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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: KS.2016.184
Datum: 2018-05-21
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på motion om belysning av återvinningsstationer
Moderaterna, Centerpartiet, Framtid i Ale, Liberalerna och Kristdemokraterna har
föreslagit att Ale kommun tar ansvaret och kostnaderna för att belysa
återvinningsstationerna.
Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI som
har ett lagreglerat producentansvar.
Det pågår nu en kamp om de fraktioner som samlas in på återvinningsstationerna
eftersom de är en viktig råvara för kommande produktion. I riksdagen finns det en
majoritet för att bibehålla den rådande ordningen.
Förvaltningen anser att det ligger i FTI:s intresse att samla in så mycket ren råvara
som möjligt och de bör därför utveckla sina återvinningsstationer. Det pågående
utbytet av gatubelysningen bör dock kunna skapa positiva samordningsmöjligheter
som kan utnyttjas.
Med ovanstående som grund föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag
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Tjänsteutlåtande, 2018-05-21
Motionen
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2016-10-18
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-03
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För vidare hantering

Sektor Samhällsbyggnad
För kännedom

Förvaltningsledningen
Bakgrund
En motion om belysning av återvinningsstationerna har inkommit från Moderaterna,
Centerpartiet, Framtid i Ale, Liberalerna och Kristdemokraterna
Återvinningsstationerna i Ale sköts av förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI
AB men det finns en del att önska i detta. Insamlingsplatserna är dåligt belysta.
Många tycker att insamlingsplatserna är otrygga när det är mörkt ute och väljer då att
inte besöka platsen.
Ale kommun upplåter platserna för återvinningsstationerna till FTI AB och kan göra
en överenskommelse med FTI AB om att kommunen belyser och gör
återvinningsstationerna till trivsammare platser.
Motionens förslag är:
• Ale kommun tar ansvaret och kostnaderna för att belysa
återvinningsstationerna

Sektor Samhällsbyggnad konstaterar i sitt tjänsteutlåtande:
För att nå målen i A2020 att 50 % av producentansvarsmaterialet ska återvinnas så
behöver ÅVS vara platser som åtminstone upplevs trygga. Genom att ha belysning
på stationerna kan också sopdumpningen antas minska. Motion från KS gällande att
tillgänglighetsanpassa ÅVS i kommunen har inkommit vilken behöver beaktas i
arbetet med belysning av befintliga ÅVS.
Renhållningen ställer sig positiva till att investera i belysning. Detta borde dock göras
först då regeringsbeslut angående ansvar för insamling av producentansvarsmaterial
är beslutat om då det inte nu är helt klart vem som ska ansvara för ÅVS i framtiden.
Om fastighetsnära insamling, FNI, av producentansvarsmaterial införs i kommunen
kommer FTI att se över antalet återvinningsstationer och dess fyllnadsgrader för att
optimera sin verksamhet. Ökad FNI leder till färre ÅVS.
Renhållningen föreslår att avvaktan på investering av belysning görs tills klart om
ansvar för ÅVS, FNI ska införas och som följd av detta vilka ÅVS som kommer
finnas kvar i kommunen.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade med ovanstående som grund att föreslå att
kommunfullmäktige avslår motionen.
I Sverige har det under en längre tid funnits en dragkamp om de förpackningar som
regleras av förordningarna om producentansvar för tidningar och förpackningar.
Bakgrunden är att dessa efterhand i större utsträckning ses som en råvara och inte
som sopor. Avfall Sverige som är kommunernas organisation driver linjen att
kommunerna ska få ta över ansvaret och FTI, Svensk Glasåtervinning samt
Pressretur bland annat vill att nuvarande system ska bibehållas. Regeringen har
initierat en utredning om hur återvinningen ska se ut i framtiden men i riksdagen
finns det en majoritet för att behålla det nuvarande systemet.
Remissyttrande
Samhällsbyggnad har skrivit ett beslutsförslag efter hörande av FTI som innebär förslag till avslag
på motionen.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
För närvarande pågår ett omfattande arbete med att ersätta befintlig äldre gatubelysning i
kommunen. Ett investeringsutrymme på sammanlagt 50 Mkr har avsatts för detta ändamål. 15 av
19 återvinningsstationer ligger inom områden där gatubelysning finns i direkt närhet. I många fall
är det möjligt att komplettera med armatur i befintlig stolpe. Där detta inte är möjligt kan ny stolpe
med armatur installeras. Listpris på en komplett stolpe är cirka 10.000 kronor men varierar på
stolpens längd och val av armatur, antal Lumen med mera. En armatur med separat stolpfäste
kostar cirka 3.000 kronor. OM hälften av återvinningsstationerna kompletteras med armatur och
hälften med en komplett stolpe samt att gräv och arbetskostnad värderas till dubbla kostnaden
jämfört med materialkostnaden blir den totala kostnaden:
8 * 30000 kr
9 * 9000 kr
Summa

=240.000 kr
=81.000 kr
321.000 kr

Miljöperspektivet
Resursanvändandet i de utvecklade länderna överstiger stort de resurser som vi långsiktigt har
möjlighet att använda per generation. Återvinning är en fråga som utvecklas snabbt även globalt.
Det är därför viktigt att så mycket material som möjligt kan återanvändas många gånger. En bra
källsortering och så rena fraktioner som möjligt ökar möjligheten till återanvändning.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen anser att återvinningsstationernas belysning och därmed dess attraktivitet är av ett
gemensamt intresse för kommunen och FTI som driver stationerna. Det insamlade materialet är
en viktig råvara för framtida produktion och har därmed ett substantiellt värde. Detta är grunden
till att det pågår en kamp om vilka som ska ha rätten till det insamlade materialet.
Förvaltningen anser med detta som utgångspunkt det inte rimligt att kommunen ensidigt ska
stödja förpackningsindustrins materialinsamling. Det kan dock vara klokt att nyttja det pågående
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arbetet med utbyte av gatubelysningen och utnyttja samordningsmöjligheter. De flesta av
återvinningsstationerna ligger inom områden där det idag finns gatubelysning.
Förvaltningen sammantagna bedömning är att det inte är rimligt att kommunen ensidigt tar
kostnader som stärker den kommersiella aktören FTI:s arbete med att samla in råvaror för
framtida produktion och föreslår därför att motionen ska avslås.
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