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Ny återvinningscentral i Robertsfors kommun
Bakgrund
Robertsfors kommuns återvinningscentral (ÅVC) för insamling av grovavfall är belägen vid
Fagerlidens nedlagda deponi. På Fagerliden har också Ragn-Sells AB en anläggning för
omhändertagande av förorenade jordmassor. Fagerliden ligger ca 4 km nordväst om
centralorten Robertsfors mot Ultervattnet. Området för ÅVC:n på Fagerliden är relativt litet, ca
10 000 m2, där det ligger inklämt mellan den nedlagda deponin och Ragn-Sells anläggning. Det
finns mycket begränsat utrymme för containrar på rampen vilket medför att vissa containrar
ställts på planen ovanför. Som besökare måste man då flytta runt sitt fordon några gånger innan
man blivit av med allt sitt avfall. Det är också svårt med tanke på den begränsade ytan att lagra
trämaterial i väntan på krossning. Det finns inte utrymme för ytterligare behållare för att kunna
separera ut fler avfallsfraktioner. ÅVC-området och tillfartsvägen är grusbelagt, varför det blir
ganska blött och lerigt under tjällossningen.
Nuvarande ÅVC saknar fallskydd på rampen vilket medför en risk för fallolyckor. För att
komprimera avfallet i containrarna kör personalen med traktorn uppe på rampen och trycker
med lastaren ner i containern vilket medför risker för personskador när kunder vistas där
samtidigt. Personalen har en barack där de kan ta rast och göra administrativt arbete, ett bättre
personalutrymme är önskvärt från personalen.
Mängden insamlat grovavfall och materialåtervinning ökar över tiden. I framtiden kommer det att
ställas högre krav på utsortering av olika avfallsslag/fraktioner och på en ökad återvinning.
ÅVC:n på Fagerliden har nått taket på kapacitetsutnyttjande och områdets utformning möjliggör
egentligen ingen utbyggnad. Det är alltså stora behov av en ny ÅVC för att täcka såväl
nuvarande som framtidens behov av återvinning. ÅVC:n på Fagerliden inbjuder idag heller inte
till de krav som kunderna ställer på en modern återvinningscentral. Det perifera läget på en f.d.
deponi skapar dessutom felaktiga signaler till kunderna om vad återvinning handlar om.

Lokalisering och läge

I Robertsfors kommun fanns det 6771 personer bosatta år 2015. Det är en ganska spridd
befolkning, men med en tyngdpunkt i de östra kommundelarna. Nästan hälften av befolkningen
bor i de tre största tätorterna, varav över 2000 personer i Robertsfors.
Om man ska bestämma läget på en ny ÅVC utifrån befolkningskoncentrationen (tabell 3) skulle
en ny ÅVC ligga någonstans i östra kommundelen i närheten av Robertsfors tätort
Tabell 3 Folkmängd orter, Källa: SCB

Ort / Orter

År 2015

Robertsfors kommun
(1989 var antalet 7.833)

6771

Robertsfors tätort

2064

Sikeå - Lägdeå - Rickleå

517

Sjulsmark m. Omgivande byar

122

Buafors - Jomark

97

Bygdeå

638

Bäck - Öndebyn

177

Dalkarlsådalen

233

Djäkneboda - Ratan - Norum
m.fl.

676

Överklinten

344

Åkullsjön

307

Ånäset tätort

677

Grimsmark - Skäran

129

Gumboda - Klintsjön - Granån

239

Brände - Kålaboda m.fl.

202

Flarken

343

Övriga

6

Inventering av alternativa fastigheter
I första hand kommunalt ägd industrimark är aktuellt i detta skede. Användning av privat mark
kräver fastighetsköp och ev. planändringar.
Kommunala industritomter finns i Ånäset (1 st.), i Sikeå (2 st.), i Robertsfors (1 st. ) och i Bygdeå
(1 st.). Gemensamt för samtliga fastigheter är att de ligger i utkanterna av respektive ort och
relativt långt från samlad bebyggelse. Samtliga fastigheter är planlagda som industrifastigheter.
Fastigheten i Ånäset, Nybyn 4:24, ligger vid norra infarten till Ånäset. I området finns det två
privata industrifastigheter. I den norra delen av fastigheten finns ett område på ca 7 000 m2
avsatt för industritomt. Det skulle innebära ganska knappt med utrymme för en ÅVC. Här blir det
nära till ÅVC för befolkningen i den norra kommundelen, men det blir samtidigt ännu längre
avstånd till ÅVC:n för befolkningen i den mellersta och södra kommundelen, jämfört med
befintlig ÅVC. VA och el finns i närheten.

I utkanten av Robertsfors, längs Jomarksvägen, finns en industritomt på fastigheten Edfastmark
7:34. Här blir det 3 km närmre för de flesta kommuninvånare, med undantag för de som bor i
den nordvästra kommundelen. Det finns varken VA eller el i närheten. Tomten är skogsmark
och har en relativt plan yta.
I Sikeå finns två industritomter, Sikeå 37:2 och Sikeå 37:3, strax väster om industrihuset Spiran.
VA finns vid tomtgränsen och elabonnemang finns på fastigheten 37:2. Ytan för 37:2 är ca 36
000 m2 och för 37:3 ca 28 000 m2. Hit blir det närmare för de flesta kommuninvånare, med
undantag för de som bor i den nordvästra kommundelen. Tomterna består av skogsmark och är
relativt plana.
I Bygdeå finns fastigheten Skinnarbyn 4:9. Den del av fastigheten som ligger i södra delen av
orten skulle kunna vara en möjlig plats. Det är relativt nära till VA-nätet.  Till denna fastighet blir
det visserligen närmre för befolkningen i den södra kommundelen, med det blir betydligt längre
för befolkningen i den mellersta och norra kommundelen jämfört med befintlig ÅVC.

Föreslaget alternativ

Industritomterna i Sikeå består av skogsmark. Till fastigheterna kan befintliga infarter användas.
På Sikeå 37:2 finns ett befintligt pumphus med elabonnemang som skulle gå att bygga om till
personalbyggnad och kontor.
Föreslagen placering uppfyller kommunens önskemål på utrymmen. Fastigheten rymmer såväl
dagens behov av grovavfallshantering, mellanlager för träavfall samt ytor för att täcka
framtidens behov.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret påbörjar arbetet med projektering och tar fram en kostnadskalkyl för
en ny ÅVC på fastigheten Sikeå 37:2 inför kommande investeringsbudget.

