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Motion 5/2018: Mobila samt lokala återvinningsstationer i 

kommunen 

Samhällsbyggnadschefs förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

  

Ärendesammanfattning 

Centerpartiet har i en motion från Elisabeth Tängdén, Ingrid Sundbom och Marie Viberg yrkat på att 

Robertsfors kommun 

- införskaffar en mobil återvinningscentral 
- upprättar en plan för hur den mobila återvinningscentralen ska flyttas runt i kommunen på 

lämpligaste sätt 
- ser till att göra uppföljningar för att utvärdera effekten av den mobila återvinningscentralen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-17 (§56) att motionen var anmäld och överlämnade denna till 

kommunstyrelsen 
  

Utifrån rådande förutsättningar och kommande förändringar kring ansvar för insamling av returpapper 

samt flytt av Fagerlidens ÅVC bedömer verksamheten inte att detta kan ses som en prioriterad åtgärd i 

nuläget. Detta hindrar dock inte att frågan kan bli aktuell i ett senare skede då ovan nämnda förändringar 

är genomförda.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse mobil återvinningsstation 2021-04-26 
- PROTOKOLLSUTDRAG KS 2020-06-08 p 135 Sluttäckning Fagerliden 

- Motion 5/2018: Mobila samt lokala återvinningsstationer i kommunen 

- PROTOKOLLSUTDRAG KF 2018-06-18 p56 Anmälan motion 5-2018 

 

Ärendet 
En mobil återvinningscentral är en mindre återvinningscentral som precis som det låter rör på sig och 

kan förflyttas till olika platser. Enligt Avfall Sverige så fanns det år 2018 mobil ÅVC hos ca 50 

kommuner. 
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SÖRAB är ett regionalt bolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, 

Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna vars uppdrag är att på ett miljöriktigt 

och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom 

Stockholm.  

 

Kontakt med Sörab ger vid handen att Sörab själv 

byggt container för mobil återvinning. Containern 

är ca 10 meter lång, rymmer fyra enkubiks kärl för 

inert avfall1, metall, wellpapp och brännbart. Sörab 

uppskattar kostnaden för investering av container 

uppgår till ca 200 000 tkr. 

 

Järfälla som är en av ägarkommunerna till Sörab behandlade ”Utredning om mobil återvinningscentral 

i Järfälla (MÅVC)” i tekniska nämnden i maj 2019 och i denna utredning nämns att kostnaden för att 

nyttja den mobiala återvinningsstationen är 13 286 kr/tillfälle. I kostnaden ingår utställning, hyra av 

container, hemtagning inklusive vägning, lossning, bokning och sammanställning, helgbemanning samt 

arvode för kemist som enligt lag måste vara på plats då farligt avfall lämnas in och hanteras. 

 

Kontakt har även tagit med Avesta kommun som per telefon uppger att de dragit ned på antal tillfällen/ 

platser p g a lågt nyttjande. Avesta köper tjänsten av entreprenör till en uppskattad kostnad på 5 000 

kr/tillfälle utöver detta tillkommer avgift för viss eftersortering samt slutbehandling. 

 

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvaret för returpapper. Den 

1januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. I nuläget 

finns många frågetecken kring hur detta ska lösas och omställningstiden är mycket kort. Även andra 

förändringar aviseras t ex föreslår regeringen i en lagrådsremiss nya regler om bygg- och rivningsavfall 

som ska bidra till att minska mängden avfall samt ge kommunerna ett tydligare ansvar för bygg- och 

rivningsavfall. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-08 (§135) fastställa sluttäckningsplanen för Fagerlidens deponi 

och detta arbete pågår för fullt. Detta innebär också att återvinningscentralen måste flyttas och ärendet 

om detta är står på föredragningslistan för SHB-utskottets sammanträde 2021-05-10 och förslaget är att 

kommunstyrelsen beslutar om att ge igångsättningstillstånd för flytt av Fagerlidens ÅVC till 

fastigheterna Sikeå 37:2 respektive 37:3. 

Mot bakgrund av de förändringar i kommunalt ansvar för insamling av returpapper och bygg-/rivnings-

avfall samt flytt av ÅVC ser verksamheten inte att uppstart av mobil återvinningsstation är en prioriterad 

åtgärd. Detta utesluter inte att frågan kan bli aktuell i framtiden. Verksamheten klarar i nuläget inte av 

en mobil återvinningscentral inom rådande resurstillgång, vi ser också att investeringarna i de 

förändringar som beskrivits kommer att bli betydande och att dessa i nuläget måste prioriteras. 

 

 

 

 
1 Inert material är sådant som inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt under lagring. Det betyder att inert avfall varken 

löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något sätt. 

Bild lånad från www.sorab.se 
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Beslut ska skickas till: 

- GVA-adminstratör 

- GVA-chef 

- Arbetsledare GVA 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Ingen påverkan. 

  
Konsekvenser verksamhet 
Ingen påverkan. Om motionen bifalls får det dock stora konsekvenser för verksamheten, det handlar 

endera om att i sin helhet köpa tjänst alternativt utöka bemanning.  

  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Ingen påverkan. 

  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Ingen påverkan. 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Vid ett införande av en mobil återvinningsstation uppstår kostnader för investering samt skötsel och 

omhändertagande av insamlat avfall alternativt kostnad för att köpa tjänsten externt. 

  
Resurser 
Se ovan. 
  
Finansiering 
För att finansiera utökade driftskostnader krävs avgiftshöjning och i nuläget bedöms investering i flytt 

av ÅVC vara prioriterat. 

  
 


