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Nr 132. Motion av Maria Gardfjell (MP) 
om bättre återvinning i Uppsala 
(KSN-2011-0148)

Kommunfullmäktige
 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk-
tige besluta

att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet.

Uppsala den 7 september 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hed-
berg, Liv Hahne, Magnus Åkerman, Sofia 
Spo lander  (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, 
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Ma-
ria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist (båda M), Karin Erics-
son (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
I en motion av Maria Gardfjell (MP) väckt den 
18 februari 2011 föreslås att kommunfullmäk-
tige beslutar att uppdra till KLK att i samråd 
med Uppsala Vatten AB ta fram ett förslag på 
ny avfallsplan för Uppsala kommun. Bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till Miljö- och Häl-
soskyddsnämnden (MHN) samt Uppsala vat-
ten AB. Remissvar har inkommit från båda 
remissinstanserna, bilaga 2 och bilaga 3, ut-
sändes separat.

MHN ser det som angeläget att nya fö-
reskrifter för avfallshantering tas fram och 
stödjer därmed motionärens yrkande. De kom-

munala föreskrifterna om avfallshantering för 
Uppsala kommun antogs 1998. Nya föreskrif-
ter antogs 2004, men dessa överklagades och 
en revidering gjordes 2006. Föreskrifterna har 
inte antagits av kommunfullmäktige varför det 
är 1998 års föreskrifter som gäller. 

Uppsala vatten och avfall AB delar motionä-
rens uppfattning om behovet av en revidering 
av avfallsplanen. Uppsala Vatten och Avfall 
AB har som ägardirektiv att utarbeta förslag 
till renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 
beslut i kommunfullmäktige. Under året kom-
mer ett arbete med en revidering av renhåll-
ning föreskrifter och avfallsplan att inledas. 
Framtagandet av renhållningsföreskrifter och 
avfallsplan kommer, som miljöbalken före-
skriver, att ske i samråd med myndigheter, 
fastighetsägare och andra intressenter. Med 
hänsyn till att Uppsala Vatten och Avfall AB 
redan givits uppdraget att utarbeta ett förslag 
på ny avfallsplan finns inte skäl för kommun-
fullmäktige att uppdra till kommunlednings-
kontoret att utarbeta ett förslag.

Föredragning
Kommunstyrelsen delar motionärens samt re-
missinstansernas uppfattning om behovet av 
revidering av nuvarande föreskrifter avseende 
renhållningsföreskrifter. Nuvarande föreskrif-
ter är från 1998 och mycket har hänt sedan fö-
reskrifterna från 1998 togs fram, både gällande 
förändringar i lagstiftningen och avseende er-
farenheter från drift av återvinningscentralerna 
m.m. Det får till följd att vissa föreskrifter inte 
överensstämmer med miljöbalkens regler och 
kan därför inte tillämpas.

Problemställningen är känd och ägardirektiv 
har givits till Uppsala Vatten och Avfall AB 
att arbeta fram ett förslag till riktlinjer, vilket 
enligt bolaget inleds under hösten. Med hän-
syn till att Uppsala Vatten och Avfall AB har 
uppdraget att ta fram en ny avfallsplan genom 
ägardirektiv finns inte skäl för kommunfull-
mäktige att uppdra till kommunstyrelsen att 
utarbeta ytterligare förslag. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser med förelig-
gande förslag till beslut.
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Bilaga 1
Uppsala kommun behöver skärpa upp och för-
bättra möjligheterna för uppsalaborna att käll-
sortera. I Uppsala är det drygt 85 procent av 
det avfall som lämnats på återvinningscentra-
lerna som kan återvinnas medan en del andra 
kommuner kan uppvisa så goda resultat som 
95 procent. Mycket tack vare att avfallet sorte-
rats rätt från början.

Kommunens avfallsplan är från 2004 och är i 
behov av uppdatering. De borgerliga partierna 
har inte gjort något under föregående mandat-
period och inte ens efterlevt den gamla planen. 
I media har vi kunnat följa hur det kommunala 
bolaget Uppsala Vatten vill förändra arbetet 
vid kommunens återvinningscentraler och 
istäl let lägga ut det på flera mindre entrepre-
nörer i och med att avtalet med Ragn-Sells går 
ut i september.

På återvinningscentralerna kan man lämna 
allt från sorterat grovavfall och elavfall till 
kylar, frysar, farligt avfall och förpackningar. 
Det finns återvinningscentraler på åtta platser 
i kommunen; AImunge, Björklinge, Boländer-
na, Gottsunda, Hovgården, Librobäck, Löv-
stalöt och Storvreta. Information och hantering 
vid återvinningscentralerna kan bli bättre ge-
nom förbättrad skyltning, mer organiserat med 
sortering av olika typer av avfall. Detta måste 
skärpas upp i samband med nytt avtal.

På återvinningsstationerna kan man lämna 
alla sorters förpackningar samt tidningar och 
returpapper. Det är Förpacknings- och tid-
ningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för detta. 
Producentansvaret innebär att insamlingen 
sköts av FTI. Detta undantar dock inte kom-
munen från att ta sitt ansvar att säkerställa att 
det finns tillgängliga återvinningsstationer och 
att ha kontroll på att medborgarna har rimlig 
möjlighet att sortera sina förpackningar. Hus-
hållens möjligheter att källsortera skiljer sig 
markant mellan olika stadsdelar. I flera stads-
delar är det oacceptabelt långt avstånd till när-
maste återvinningsstation, inte minst i centrala 
delarna av Uppsala.

Att på ett säkert sätt ta om hand hushållens 
farliga avfall är oerhört viktigt. Även på detta 
område behöver Uppsala kommun arbeta för 
ett bättre system. Viktig kunskap finns exem-

pelvis att hämta från de kommuner som vunnit 
SAKAB AllFa-priset. Priset delas ut till den 
kommun som är bäst på att samla in hushållens 
farliga avfall. År 2010 var det Järfälla kommun 
som vann priset med anledning av bra insam-
lingssystem, tydlig information samt tydliga 
mål i avfallsplan.

Med anledning av detta yrkar jag att kom-
munfullmäktige beslutar

att uppdra till KLK att i samråd med Uppsala 
Vatten AB ta fram ett förslag på ny avfallsplan 
för Uppsala kommun.




