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Framtida insamling av hushållsavfall i Robertsfors kommun 
  
Ärendebeskrivning 
I dag har Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs (kallat 
Umeåregionen) ett gemensamt upphandlat avtal för insamling av hushållsavfall som 
kommunerna har rådighet över. Umeå kommun är den enda av dessa kommuner som 
har utsortering av matavfall.  I de kommunala avfallsplanerna som är beslutade av 
kommunfullmäktig i samtliga kommuner finns mål satta kring utsortering av matavfall, 
förbättrad utsortering av tidningar och förpackningar. 
  
Avtalet för insamling av hushållsavfall sträcker sig fram till år 2020-02-28 men arbetet 
med ny upphandling måste påbörjas redan under hösten 2017 med tanke på inköp av 
fordon för entreprenören och uppdraget samt upphandling av kärl, matpåsar, 
informationsmaterial, kommunikation med medborgarna m.m. 
Information kring detta har framförts till kommunernas politiker och Umeåregionrådets 
ledamöter och förhoppningen är att alla kommuner fattar samma beslut. 
  
Förstudie 
Från Umeåregionen har man gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram en förstudie om 
vilka möjliga huvudsystem (insamlingssystem) som fungerar för Umeåregionens 
kommuner eller en viss bebyggelsetyp i regionen. De system som analyserats erbjuder 
högre servicenivå än idag, inklusive insamling av matavfall och förutsättningar för 
utsortering av förpackningar och tidningar/returpapper genom fastighetsnära insamling 
(FNI). 
  
De alternativ som analyserats är: 

1)      separata behållare för matavfall och restavfall 
2) fyrfackskärl (2 st) för villor och separata behållare för matavfall, restavfall, 
förpackningar och tidningar/returpapper för lägenheter. 
3)olikfärgade plastpåsar för pappers-, plast och metall-förpackningar; 
tidningar/returpapper och restavfall för optisk sortering för villor med separat behållare 
för matavfall och ÅVS:er (återvinningsstationer) för glasförpackningar.  Separata 
behållare för matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för 
lägenheter. 
  

I enlighet med rapporten så förordar tjänstemännen alternativ 2, fyrfackssystem för 
villakunder och separata behållare för matavfall, restavfall, förpackningar och 
tidningar/returpapper för lägenheter. 
 
Insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar har regeringen i uppdrag att besluta om 
kommunerna ska få ta över insamlingsansvaret, ansvaret i dag ligger på Förpacknings och 
tidningsinsamlingen (FTI). Förstudien har tittat på båda alternativen ur ett ansvarsperspektiv. 

  
Samverkan och samarbeten 



Att få fortsätta detta samarbeta och samverka är oerhört viktigt för verksamheten och 
kommunernas tjänstemän. Om samma beslut fattas i kommunerna så är målsättningen att 
en gemensam avfallsplan tas fram att gälla från år 2020. 
 
Tilläggsyrkande: Lars Tängdén (C) 
Bilaga angående kostnader ska finnas med när ärendet tas upp i kommunstyrelsen. 
 
Bilaga: Förstudie insamling av avfall i Umeåregionen. 
  
Allmänna utskottets förslag till beslut 

  
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

  
Att kommunen i samråd och samverkan fattar ett inriktningsbeslut om samma 
insamlingssystem i kommande upphandling för Umeåregionen och utifrån förstudiens 
förordande upphandla fyrfackssystemet för villor och separata behållare för matavfall, 
restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för lägenheter. 

  
 






