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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-10-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 300

Förändring av avfallsföreskrift för att införa
papperspåsar i matavfallsinsamlingen

KSN-2019-2757
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. attrevidera 12§ i föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun i enlighet med
Uppsala vatten och Avfall AB:s förslag.

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar:

att godkännande för annat emballage för matavfall krävs efter 2020-12-31.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag mot finner att
arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Uppsala vatten och Avfall AB:s styrelse har vid sammanträde den 29 augusti 2019, § 79,
föreslagit kommunfullmäktige att revidera 12§ i kommunens avfallsföreskrifter mot
bakgrund av styrelsens beslut från juni att införa papperspåsar i matavfallsinsamlingen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019

Förslag till förändrad avfallsföreskrift

Protokollsutdrag från Uppsala Vatten och Avfall AB 29 augusti 2019 § 79
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Förändring av avfallsföreskrift för att införa 
papperspåsar i matavfallsinsamlingen   
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera 12§ i föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun i enlighet med 
Uppsala vatten och Avfall AB:s förslag.  

 

Ärendet 

Uppsala vatten och Avfall AB:s styrelse har vid sammanträde den 29 augusti 2019, § 79, 
föreslagit kommunfullmäktige att revidera 12§ i kommunens avfallsföreskrifter mot 
bakgrund av styrelsens beslut från juni att införa papperspåsar i 
matavfallsinsamlingen. Protokollsutdrag och bolagets skrivelse i ärendet återges i 
bilaga.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet har inga konsekvenser ur 
barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektiven.  

Uppsala vatten och Avfall AB har genomfört samråd enligt miljöbalken om 
föreskriftsändringarna under perioden 6-22 maj 2019. Förslaget ställdes ut mellan 24 
juni och 16 augusti 2019. 

Föredragning 

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB har beslutat att införa papperspåsar och 
tillhörande särskilda ventilerade hållare för insamling av matavfall i kommunen. Syftet 
med införandet är att minska plastanvändningen. Beslutet innebär att alla 
fastighetsägare i kommunen har en skyldighet att använda papperspåse för insamling 
av matavfall, samt informera eventuella hyresgäster om vilket emballage som ska 
användas. 

Användningen av emballage regleras i föreskrifter för avfallshantering i Uppsala 
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kommun, som antogs inom ramen för den renhållningsordning som 
kommunfullmäktige beslutade i juni 2014. Nuvarande formulering anger inte typ av 
emballage och en revidering av 12 § i föreskrifterna behövs därför för att kunna styra 
mot att använda papperspåsar. 

Användning av papperspåsar och ventilerade hållare för påsarna har redan påbörjats i 
pilotprojekt och på frivillig basis. Det breda genomförandet kommer att pågå under 
2020, men under hösten 2019 införs papperspåsarna i kommunens verksamheter och 
vid exempelvis nybyggda fastigheter. Alla hushåll erbjuds också en möjlighet att börja 
använda papperspåsar genom utlämning av påsar och hållare vid 
återvinningscentralerna under hösten. 

Under 2020 ska papperspåsar och hållare distribueras till alla fastigheter i kommunen. 
Införandet kommer att ske områdesvis. Hushållen är inte är skyldiga att börja med 
papperspåsar som emballage förrän startpaketet har levererats till hemmet. De hushåll 
som frivilligt börjat med papperspåsar under hösten räknas ha fått sitt startpaket och 
ska fortsätta med det systemet. Tills införandet är helt genomfört under 2020 kommer 
både plast och papper att användas som emballage för matavfallet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppsala Vatten och Avfall AB bedömer att tillhandahållandet av påsar och ventilerade 
hållare samt distribution av dessa kommer medföra ökade kostnader. De ökade 
konstaderna kommer att belasta avfallskollektivet och finansieras via avfallstaxan. Den 
ökade kostnaden per hushåll och år, efter implementeringsfasen, bedöms vara 70 
kronor. Det innebär att avfallstaxan på sikt behöver höjas med anledning av beslutet. 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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