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Bakgrundsbeskrivning
Utbyggnaden av den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum (NTC) är i full gång. Första bostadskvarteret, det vill säga kvarter 2, förväntas ha tillträde i januari 2019. Detta kvarter, med sina
105 lägenheter, och de tätt efterföljande kvarteren 5a och 5b med totalt 117 lägenheter, ska anslutas till NTCs sopsugsanläggning där Tyresö kommun står som huvudman för ledningsnät,
terminal, styrsystem etc. Den permanenta sopsugsterminalen kommer dock inte att vara på plats innan de första fastigheterna i NTC är klara för tillträde. Detta innebär att en temporär
avfallslösning måste anordnas för att kvarterens hushålls- och matavfall ska kunna tas om hand på ett lämpligt sätt under tiden som den permanenta terminalen projekteras och uppförs.
Renhållningsenheten har sedan tidigare 22 miljoner kronor beviljat som investeringsmedel till sopsugsanläggningen, men i och med behovet av en temporär terminal beräknas
renhållningsenhetens investering att uppgå till 29,5 miljoner kronor. Med anledning av detta äskas tillkommande investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor.

Mål med investeringsprojektet
Målet med investeringsprojektet är att uppföra en temporär sopsugsterminal för att hantera avfallet från de första kvarteren i NTC, samtidigt som den permanenta terminalen projekteras och
uppförs. Målet är på sikt också att hantera avfallet på ett effektivt och hygieniskt vis från ca 2000 hushåll i centrala Tyresö genom en gemensam sopsugsanläggning.

Konsekvenser om investeringen uteblir
Om investeringen uteblir blir konsekvensen en problematisk avfallshantering från de första kvarteren i NTC. Möjligheten att hantera avfallet från NTCs första kvarter på ett rimligt sätt uteblir,
alternativt uteblir möjligheten att bygga ut den permanenta anläggningen fullt ut.

Alternativa lösningar
Inga rimliga alternativa lösningar förekommer.

Risker med investeringsprojektet
Risk för påverkan på närmiljö och hälsan hos personer som vistas i området om investeringsprojektet ej beviljas, då avfallet ej kan hanteras på ett hygieniskt och effektivt sätt.

Investeringskategori

Renhållning

Beslutsfattare

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

EKONOMI

Investeringsbelopp

Avskrivningstid, år

Investeringsutgift 1
Investeringsutgift 2
Investeringsutgift 3
Investeringsutgift 4

1,300 000
6,200 000

50
20

Total utgift

7,500 000

Investeringsinkomst 1
Investeringsinkomst 2
Investeringsinkomst 3
Investeringsinkomst 4
Total inkomst
Sammanlagt netto

7,500 000
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