Tjänsteskrivelse
2019-01-30
Sida 1 (2)

Tekniska serviceförvaltningen
Vatten och Avfall
Chef Återvinning och Avfall
avfallsenheten

Ulf Lundqvist
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Telefon

0141-22 51 49
Mobiltelefon
Telefax
e-postadress
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19/VAN 0054

Svar på medborgarförslag kring ristipp i Borghamn
(2018:1821)
Sammanfattning
Vadstena kommun mottog 2018-11-13 ett medborgarförslag om ristipp i Borghamnsområdet.
Vadstena kommun har därefter gett Motala-Vadstenas vatten och avfallsnämnd i uppdrag att
bereda detta förslag.
Avfallsenheten menar att idén med en ristipp i grunden är god men tidigare erfarenheter från
liknande anläggningar är att de inte sköts ordentligt och därför snarare blir en börda för
kommunen än en service för dess medborgare. Bedömningen är också att utbyggnad av en
sådan yta bedöms kostsam samt att denna kostnad inte heller ryms inom befintlig taxa. En
investering i en sådan service skulle därför troligtvis resultera i en höjning av avfallstaxan
vilket inte är önskvärt.
För att bli av med grovavfall såsom exempelvis ris, grenar och trädgårdsavfall hänvisas
istället till den grovavfallshämtning med kranbil som finns att beställa via avfallsenhetens
kundtjänst på 0141-22 51 51.

Förslag till beslut
Motala- Vadstena vatten- och avfallsnämnds förslag till kommunfullmäktiges beslut:
1 Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra en byggnation av en ristipp i
Borghamnsområdet.
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Bakgrund
Vadstena kommun mottog 2018-11-13 ett medborgarförslag om ristipp i Borghamnsområdet.
Vadstena kommun har därefter gett Motala-Vadstenas vatten och avfallsnämnd i uppdrag att
bereda detta förslag.
Avfallsenheten anser att idén om en ristipp i Borghamn förvisso är god och antagligen skulle
minska en del transporter till återvinningscentralen. Avfallsenheten har tidigare drivit
liknande ristipp och erfarenheten av detta är att de har en tendens att inte riktigt fungera som
avsett. Tyvärr är risken stor att upplaget blir ett avfallsupplag där personer väljer att göra sig
av med diverse annat överblivet avfall såsom exempelvis möbler, husgeråd och
elektronikavfall snarare än ett upplag med enbart trädgårdsavfall eller ris och grenar. På det
sättet riskerar anläggningen att bli ytterligare en anläggning som behöver tömmas på skräp
likt förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer som behöver städning varje
dag för att medborgare inte respekterar reglerna.
Kostnaden för att anlägga en ristipp i form av hårdgjord yta, stängsling, drift, underhåll samt
hämtning och behandling av material skulle också behöva tas ut på renhållningsabonnenterna
via avfallstaxan. I dagsläget bedöms inte en sådan investering rymmas inom de taxemedel
som kommunen förfogar över varför taxan antagligen i sådana fall skulle behöva höjas.
Avfallsenheten ser i dagsläget denna avgiftshöjning som icke önskvärd eftersom en höjning
redan är beslutad i och med andra projekt såsom fastighetsnära insamling med
fyrfackssystemet och den nya återvinningscentralen på Tuddarp. Avfallsenheten menar dock
att problemet med transport av ris och trädgårdsavfall eller annat grovavfall skulle kunna
lösas genom att de boende i området istället nyttjar avfallsenhetens grovavfallshämtning.
Avfallsenheten har i dagsläget regelbunden schemalagd hämtning av grovavfall i området sju
veckor per år. Utöver dessa tillfällen är det även möjligt att få extra hämtning för en högre
avgift. Avfallsenheten hänvisar till miljöalmanackan alternativt kundtjänst för vatten och
avfall 0141-22 51 51 för mer information.
Finansiering
En exakt kostnadsuppskattning är i dagsläget svår att göra då det förutsätter en mer utförlig
utredning kring lämpliga ytor, storlek på yta, undersökning av färdvägar, tömningsintervaller,
stängselkostnad, städningsrutiner, uppskattning av lämnade mängder, behandlingsavgifter och
liknande. En investering samt driften av den skulle dock kosta åtskilliga summor vilka inte
finns med i budgeterade taxemedel i dagsläget.
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