen. De befintliga lekplatserna avvecklas efter det att den nya byggts upp. 
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Gång- och cykelvägen mot tunneln under motorvägen 
 
Namn: Fågelfors 

Lagagatan 
Lekplatsen vid Lagagatan har en bra befintlig placering och används flitigt. Den 
behöver dock rustas upp och till exempel tillföra ett ”bullerplank”mot motorvägen. 
Temat föreslås vara transport och trafik. 
 

 
Lagagatan i Skillingaryd 
 
Namn: Bussen  
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Fåglabäck 
Fåglabäcksområdet är relativt nytt och håller fortfarande på att utvecklas. Läget på 
områdets lekplats är bra liksom standarden. Den kan dock utvecklas med bättre 
sittplatser etc. Tema kring blommor och ängar. 
 

 
Fåglabäck i Skillingaryd 
 
Namn: Smörblomman 

Marielund 
I Marielundsområdet finns sex grönytor som skulle kunna användas för 
lekplatsmiljöer. Idag finns en mer traditionell lekplats i en yta och en fotbollsplan i 
en annan. Planen är att utveckla ett ”lekplatsstråk” i området där det finns olika 
stationer i flera av grönytorna. Området där dagens lekplats är belägen är något 
kuperad och det skulle behållas och kanske förstärkas.Temat kan då vara berg och 
höjder och eventuellt klättring. Grönytan mellan dessa är mindre men skulle också 
kunna användas för till exempel ett klätterredskap. 
 

 
Marielund (västra) i Skillingaryd 
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Marielund (östra) i Skillingaryd 
 
 

 
Marielund (mitten) i Skillingaryd 
 
Namn: Höjden 
 

Önnemovägen och Femkampen 
I sydvästra Skillingaryd finns Önnemovägen, Femkampsområdet och Eksområdet. 
I områdena finns både skola och förskola, och två allmänna kommunala lekplatser. 
En mellan Önnemovägen och en förskola. Den är modernt utformad, har en bra 
placering och är i bra skick. Den ligger dock väldigt nära en förskola. 
 

 
Önnemovägen i Skillingaryd 
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Den andra allmänna kommunala lekplatsen ligger mitt i femkampsområdet och har 
en relativt bra placering, men attraherar troligen endast de närboende då den är lite 
instängd i villaområdet. Lekplatsen är sliten och traditionellt utformad. 
 

 
Femkampen i Skillingaryd 
 
Dessa lekplatser slås ihop och flyttas till en något mer cental plats mellan de tre 
områdena vid gång- och cykelvägen och en liten bäck. Nackdelen med placeringen 
är en närbelägen industri som bör avgränsas med plank eller liknande. Temat 
föreslås till djur och natur. De befintliga lekplatserna avvecklas efter det att den 
nya byggts upp. 
 
 

  
Norr om Femkampen i Skillingaryd 
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Namn: Femkampen 

VAGGERYD 
I Vaggeryd är de åtta allmänna kommunala lekplatserna inte jämnt fördelade 
geografiskt. I vissa områden är det tätt mellan lekplatserna, medan andra områden 
saknar en närbelägen lekplats helt. Nedanstående omfördelning av lekplatserna inom 
Vaggeryds tätort planeras. En utgångpunkt har bland annat varit diskussionerna om 
utvecklingen av nya bostadsområden och en centralt belägen aktivitetsplats. Kultur- 
och fritidsnämnden ansvarar för framtagandet av aktivitetsplatsen. 

Centrum – Folkets Hus och Bäckalyckevägen 
Lekplatsen vid Folkets hus är bra placerad ur tillgänglighetsperspektiv. Den nås 
både med bil, cykel och till fots. Ändå ligger den lite vid sidan av och störs inte 
nämvärt av närliggande trafik. Lekplatsen vid Bäckalyckevägen är inte lika 
tillgänglig utan svår att hitta till med bara en liten grusväg mellan villorna. 
 
Lekplatsen vid Folkets hus bör med tanke på sitt centrala, tillgängliga och vackra 
läge utvecklas till en ”centrumlekplats” . Den ska utvecklas till en lekplats som helt 
utformas ur tillgänglighets perspektiv med särskild matta för rörelsehindrade. Tema 
centrum och hus. 
 

 
Folkets Hus i Vaggeryd 
 
Lekplatsen innanför Bäckalyckevägen är mycket instängd mellan villorna. Den är 
mycket svår att hitta om man inte bor precis intill. Den är traditionellt utformad och 
börjar bli sliten. Lekplatsen avvecklas när intilliggande lekplatser har byggts ut. 
 

 
Bäckalyckevägen i Vaggeryd 
 
Namn: Centrum 
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Torsbo 
Lekplatsen på Torsbo-området ligger visserligen ganska centralt i området. Platsen 
är dock inte särskilt tillgänglig.  Lekplatsen avvecklas när intilliggande lekplats 
läng Hjortsjön har byggts ut. 
 
 

 
Torsbo i Vaggeryd 
 
För att använda Hjortsjöns attraktivitet förläggs istället att ”ett lekplatsstråk” 
någonstans mellan Fenix och badplatsen, vilket skulle öka områdets 
rekreationsmöjligheter ytterligare. Tanken med lekplatsen är att dra ut den på en 
längre sträcka med till exempel någon form av ”hinderbana”, eller med flera olika 
”lekstationer”. Ett fisktema ses som naturligt in den omgivningen.  
 

  
Hjortsjön i Vaggeryd 
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Flera olika platser kan användas för lek längs med Hjortsjön i Vaggeryd 

 
Namn: Fisken
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Linnarbäcken 
Parken kring Linnarbäcken är ett trivsamt område som kan användas mer genom 
att bland annat utveckla lekplatsen i området. Området skulle kunna utvecklas som 
ett utflyktsmål för till exempel förskolor. Temat skulle kunna vara sagor och 
sagoväsen, men också kojor. 
 

 
Linnarebäcken i Vaggeryd 
 
Namn: Linnarbäcken 
 

Södra Park – Kvarnen, Åviksstigen, Dammgatan 
och Masmästaregatan 
I Södra Park-området finns idag fyra allmänna kommunala lekplatser i varierande 
skick. Kvarnen ligger på en udde där Lagan böjer sig och ligger bra till. Den är 
utformad utifrån ett modernare tänk och lekredskapen är lite mer spridda. Den kan 
utvecklas tillsammans med föreslagna ”lekplatsstråk” länge med Lagan. 
 

 
Kvarnen i Vaggeryd 
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Åviksstigen är en mycket liten lekplats som ligger inträngd i slutet av en liten 
återvändsgata. Lekparken är i dåligt skick och avvecklas i samband med att 
lekplatsstråket läng med Lagan uppförs. 
 

 
Åviksstigen i Vaggeryd 
 
Lekplatsen på Dammgatan i Vaggeryd ligger öppet med villagator runt om. Vilket 
innebär att grönområdet även används som långtidsparkering för husvagnar och 
släpkärror. Lekplatsen attraherar mest de kringboende med sitt platta läge och 
traditionella innehåll. Lekplatsen avvecklas när intilliggande lekplats längs med 
Lagan har byggts ut. 
 
 

 
Dammgatan i Vaggeryd 
 
Inklämd i ett hörn ligger Masmästaregatans lekplats som är mycket svår att hitta till 
om man inte bor intill. Lekplaten är dock i bra skick och ligger intill en fin kulle. 
Lekplatsen avvecklas när intilliggande lekplats längs med Lagan har byggts ut. 
 

 
Masmästaregatan i Vaggeryd 
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De fyra allmänna kommunala lekplatser som finns i området läggs ihop till ett 
”lekplatsstråk” med flera olika ”stationer” längs med Lagan mellan 
Masmästargatan och Missionsparken. Då kan ett naturligt rekreationsstråk anläggas 
som lyfter hela området. Temat för alla dessa lekplatser bör kretsa kring natur, 
skog, troll etc. 
 

      
Lagan i Vaggeryd 
 
 

 
Flera olika platser kan användas för lek längs med Lagan i Vaggeryd 
 
Namn: Stråket 
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Västra strand 
Västra strands lekplats är bra placerad vid närheten till Hjortsjön. Viss ombyggnad 
skulle kunna lyfta platsen ytterligare. Till exempel kan lekredskapen spridas mer 
och en grillplats anläggas.Temat kan gärna vara strand och sand. 
 
 

 
Västra Strand i Vaggeryd 
 
Namn: Sanden 
 

Östermo 
Lekplatsen i Östermo ligger bra placerad och är i relativt bra skick. Viss rumslig 
ombyggnad skulle kunna göras för att öka attraktiviteten för lekplatsen och en 
grillplats skulle kunna lyfta området. Temat skulle kunna vara djur och 
lantbruk/landsbygd. 
 

 
Östermo i Vaggeryd 
 
Namn: Gården 
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OMBYGGNADSPLAN 

Ort och lekplats Prioritets-
ordning 

Klevshult – Lastbilen 1 
Vaggeryd – Stråket/Lagan 2 
Bondstorp – Ekbacken 3 
Hok - Runstenen 4 
Skillingaryd – Fågelfors 5 
Vaggeryd –  
Centrum Folkets hus 6 

Skillingaryd – Höjden/Marielund 7 
Skillingaryd – Bussen/Lagagatan 8 
Vaggeryd – Fisken/Torsbo 9 
Skillingaryd – Femkampen 10 
Vaggeryd – Gården/Östermo 11 

Vaggeryd – Linnarbäcken 12 
Vaggeryd – Sanden/  
Västra Strand 13 

Skillingaryd – Smörblomman/ 
Fåglabäck 14 

Byarum 15 
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Utvecklingsplan för allmänna kommunala 
aktivitetsplatser och lekplatser 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer utvecklingsplan för allmänna kommunala 

lekplatser och aktivitetsplatser enligt upprättat förslag med tillägget att 

Byarum tas med i planen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog ny policy för allmänna kommunala 

aktivitetsplatser och lekplatser 2015-09-28. 

 

Med utgångpunkt från policyn har en utvecklingsplan för allmänna 

kommunala aktivitetsplatser och lekplatserna tagits fram. Planen grundar sig 

förutom diskussioner i tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden på 

studiebesök i andra kommuner, inläsning av andra kommuners 

lekplatsprogram och inventering av kommunens befintliga lekplatser. 

Utvecklingsplanen beskriver övergripande hur allmänna kommunala 

aktivitetsplatser och lekplatser ska placeras, utformas och utvecklas på längre 

sikt (omkring 10 år). 

 

Den övergripande målsättningen för Vaggeryds kommuns allmänna 

kommunala lekplatser är att: 

 

De ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och med olika förutsättningar, 

där lek kan stimulera dem i deras fysiska (motoriskt och hälsomässigt) och 

psykiska (personligt och i samspel med andra barn och vuxna) utveckling. 

  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut § 92 2010-09-22, om att ta fram en 

utvecklingsplan, dnr KS 2010/269. 

Lekplatsutredning för Vaggeryds kommun från 2012-11-14. 

Tekniska utskottets beslut § 108 2012-11-14, om studiebesök. 

Lekplatsutredning med kartmaterial från 2013-04-17. 

Tekniska utskottets beslut § 30 2013-04-17, om samverkan med barn- och 

utbildningsnämnden. 

Tekniska kontorets förslag till Lekplatspolicy från 2013-10-11. 

Tekniska utskottets beslut § 87 2013-10-23 om remittering av förslag till 

Lekplatspolicy. 

Remissvar från kultur- och fritidsnämnden, handikapprådet och barn- och 

utbildningsnämnden. 

 forts. 
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Tekniska utskottets beslut § 3 2014-01-23 om Lekplatspolicy. 

Kommunstyrelsens beslut § 44 2014-03-05 om remiss till partigrupperna. 

Kommunstyrelsens beslut § 88 2014-05-07 om förlängning av remisstid. 

Kommunstyrelsens beslut § 138 2014-09-10 om återremiss till tekniska 

utskottet. 

Tekniska utskottets och kultur- och fritidsnämndens diskussion om 

aktivitetsplatser 2014-12-11. 

Förslag till Policy för aktivitetsplatser, lekparker och utegårdar på remiss till 

barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 2015-03-09. 

Remissvar från kultur- och fritidsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden. 

Tekniska utskottets beslut § 62 2015-08-25 om nytt förslag till Policy för 

allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. 

Kommunstyrelsens beslut § 161 2015-09-09 om Policy för allmänna 

kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. 

Kommunfullmäktigesbeslut § 95 2015-09-28 om Policy för allmänna 

kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. 

Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 § 49 om utvecklingsplan för allmänna 

kommunala lekplatser. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-06-29 §8 5 om utvecklingsplan för 

allmänna kommunala lekplatser, dnr KFN 2014/099. 

Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 § 61 om utvecklingsplan för allmänna 

kommunala lekplatser. 

Kultur- och fritidsnämndens berednings beslut 2016-10-26 § 133 om 

utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser, dnr 

KFN 2014/099. 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-11-29, § 102 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller tekniska 

utskottets förslag men med tillägget att Byarum tas med i planen. 

 

Kenth Williamsson (S) föreslått kommunstyrelsen bifaller tekniska 

utskottets förslag med Ulf Abrahamssons tilläggsförslag. 

 

 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tekniska utskottets 

förslag med Ulf Abrahamssons tilläggsförslag och finner det bifallet. 

 
 

 



Redovisning per nämnd – Tekniskt utskott 
 

Tekniskt utskott 
 

Periodens utfall 
Tekniska utskottet redovisar per den 30 april 2017 en förbrukad budget på 9 991 tkr, vilket ger en 

budgetavvikelse om -2 821 tkr. Den största enskilda avvikelsen från budget är bidragsutbetalningarna till 

enskild väghållning med - 1 283 tkr. Avvikelsen uppstår då största delen av bidragen betalas ut i mars 

månad och inte är periodiserade. Avvikelsen inom VA-verksamheten -1 241 tkr, beror främst på kostnaden 

för renspolning av vattenledningsnätet i Vaggeryd och ökade personalkostnader i samband med 

generationsskiftet i organisationen. Inom verksamheten parker och lekplatser saknas intäkter för yttre 

fastighetsskötsel motsvarande + 552 tkr för perioden. 

Prognos för helår 2017 

I stort bedöms tekniska utskottets budget för helåret kunna hållas med mindre avvikelser inom respektive 

verksamhet. Helårsresultatet 2017 för renhållningsverksamheten beräknas till + 150 tkr, vilket är lägre än 

tidigare års helårsresultat för verksamheten. Renhållningstaxan är sedan tidigare förhöjd för att täcka 

framtida kostnader för slutteckning av deponin i Vaggeryd. Det lägre helårsresultatet 2017 jämfört med 

tidigare år bedöms utifrån ökade kostnader för bildande av kommunalförbundet SÅM. Under året kommer 

renhållningen belastas med en andel av gemensamma förberedelsekostnader och dubbla kostnader för 

ledning och styrning av verksamheten inför verksamhetsövergången. Under året kommer 

renhållningsverksamheten genomföra planerade och påbörjade åtgärder för att underlätta övergången.  

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Program Budget 2017
Prognos 

2017

Avvikelse 

budget 

mot 

prognos

Budget per 

april 2017

Nettoutfall 

per april 

2017

Avvikelse 

utfall mot 

budget per 

april 2017

Nettoutfall 

tom april 

2016

Gemensam administration 524 500 24 175 104 71 315

Förråd 111 100 11 37 -233 270 -217

Allmän markreserv 3 673 3 700 -27 1 224 1 247 -23 951

Gator och vägar 17 507 17 700 -193 5 836 5 999 -163 6 452

Enskild väghållning 2 654 2 650 4 884 2 167 -1 283 1 741

GS-personal 0 -100 100 0 -223 223 139

Maskiner och bilar -320 -300 -20 -107 46 -153 109

Parker och lekplatser 3 824 3 800 24 1 275 1 684 -409 892

VA-verksamhet 0 100 -100 0 1 241 -1 241 -582

Avfallshantering 0 -150 150 0 -98 98 -906

Övrig verksamhet 2 000 2 000 0 667 878 -211 690

Nettokostnad 29 973 30 000 -27 9 991 12 812 -2 821 9 584

  

 

 



 

 

Teknisk verksamhet 
Inför budgetberedning, del av Strategisk Plan och budget 2018 
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Teknisk verksamhet 

Ordförande: Per Olof Toftgård (C) 

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren  

Antal årsarbetare: 28,7 

 

Tekniska utskottet förvaltar, handlägger och verkställer kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut  

om vägar/gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser, parker och planteringar, skogar, markreserv och 

exploatering, järnväg, bidrag till enskild väghållning, vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande 

ledningsnät, samt deponi. Tekniska utskottet är även beslutsorgan när det gäller lokala  

trafikföreskrifter och ska bevaka trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen 

Driftsram 2018 Bokslut  

2015 

Bokslut  

2016 

Budget  

2017 

Budget 

2018 

Driftsram (nettokostnad) 26 919 28 770 29 973 29 334 

 

Resultatfonder Bokslut  

2015 

Bokslut  

2016 

Teknisk verksamhet, KS 7,1 6,4 

Beläggningsunderhåll 
(asfaltkartell) 

1,6 1,6 

Vatten och avlopp (innan 
vattentjänstlagen) 

0,7 0,5 

Vatten och avlopp (utifrån 
vattentjänstlagen) 

– 1,1 – 1,6 

Deponi renhållning  3,0 4,6 

 

 

  

Budget 2018 Härledning preliminär ram, kr Budget 2017: 29 973 

Lönekompensation (Central lönepott) utfördelas efter slutna avtal  

Strukturförändringar 260 

Specialdest. statsbidrag 0 

Kapitaltjänst förändring jämfört med föregående år (justerars i maj)  

Politiska prioriteringar ökade resurser/mindre resurser  

Rättelser 0 

Krav effektivitet -899 

Budget 2018 29 334 
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Kommunfullmäktiges mål 2015-

2018 Prioritering  
Tekniska utskottets nämndmål 2018 

1. Kommunen skall vara en god och 

attraktiv kommun att leva, bo och 

verka i. Det är viktigt att hela 

kommunen får möjlighet att 

utvecklas. Verksamheten på 
Skillingaryds skjutfält ska inte påverka 

bostadsutvecklingen utanför 

skjutfältets gränser. 

1.1. Erbjuda kommuninvånare, besökare och näringsliv en kommunalteknisk service som ger 

hög kundnöjdhet. Utveckla kommunens offentliga miljöer, grönområden och infrastruktur 

med långsiktig hållbarhet och för ökad attraktivitet. Prioritera gång- och cykelvägen 

Skillingaryd-Tofteryd genom Östra lägret samt nya exploateringsområden. 

2. Kommunens verksamheter ska vara 
lättillgängliga och ha ett positivt 

problemlösande förhållningssätt  

Jämställdhet och ett barn och 

ungdomsperspektiv beaktas i den 

kommunala planeringen. 

2.2 Utveckla den tekniska verksamheten med målet att öka servicegraden och 
kundnöjdheten med ett öppet och bra bemötande. 

Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett barn- och ungdomsperspektiv i 

verksamhetsplaneringen. 

5. Det ska vara ett gott 

förhållningssätt mellan personal, 

arbetsledning och politiken 

3.5 Ha ett öppet och serviceriktat bemötande mellan personal, arbetsledning och politik där 

vi respekterar varandras roller. 

6. Politiken ska präglas av ekonomisk 

styrka och budgetföljsamhet 

4.6  Bidra till måluppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, planering, samt service och 

kommunikation av hög kvalitet. 

8. Kommunen ska vara en aktiv part i 

den regionala utvecklingen 

5.8 Aktivt delta i de regionala samverkansgrupper och nätverk som berör den tekniska 

verksamheten. 
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Planerade verksamhetsförändringar 2018 – 2020  
Verksamheten renhållning och återvinning övergår i kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö 

(SÅM) med uppgift att bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall. I kommunalförbundet ingår 

kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Ansvarsövergången sker från och med 2018-01-01. 

Överrangering av personalresurser med tjänstgöringsgrad över 50% genomförs vid övergången. Gemensamt 

abonnentregister, ekonomisk struktur med mera har upprättats. Ansvaret för deponier kvarstår i respektive 

kommun och övergår inte i SÅM. 

Tekniska utskottet påverkas genom ett minskat omfång ansvars- och verksamhetsmässigt. Renhållning och 

återvinning utgör ca 11 % av totala kostnadsvolymen för tekniska utskottet 2016. Gemensamma övergripande 

kostnader slås ut på färre verksamheter. Personalstyrkan inom tekniska kontoret reduceras och därmed blir det 

färre medarbetare för att upprätthålla den gemensamma servicen och att bedriva förbättrings- och 

utvecklingsarbete inom tekniska kontoret. Samtidigt frigörs vissa personella resurser för de som idag arbetar en 

mindre andel än 50% med renhållning och återvinning, som en resurs i kvarvarande verksamhet. Framtida 

kostnader för deponier utöver fonderade medel kommer att belasta skattekollektivet. 

Framåtblick 
Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att kommande mandatperioder kommer att ge en 

utbyggnad av gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden. Efterfrågan på 

bättre gång- och cykelvägsnät förväntas öka i och med el-cykelns nya möjligheter till snabbare och längre 

förflyttningar. 

Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna för offentliga miljöer såsom parker, torg och lekplatser, 

ställer krav på kommunen att genomföra förbättringsåtgärder. En bidragande orsak till det ökade kravet på t.ex. 

grönområden är att den egna täppan blir generellt mindre och det offentliga rummet ersätter detta minskade 

utrymme. 

För att förverkliga nya vatten- och avloppsverksamhetsområden krävs utbyggnad av VA- ledningar och 

utbyggnad av kapacitet för att försörja nya områden. Det finns flera områden som planeras utgöra nya VA-

verksamhetsområden utifrån en trygg och miljösäker VA-försörjning. 

Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och i besparingstider är detta en 

utmaning för alla kommuner. Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen samt 

vatten- och avloppsanläggningar underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunens 

infrastruktur i värde. Om värdebortfall uppstår medför detta också försämrad service mot kund. 

En del av tekniska utskottets kostnader är energikostnader (el, diesel, bitumen m.m.). Utvecklingen av 

energiprisläget och omställning till bättre energiutnyttjande har betydelse för den framtida kommunala 

servicenivån och en minskad miljöbelastning. Att producera egen energi, t.ex. solceller, kan minska effekten av 

rådande energipriser. 

Att vårda det egna humankapitalet i samverkan med inköpta konsulter och entreprenörer är av avgörande 

betydelse för att ge effektiv efterfrågad service. Att vara en attraktiv arbetsgivare har och kommer att ha 

betydelse som avspeglar sig i hur kommunen kan erbjuda service. 

Jämförelsetal Bokslut  

2015 

Bokslut  

2016 

Budget  

2017 

Budget 

2018 

Nettokostnad/invånare, kr 2 013 2 109 2 187 2 110 

Nettokostnadsutveckling, % -3,6 % 6,9 % 4,2 % -3,0 % 

Andel av kommunens 

nettodriftskostnad, % 

4,0 % 4,3 % 4,0 %  
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Transportstyrelsen    
Väg- och järnvägsavdelningen 
Box 267 
781 23 Borlänge 

Besöksadress 

Jussi Björlings väg 19, Borlänge 

Telefon 0771-503 503 Jenny Gustafsson Brandt 
Enheten för verksamhetsutveckling och stöd 
Sektion marknadstillsyn 
jenny.gustafssonbrandt@transportstyrelsen.se 
010-495 55 83 

Telefax 0243-152 74 

    

transportstyrelsen.se 

vag@transportstyrelsen.se 
 

 

 

  
  
  

Remiss av Transportstyrelsens förslag till 
föreskrifter om tillträde till tjänster och 
järnvägsinfrastruktur  

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 

Det finns flera anledningar till att skriva en ny grundföreskrift, en av dem är 

Kommissionens nedslag vad gäller Sveriges införlivande av SERA-

direktivet 2012/34/EU i den svenska järnvägslagstiftningen.  

Den maximala genomförandetiden för föreslagna åtgärder i 

kapacitetsanalysen och den maximala tiden för den tidplan som ska 

redovisas i kapacitetsförstärkningsplanen har vi vid dialog med Trafikverket 

förstått är för kort. De tre år som idag är den maximala tiden är inte 

tillräcklig för att föreslagna åtgärder på medellång sikt ska kunna 

genomföras.  

Transportstyrelsen har i samråd med näringsdepartementet beslutat föra 

över delar av Järnvägsförordningen (2004:526) till Transportstyrelsens 

föreskrifter 

Föreskriftens disposition har helt omarbetats. Den är svårläst och kan 

därmed upplevas otillgänglig för dem som ska tillämpa den.  

Förslagets innehåll i korthet 

Aktuellt för denna föreskrift är att på ett korrekt sätt införliva artikel 50.2 i 

SERA-direktivet om kapacitetsanalyser.  

Vad gäller den maximala genomförandetiden för föreslagna åtgärder i 

kapacitetsanalysen och den maximala tiden för den tidplan som ska 

redovisas i kapacitetsförstärkningsplanen har vi vid dialog med Trafikverket 

förstått är för kort.  
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Den maximala tid som vi nu väljer att ändra, för föreslagna åtgärder i 

kapacitetsanalysen och för den tidplan som ska anges i 

kapacitetsförstärkningsplanen, är i detta skede inte fastställd. Stora 

infrastrukturåtgärder kan ta lång tid att genomföra. Mot bakgrund av detta 

bedömer vi att genomförandetiden för åtgärder behöver utökas i förhållande 

till nu gällande bestämmelser. Det är inte givet vilken tid som är mest 

lämplig, därför väljer vi i detta läge att, ge remissinstanserna möjlighet att 

utifrån tre förslag svara och motivera för- och nackdelar för varje förslag. 

Samt beskriva vilket förslag som är mest ändamålsenlig. Den 

genomförandetid som efter remiss slutligen fastsälls i föreskriften kommer 

senare följas upp genom tillsyn för att kontrollera om den fungerar som 

avsett. 

Transportstyrelsen har i samråd med näringsdepartementet beslutat föra 

över delar av Järnvägsförordningen (2004:526) till Transportstyrelsens 

föreskrifter. De delar det rör sig om är 5 kap 1-3 samt 5-9 §§ beskrivning av 

järnvägsnät, tidplan för tilldelningsförfarandet samt kapacitetsanalys och 

kapacitetsförstärkningsplan. Det är lämpligt om kraven finns samlade i en 

sammanhängande författningstext. Denna åtgärd skapar ökad tydlighet inte 

bara för infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag utan även för 

Transportstyrelsen när vi utövar tillsyn över bestämmelserna. 

Föreskriftens disposition har i detta arbete helt omarbetats. Den är svårläst 

och kan därmed upplevas otillgänglig för dem som ska tillämpa den. 

Föreskrifterna har omarbetats två gånger under de senaste åren och det finns 

för närvarande ett pågående ändringsföreskriftsarbete. Den nya 

grundföreskriften får en ny kapitelindelning och innehållsförteckning och 

även ett allmänt råd för att förtydliga bestämmelserna avseende 

kapacitetsanalysen. 

 
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 10 december 2017.  

 

Förslaget i sin helhet, konsekvensutredning samt dokument för de frågor vi 

särskilt önskar få svar på finns publicerat tillsammans med detta missiv på 

Transportstyrelsens webbplats: 

 
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 

konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda 

senast den 11 augusti 2017. 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
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För denna föreskrift önskar vi särskilt få svar om den maximala tid för 

föreslagna åtgärder i kapacitetsanalysen och för den tidsplan som ska anges 

i kapacitetsförstärkningsplanen. Vi önskar att remissinstanserna utifrån 

dessa tre förslag svarar och motiverar för- och nackdelar för varje förslag. 

Samt beskriver vilket förslag som är mest ändamålsenlig. Om en annan tid 

än föreslagna bedöms lämpligare kan även detta beskrivas och motiveras. 

De tider som är möjliga att ta ställning till är 6, 10 och 12 år. 

Remissynpunkter skickas till nedanstående adress, lämna gärna utförligt 

resonemang. Svar för delen om tiderna som beskrivs ovan lämnas i mallen 

förslag och svar på tider.  

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till 

jarnvag@transportstyrelsen.se     

eller till 

Transportstyrelsen 
Box 267, 781 23 Borlänge  

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-7 i svaret. 

Transportstyrelsen sammanställer och kommenterar de remissynpunkter som 

kommer in. Sammanställningen publiceras därefter på Transportstyrelsens 

webbplats. Av sammanställningen kommer följande att framgå: vem som 

skickat in synpunkterna, själva synpunkterna och Transportstyrelsens 

kommentarer. Innan sammanställningen publiceras görs en sekretessprövning, 

så att eventuella remissynpunkter som omfattas av sekretess inte publiceras. 

Kontaktpersoner 

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Jenny Gustafsson Brandt (sakhandläggare) 

Jenny.gustafssonbrandt@transportstyrelsen.se  

Telefon 010-495 55 83 

Sofie Mååg (jurist) 

sofie.maag@transportstyrelsen.se 

Telefon 010-495 56 57 

  

Med vänlig hälsning 

Jenny Gustafsson Brandt   

Utredare, sakhandläggare  

mailto:jarnvag@transportstyrelsen.se
mailto:Jenny.gustafssonbrandt@transportstyrelsen.se
mailto:sofie.maag@transportstyrelsen.se
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Sändlista 

Lysekils Hamn AB 

T-Schakt AB 

Lindesbergs kommun 

Luleå Hamn AB 

Stockholm Nord Kombiterminal AB 

Tågåkeriet i Bergslagen AB TÅGAB 

A-Train AB 

Brista Spårterminal AB 

Alvesta Utveckling AB 

Reaxcer AB 

Y-Ettan AB 

Ånge Kommun 

Arvika Kommun 

Fjällsjö Bioenergi AB 

Uddevalla kommun 

Älvsbyns Energi AB 

Terminalen i Bastuträsk AB (TBEB) 

Laxå Kommun 

Umeå Vagnverkstad AB 

Infrastruktur i Umeå AB 

Storumans Kommun 

Karlshamns Hamn AB 

Oxelösunds Kommun 

Norrsundets hamn AB 

Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen 

Halmstads kommun 

Nässjö kommun 

Älmhults kommun 

Ovako Forsbacka AB 

Skellefteå kommun, Tekniska kontoret 

Eskilstuna kommunfastigheter AB 

Västerås stad, fastighetskontoret 

Vaggeryds kommun 

Klippans kommun 

Lilla Edets kommun 

Jönköpings kommun 

Coor Service Management Industriservice AB 

Östersunds kommun 

Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB 
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Nykvarns kommun 

Älvsbyns kommun 

Norrköpings kommun 

Arizona Chemical 

Mjölby kommun, Tekniska kontoret 

Sundsvalls Hamn AB 

Stockholms hamn AB 

Mora kommun 

Härnösands Hamn AB 

Nybro kommun,  tekniska kontoret 

Köpings kommun, Tekniska kontoret 

Sundsvalls kommun 

Kalmar kommun, Serviceförvaltningen 

Göteborgs Hamn AB 

Helsingborgs Hamn AB 

Uppsala kommun, Gatu & Trafikkontoret 

Kils kommun, Tekniska förvaltningen 

Härjedalens kommun, Tekniska kontoret 

Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltnin 

Varbergs kommun 

Norrlandspojkarna Fastighet AB 

Danafjord Fastigheter AB 

Haninge kommun 

Oxelösunds Hamn AB 

Landskrona kommun 

Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen 

Örebro kommun, tekniska förvaltningen 

AB Borlänge Energi 

HallandsHamnar Halmstad AB 

Gävle Hamn 

Green Cargo AB 

Hässleholms kommun, Tekniska kontoret 

Umeå kommun, Samhällsbyggnadskontoret 

Helsingborgs kommun 

Råsjö Logistikcenter AB 

Torsby kommun 

Malmö stad, fastighetskontoret 

Inlandsbanan AB (IBAB) 

Södertälje kommun 

Mälarhamnar AB 
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Bergs kommun 

Falu kommun 

Perstorps kommun 

Borås stad, kommunledningskansliet 

Strömsunds kommun 

Copenhagen Malmö Port AB 

Karlshamns kommun 

Eslövs kommun 

Ystads kommun, Samhällsbyggnad 

Älmhults Terminal AB 

Vetlanda kommun, Tekniska kontoret 

Åhus Hamn & Stuveri AB 

Västerviks kommun, Kommunledningskontoret Enheten för 

samhällsbyggnad 

Södertälje Hamn AB 

Oskarshamns Hamn AB 

Lycksele kommun 

Jernhusen Verkstäder AB 

Piteå Hamn AB 

Timrå kommun 

Katrineholms Kommun 

Osby kommun 

Göteborgs stad, Trafikkontoret 

Stockarydsterminalen AB 

Falköpings kommun 

Hargs Hamn AB 

Falkenbergs kommun 

Stockholms stad, Exploateringskontoret 

Söderhamns Stuveri & Hamn AB 

Söråker Hamnfastigheter AB 

HallandsHamnar Varberg AB 

Trelleborgs Hamn AB 

Öresundsbro Konsortiet 

Almer Oil Company and Chemical Storage AB 

Kristinehamns kommun, Tekniska förvaltningen 

Luleå kommun, Mark- och exploateringsavdelningen 

Vänerhamn AB 

EuroMaint Rail AB 

Örnsköldsviks Hamn och Logestik AB 

Bodens kommun 

Ystad Hamn Logistik AB 
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Piteå kommun 

Kumla kommun 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Umeå Hamn AB 

KGK Fastighet Lunda AB 

Mönsterås kommun, tekniska kontoret 

Trafikverket 
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Riktlinjer för användning av driftfordon och 
elektronisk körjournal (ABAX) 
 
Syfte 
Säkerställa att tekniska kontoret uppfyller Skatteverkets krav på 
dokumentation för att tekniska kontorets driftfordon inte används för 
privat körning i mer än ringa omfattning (10 tillfällen eller 100 mil per 
år per förare). Privat körning därutöver ska förmånsbeskattas enligt  
Skatteverkets regler. Missbruk kan leda till upptaxering för den 
enskilde arbetstagaren och företagsbot för Vaggeryds kommun. 
 
Möjliggöra effektiv kontroll över fordonsdriften vad gäller kostnader, 
logistik och miljöaspekter. 
 
Ge möjlighet att i undantagsfall söka fordon om det inte går att få 
kontakt med föraren per telefon (till exempel vid stöld eller 
olyckstillfälle). 
 
Ge möjlighet att vid försäkringsärende verifiera vart fordon har varit. 
 
Ansvarig 
Teknisk chef är systemansvarig och ansvarar för de övergripande 
riktlinjerna. Ansvarar även för att data från ABAX inte används på ett 
otillbörligt sätt. Har behörighet till ABAX-systemet och möjlighet att 
ta ut rapporter. 
 
Enhetschef ansvarar för att kontrollera att riktlinjerna följs, samt att 
medarbetarna får den information de behöver för att kunna följa 
riktlinjer och använda systemet. Har behörighet till ABAX-systemet 
och möjlighet att ta ut rapporter. 
 
Fordonsansvarig har hand om den dagliga skötseln av fordonet i 
form av tankning, invändig och utvändig tvätt m.m. Hen ska också se 
till att fordonet besiktigas och tas till service när så behövs. 
 

Fordonsförare ansvarar för att i samband med att driftfordonen 
används följa dessa riktlinjer och kommunens övriga riktlinjer kring 
trafiksäkerhet etc. Fordonsförare har möjlighet att se egna uppgifter i 
ABAX. Har även rätt att en gång per år begära ut registerutdrag ur 
systemet. 
 
IT-tekniker har behörighet till ABAX för att förvalta och uppdatera 
systemet. 
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Lagstiftningsgrund 
Inkomstskattelagen, IL (1999:1229) 
Bokföringslagen, BFL (1999:1078) 
Personuppgiftslagen, PuL (1998:204) 
Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst (SKV 301) 
 
Användning av tekniska kontorets driftfordon 
Tekniska kontorets driftbilar får endast användas i arbetet vilket även 
omfattar utbildning, beredskapstjänstgöring och interna transporter. I 
samband med beredskap får driftfordon tas med till bostads-
/vistelseadressen efter överenskommelse med enhetschef. 
 
Användning av ABAX 
Alla förare av tekniska kontorets driftfordon ska logga in med hjälp av 
sin ”tagg” på det fordon man ska använda för att verifiera sig som 
förare. 
 
Ansvar för data från ABAX m.m. 
Skatteverket har alltid rätten att kräva att Vaggeryds kommun ska 
kunna styrka körsträckor löpande med körjournal (SKV 301, utgåva 
29, kap 19.2.2). Omvänd bevisbörda gäller alltid.  
 
Det är Vaggeryds kommuns skyldighet att ha kontroll på att 
dokumentationen som finns på bilarna är korrekt och att skatt betalas 
enligt denna. Kontrollerna avser att se att kommunens bilar inte 
används i strid mot myndigheternas och kommunens regler. 
 
Data från ABAX ska endast användas enligt överenskomna ändamål 
och får inte senare nyttjas på områden som avviker från de 
ursprungliga ändamålen utan den anställdes samtycke utifrån 
personuppgiftslagens regler (9 §, punkt c).  
 
Data från ABAX får inte användas för rutinmässig kontroll av arbetad 
tid. Kontroll av arbetstider är endast tillåtet om det föreligger en 
konkret misstanke om att allvarligt missbruk av arbetsgivarens 
förtroende, till exempel vid missbruk av tidsredovisningen. 



Kommun Invånare Överkl Överkl.T Överkl. T

2016-12-31 Totalt Totalt Totalt Bifall Avslag Sökande Kommun Bifall Avslag

F P F P F P

Aneby 6603 55 33 22 15 10 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Eksjö 17129 143 105 38 37 28 9 7 4 3 3 0 3 0 0 0 0

Gislaved 29435 150 125 25 56 45 11 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0

Gnosjö 9615 60 42 18 18 13 5 12 5 7 7 0 7 2 0 1 0

Habo 11 602 85 58 27 33 24 9 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Jönköping 135297 638 501 137 295 215 80 97 62 35 16 2 14 2 0 1 0

Mullsjö 7226 91 65 26 26 16 10 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Nässjö 30820 411 321 90 120 92 28 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0

Tranås 18850 110 78 32 42 29 13 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0

Sävsjö 11368 155 112 43 62 46 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaggeryd 13644 113 83 30 37 25 12 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Vetlanda 27 241 347 266 81 102 81 21 10 7 3 1 0 1 1 0 0 0

Värnamo 33906 220 163 57 78 56 22 12 5 7 3 2 1 0 0 0 0

Varav

PRH-Enkät 2017 (avser 2016) - samrådsgruppen Jönköping/Kronobergs län

Utfärdade 2016 Länsstyrelsen Transportst.

Varav

PRH 2016-12-31

Varav

Avslag



Kommun

Aneby

Eksjö 

Gislaved

Gnosjö

Habo

Jönköping 

Mullsjö

Nässjö

Tranås

Sävsjö

Vaggeryd

Vetlanda

Värnamo

PRH-Enkät 2017 (avser 2016) - samrådsgruppen Jönköping/Kronobergs län

PRH / Andel 

1000 inv avsl/ans F P F P F av tot.utf P av tot utf

8,3 16,7% 5,0 3,3 11,1% 5,6% 33,3% 66,7%

8,3 15,9% 6,1 2,2 9,1% 6,8% 24,3% 75,7%

5,1 12,5% 4,2 0,8 6,3% 6,3% 19,6% 80,4%

6,2 40,0% 4,4 1,9 16,7% 23,3% 27,8% 72,2%

7,3 10,8% 5,0 2,3 8,1% 2,7% 27,3% 72,7%

4,7 24,7% 3,7 1,0 15,8% 8,9% 27,1% 72,9%

12,6 10,3% 9,0 3,6 6,9% 3,4% 38,5% 61,5%

13,3 4,8% 4,1 2,9 6,4% 4,8% 23,3% 76,7%

5,8 10,6% 4,1 1,7 6,4% 4,3% 31,0% 69,0%

13,6 3,1% 9,9 3,8 3,1% 0,0% 25,8% 74,2%

8,3 5,1% 6,1 2,2 2,6% 2,6% 32,4% 67,6%

12,7 8,9% 9,8 3,0 6,3% 2,7% 20,6% 79,4%

6,5 13,3% 4,8 1,7 5,6% 7,8% 28,2% 71,8%

Utfärdade 2015PRH/1000 inv Andel av avslag

PRH-Enkät 2017 (avser 2016) - samrådsgruppen Jönköping/Kronobergs län
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