
Återvinningscentral (ÅVC)

Höga kusten



Vad har hänt hittills?

• Mål i avfallsplan antagna kommunfullmäktige 2015 

• Ta fram ett förslag på layout och lokalisering av en mindre 

återvinningscentral (ÅVC) i kommunens östra del

• Hela kommunens kustområde, både fasta boende och 

fritidshus, får en bättre service

• Placering planerad till centrala Ullånger. Informationsmöte 

2017-06-04



Vad har hänt hittills?

• Under 2018 utvärderades ytterligare två alternativ för 

placering

• Studiebesök Örnsköldsvik och Umeå

• Placering Rödviken, fd Nordingrå Trä





Vad har hänt hittills?

• Informationsträff med allmänhet i Ullånger 5 december 2018

• Möte med byggentreprenörer 21 januari 2019

• Studiebesök Skövde, Grönt Kort, 31 januari 2019



Ramavtal Byggtjänster* 

Definition funktionskrav (funktionsupphandling)
• Med funktionskrav beskrivs vad som ska uppnås istället för, som vid 

detaljkrav, hur något ska uppnås. Kraven kopplas ofta till mål och 

mäts som önskade effekter och resultat.

• Endast en kortfattad rambeskrivning av målbilden där funktionerna 

den färdiga ÅVC ska ha beskrivs.

*KS 2016/59

**Upphandlingsmyndigheten



Hur ska den utformas?
• Ramp med containrar 

• En personalbyggnad även med farligt avfall och elavfall

• Plats för ris och vitvaror

• Inhägnad, asfalterad

• Återvinningsstation i anslutning?

• Öppet 1-2 ggr/vecka

• Förutsättningar för sk ”Grönt kort”



Viktigt att ta hänsyn till

Buller
• När det kastas i containrar. Containrar ska lämnas och hämtas.

Ljus
• Placering av strålkastare för container och ramp.



Kostnader

Byggkostnad
• Beräknad till ca 9 miljoner kr

• Upphandlas som totalentreprenad

Driftkostnad
• Ca 1 miljon kr/år





Grönt kort

Grinden öppnasScanna körkortet eller 

använd mobilappen

Sortera ditt avfall



Syftet med Grönt Kort

• Öka service och tillgänglighet till 

ÅVC

• Obemannade öppettider 07-21

• Bemannade öppettider är ett 

komplement



Återvinningscentraler / Grönt kort

Hjo 2015

Timmersdala

2014

Karlsborg 2017

Värsås 2018

Töreboda 2019



Tidsplan
Vår 2019
• Anbudsförfrågan – funktionsupphandling generalentreprenad

Försommar 2019
• Utsedd entreprenör

Höst 2019
• Bygglov, byggstart, anmälan till Miljö och Byggavdelningen



Frågor? 


