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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 30 maj 2018 § 22

Diarienummer KS-2018/729.109

Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper - utveckling av 
producentansvaren – svar på remiss från Miljödepartementet

Kommunstyrelsens beslut
Bifogat yttrande, daterat den 30 maj 2018, överlämnas till Miljödepartementet som 
Huddinge kommuns svar på promemoria om mer fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentanasvaret.

Sammanfattning - Kommunstyrelsens förvaltning
Huddinge kommun har erbjudits möjligheter att lämna synpunkter på 
Miljödepartementets promemoria om Mer fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaret.

Syftet med förslagen i promemorian är att öka materialåtervinningen. Detta genom att 
utöka och förtydliga nuvarande producentansvar för insamling av förpackningar och 
returpapper så att dessa samlas in direkt vid bostadsfastigheter.

Ärendet har lämnats till natur- och byggnadsförvaltningen för yttrande, vilka anser att 
förslaget är positivt. De vill dock poängtera vikten av att de tillståndspliktiga 
verksamheterna tar sitt ansvar för servicen gällande renhållning och tömning så att 
det inte blir nedskräpat. Vidare konstaterar de att det kan bli en något ökad mängd 
bygglov samt att förslaget kan ha en positiv effekt på nedskräpning på allmänna 
platser.

Kommunstyrelsens förvaltning anser att intentionerna med förslaget är goda och att 
det finns goda möjligheter för en ökad sorteringsgrad i och med fastighetsnära 
insamling. Förvaltningen anser dock att det även krävs informationsinsatser för att få 
fler att utnyttja möjligheten. Den huvudsakliga konsekvensen för kommunernas 
räkning innebär troligtvis minskad möjlighet till målstyrning. En annan möjlig 
konsekvens är att transporterna i bostadsområden ökar, vilket förvaltningen ser en 
stor risk i. Det är därför av största vikt att samråd sker så att samordning mellan 
insamlingssystemen alltid sker.

Sammanfattning - Kommunstyrelsen
Huddinge kommun är starkt kritiska till förslaget i promemorian och avstyrker 
förslaget. Kommunen erbjuder i dagsläget via det gemensamt ägda bolaget SRV 
tjänsten Sortera hemma. Det är en tjänst för fastighetsnära insamling av tidningar, 
pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgat glas, ofärgat 
glas, matavfall, restavfall, glödlampor och batterier.
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Förslaget som kommunen fått för yttrande gör det mycket svårt att fortsätta att 
erbjuda denna uppskattade tjänst. Istället föreslås FTI få ansvar för en liknande tjänst 
vilket kommer att leda till fler transporter då SRV fortsatt kommer att ansvara för t ex 
matavfall och restavfall, att utrymmet som tas i anspråk för att flera bolag ska erbjuda 
olika avfallskärl vid tomtgräns ökar samt ett krångligare system för återvinning för 
den enskilda individen.

Det leder även till att kommunens möjlighet att uppfylla målen i avfallsplanen 
minskar drastiskt då kommunens inflytande över FTIs verksamhet är försumbar.
FTI handhar i dagsläget de återvinningsstationer som finns i kommunen och det finns 
mycket att önska i hur de sköter det uppdraget bland annat avseende tömning av kärl, 
renhållning och etablering av nya återvinningsstationer.

Överläggning
Daniel Dronjak (M) yrkar bifall till eget ordförandeförslag; se bilaga till detta 
protokoll. Daniel Dronjaks (M) ordförandeförslag består av ett förslag till 
remissyttrande över promemoria om mer fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentanasvaret.

Sara Heelge Vikmång (S), med instämmande av Birgitta Ljung (MP) och Nujin 
Alacabek (V), yrkar bifall till eget förslag; se bilaga till detta protokoll. Sara Heelge 
Vikmångs (S) m. fl. förslag består av ett förslag till remissyttrande över promemoria 
om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling 
av producentanasvaret.

I övrigt yttrar sig Malin Danielsson (L) och Ingalill Söderberg (DP).

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner
Ordförande ställer propositioner efter varandra, om bifall till förvaltningens förslag 
till beslut, mot bifall till Daniel Dronjaks (M) förslag, mot bifall till Sara Heelge 
Vikmångs (S) m. fl. förslag, och finner härvid att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla Daniel Dronjaks (M) ordförandeförslag.

Reservationer
Sara Heelge Vikmång (S), för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp, Birgitta 
Ljung (MP), för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp, och Nujin Alacabek (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för gemensamt yrkande; se bilaga till detta 
protokoll. 

Beslutet delges
Miljödepartetmentet
Natur- och byggnadsförvaltningen
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Handläggare
Maria Sundblad
Maria.Sundblad@huddinge.se

Miljödepartementet

Promemoria om mer fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 
producentansvaren – svar på remiss från Miljödepartementet 

Huddinge kommun är starkt kritiska till förslaget i promemorian och avstyrker 
förslaget. Kommunen erbjuder i dagsläget via det gemensamt ägda bolaget SRV 
tjänsten Sortera hemma. Det är en tjänst för fastighetsnära insamling av tidningar, 
pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgat glas, 
ofärgat glas, matavfall, restavfall, glödlampor och batterier. 

Förslaget som kommunen fått för yttrande gör det mycket svårt att fortsätta att 
erbjuda denna uppskattade tjänst. Istället föreslås FTI få ansvar för en liknande 
tjänst vilket kommer att leda till fler transporter då SRV fortsatt kommer att 
ansvara för t ex matavfall och restavfall, att utrymmet som tas i anspråk för att 
flera bolag ska erbjuda olika avfallskärl vid tomtgräns ökar samt ett krångligare 
system för återvinning för den enskilda individen.

Det leder även till att kommunens möjlighet att uppfylla målen i avfallsplanen 
minskar drastiskt då kommunens inflytande över FTIs verksamhet är försumbar.

FTI handhar i dagsläget de återvinningsstationer som finns i kommunen och det 
finns mycket att önska i hur de sköter det uppdraget bland annat avseende 
tömning av kärl, renhållning och etablering av nya återvinningsstationer. 

Daniel Dronjak (M)

Ordförande kommunstyrelsen
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