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Dnr SBN.2016.247

Svar på motion- utreda möjligheter för fler sätt för Ales
medborgare att bli av med sina grovsopor
En motion har inkommit från Elena Fridfelt (C) och Åke Niklasson (C) pm att
utreda nya metoder för hantering av grovsopor.
Motionen föreslår en provperiod vid två tillfällen för att utreda förslagen
beställning av grovsopor vid tomtgräns för transport till Sörmossen och
regelbundet ställa ut containrar för grovavfall vid resursstationer. SBN får i
motionen i uppdrag att utred dessa metoder och på prov införa minst den ena av
dem. Nedan ger renhållningen bedömning av de två förslagen.
Beställning av grovsopor vid tomtgräns för transport till Sörmossen- Idag ges
kunder i Ale kommun möjlighet att beställa container för bland annat osorterat
avfall. Detta är ett tilldelat uppdrag till Renova Miljö. Renova Miljö trasporterar
containern till sorteringsanläggning där utbildad och rätt utrustad personal
sorterar avfallet så att största miljönytta uppnås. Renhållningen anser att den
tjänst vi har idag motsvarar det förslag som lämnats i motionen och således är ett
idag redan beprövat och framgångsrikt koncept.
Regelbundet ställa ut container på resursstation- Resursstation tolkar vi som
återvinningsstation, ÅVS. Det är kommunen som äger marken där ÅVS idag är
och det är Tidning och förpackningsinsamling, FTI, som ansvarar för insamling
och städ på ÅVS. Det finns idag ett samverkansavtal mellan Ale kommun och
FTI angående ÅVS. Att det ibland är tillåtet att lämna sitt grovavfall på ÅVS och
ibland inte tror Renhållningen kommer öka nedskräpningen. I avtalet med FTI
finns inte heller reglerat att detta skulle vara möjligt för kommunen att ställa ut
container för insamling av grovavfall på ÅVS. FTI anser att endast tidningar och
förpackningar ska lämnas på ÅVS.
Ale kommun i samarbete med Mölndals Stad, Härryda kommun, Kungälvs
kommun och Renova AB påbörjade ett projekt med mobil ÅVC våren 2016 och
projektet kommer vara klart juni 2017.
Då konceptet mobil ÅVC har varit mycket uppskattat kommer det att vara
möjligt för Renova-ägda kommunerna att direkttilldela uppdraget då projektet är
genomfört och tjänsten finns för direkttilldelning. Ale kommun har redan
meddelat Renova AB och ägarkommunerna att detta uppdrag vill direkttilldelas så
snart projektet är slutfört och tjänsten finns för direkttilldelning.
Renhållningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att avslå motionen. Detta då
förslaget om fastighetsnära insamling av grovavfall redan finns då container för
osorterat avfall kan beställas, uppställning av container på ÅVS inte är möjligt
enligt gällande samverkansavtal med FTI. Renhållningen föreslår att avvakta
möjlighet att direkttilldela mobil ÅVC till Renova AB.
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Lagar/rekommendationer
Vi är idag styrda av det samverkansavtal som Ale kommun har med FTI och kan
således inte nyttja ÅVS som uppställningsplats för container grovavfall.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Kostnad för kund att beställa container för osorterat avfall kostar idag 1900kr–
4202,50kr ink moms och då erhålles 5-15m3 container. Kostnad per tillfälle för
mobil ÅVC har under testperioden uppkommit till 45 000kr (plus
behandlingskostnad) per tillfälle.
Barnperspektivet
Hållbar utveckling
Miljöperspektivet
Hållbar utveckling
Förvaltningens bedömning
Förslaget om fastighetsnära insamling av grovavfall finns redan då container för
osorterat avfall kan beställas, uppställning av container på ÅVS inte är möjligt
enligt gällande samverkansavtal med FTI. Renhållningen anser att största
miljönytta och högst kundnöjdhet erhålles genom att införa mobil ÅVC där
invånarna har möjlighet att lämna sitt avfall kvartersnära utan att behöva vara
bilburna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-05-11
Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och avvakta möjlighet att
direkttilldela Renova AB uppdraget mobil ÅVC.
2. Detta beslut gäller även om det överklagas.
_____
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
_____
Protokollsanteckning
Henrik Fogelklou (M) inkommer med skriftlig protokollsanteckning.
För att tillgodose motionens intentioner bör en utveckling av den mobila
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verksamheten utredas.

Ärendet expedieras efter beslut till:

Verksamhetschef Teknik
Renhållningschef
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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