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1. Allmänt

Alvesta  Rerföållnings  AB  är ett  helägt  kommunalt  bolag  vars  huvudsakliga

sysselsättning  är att  insamla  och  transportera  avfall  från  kommunens  hushåll  och

industrier.  Bolaget  driver  4 st. bemannade  återvinningscentraler  iAlvesta

kommun,  där  hushållen  avgiftsfritt  kan  lämna  sorterat  grovavfall.

Under  2019  har  bolaget  på uppdrag  av kornrnunen  ansvarat  för  insamling  och

transport  av hushållsavfall  till  behandling.

Hushållen  i Alvesta  kornmun  har  optisk  sortering  av sitt  hushållsavfall,  var  av de

gröna  och  röda  soppåsar  har  körts  till  Bredemad  sorteringsan1äggning  i Ljungby,

där  man  har  sorterat  ut  de gröna  påsarna  som  sedan  gått  vidare  till  en

biogasanläggning.  De  röda  påsarna  samt  övrigt  hushållsavfall  har  transporterats

vidare  till  Ljungsjöverken  i Ljungby  till  förbränning.  Bolaget  har  vidare

insamlat  och  transporterat  verksamhetsavfall  till  förbränning  vid  Ljungsjöverken

i Ljungby  och  till  Häringetorps  avfallsanläggning  i Växjö.

Slarnhaltigt  avfall  har  insamlats  och  transporterats  till  Sundets  reningsverk  i

Växjö  för  behandling,  fett  och  kvarnat  matavfall  från  verksarnheter  och  storkök

har  transporterats  till  Alvesta  Biogasanläggning  för  behandling.  Bolaget  har

även  insamlat  och  transporterat  återvinningsmaterial  till  olika

återvinningsföretag.

Idag  arbetar  totalt  17 st. anställda  inom  bolaget,  var  av 13 män  och  4 kvinnor.

Till  detta  kornrner  4-6  timanställda  för  att  täcka  upp  semestrar  och  sjukdomar.

Alvesta  Rerföållnings  fordonsflotta  består  av 3 st. sopbilar,  2 st.

containertömmande  sopbilar,  2 st. containerbilar,  l st. slamsug,  l st. hjullastare

samt  2 st. rnindre  servicebilar.

Snittårsmodell  på bolagets  fordon  är 2014.

Bolaget  anser  att det  är viktigt  att fortsätta  med  förnyelsen  av bolagets  fordon

med  fler  rniljövänliga  och  fossilfria  fordon,  vilket  innebär  förbättringar  både  i

rniljöhänseende med rninskat koldioxidutsläpp, samt förbättrad arbetsmi5ö för
personalen,  även  driftsäkerheten  ökar  med  en förnyad  och  modern  fordonsflotta.



2. Miljöpolicy

Alvesta  kornmun  har  en rniljöpolicy  för  såväl  kommunens  förvaltningar  som

dess bolag. Alvesta Rerföållnings AB arbetar därför efter samma mi5öpo1icy
som  den som  utarbetats  av Alvesta  kornmun  och  lyder:

Antagen  av  kommunfullmäktige  2008-10-28  g 97

I Alvesta kommun  ska miljöarbetet  vara en integrerad  del i hela verksamheten.  Mi5öarbetet  ska  bidra  till
en samhällsutveckling  som  ger  goda  levnadsförhallanden  ur  ett  miljö-  och hälsoperspektiv.

Vi arbetar  för  att  uppnå  ett  hållbart  samhälle  genom  att:

*  vara  ett  gott  föredöme  i miljö-  och hälsoarbetet

*  verka för att förtroendevalda  och anställda  får en allsidig information  om mi5ö  och kretslopp
*  stimulera  medarbetare  till  delaktighet  i miljöarbetet

*  öka mi5ömedvetenheten  hos kommunens  invånare
* påverka och underlätta  för  myndigheter,  företag,  organisationer  och enskilda  att  arbeta  och leva

miljövänligt

*  arbeta  för  att  minska  bil-  och flygresor  och uppmuntra  till  miljövänligare  transporter

*  verka  för  att  organisationer  och verksamheter  förändras  så att  transporter  minskar

*  begränsa  användningen  av energi  och råvaror  samt  att  dessa  nyttjas  så effektiv  som  möjligt

*  ställa  langtgaende  miljökrav  pa produkter  och  transporter  i inköpsverksamheten

* vid all planering  och vid alla beslut ingar mi5öhänsyn  som en naturlig  del

*  stimulera  till  återanvändning  och återvinning

*  nyttja  naturens  resurser  skonsamt,  något  som  möjliggör  att  en rik  variation  av naturtyper,
biotoper  och att  arter  bibehalls

*  årligen  redovisa  miljöarbetet  och verksamhetens  miljöpåverkan

3. Redovisning  av verksamheten  2019

Utbildning:

Tjänstemän  och  personal  har  deltagit  på föreläsningar  och  kurser  inom  ornrådet

rniljöriktig  avfallshantering.  Avrapportering  och  genomgång  har  sedan  skett  vid

arbetsplatsträffar.  All  personal  med  tyngre  behörighet  har  fortsatt  med

utbildning  enligt  yrkesförarkompetenskraven  med  16 tirnrnar  teori.

Utredningar  och  planering:

Ett  aktivt  arbete  sker  fortlöpande  i syfte  att samordna  olika  kunders

transportbehov  och  behandlingsalternativ,  vilket  leder  till  högre  lastfyllnad,  färre

körmil  och  lägre  andel  tornkörning  samt  att avfallet  tas ornhand  utifrån  sina

egenskaper.  Vi  har  under  året  genomfört  såväl  besök  som  rådgivning  per  telefon

med  ett antal  av våra  verksarnhetskunder  för  att tillsarnrnans  hitta  lösningar  på

sortering  och  rniljöriktig  hantering  av deras  avfall  och  nå så optimala  lösningar

som  möjligt  för  båda  parter.  Under  året  har  vi  genomfört  informationsinsatser

riktade  mot  hushållen  f'ör att öka  kunskapen  om  sortering  och  vart  avfallet  tar



vägen  t.ex. medverkan  i "Natur  och Miljöboken"  som används  i skolorna  samt

medverkaniAvfall  Sveriges  kampanj  kring  avfallshantering.  Vi  stödjer  också

ett program  kring  trafikundervisning  i skolan  "Trafikkalendern"  som en del iatt

förbättra  kunskapen  kring  trafiken  och  dess faror.

Inköp  av varor  och tiänster:
Där  det är möjligt  ställs  rniljökrav  vid  upphandlig  av  varor  och tjänster.  Vi

försöker  så långt  det är möjligt  att använda  det rniljömässigt  bästa som  finns  på

marknaden  och samtidigt  upprätthålla  en bra arbetsrniljö.

Bolaget  har  två servicebilar  som  drivs  av biogas,  bolaget  har även ersatt  en äldre

sopbil  mot  en ny som drivs  av biogas.  Bolagets  övriga  fordonsflotta  drivs  med

diesel  av miljöklass  l med  inblandning  upp  till  40 % förnybar  diesel.  Bolaget

kornmer  fr.o.m.  januari  2020  gå över  till  att tanka  HVO  diesel  på bolagets  övriga

fordon.

Avfalls-  och återvinningsrutiner:

Företaget  försöker  att i första  hand  minimera  uppkomsten  av avfall  i den egna

verksarnheten  och därefter  sortera  uppkornrnet  avfall  i de fraktioner  som  finns

tillgängliga  för  återvinning.

Transporter:

Det  totala  antalet  transportrnil  under  2019  var  29 763 rnil  (31 931) vilket  är

rnindre  mot  tidigare  år och medelförbrukningen  av diesel  under  2019  var  4,3

l/rnil  (4,4).  Totalt  inköptes  117 994 liter  diesel  (126 944) och 428 liter  bensin

(880)  till  bolagets  fordon.

Bolaget  tankande  4 595 kilo  biogas  (l  485)  till  bolagets  biogasfordon.

(Siffror  inom  parentes  är 2018  års resultat)

Sammanställning:

*  Total  körsträcka  26 785 (28 619)  rnil  med  sopbil/lastbil/slambil.

*  Total  dieselåtgång  105 863 (114  432)  liter  med  sopbil/lastbil/slambil.

*  Total  körsträcka  2 978 (3 312)  rnil  med servicebil.

*  Total  bensinåtgång  428 (880)  liter  med servicebil.

*  Total  biogasåtgång  4 595 (1485)  kilo  med  sopbil/servicebil.

*  Total  tim.  användning  1407  (1 396)  tim.  med  hjullastare.

*  Total  dieselåtgång  12 131 (12 512)  liter  med  hjullastare.



Energianvändning:

Se transporter.  Företaget  hyr  idag  samtliga  lokaler  varför  energianvändningen

inte är så lätt  att påverka,  men  bolaget  försöker  hålla  nere energianvändningen

så långt  det går. Samtliga  fordon  står i kallutrymme  och är försedda  med

motorvärnnare  och  kup6värmare  utom  slamsugsfordon  som står i frostfritt
utryrnme.

Planerade  miliöåtgärder  kommande  året:

Bolaget  kommer  fortsätta  med  förnyelsen  av sina fordon,  vilket  innebär

förbättringar  irniljöhänseende  med  rninskat  koldioxidutsläpp,  samt förbättrad

arbetsmi5ö för personalen.
Bolaget  kornmer  även  fortsätta  med  att rationalisera  körningarna  så att fordonen

utnyttjas  så bra och  effektivt  som möjligt,  och därigenom  minska  körningar  och
bränsleåtgång.

4. Sammanfattning

Inom  området  avfallshantering  som  Alvesta  Renhållnings  AB  arbetar  pågår

ständigt  förändringar.  De nya  och förändrade  krav  som kontinuerligt  beslutas

om  på såväl  internationell  som nationell  nivå  påverkar  företaget  med

konsekvenser  för  såväl  insamlingsmetoder,  fordon  samt var  och hur  avfallet
skall  behandlas.

Under  2019  har Alvesta  kornrnun  fortsatt  arbetet  med  en ny  renhållningsordning

som  ska staka ut riktlinjerna  framåt.  Vi  undersöker  fortlöpande  olika  alternativ

ur såväl  rniljösynpunkt  som arbetsrniljösynpunkt  för  att kunna  erbjuda  bästa

möjliga  produkt  till  våra  kunder  både vad  gäller  hantering  av  avfall-  och
återvinningsprodukter.

En stor  utmaning  under  2020  är att utveckla  och förbättra  den optiska

sorteringen  av hushållsavfall,  så att även verksarnheterna  och företagen  inom

Alvesta  kornrnun  kan  använda  sig av gröna  soppåsar  för  matavfall.  De gröna

påsarna  med  matavfall  sorteras  sedan ut och innehållet  rötas och förvandlas  till

biogas  som  kan användas  till  ett miljövänligt  drivmedel.
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