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Ärendebeskrivning
Örebro kommuns avfallsplan har målformuleringar för att hushållen ska ha
en tillfredställande avfallshantering. Dessutom är målen mycket tydliga på
att materialåtervinningen ska öka och andelen osorterat förpacknings- och
tidningsmaterial i restavfallet skall minska. Tekniska nämnden beslutade
2015-06-11 (Tn§56): Tekniska förvaltningen förbereder för hämtning av
hushållsavfall och förpackningar vid småhus/villor för optisk sortering.
Innan tilldelningsbeslut/avtal skall beslut om det fattas i Tekniska
nämnden. Tekniska förvaltningen lägger fram förslag om införande av
Färgsortering i hushållen och upphandlande av tjänst för optisk sortering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 150917.doc Avtalsförslag Eskilstuna Energi
och Miljö
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att:
- Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att införa hämtning av förpackningar
och tidningar tillsammans med hushållsavfall vid småhus/villor för optisk
sortering.
- Ge nämndens ordförande och förvaltningschefen i uppdrag att för
tekniska nämnden ingå avtal med Eskilstuna Energi och Miljö avseende
optisk sortering av färgade påsar från Örebro inkl. tillhörande tjänster.
- Bibehålla gällande avfallstaxa vad gäller abonnemangsformer och
kostnadsnivå för småhus, villor och fritidshus under 2015-2016.
Merkostnaderna tas inom befintlig budget samt att eventuellt underskott
finansieras genom avfallsverksamhetens eget kapital.

Utdragsbestyrkande: Peter Björk
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att införa hämtning av förpackningar
och tidningar tillsammans med hushållsavfall vid småhus/villor för optisk
sortering.
- Ge nämndens ordförande och förvaltningschefen i uppdrag att för
tekniska nämnden ingå avtal med Eskilstuna Energi och Miljö avseende
optisk sortering av färgade påsar från Örebro inkl. tillhörande tjänster.
- Bibehålla gällande avfallstaxa vad gäller abonnemangsformer och
kostnadsnivå för småhus, villor och fritidshus under 2015-2016.
Merkostnaderna tas inom befintlig budget samt att eventuellt underskott
finansieras genom avfallsverksamhetens eget kapital.
-

Punkten ska omedelbart justeras.
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