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VERKSAMHETSANALYS 
Avfallsinsamling 

Den totala mängden insamlade sopor var under de första elva månaderna 2 895 ton en minskning 

med 372 ton från motsvarande period 2019. Den största minskningen avser tätorten, distrikt D10 

med en minskning på 201 ton. Pandemin har inneburit en mycket stor minskning av hushållssopor 

från restauranger, hotell och butiker då antalet besökare varit lågt. De annars så frekvent nyttjade 

fritidshusen i kommunen har till stor del stått tomma vilket också inneburit en stor minskning av 

hushållssopor i de övriga sopdistrikten. Även Koster som årligen ökat sin mängd hushållssopor 

minskade med 23 ton jämfört med 2019. Kostnaderna för insamlingen har inte påverkats nämnvärt 

då alla distrikt körts med samma frekvens som ett normalt år.     

Antalet transporter av sopkomprimatorer från Koster minskade från 22 till 20 stycken under året. De 

141 ton sopor som transporterats från Koster under 2020 har gått direkt med färjan från Långagärde 

återvinningscentral utan mellanlagring i hamn. 

Två extra medarbetare har varit anställda under sommaren en chaufför på fastlandet och en 

sopåkare på Koster. 

Ett arbete med att märka upp alla sopkärl med RFID-taggar i tätorterna Strömstad och Skee har 

slutförts under hösten. Sopkärlen registreras nu automatiskt i sopbilens dator vid tömning och 

kommunicerar vidare till faktureringssystemet EDP Future. Övriga distrikt kommer succesivt att 

märkas upp på samma sätt. 

Konverteringen från säck till kärl är nu slutförd i alla distrikt. 

Två sopbilar med tvåfacksskåp utrustade med RFID-läsare har upphandlats under hösten med 

beräknad leverans sommaren 2021. 

En projektgrupp bestående av tjänstemän från kommunikationsenheten, miljö- och 

byggförvaltningen samt Ekoparken har under hösten jobbat med förberedelser för införande av 

matavfallsinsamling. Ett beslut togs av tekniska nämnden i september om obligatorisk 

matavfallsinsamling i kommunen. En projektplan finns med beräknad uppstart av ett första område 

kvartal två nästa år. 

 
Avfallshantering/Återvinningscentralen (ÅVC) 

År 2020 har inneburit en stor minskning av inkommande hushållsavfall till Österröds 

avfallsanläggning. Tomma affärer, köpcenter och campingar har bidragit till detta men även en 

betydande minskning av fraktioner från byggen. 

På grund av rådande pandemi fick två ÅVC-dagar på Koster ställas in under våren. Det 

kompenserades senare under sommaren med längre öppettider och reglerade insläpp vilket krävde 

mer personal på plats. 
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Antalet besökare uppgick till cirka 38 000 på Strömstads ÅVC och har i stort varit oförändrat jämfört 

med tidigare år. 

En ny skatt på brännbart avfall började gälla från april månad vilket innebar en dyrare 

destruktionskostnad med 75 kronor per ton. Skatten kommer att höjas stegvis de kommande två 

åren med 25 kronor per ton. 

Arbetet med byggnation av ny hall för omlastning av förpackningsfraktioner och fordonstvätt 

slutfördes under våren 2020. 

Rivning av gamla sophallen påbörjades i oktober och en ny hall för mottagning av matavfall och 

restavfall ersätter den gamla och beräknas stå klar i april 2021.  

Nya avtal har tecknats under året för återvinning av wellpapp, tidningar och metall.  

En ny lag om krav på registrering av inkommande farligt avfall trädde i kraft i november. Lagen 

innebär att personal på ÅVC måste registrera avfallet hos Naturvårdsverket när det tas emot. 

Transporter ut från Österröd måste registreras av transportör. 

Personalstyrkan har under året förnyats med tre tillsvidareanställningar. Arbetsledaren gick i pension 

i maj och har ersatts med en befintlig personal som tillförordnad fram till nästa år.  

För att täcka öppettiderna har samma personalstyrka krävts. Anställningstiden för tre 

sommarpersonal kunde däremot kortas ner då behovet inte var lika stort som ett vanligt år.  

Förlängning har genomförts genom direktupphandling av avtalet ”Hantering och skötsel av ÅVS:er på 

Koster”. Nytt avtal tecknat på ”Containertransporter”. 

Ett avtal tecknades på fossilfria fjärrtransporter av hushåll- och verksamhetsavfall till 

destruktionsanläggningar i Uddevalla och Vänersborg. Transporterna sker med tunga fordon tankade 

med fossilfri diesel, HVO100. 

Årlig miljörevision för ISO 14 001 utfördes under året, endast mindre avvikelser noterades. 
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EKONOMISK REDOVISNING 
 

Avfallsverksamhet 
 

2018 2019 2020 

    
Ekonomi    
Verksamhetens intäkter, tkr 33 906 33 593 29 071 
Verksamhetens kostnader, tkr -30 429 -31 794 -29 128  
   varav personalkostnader *) -9 569 -10 466 -10 720 
Verksamhetens nettokostnad, tkr 3 475 1 799 -57 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader -337 -307 -404 
Årets resultat, tkr 3 138 1 492 -461 
    
    
Nettoinvesteringar, mnkr 1,0 18,5 5,7 
    

Personal    
Ingår i redovisningen under Tekniska nämnden, 
skattefinansierad verksamhet 

   

    
Verksamhet    
Återvinning/Avfall    

Avfall till energi (ton) 9029 8962 6428 
Levererat träflis (ton) 4000 4744 3095 
Metaller (ton) 1004 1179 1067 
Farligt avfall (ton) 600 600 500 
Till deponi (ton) 1408 1389 1068 
Deponi till efterbehandling vilket innebär att 
materialet krossas och sorteras ytterligare.  

   

 
Fonderingar totalt (mnkr) 

 
15,7 

 
16,8 

 
15,9 

 
 

   

Fonden specificeras i två delar    
Fond 1 avräkning från driftredovisning 12,1 13,6 13,2 
Fond 2 (investeringsfond) avräkning rta+avskr för 
byggnationen (2011) 
Lokaler för farligt avfall (2,9 mkr) 
Ombyggnation förrådet (0,8 mkr) 
Kapitalkostnader för energihuset ÅVC (5,9 mkr) 

3,6 3,2 2,7 

    

Verksamheten uppvisar ett underskott med knappt 0,5 mnkr för 2020. Avvikelsen mot budget kan 

framför allt förklaras av minskade intäkter inom avfallshanteringen på ÅVC med mindre inkommit 

verksamhetsavfall. Verksamheten har lyckats hålla nere driftkostnader varför underskottet inte blivit 

större. Minskat inflöde av avfall medför också minskade hanterings- och transportkostnader.  
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Underskottet fonderas mot verksamhetens investeringsfond som ska medfinansiera investeringar. 

Investeringsfonden för verksamheten uppgår till 13,2 mnkr varav 2,7 mnkr avser ombyggnation till 

förråd samt byggnationen av energihuset. Fonderingen finansierar kapitalkostnaderna för 

byggnationen av lokaler för farligt avfall, ombyggnation till förråd (2011) samt byggnationen av 

energihuset. 

 

INVESTERINGSREDOVISNING 
 

 
 

 Införande av matavfallsinsamlingen har fortgått under året och en projektplan är framtagen 

tillsammans med en projektgrupp. 

 En ny hall för omlastning av förpackningsfraktioner och fordonstvätt på Österröd har 

färdigställts under året.  

 Inköp av två ny sopbil har upphandlats under året och leverans väntas till sommaren 2021.   

 

Belopp i mnkr Budget Utfall

AV Utredn införande matavfall 0,2 0,3

Containers, flak, transportör 0,2 0,2

Utbyte sopbil D30 2,0 0,0

Utbyte sopbil D90 2,0 0,0

Hjullastare 1,5 1,9

Om/nybyggnad ÅVC 7,5 3,0

Behållare/utrustn matavfallins 1,9 0,3

ID-reg utrustning sopbilar 0,1 0,0

Personalbyggn Långagärde ÅVC 0,2 0,0

ÅVS Koster 0,2 0,0

Summa 15,8 5,7


