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Frågor och svar del 1: 

Stort projekt där vi ökar återbruket internt i staden, ser att vi har korta omsättningstider på saker och 
att vi kan spara mycket pengar. Behövs mer än bara lagring (se bild) 
  
Syftet med återbruket på Kikås är att få igång storskaligt återbruk och förebygga avfall. Stor potential 
i att använda upphandling för detta.  
  
Vad kostar det för besökaren/konsumenten att lämna material till energiåtervinningen? 

150-200 kr för ett besök. Privatpersoner har 12 fria besök per år.  
  
Hur finansierar ni arbetet med re-design, upcycling mm och försäljningen av dessa? Med 
skattemedel?  

Det betalas av den som köper det. Ju mer vi jobbar med frågan desto mer effektivt blir det.  
  
Tar ni emot företag på ÅVC eller endast privatpersoner?  
  
Tar ni emot allt? Det måste vara en viktig uppgift för "den gulklädda i avdelning A" att säga nej till 
saker folk vill återbruka (om det är gratis) istället för att slänga. 

Vi jobbar framför allt med de som vill.  
  
Och hur sköter ni alla företagskontakter? Måste vara MASSOR med så många olika 
produkter/material, plus insatsen i att reda ut nya återbruksmöjligheter 

Vi är ett par personer som jobbar med en del av våra tjänster för att visa vad vi gör och vad vi 
har. Bygger mycket på att folk berättar för andra  

Vilka personella och ekonomiska resurser har ni tillsatt för att klara uppdraget? Hur bemannar ni 
återbrukets alla delar?  

Folk från tekniska förvaltningen, handledare och folk som arbetstränar, totalt ca 20 pers 
  
Hur stora lokaler har ni totalt? Storlek på lager resp butik?  

butiken 300 kvm, utetorget 700-800 kvm, lagret 700 kvm,  
  
Lagerverksamheten bedömer vi som ett av de argument som aktiverar fastighetsägarnam  
VAD  har varit framgångsrika argument hos Fastighetsägarna och byggare? 

Byggsidan har stora volymer som går till deponi och energiåtervinning. Många olika processer 
som måste ske, fastighetsägare och byggare som är intresserade jobbar också med att hitta en 
process som funkar hela vägen. De ser att de kommer behöva göra detta framöver, det vet de. 

  
Vad finns det för konsumentskydd vid återbruk? 

Det står i lokalen och på kvittot att allt säljs i befintligt skick, därför är det också lägre pris. Men 
om någon kommer tillbaks med en trasig produkt kan vi säkert hjälpa dem. 
  

Var Mottagning A och B återbruk? Och Mottagning C den "gamla" ÅVC:n? 
Ja 

  
Vad var avgörande, juridiskt, för att kunna sälja, var det någon reaktion gällande att konkurrera med 
näringslivet? 

Vi gör det främst som ett kommunikationsprojekt gentemot privatpersoner, kommer mest 
avyttra material till fastighetssidan. Avfall Sverige får sälja produkter men huvudsyftet får inte 
vara att tjäna pengar. Vi täcker våra kostnader för bygget av återbruket.  
  



Funderar ni på att avknoppa delflöden till kommersiella aktörer på sikt? Typ Gjentrae i Danmark etc. 
Ja, jobbar mycket med skolan nu och ger eleverna tillgång till material 
  

Köper de kommunala skolorna möbler från er? Eller fortsätter de kommunala verksamheterna ändå 
att köpa mycket nya möbler? 

En liten skala i dagsläget, men jobbar för att bli mer storskaliga. Men ju mer design man lägger på, 
desto dyrare blir det. Tänka återbruk redan när man handlar upp, att det ska vara lätt att återbruka 
produkten.  
  

Uppfattade inte om ni har samarbete med andra kommuner /städer där ni utför samma tjänster åt 
dem, utifall? var det svårt att lösa detta? 

Det är lite komplicerat, har börjat samla in trä i andra kommuner. Ökande priser på virke.  
  

Hur gick det till från början? Politiskt beslut eller bolag och förvaltningar som ville  
2012 fanns det med i investeringsbudgeten att det skulle byggas ett återbruk, men det sköts på 
framtiden. Har funnits en vilja hos politiker och tjänstemän att göra detta, och tjänstemän har drivit 
på för detta. Alla lagkrav och måldokument styr mot ökat återbruk 

  
Hur stor del av driftkostnaden finansieras av försäljningsintäkter? Hur stor är nettokostnaden för 
kommunekonomin för att driva återbruket utöver vad en ÅVC på vanligt sätt skulle kostat? 

Lagt mycket pengar på deponering och sen på energiåtervinning. Sen materialåtervinning, och 
har lagt ca 30 milj på återbruket.  
  

är det bara för bilburna besökare? 
Det finns hållplatser i direkt anslutning, håller på att göra separat gång- och cykelbana in 

  
Funderar ni på att tar ni fram råd för upphandling för hur produkter ska vara utformade för att 
kunna återbrukas? 
  
Får ni det virket från kommunernas ÅVC eller från verksamheter i andra kommuner? 
  
Har ni ett kommunalt energibolag och är det i så fall involverat? 
  
  
I vår regionala avfallsplan ska vi hitta fastighetsnära sätt att arbeta med återbruka material, tex att hämta 
och lämna saker mellan olika ställen 
 

Del två:  

Jonas Haglund Mölndals Energi finns i kommunens ägo men vi samarbetar inte idag med dem kring 
återbruk. Vi är tekniska förvaltningen och driver återbruket därifrån. 
  
Vi hämtar inte idag, kund får lämna till oss. Det är problematiskt som förvaltning att arbeta utanför 
kommungränserna, och i vårt fall "sitter" vi ihop med Göteborg. Men där finns Renova och en massa 
andra åkerier som kan köra. Gäller dock att få åkerierna att förstå att det är INTE avfall de hanterar, 
utan återbruk och det krävs emballeringsförmåga så att det inte skadas under transport. 
  
hur mycket av det som lämnas till återbruk måste kasseras pga dålig hantering? 
  
bra fråga, vi har dialog med upphandling om förebyggande och återbruk, det kommer men jag har 
inte svar direkt på fråga. 
like 1 
  



Lindholm Eva-Lotta (Gäst) Det främsta kravet som vi kommer att börja införa inom upphandling är 
framförallt gällande enkel demonterbarhet på nya produkter, för att underlätta för reparation och 
återbruk framöver.  
like 1 
  
Ni beskriver att ni säljer saker idag via cc build, köper ni även in produkter genom den platformen? 
  

Nej, det har vi inte hunnit än, men vi ser att vi kommer vilja göra det i framtiden 
  
Använder ni återbrukade byggvaror även i nyproduktion eller endast vid om- och tillbyggnation? Hur 
hanterar ni i sådana fall garantiaspekten? 

Mindre delar, men har några projekt där vi har återbrukat våra egna produkter. Vi har lagt en 
del arbete på att bestämma vilka produkter vi skulle återbruka. Om vi tex återbrukar ett 
handfat och det går sönder så kan vi ta den kostnaden, men om det handlar om större delar tex 
stommar så är det annorlunda.  

  
Vad krävs det för resurser (kostnad och personal) att göra en återvinningsplan och lägga ut 
produkter på CC Build?  

Behövs olika kompetens för att bedöma möbler och byggmaterial 
  
Hänger inte riktigt med på kopplingen CCBuild och återbruket Kikås. Efter det lagts upp externt 
CCBuild och därefter aktionssajt och sedan avfallshantering. Varför inte till Kikås? 

Om vi inventerar och ser att det finns bra produkter som vi vill använda men inte har plats för, 
förvaras dessa på kikås. Men saker vi vill tillgängliggöra för hela staden lagrar vi på kikås och 
lägger upp i ccbuild. Nu vill vi att fler än fastighets- och skolförvaltningarna ska använda detta 
också 

  
Hur ser kostnaderna ut för att lämna material och lagra dem hos Kikås? 

Än så länge har vi inte betalt nåt, utan sett det som en utveckling, men det ska bli en mindre 
kostnad för att förvara så att återbruket går runt.  

  
Behöver ni, och hur löser ni då, lagring av produkter innan de kommer vidare till återbruk inom er 
egen eller någon annan verksamhet?  
  
Har ni testat med tex. dörrar och fönster och hur funkar det då med föreskrivna krav? (ljud, brand, 
osv) 

Inte än, men vi vill testa detta så att vi förstår utmaningarna.  
  
Hur har ni hanterat produkters ålder där användningsfasen påverkar förbrukningen av tex energi 
eller vatten, toaletter har blivit allt mer snålspolande, nyare tekniska produkter är ofta 
energieffektivare än äldre? 

Har sålt en del, undersökt hur vi ska hantera det framåt. Man kan byta ut så att de blir 
snålspolande, det får vi göra när vi själva ska återbruka i kommunens projekt.  
Vi har sålt alla toaletter och dörrar just nu till privatpersoner via klaravik/Kristoffer Kikås 

  
Finns intresse bland kommunanställda att ta emot material och möbler som läggs ut i det interna CC 
Build?  Dvs.blir ni av med det som läggs ut internt? 

  
Har ni haft några externa dialogforum eller dylikt för att få fler aktörer (utöver offentlig sektor) 
intresserade? 

Tipsat varann och andra byggprojekt som vi har kontakt med.  
  
Man kan helt enkelt lägga en vattenfylld Petflaska i toalettens vattentank. då sparar men två liter 
vatten varje spolning. 
  



Vilka kan använda ccbuild?  
Alla kan använda, det är uppdelat i regioner 

  
Vad tycker ni är roligast och lättast i arbetet med återbruk? Alltså där ni får energi att fortsätta 

Kostnaden för material ökar mycket, så det blir dyrare att slänga och köpa nytt. Alla förstår varför vi 
gör det, vi behöver prata om hur. När vi gör detta så ser vi att många blir inspirerade. Roligt att 
många delar med sig 

  
Hur tänker ni kring belysning i avseende energi och miljö  

Den som väljer ut vad som ska återbrukas behöver ha kompetens inom energi 
  
Vilka fler verktyg finns? 
  
Har ni även en tjänst att hämta byggmaterial, inredning eller möbler? Kostnad? 
  
Hur ser ni på giftfritt och återbruk av bygg- och rivningssmaterial? 

Viktigt att ha med detta redan vid upphandling. Det som finns i husen idag är inte planerat på 
samma sätt, därför behöver en hel del slängas  

  
Kan ni bara berätta igen kostnaden för att lagra / pallplats?  
 


