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Godkännande av Kalmarsundsregionens 
Renhållares investering för ombyggnation av 
optisk sortering 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
Renhållares (KSRR) investering för ombyggnation av optiskt sortering upp till  
30 miljoner kronor. 

Bakgrund 
Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna få tillfälle att yttra sig 
innan KSRR fattar beslut i verksamheten som är av principiell art eller annars 
av större vikt. Likaså föreskriver förbundsordningen att varje investerings- 
projekt som överstiger 20 miljoner kronor ska godkännas av medlems- 
kommunerna. 
 
Kommunfullmäktige godkände den 20 december 2010 en investering upp till 
120 miljoner kronor i en avfallsbehandlingsanläggning med optisk sortering, 
förbehandling av matavfall och behandling av brännbar fraktion till en 
bränslefraktion. Med Moskogens sorteringsanläggning (MOSA) och 
samarbetsavtal har förutsättningar skapats för att uppfylla målsättningarna att 
nå nationella miljömål om återföring av näringsämnen från stad till land samt 
att bidra till biogastillverkning. 
 
Det har dock visat sig att den optiska utsorteringen av matavfall inte klarar 
uppsatta produktionskrav. Situationen har analyserats och förbundets slutsats 
är att insamling av matavfall fortsatt ska ske med optisk utsortering och att 
anläggningen för detta måste byggas om. Investeringens omfattning är i 
dagsläget svår att prognostisera. Ett sannolikt antagande är att investeringen 
som lägst ligger i den nivå (20 miljoner kronor) som förbundet kan besluta om 
utan godkännande av medlemskommunerna. För denna investering begär 
därför förbundet ett godkännande upp till 30 miljoner kronor.   
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För medlemskommun utgör ett godkännande av investeringen ringa finansiell 
risk med hänvisning till att verksamheten är reglerad (monopolställning) och 
att finansieringen enbart kan erhållas via taxor från avfallskollektivet. 
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Bilaga 
KSRR:s förbundschefs skrivelse den 28 januari 2016 inklusive bilagor 
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