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Avsättning av medel för sluttäckning av deponi 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga kommun avsätter ytterligare 20 miljoner kronor för 

kommande sluttäckning av deponin, vilket innebär att totalt 

27 miljoner kronor finns för ändamålet. 

2. Avsättningen för sluttäckning av deponin belastar årets 

resultat 2021. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns tipp, Kallstenstippen, är om en tid i behov av att 

sluttäckas. Nuvarande belopp som avsatts för ändamålet är cirka 7,1 

miljoner kronor. Det är högst troligt att kostnaderna för sluttäckning 

kommer att uppgå till ett betydligt högre belopp. Enligt gällande 

regelverk framgår att en avsättning ska motsvara den på 

balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som kommer att 

krävas för att reglera förpliktelsen. Den bästa uppskattningen av vad 

som krävs för att reglera förpliktelsen är det belopp som en kommun 

skulle betala för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 

I väntan på expertutlåtande har kommunen tittat på liknande projekt 

och där är kostnaden cirka 250–400 kronor per kvadratmeter att 

sluttäcka. För Kallstenstippen skulle kostnaden bli i intervallet 20–32 

miljoner kronor (250–400 kronor/kvadratmeter). En aktuell 

bedömning, i väntan på expertutlåtande, är att kommunen bör 

avsätta ytterligare 20 miljoner kronor. Med tidigare avsättning så 

innebär det totalt 27 miljoner kronor vilket motsvarar 335 

kronor/kvadratmeter. 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Arboga kommuns tipp, Kallstenstippen, är om en tid i behov av att 

sluttäckas. Nuvarande belopp som avsatts för ändamålet är cirka 7,1 

miljoner kronor. Det är högst troligt att kostnaderna för sluttäckning 

kommer att uppgå till ett betydligt högre belopp. Kommunen har 

påbörjat en upphandling av konsult för att utreda möjligheterna till 

att utöka nuvarande tipp och att bedöma kostnaderna för en 

sluttäckning. 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i rekommendation 

nummer 9 beskrivit tillämpningen av avsättningar och ansvars-

förbindelser. En avsättning är en legal förpliktelse som på balans-

dagen är säker eller sannolik till sin förekomst, men oviss till belopp 

eller till den tidpunkt då den ska infrias. En avsättning ska redovisas 

i balansräkningen, om 

• en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller 

flera inträffade händelser;  

• det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 

reglera förpliktelsen; och  

• en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras 

Av 7 kap. 11 § LKBR framgår att en avsättning ska motsvara den på 

balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som kommer att 

krävas för att reglera förpliktelsen. Den bästa uppskattningen av vad 

som krävs för att reglera förpliktelsen är det belopp som en kommun 

skulle betala för att reglera förpliktelsen på balansdagen eller för att 

då överföra den till en tredje part. I förarbetena anges att det bör 

göras en försiktig bedömning och en objektiv värdering som tar 

hänsyn till eventuell tidigare erfarenhet av liknande transaktioner. 

Det kan i vissa fall behöva bedömningar av externa experter. 

Kommunens revisorer, KPMG, gör bedömningen att det är bättre att 

kommunen gör någon form av avsättning och att det blir närmare 

”sanningen” än inget alls. Vidare att avsättningen ska omprövas 

årligen och justeras så att de avspeglar vid bokslutstillfället bästa 
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möjliga uppskattning. Det är alltså inga problem att ändra 

avsättningen om det visar sig att ett expertutlåtande avviker från 

kommunens egen bedömning. Att inte boka upp någonting blir 

troligen mer fel.   

Liknande projekt 

Vi har tagit del av liknande projekt för att kunna göra en upp-

skattning av vad en total kostnad kan uppgå till för en sluttäckning 

av Kallstenstippen. 

Tingsryds kommun har låtit konsulter bedöma kostnader för slut-

täckning av deras deponi. Rapporten säger att sluttäckningen i 

liknande projekt vanligtvis kostar mellan 300–500 kronor per 

kvadratmeter sluttäckt deponiyta. Dock har prisbilden nu minskat 

och är troligen snarare cirka 200–350 kronor per kvadratmeter. En av 

de parametrar som har störst inverkan på kostnaderna är tillgång till 

massor, framför allt för skyddsskiktet men även material till 

avjämning och dränering. 

En sluttäckning pågår av Malungs avfallsanläggning där ytan är 8 

hektar (80 000 kvadratmeter). Utredningen som genomfördes innan 

visar att bedömningen av kostnaden är cirka 28 miljoner kronor. 

Detta innebär en kostnad på cirka 350 kronor per kvadratmeter 

sluttäckt deponiyta. 
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Sluttäckning Kallstenstippen 

 

 

Den totala deponiytan på Kallstenstippen är cirka 87 400 kvadrat-

meter, varav cirka 6 900 kvadratmeter är sluttäckt. Det återstår 

således 80 500 kvadratmeter att sluttäcka. I en jämförelse med 

liknande projekt skulle kostnaden för sluttäckningen av Kallstens-

tippen bli i intervallet 20–32 miljoner kronor (250–400 kronor/ 

kvadratmeter). En aktuell bedömning, i väntan på expertutlåtande, 

är att kommunen bör avsätta ytterligare 20 miljoner kronor. Med 

tidigare avsättning så innebär det totalt 27 miljoner kronor vilket 

motsvarar 335 kronor/kvadratmeter. 
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