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Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie inför
ombyggnation av kretsloppscentralen.
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Sammanfattning
Förstudien ska sammanställa vilka utvecklingsbehov som finns på nuvarande
kretsloppscentral samt beskriva hur dessa behov på bästa sätt tillgodoses
genom antingen en ny- eller ombyggnation. Möjliga placeringar av en
nybyggnation ska presenteras, där för- och nackdelar jämförs med nuvarande
placering. Finansiering av förstudien kommer ske inom ramen för
avfallskollektivet.

Beskrivning av ärendet
Kretsloppscentralen i Petterboda byggdes 1998 och är den enda
återvinningscentralen i kommunen. Med anledning av den växande
befolkningen utvidgades anläggningen 2009 med ytterligare en ramp för att
skapa plats för fler containrar och fler besökare. I dagsläget är anläggningen
disponerad med två ramper där man kan lämna samma fraktioner men på flera
ställen, för att skapa en spridning av besökarna. Det innebär att möjligheten att
utöka med fler separata fraktioner är begränsat.
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Med ett fortsatt växande medborgarantal och nya krav på avfallshanteringen
finns behov av att utveckla och modernisera anläggningen. Dels behöver ytan
optimeras för att fler avfallsfraktioner ska kunna tas emot i skilda behållare för
att möjliggöra materialåtervinning. Dels behöver trafikflödet förbättras för att
undvika köbildning. Det finns också ett behov av att lägga ett större fokus på
återbruk för att synliggöra avfall som en resurs vilket är grundläggande för att
lyckas minska mängden avfall och klättra uppåt i avfallstrappan.
EUs lagstiftade avfallstrappa (även kallad avfallshierarkin) visar
prioriteringsordningen för hur avfall ska hanteras:
1. Avfallsminimera
2. Återanvända
3. Återvinna
4. Energiutvinna
5. Deponera
Skicket på nuvarande anläggning medför återkommande kostnader för
provisoriska underhållsarbeten på bland annat utsatta asfaltsytor, vilket är
ytterligare en anledning till att om- eller nybyggnation av anläggningen är
nödvändig då arbetet skulle behövas göras om från grunden. Vidare kan
kretsloppscentralen göras mer enhetlig och välkomnande då det generella
intrycket är att anläggningen är tråkig och ogenomtänkt och innebär att platsen
upplevs som en ”sopstation” snarare än ett ställe där resurser kan få nytt liv.

En förstudie genomförs för att sammanställa vilka utvecklingsbehov som finns
på nuvarande kretsloppscentral samt beskriva hur dessa behov på bästa sätt
tillgodoses genom antingen en ny- eller ombyggnation. Möjliga placeringar av
en nybyggnation ska presenteras, där för- och nackdelar samt ekonomiska
effekter, jämförs med nuvarande placering.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
En prövning av barnets bästa bedöms inte vara nödvändig inför beslutet,
då uppdraget om förstudien inte kommer att påverka barn och unga. En
prövning av barnets bästa görs i samband med förstudien.

