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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att 
sortera rätt 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  besvara motionen med föredragningen i ärendet 
 
Ärendet 
Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) har i motion, väckt den 27 augusti 2012, yrkat att 
kommunfullmäktige ger Uppsala Vatten och Avfall AB i uppdrag att göra det lättare att 
sortera rätt genom att utöka den kommunala fastighetsnära insamlingen av hushållsavfall till 
att omfatta inte bara brännbart och matavfall utan också förpackningar och papper. Bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till Uppsala Vatten och Avfall AB (bilaga 2) och till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden (bilaga 3).  
 
Uppsala Vatten och Avfall AB är tveksamt till att kommuner ska gå in och överta ansvaret för 
insamling av tidningar och förpackningar så länge som riksdagen inte förändrar dagens 
system där ansvar och kostnad för insamlingen ligger på producenterna. Bolaget ställer sig 
dock positivt till det betänkande som avfallsutredningen lämnade till regeringen i höstas1. 
Betänkandet behandlar bla möjligheten att lägga över ansvaret för insamling av förpackningar 
och tidningar till kommunerna. 
 
Avvikande mening har anmälts av  Suleyman Ander och Bedo Kaplan (båda S). 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på åtgärder som kan göra det lättare att sortera 
rätt och ser liksom motionärerna brister i dagens system. Nämnden anser dock inte att det 
finns tillräcklig fakta som visar att just kommunal fastighetsnära insamling är det system som 

                                                 
1 SOU 2012:56, Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering. 
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bör införas och anser att Uppsala Vatten och Avfall AB i stället bör ges uppdraget att utreda 
alternativen i samband med framtagandet av den ny avfallsplan. 
 
Föredragning 
Att förbättra möjligheterna till sortering av avfall är av strategisk betydelse för ett samhälle 
som värderar och hanterar resurser effektivt. Avfall är inte bara avfall, utan snarare resurser 
som på olika sätt bidrar till vår samhällsekonomi. Att sortera, återvinna och återanvända våra 
resurser är positivt för ekonomin såväl som för miljö och hälsa. 
 
Dagens avfallshanteringssystem har brister. För att öka möjligheten till sortering, återvinning 
och återanvändning är det viktigt att pröva olika metoder för insamling av avfall. Fastighets-
nära insamling är ett alternativ som också föreslås i den nationella avfallsutredningen. I 
avfallsutredningen föreslås kommunerna ta över ansvaret för insamling av bland annat 
förpackningar och tidningar. Producentansvaret ska dock finnas kvar vilket innebär att 
producenterna ska ta hand om det material som kommunerna samlar in. Dessutom föreslås att 
producenterna ska täcka kommunernas kostnad för insamling av förpackningar. 
 
Regeringen har för avsikt att innan sommaren 2013 fatta beslut om hur man ska gå vidare 
med förslagen i avfallsutredningen, däribland förslaget om att lämna över ansvaret för 
insamling av förpackningar och tidningar till kommunerna. Kommunen bör avvakta detta 
beslut innan ytterligare ställningstagande. För det talar även att Uppsala Vatten och Avfall 
AB:s arbete med avfallsplanen är i slutskedet 
 
Om Regeringen inte skulle förorda fastighetsnära insamling finns det inget som hindrar att 
Uppsala kommun i samband med revidering av avfallsplanen ändå utreder förutsättningarna 
för att införa ett fastighetsnära system för insamling av förpackningar och tidningar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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