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Övriga Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör §§563, 567, 568, 570, 576 
 Fredrik Westberg, ekonomichef §§565, 566 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: VafabMiljö kommunalförbund 
 
Sammanträdesdatum: 2022-12-02 
 
Datum för anslags uppsättande: 2023-01-19 
 
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-09 
 
Förvaringsplats för protokollet: Navet, Gasverksgatan 7, Västerås 
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§559 Mötets öppnande 

Ordförande Staffan Jansson öppnade mötet och hälsade välkommen.  
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Pettersson hälsade välkommen till Hallstahammars kommun. 
 
§560 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
 
§561 Val av justerare  

Ulrika Ornbrant, Enköping, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§562 Föregående protokoll 

Under punkten ”övriga frågor” gällande hemtjänsten i Köping och återkommande problem med att 
tanka gas står följande: ”Informationen måste förbättras från förvaltningen”. Där ska i stället stå 
”Informationen från VafabMiljö till Vård- och omsorgsförvaltningen måste förbättras eftersom det är en 
samhällsviktig funktion”.  
I originalprotokollet har ordet förvaltningen ändrats till VafabMiljö. 
 
§ 563 Verksamhetsrapport december 2022 

(Dnr 2022/1-VMKF) 
 
Verksamhetsrapporten skickades ut tillsammans med kallelsen för dagens möte och genomgicks 
översiktligt.  
 
Konstaterades att andelen organiskt avfall har varit statiskt under många år eller minskat, vilket tros 
kunna ha ett samband med att livsmedelspriserna ökat. Framöver ska förpackningar skiljas från mat och 
beräknas ge ett högre inflöde. I samband med införandet av FNI att kommer även vikten av insamling 
av organiskt avfall att tryckas på.  
Oklart i dagsläget om det finns någon konkurrens inom området. Utvecklingen bevakas.  
 
IT-infrastrukturen inom Vafabmiljö byggs om för att lättare få ut data. 
 
Direktionen kommer att informeras kontinuerligt om läget kring FNI. 
 
Gällande nytt Återbruk i Surahammar finns genomförandeplan framtagen och beslutad. 
Markaviseringen är ännu inte klar. Åtgärder genomförs kontinuerligt för att säkerställa arbetsmiljön på 
det befintliga Återbruket.  
 
Verksamhetsrapporten kommer fortsättningsvis att omarbetas och delges kommuncheferna i 
medlemskommunerna efter varje direktionsmöte. 
 
Direktionen beslutade 
 
att informationen i verksamhetsrapporten mottagits och med godkännande läggs till handlingarna. 
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§564 Effektiviseringsuppdraget  

Föredragande Andreas Sunesson, projektledare 
 
Vid direktionsmötet den 9 juni uppdrogs åt förvaltningen att ta fram en handlingsplan för att minska 
förbundets totala kostnader och/eller öka den övriga avfallsverksamhetens intäkter med 10 mnkr.  
 
Arbetet har påbörjats med extern projektledare. De nio delprojekten är resurssatta och projektledare 
utsedda. Framdriften i de olika projekten och dess potential redovisades. Projekten har identifierats dels 
i förbundsledningen, dels i verksamheten. Dessutom görs effektiviseringar i mindre skala kontinuerligt, 
utanför effektiviseringsuppdraget. 
 
Delprojektet avveckla Återbruket Stenby är tänkt att ske i samband med att markarrendet går ut. 
Eventuellt kan även Skultunas Återbruk komma att avvecklas. Utbyggnaden av Återbruket Gryta till 
Återbruk 2.0 är tänkt att ersätta.  
 
Arbetet med effektiviseringsuppdraget används i första hand egen personal och finns med som en 
kostnad. Både insats och effekt redovisas. 
 
Påpekades att även overhead-kostnader och administration behöver prioriteras. En förutsättning för 
bildandet av kommunalförbundet och därmed samverkan med medlemskommunerna var att 
effektivisera resurserna och skapa en effektiv organisation. En uppdatering av förbundsordningen kan 
göras för att tydliggöra samordningsvinster.  
 
Påpekades vikten av att följa och redovisa effekterna av borttagandet av förbränningsskatten. 
 
 
§565 Verksamhetsplan och budget 2023 

Föredragande: Linda Gårdstam, enhetschef Planering och Fredrik Westberg, ekonomichef 
 
Tidigare år har förbundet kunnat prioritera ett flertal områden att arbeta med. För 2023 krävs stora 
insatser för att klara av övertagandet av insamling av förpackningar. Utöver detta prioriteras arbete med 
att effektivisera förbundets arbete och öka intäkterna. Det finns många saker att göra inom förbundet, 
många goda idéer och stor förbättringspotential. Minskning av restavfallet kommer att prioriteras med 
de resurserna som finns.  
 
En rad riskfaktorer för förbundet har identifieras, såsom världsläget gällande ekonomin, med 
exempelvis priser och tillgång på råmaterial. Varje avdelning har även gjort en egen riskanalys för den 
specifika verksamheten. 
 
En kontinuerlig redovisning och uppföljning av prioriterade projekt önskas från direktionen. 
 
Prognos 2022 
Vafabmiljö prognosticerar ett positivt resultat för 2022 på 4,8 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än 
planerat. Den positiva avvikelsen beror på att försäljningspriset på återvinningsmaterial (skrot och 
wellpapp) är betydligt högre än budgeterat. Samtidigt har kostnaderna för inköp av gas, drivmedel och 
el ökat under året, som en konsekvens av krig och skenande inflation.  
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Budget 
Resultatet för kommunalförbundet beräknas till 17,9 mnkr. Det kommunala uppdraget beräknas ge ett 
överskott om 5,5 mnkr före justering till resultatutjämningsfond. Affärsuppdraget som består av Biogas, 
Norsa energiåtervinning samt Marknad beräknas ge ett överskott på 12,4 mnkr vilket också är 
kommunalförbundets sammantagna resultat. 
 
Balanskravet 
2023–2025 infrias balanskravet. Balanskravet är ett lagstadgat krav som ska uppfyllas enlig 
kommunallagen och utgör en undre gräns för vilket resultat som är legalt. Budgeten visar att förbundet 
uppfyller balanskravet och har en ekonomi i balans. 
  
I vissa av medlemskommunerna fanns vid införandet av den nya gemensamma avfallstaxan ett 
ackumulerat överskott i en äldre resultatutjämningsfond. För att kunna återställa överskottet har 
abonnenterna i de medlemskommunerna erhållit en rabatt på grundavgiften i den nya taxan. Den äldre 
resultatutjämningsfonden kommer att vara tömd vid slutet av 2023. I budgeten för 2023 beräknas det 
kommunala uppdraget generera ett överskott på 5,5 mnkr som därför har avsatts i den gemensamma 
resultatutjämningsfonden. 
 
Budget 2023   
Resultatet för det kommunala uppdraget beräknas till 5,5 mnkr före justering till resultatutjämningsfond.  
Intäkterna väntas öka till 457 mnkr. Detta beror på att taxeintäkterna ökar vilket är en konsekvens av 
taxehöjningen med 3,5 procent från årsskiftet 2022/23 och på helårseffekten av taxehöjningen som 
genomfördes i april 2022. Intäkterna för återvinningsmaterial beräknas minska från dagens höga nivå på 
grund av sjunkande världsmarknadspriser på råvaror. 
Kostnaderna ökar till 452 mnkr. Ökningen av de gemensamma kostnaderna beror på ökade kostnader 
för pensioner, IT och fastighetskostnader. Insamlingen av mat-, restavfall och returpapper ökar med 
indexering enligt gällande avtal. Ökade kostnader på återbruken beror på ökade transport-, el- och 
fastighetskostnader. 
 
Plan 2023–2025 
I planen har hänsyn tagits att kommunalförbundets uppdrag att samla in förpackningar fastighetsnära 
påbörjas 2024 och med en succesiv utbyggnad. I planen är intäkter och kostnader för FNI i balans. 
Taxeintäkterna har räknats upp tack vare nybyggnation vilket medför tillkommande abonnenter. 
Kostnadsposterna i planen jämfört med budgeten är justerade med årliga indexuppräkningar för 
lönekostnader, köpta transporter samt el och drivmedel. 
 
Budget 2023 affärsuppdraget 
Affärsuppdraget är uppdelat på Biogas, Norsa energiåtervinning samt Marknad. Från och med 2023 
räknas Biogas och Norsa energiåtervinning i sin helhet som affärsdrivande. Eftersom det är en ny 
uppdelning finns inga jämförelsesiffror från tidigare år.  
Kostnaden för behandlingen av matavfall i biogasanläggningen samt behandlingen av restavfall i Norsa 
energiåtervinning regleras enligt självkostnadsprincipen för det kommunala uppdraget. 
 
I budget för 2023 väntas mängden såld gas sjunka jämfört med 2022 på grund av att fler bussar med 
eldrift tas i trafik i Västerås. Däremot gör en indexreglering av priset till Svealandstrafiken att intäkten 
ökar. Vafabmiljö kommer att ansöka om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som 
biodrivmedel för 2023. I budget antas ett beviljat stöd om 6 mnkr. Verksamhetskostnaderna väntas 
minska på grund av minskat behov av inköpt gas eftersom den sålda volymen minskar.  
Intäkterna från det kommunala uppdraget som avser behandling av matavfall och fettavskiljarslam 
beräknas till 8,8 mnkr. 
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I planen för 2024–2025 har intäkterna och kostnaderna beräknats på samma nivåer som budget 2023. 
 
Mängden gas som säljs kommer sjunka som konsekvens av att fler bussar i regionen körs på el. 
Indexreglering gör att intäkten ändå ökar och mängden inköpt växlad biogas minskar. Från 2023 räknas 
med en ekonomi i balans gällande biogasen. 
Ingen hänsyn har tagits till lönsamhetsprojektet gällande försäljningen av biogas. Efterfrågan på biogas 
finns från omvärlden, framför allt den flytande.  
 
En redovisning efterfrågades kring betalningen av den producerade biogasen där inköpt gas önskas 
särredovisad – tydlighet kring affären och affärsupplägget. Att ha biogasen i egen drift jämfört med att 
köra iväg materialet.  
En uträkning är gjord och kommer att delges direktionen. Den visar att det är billigare att förädla på 
hemmaplan jämfört med att köra materialet till Borlänge. Dessutom innebär det egen produktion av det 
drivmedel verksamheten behöver.  
 
Investeringar 
Totalt är investeringsbudgeten för åren 2023–2025, exklusive sluttäckningar, 550 mnkr.  
  
Under perioden har investeringar i kärl och fordon för FNI uppskattats till 155 mnkr. Några av de större 
projekten är PFAS-rening av lakvatten på Gryta för 19 mnkr, ny vattenrening på Annelund för 17 mnkr, 
nytt Återbruk i Hallstahammar för 33 mnkr, ny FA deponi för 14 mnkr och biokolanläggning för 33 
mnkr efter investeringsbidrag. Investeringar i Återbruk består av samtliga åtgärder som är kopplade till 
återbruken, total investering under perioden är 73 mnkr.  
 
En kalkyl på de affärsmässiga investeringarna kommer att tas fram och redovisas för direktionen. 
 
Kassaflöde  
För 2023 budgeteras ett positivt kassaflöde från den egna verksamheten med 45 mnkr. Från och med 
2024 är kassaflödet negativt på grund av de stora investeringarna kopplade till utbyggnaden av den 
fastighetsnära insamlingen av förpackningar. 
 
I långtidsprognosen väntas soliditeten öka och målnivån 15% nås under perioden. Skuldsättningsgraden 
minska och nyttjande av checkkrediten 85% som högst under åren 2024–2026 beroende på att 
utbyggnaden av fastighetsnära insamling kommer att genomföras med investeringar på totalt 300 mnkr, 
därefter nedåt. Ränteökningar har tagits höjd för och förbränningsskatten tagits hänsyn till. Förslag till 
taxejusteringar finns med i prognosen, vart tredje år. Lönsamhetsprojekten finns inte med i prognosen 
och kommer att läggas in när de realiseras.  
 
Efterfrågades möjligheten att skapa marginal genom mindre taxehöjningar årsvis. Olika scenarios 
önskas. 
 
Direktionen beslutade 
 
att godkänna förslag till verksamhetsplan och budget 2023. Förslaget till budget 2023 ska dessutom tas 
upp till beslut vid tillträdande direktions första ordinarie möte i den nya mandatperioden. 
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§566 Avveckla VafabMiljö AB  

(Dnr 2022/940-VMKF) 
Föredragande: Fredrik Westberg, ekonomichef 
 
Avvecklande av VafabMiljö AB ingår som ett av nio lönsamhetsprojekt. Planen är att ansöka om 
frivillig likvidation i mars 2023 så att det pågående projektet BAIT kan avslutas och redovisas.  
 
Bolagets styrelse har beslutat att ingen verksamhet ska bedrivas och överlåter till direktionen att besluta 
om likvidation av bolaget.  
 
Genom att likvidera VafabMiljö AB måste förbundet betala den skuld de har till bolaget på 64 mnkr och 
därav kommer räntekostnaden som månatligen påverkar resultatet att elimineras för 
kommunalförbundet. Dock är denna kostnad neutral på koncernnivå. En likvidering kommer även 
innebära att behovet av koncernredovisning försvinner, vilket innebär minskad 
administration. Reglering kommer att ske mellan kommunalförbund och bolag vilken önskas 
genomföras redan 2022 för att undvika ränta 2023. Samtliga tillgångar i bolaget kommer att tillfalla 
kommunalförbundet.  
 
En konsekvens av att likvidera bolaget är att möjligheten att söka medel från icke kommungivare inte 
kommer att finnas. En risk vid likvideringen som negativt kan påverka den möjliga vinst som tillfaller 
kommunalförbundet vid likvidationens verkställande är möjliga borgenärer som kan framkomma när 
bolaget ”upplyses” som inträdda för likvidation. 
 
Direktionen beslutade 
  
att likvidera VafabMiljö AB, 556191-4200  
 
 
§567 Norsa 

Föredragande: Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör samt Pernilla Widén, avdelningschef Process och 
Underhåll 
 
Ett extra informationsmöte kring bland annat Norsa hölls för direktionen den 17 november. 
Arbetsutskottet har vid tidigare möten diskuterat frågan. 
 
Det leveransavtal som finns med Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, VME,  
löper ut den 30 juni 2024. Uppskattningsvis går det att driva anläggningen vidare i cirka 10 år, med 
behov av investeringar.  
 
VME har visat intresse av att överta anläggningen till bokfört värde. 
Ordföranden påpekade att uppdraget är att renodla förbundet och att prioritera andra investeringar. 
Norsa ligger utanför förbundets kärnverksamhet. 
 
Direktionen beslutade 
 
att uppdra åt förbundsdirektören att gå in i förhandling med VME om överlåtelse av Norsa. 
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§568 Insamlingsstrategi 

(Dnr 2022/949-VMKF) 
Föredragande: Edvin Kiellarsson, avdelningschef Transport och logistik samt Sabine Dahlstedt, 
förbundsdirektör 
 
Ett informationsmöte kring punkten hölls med direktionen den 17 november för att kunna ta hem frågan 
och förankra den i sina kommuner. 
 
Diskussioner har förts en längre tid i direktionen kring insamlingsstrategi med hänsyn till att nuvarande 
avtal löper ut i oktober 2025 respektive februari 2026.  
 
Då det är dags att påbörja arbetet med att säkra kapacitet för rest- och matavfallsinsamlingen efter att 
nuvarande avtal efter förlängningsåren löper ut, behöver förbundet en inriktning att utgå ifrån. Detta för 
att skapa förutsättningar att genomföra kvalitativa upphandlingar av utförare och i de fall det egna 
utförandet ökar eller ändras: fordon, lokaler, utrustning med mera. 
Vidare behöver förbundet ha en inriktning för hur det tillkommande transportbehovet kopplat till 
införandet av Fastighetsnära insamling (FNI) skall fördelas. Detta för att skapa förutsättningar för att 
klara av utbyggnaden till 2027. 
 
Med beslutet ges en fördelning av andelen sopbilar som utförs i egen- och extern regi.  
Med sopbilar menas fordon som utför hämtning av rest- och matavfall samt förpackningar omfattandes 
av FNI vid villor, flerfamiljshus och fritidsboenden. 
 
I strategin frångås den geografiska indelningen och fördelningen av underentreprenörer görs i syfte att 
skapa underlag för jämförelse mellan egen och extern drift. 
 
För att följa upp hur förbundet efterlever beslutad inriktning skall nedan redovisningar göras: 

 Efterlevnaden av beslutat inriktning minst en gång per år. 
 Effektiviteten på de egna fordonen redovisas Direktionen minst en gång per år. 
 Kvaliteten på hela utförandet redovisas Direktionen tertialvis. 

 
I förslaget till beslut presenterades tre alternativ för framtida fördelningen av eget och externt utförande 
av insamlingstransporter och sopbilar: 
 

1. att minst 10% av sopbilstransporterna skall utföras med underentreprenör. Utan krav på 
geografisk indelning för var dessa procent fördelas. 

 
2. att minst 20% av sopbilstransporterna skall utföras med underentreprenör. Utan krav på 

geografisk indelning för var dessa procent fördelas. 
 

3. att minst 30% av sopbilstransporterna skall utföras med underentreprenör. Utan krav på 
geografisk indelning för var dessa procent fördelas. 

 
Inget 0%-alternativ presenterades, då direktionen tidigare framfört önskemål om att ha en viss del av 
utförandet på entreprenad som relevant jämförelse. 
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Efter genomgången presentation och diskussion yrkades på tre olika alternativ till beslut;  
 

1. att alla sopbilstransporter ska utföras i egen regi, dvs 0% upphandlat alternativt,  
2. att 10% utförande av underentreprenör alternativt 
3. bordläggning av beslut. 

 
Ulrika Ornbrant och Per Möller yrkade på 10%-alternativet, med justeringen ”cirka 10%” i stället för 
som föreslaget, ”minst 10%.” 
Ylva Belin yrkade på bordläggning och återremiss. 
 
En omröstning genomfördes genom handuppräckning. Ordföranden avstod från att rösta. 
Resultatet utföll till fördel för 0%-alternativet, dvs 100% egen regi. 
 
Direktionen beslutade 
 
att 0% av sopbilstransporterna skall utföras med underentreprenör, dvs 100% utförande i egen regi utan 
krav på geografisk indelning. 
 
 
§569 Dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut 

(Dnr 2022/748-VMKF) 
 
Förbundets nuvarande dokumenthanteringsplan har använts sedan april 2018. Den behöver uppdateras 
då den delvis är processbaserad men inte innefattar alla processer och handlingar som hanteras inom 
förbundet. Planen kommer att uppdateras i takt med processkartläggningen och tas upp för beslut på nytt 
vartefter information fyllts på, till exempel i en årlig revidering. 
 
Dokumenthanteringsplanen innehåller gallringsbeslut av handlingar som är av ringa betydelse för 
förbundets verksamhet eller som har förts över till annat media och där dubbletter kan rensas. 
 
Förslaget har tagits fram och anpassats till Vafabmiljös verksamhet med hjälp av underlag från Västerås 
stad och andra jämförbara organisationers dokumenthanteringsplaner. 
 
Direktionen beslutade  
 
att anta dokumenthanteringsplan innehållande gallringsbeslut för Vafabmiljö kommunalförbund att 
gälla från och med 2023-01-01. 
 
 
§570 Medlemskommunerna och VafabMiljö kommunalförbund 

Föredragande: Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör 
 
Förbundsdirektören har sedan starten av sitt uppdrag besökt och fört dialog med medlemskommunerna 
för att förankra frågor som påverkar dem, enskilt eller tillsammans. Kommunerna kommer 
fortsättningsvis att få del av samma information som direktionen i form av verksamhetsrapporten.  
Kommuncheferna kommer regelbundet att informeras om det ekonomiska läget vid särskilt möte. 
Dessutom kommer årligen bjudas in till en heldag där kso, medlemsråd, samrådsorgan och 
kommunchefer träffar Vafabmiljö och blir informerade om verksamheten och aktuella frågor. Alla får 
samma information, vid samma tillfälle. Första tillfället blir den 12 juni 2023. 
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Påpekades att det egentliga ansvaret för att informera sina respektive kso ligger hos direktionen. 
  
Kommunallagen har skärpt reglerna kring kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot kommunalförbund. 
Den har hittills varit bristfällig och kommer att hittas rutiner för.  
  
Önskemål framfördes om att få kallelse och handlingar till direktionens möten skickade både till 
representant i samrådsorganet och till kso. Helst också två veckor innan möte för tid till förankring.  
I gällande arbetsordning står: ”Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före sammanträdesdagen”. 
 
Förbundsdirektören gör upp ett årshjul inför nästa mandatperiod. 
 
 
§571 Prissättning på gas 

Föredragande: Pernilla Widén, avdelningschef Process och Underhåll 
 
Direktionen hade efterfrågat information om hur prissättningen på gas sker, hur priset sätts ut mot kund. 
  
I den gas Vafabmiljö säljer finns fyra delar med olika priser. Det som ändrats under 2022 är den gas 
som köps från Gasum och framför allt den flytande. Priset på den styrs av världsmarknadspriset, där 
2022 varit extremt gällande gaspriset.  
 
Kundstocken utgörs till 75% av Svealandstrafiken. I tidigare avtal med Svealandstrafiken har priset 
reglerats årsvis och varit stabilt. I juni tecknades ett nytt avtal som ger kostnadstäckning. Den inköpta 
gasen regleras per månad. I priset mot kund finns även Vafabmiljös kostnader för distribution och 
tankstationer mm.  
Produktionspriset är ganska stabilt, men priset på den gas som köps in skiftar mycket. Priset hos olika 
leverantörer skiljer eftersom olika förutsättningar gäller. Något egentligt marknadspris finns inte.  
 
Direktionen efterlyser ett affärstänk utifrån dagens läge, vilket är ett annat än då biogastillverkningen 
startade. Förhandling måste ske på Vafabmiljös villkor och måste ge bättre intäkt. En prismodell 
behöver tas fram inför förhandling med Svalandstrafiken och dessutom måste de avkrävas sin 
utfasningsplan för förbundets möjligheter att hitta nya kunder. 
 
 
§572 Digital inpassering på Återbruk 

Föredragande: Ludvig Ericsson, enhetschef Återbruk 
 
Syftet med projektet är att hitta en ny debiteringsmodell avseende Återbrukskort med tillhörande 
systemlösning för företagskunder.  
 
Företagskunder debiteras idag per uppskattad mängd genom att köpa Återbrukskort. Beräkningar visar 
att affären med Återbrukskort inte är lönsam.  
 
En pilot har genomförts på Återbruket Enköping. I upplägget faktureras företagskunder per besök av 
extern leverantör. Då koppling till befintligt system inte gått att lösa, arbetas vidare mot upplägg enligt 
piloten med betalning per besök, fakturering och därtill hörande kundservice av extern part. Lösningen 
innefattar inte farligt avfall. För närvarande undersöks vilka möjligheter som finns på marknaden. En 
upphandling av tjänsten behöver göras. 
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Tidplanen är reviderad med beslut i direktionen i mars 2023 och driftsättning 1 januari 2024. 
 
Direktionen påpekade vikten av att lösningen är kostnadsneutral med schysta villkor och efterfrågade 
även en riskanalys. 
 
 
§573 Återbruk 2.0 

Föredragande: Ludvig Ericsson, enhetschef Återbruk 
 
Genomförandeplanen beslutades för ca 1 år sedan med åtgärder kopplat till respektive Återbruk, såsom 
distansbemanning, skyltning och olika typer av tjänster. Tidplanen är fortsatt trovärdig. Dock kan vissa 
aktiviteter behöva omprioriteras. 
 
Läget gällande nytt Återbruk i Hallstahammar är att samrådsprocessen är klar och en arkeologisk 
utredning pågår.  
För Återbruket i Surahammar pågår en lokaliseringsutredning. Ett möte med Trafikverket är planerat 
inom kort. Osäkert om invigning kan ske 2025. I så fall kommer en omprioritering att göras och 
Återbruket i Arboga prioriteras. 
 
Den planerade utökningen av Återbruket Gryta innebär att det blir det största i Västerås. Förberedelser 
pågår för markundersökning och detaljprojektering. 
 
Återbruket på Stenby är dysfunktionellt och med minskat kundunderlag. Nedläggning finns med som ett 
av delprojekten i effektiviseringprojektet. Ansvarsförhållanden kring eventuella markföroreningar 
behöver klargöras innan nedläggning. 
 
Återbruket i Skultuna är även det dysfunktionellt med minskat kundunderlag. Där finns också 
säkerhetsrisker kopplat till trafiksituationen.  
 

§574 Reviderad förbundsordning 

Föredragande: Linda Gårdstam, avdelningschef Planering 
 
Förslag från medlemskommunernas kso bereds just nu på tjänstemannanivå. Beslut väntas i respektive 
fullmäktige under våren. 
När arbetsmaterialet är klart kommer det att delges både tillträdande och avgående direktion. 
 
 
§575 Tömning av minireningsverk samt hantering av fosfor 

Föredragande: Linda Gårdstam, avdelningschef Planering 
 
Totalt finns knappt 500 enskilda avloppsanläggningar med fosforfilter i Vafabmiljö-regionen (exklusive 
Heby). 
 
Vafabmiljö har genomfört en hämtning av fosforfilter i Arboga, Köping och Kungsör under oktober.  
 
Fosforfilter är ett avfall under kommunalt ansvar, precis som slam. Vafabmiljö har upphandlat tjänsten 
och har nu ett avtal med Maskinringen i Örebro för hämtning och omhändertagande av materialet på ett 
miljöriktigt sätt, så att näringsämnena återförs till åkermark.  
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Enligt tillstånden för avloppsanläggningarna och Avfallsföreskrifterna ska filtren bytas vartannat år men 
har tidigare inte tömts enligt körlista utan bara efter budning.  
 
En workshop tillsammans med miljökontoren är planerad till 12 december för att ta fram förslag om 
annat tömningsintervall, till nästa revidering av Avfallsföreskrifterna. 
 
 
§576 Direktionen 2023–2026 

Föredragande: Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör 
 
Val av nya ledamöter och ersättare till direktionen pågår. När samtliga medlemskommuner är klara 
skickas resultatet ut för kännedom till såväl tillträdande som avgående direktion. 
 
Den 3 februari hålls ett konstituerande direktionsmöte. Då fattas beslut om datum för direktionens 
möten under 2023. 
 
 
§577 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 
 
 
§578 Nästa möte 

Konstituerande möte fredag 3 februari 2023. 
 
 
§579 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och det fina engagemanget under mandatperioden och 
avslutade mötet kl 15:30.  
 
Direktionen och övriga närvarande tillönskades en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
 


