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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Avfallsterminal och godsmottagning 
Höglandssjukhuset 

Bakgrund 
För närvarande finns ingen samlad avfallsterminal inom Höglandssjukhuset utan 

avfallshanteringen är lokaliserad inom sjukhusområdet både inomhus och 

utomhus.  

o hus 03 komprimator för brännbart 

o hus 04 riskavfall 

o hus 05 matavfall och utomhus container för metallskrot 

o hus 26 papperstugg, wellpapp-press, lagring av balar,   

                               elektronikskrot, lysrör/lampor, kemikalier mm 

 

I samband med kommande nybyggnation för hus 37 kommer hus 03, 04 och 05 att 

rivas varför ersättningslokaler för avfallshantering och godsmottagning och annan 

verksamhet måste iordningsställas.  

Investeringens omfattning – ökade driftkostnader 
För avfallshantering och godsmottagning som omfattar en yta på ca 1 750 kvm 

föreslås en ombyggnation av plan 2 i hus 26 på ca 880 kvm och en tillbyggnad på 

ca 870 kvm. 

 

Investeringsutgiften är beräknad till ca 26 miljoner kronor. 

 

Den årliga kapitalkostnaden beräknas till 1 200 000 kronor  

(30 år/2,9 %) samt ökad driftkostnad (underhåll, media mm) på 360 000 kronor. 

 

I särskilt ärende till landstingsfullmäktige redovisas behovet av 

evakueringslokaler för övrig verksamhet i de byggnader som rivs samt IT-

centrums verksamhet i hus 26 som nu iordningsställs för avfallshantering.  

Förväntade effekter  
Förvaltningsledningen för Höglandssjukhuset har bedömt att investeringen 

medför följande förbättringar. 
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Perspektiv 0 = Ingen påverkan 
5 = Hög påverkan 

Kund-/patientperspektiv:    

  
0 

 
 
Process- och produktionsperspektiv 
Kortare behandlingstider?  
Ändrat arbetssätt?  
Mer effektivitet i basenhetens processer?  
Förbättrad arbetsmiljö?  
 
Miljö: 
Avfall 
Energianvändning 
Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet) 
Transporter av farligt gods 

 
 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
Minskar 
Minskar 
Minskar 

Ekonomiskt perspektiv 
Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller 
Bemanning, personalkostnader 
Städ 
IT-kostnader 
Möbler 
Media (el, värme) 
Underhåll (fastighetsrelaterat) 
 

 
 
0 
Ökar 
0 
Ökar 
Ökar 
Ökar 
 

Överväganden/bedömning 
Landstingets kostnader ökar genom investeringen med 1 560 000 kronor vilket 

motiveras av behovet av att samlokalisera olika fraktioner för avfall som idag är 

lokaliserade på olika platser inom sjukhuset samt behov av kompensera för de 

lokaler som försvinner i samband med rivning. 

 

Investeringsutgiften kan finansieras utifrån landstingsfullmäktiges förutsättning 

om egenfinansiering av investeringar. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att inom en maximal utgiftsram av 26 miljoner kronor godkänna ombyggnation 

och tillbyggnad av hus 26 vid Höglandsjukhuset. 

 
LANDSTINGETS KANSLI 

 
 
 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

 

 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 
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Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 46 

Dnr 

LJ2013 

/367 

Avfallsterminal och godsmottagning 

Höglandssjukhuset  
Föreligger förslag till ombyggnation och tillbyggnad vid 

Höglandssjukhuset för en avfallsterminal och 

godsmottagning.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att inom en maximal utgiftsram av 26 miljoner kronor 

godkänna ombyggnation och tillbyggnad av hus 26 vid 

Höglandssjukhuset. 

 

Ärendet kommer att behandlas vid landstingsfullmäktiges 

sammanträde i april.   

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


