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Handläggare 

Davidsson Per 

Datum 

2015-12-21 

Diarienummer 
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Kommunstyrelsen 

32. Motion av Therez Olsson (M) om att möjliggöra en modern 

sopsortering i Uppsalas kransorter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Therez Olsson (M), Sofia Spolander (M), Mats Gyllander (M), Simon Alm (SD), 

Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

I avgörandet deltagande: 

Maria Gardfjell (MP), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Rahima Ortac (S), Rickard 
Malmström (MP), Ilona Szatmari Waldau (V), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (L), 
Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD), Gustaf Lantz (S),  

Eva Christiernin (S), Sofia Spolander (M) 

Dessutom närvarande: 
Linda Eskilsson (MP), Hanna Mörck (V), Daniel Rogozinski (V), Mats Gyllander (M), Anna 

Manell (L), Anne Lennartsson (C) 

Uppsala den 10 februari 2016 

Marlene Burwick/Ingela Persson 



Ärendet 

Therez Olsson (M) yrkar i motion, väckt vid sammanträde den 27 april 2015, att  

- markförutsättningarna utreds och Uppsala kommun verkar för möjligheten att i 

samarbete med förpacknings- och tidningsindustrin etablera nya återvinningsstationer 

så de finns belägna i Uppsalas kransorter. 

- Uppsala kommun genomför en inventering av befintliga återvinningsstationer för att 

utreda behov som kan tillgodoses genom att mark avsätts för ändamålet vid ny 

exploatering. 

 

Motionen återges som bilaga 1. 

 

Remissbehandling 

Uppsala Vatten och Avfall AB har avgivit ett yttrande. Bilaga 2. I yttrandet redovisas 

kommunens arbete med att lösa frågan. Regeringen har aviserat en förändring av ansvaret 

som ger kommunerna bättre möjligheter att agera.  

 

Bolaget har genomfört en utredning som visar att drygt 50 procent av flerbostadshushållen har 

tillgång till fullt utbyggd fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar och el-avfall. 

Fastighetsnära insamling samlar in betydligt mer material än systemet med 

återvinningscentraler. 

 

Bolaget utreder för närvarande frågan om vilket eller vilka system för insamlingar av 

förpackningar och tidningar som ska finnas i framtiden. 

 

Föredragning 

Det är ett problem att det saknas återvinningsstationer ibland annat Järlåsa, Knutby och 

Länna. Under en längre tid har kommunen arbetat för att lösa problemen. 

 

I dagsläget ansvarar kommunen, genom Uppsala Vatten, för insamling och behandling av 

matavfall, brännbart avfall, grovavfall och det farliga avfall som uppstår hos hushållen. 

Producenterna, via förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB), ansvarar för insamling 

och behandling av hushållens förpackningar och tidningar via återvinningsstationer och via 

fastighetsnära insamling i viss utsträckning. 

 

Kommunstyrelsen delar motionärens bild av att tillgängligheten att lämna förpacknings-

material till återvinningsstationer i vissa av Uppsalas kransorter idag är låg. Kommunen har 

tillsammans med FTIAB arbetat under flera års tid för att försöka etablera nya återvinnings-

stationer. Det har främst skett genom regelbundna samråd inför vilka kommunen har utrett 

olika alternativ för etablering i områden där det funnits behov av nya återvinningsstationer. 

Förslag till olika platser har lämnats till FTI AB för vidare arbete med etablering. Tyvärr har 

inget av de förslag som kommunen framtagit ännu resulterat i någon ny återvinningsstation på 

de aktuella platserna. 

 



Uppsala Vatten har genomfört inventeringar av kommunens återvinningsstationer och 

analyserat insamlade mängder och placering jämfört med förekomsten av annan insamling av 

förpackningar. Vid ny exploatering avsätts mark för återvinning. ’ 

 

Problemet med att uppnå en acceptabel servicenivå för insamling av förpackningar och 

tidningar via återvinningsstationerna är inte unikt för Uppsala. Dagens system med olika 

huvudmän, som ansvarar för olika delar av avfallshanteringen, skapar uppenbara problem. 

 

Regeringen har aviserat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska fråntas 

producenterna och samlas hos kommunerna. En utredning har tillsatts som ska ta fram ett 

förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken.   

 

Som framgår ovan arbetar kommunen aktivt redan med att finna mark för återvinningstationer 

och alternativa system för att höja tillgänglighet och service till boende i kommunens 

kransorter.  

 

Arbete pågår med ett samarbetsavtal med FTI AB. VA-bolaget utreder för närvarande frågan 

om vilket eller vilka system för insamlingar av förpackningar och tidningar som ska finnas i 

framtiden. Samtidigt följs utvecklingen av det centrala regelverket för att kommunen tidigt 

ska tillvarata de möjligheter som därvid ges. Något beslut i kommunfullmäktige med 

anledning av motionen erfordras därför inte. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 

 

 

 

Bilaga 1  

 

Möjliggör en modern sopsortering i Uppsalas kransorter 

 

Uppsala är en fantastisk kommun som under åtta år av alliansstyre utvecklats enormt. Denna 

utveckling måste fortsätta för att rusta för ett framtida Uppsala med 350 000  invånare år 

2050. Jag välkomnar utvecklingen och vill att fler människor ska ges möjlighet att kunna 

skapa sin framtid i vår kommun. För att fler ska kunna komma hit, leva, bo och bilda familj 

behövs fler bostäder, attraktiva boendemiljöer och fler jobb. 

 

Inom miljö- och klimatområdet gjordes stora framgångar under förra mandatperioden. För att 

nå en hållbar utveckling är det viktigt att Uppsala kommun även framöver bedriver ett 

resultatinriktat arbete som handlar om mål och resurseffektivitet snarare än om politisk 

profilering. Därför förespråkar Nya moderaterna att Uppsala kommuns verksamheter 

samverkar med andra aktörer för att nå goda resultat i arbetet med miljö- och klimatfrågor. 

 

För att nå en hållbar utveckling i hela kommunen behöver attraktiviteten i Uppsalas kransorter 

stärkas. Det är viktigt att hela Uppsala utvecklas. Det ska vara lätt att bo, leva och driva 



företag i hela kommunen. Och det ska vara lätt att göra rätt i Uppsala. För människor som bor 

centralt liksom för människor som bor på landsbygden ska det vara både enkelt och naturligt 

att leva miljövänligt för den som önskar. Därför måste möjligheten att källsortera komma fler 

till gagn i Uppsalas kransorter. Det är inte rimligt att du som bor i Järlåsa eller Knutby ska 

behöva åka 1,5-2 mil för att kunna sortera ditt hushållsavfall i närmsta grannorts gröna igloos. 

 

För att det ska vara lätt att göra rätt så måste tillgängligheten till Uppsalas 

återvinningsstationer öka. Just nu pågår arbetet med att etablera en återvinningscentral med 

kretsloppspark invid infarten till Uppsala, längs väg 55. Det är bra men det är viktigt att även 

möjligheten till fastighetsnära utsortering säkerställs. 

 

Enligt den insamlingsstatistik över hushållens insamlade totala mängd som Förpacknings och 

tidningsindustrin årligen tar fram kan jag konstatera att Uppsalas förbättringspotential är stor. 

Då etablering och underhåll av återvinningsstationer i dagsläget åligger producentansvaret 

och inte kommunen blir därför kommunens ansvar i det här fallet att aktivt verka för att fler 

stationer etableras samt att markfrågan löses för de aktuella platserna. 

 

Jag yrkar därför  

 

 att Markförutsättningarna utreds och Uppsala kommun verkar för möjligheten att i 

samarbete med förpacknings- och tidningsindustrin etablera nya återvinningsstationer 

så de finns belägna i Uppsalas kransorter. 

 

 att Uppsala kommun genomför en inventering av befintliga återvinningsstationer för 

att utreda behov som kan tillgodoses genom att mark avsätts för ändamålet vid ny 

exploatering 

 

Therez Olsson (M) 

Kommunalråd 
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Kommunstyrelsen 

Yttrande över motion av Therez Olsson (M) om att 
möjliggöra en modern sopsortering i Uppsalas kransorter 

Ställningstagande 
Uppsala Vatten föreslår att kommunfullmäktige besvarar följande motion. 

Bakgrund 
Therez Olsson (M) har lämnat in en motion om att möjliggöra en modern sopsortering i 
Uppsalas kransorter genom att; 

• Markförutsättningarna utreds och Uppsala kommun verkar för möjligheten att i 
samarbete med förpacknings- och tidningsindustrin etablera nya 
återvinningsstationer så de finns belägna i Uppsalas kransorter. 

• Uppsala kommun genomför en inventering av befintliga återvinningsstationer för att 
utreda behov som kan tillgodoses genom att mark avsätts för ändamålet vid ny 
exploatering. 

I dagsläget ansvarar kommunen, genom Uppsala Vatten, för insamling och behandling av 
matavfall, brännbart avfall, grovavfall och det farliga avfall som uppstår hos hushållen. 
Producenterna, via förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB), ansvarar för insamling 
och behandling av hushållens förpackningar och tidningar via återvinningsstationer och via 
fastighetsnära insamling i viss utsträckning. 

Uppsala Vatten delar motionärens bild av att tillgängligheten att lämna förpackningsmaterial 
till återvinningsstationer i vissa av Uppsalas kransorter idag är låg. Vi har, tillsammans med 
olika delar av kommunen och FTIAB, arbetat under flera års tid för att försöka etablera nya 
återvinningsstationer bland annat i Järlåsa och Knutby. Samarbetet har främst bedrivits 
genom regelbundna samråd där Uppsala Vatten agerat som sammankallande part och värd 
för möten. Inför samråden har kommunen utrett olika alternativ för etablering i områden där 
det funnits behov av nya återvinningsstationer. Förslag till olika platser har sedan lämnats till 

Uppsala Vatten och Avfall AB 
Besöksadress 	 Postadress 	Växel 	 Kundtjänst 	 Orgnr 
Uppsala Business Park 	Box 1444 	 018-727 93 00 	 018-727 94 00 	 556025-0051 
Rapsgatan 7 	 751 44 Uppsala 	Fax 	 Fax 	 Hemsida 

018-72793 10 	 018-72794 10 	 www.uppsalavatten.se  
uppsalavatten@uppsalavatten.se 	kundtjanst@uppsalavatten.se  
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FTI AB för vidare arbete med etablering. Tyvärr har inget av de förslag som kommunen 
framtagit ännu resulterat i någon ny återvinningsstation på de aktuella platserna. 

Uppsala Vatten har genomfört inventeringar av Uppsala kommuns återvinningsstationer och 
analyserat insamlade mängder och placering jämfört med förekomsten av annan insamling 
av förpackningar. Vi delar motionärens uppfattning om att det är mycket viktigt att avsätta 
mark för återvinning vid ny exploatering. 

Problemet med att uppnå en acceptabel servicenivå för insamling av förpackningar och 
tidningar via återvinningsstationerna är inte unikt för Uppsala. Dagens system med olika 
huvudmän, som ansvarar för olika delar av avfallshanteringen, skapar uppenbara problem. 
Branschen arbetade under många år för att få till stånd en nationell översyn av systemet. 
Våren 2011 tillsatte också dåvarande regering en utredning, som i augusti 2012 
presenterade sitt betänkande där huvudförslaget gick ut på att flytta ansvaret för insamlingen 
av förpackningar och returpapper till kommunerna. 

Förändrat ansvar för insamling av förpackningar och tidningar 
Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska fråntas 
producenterna och samlas hos kommunerna. I praktiken innebär regeringens förslag till ny 
ansvarsfördelning att kommunerna kommer att samla in avfallet hos hushållen och sedan 
lämna över det insamlade materialet till producenterna som även fortsättningsvis ansvarar 
för att återvinna materialet. Det är i dagsläget inte klarlagt hur kommunerna ska ersättas för 
insamlingen. En utredning har tillsatts som ska ta fram ett förslag på hur det förändrade 
insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och 
energidepartementet senast 31 mars 2016. Uppsala Vatten välkomnar möjligheten att som 
huvudman för allt hushållsavfall utveckla nya rationella system med hög servicenivå. 

Nuläge 
Mot bakgrund av möjligheten att få ta över insamlingsansvaret för förpackningar och 
tidningar har Uppsala Vatten genomfört en utredning av utbredningen av fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar i flerbostadshusfastigheter. Det visar sig att drygt 50 
procent av alla flerbostadshushåll har tillgång till fullt utbyggd fastighetsnära insamling av 
förpackningar, tidningar och el-avfall. När man jämför insamlingsnivåer visar det sig också att 
fastighetsnära insamling samlar in betydligt mer material per hushåll jämfört med systemet 
med återvinningsstationer. 

Uppsala Vatten delar motionärens uppfattning att förbättringspotentialen för att sortera ut 



Styrelseordförande 
MariaMaria Gardfjell 

Se reterare 
Mimmi Bouvin 
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större mängder förpackningsmaterial och tidningar är stor. Generellt kan man konstatera att 
Uppsalaborna ligger ungefär i paritet med riksgenomsnittet när det gäller att sortera ut 
förpackningar och tidningar. Vi kan också konstatera att våra plockanalyser visar att vi har ca 
30 procent förpackningar och tidningar kvar i den brännbara soppåsen, även det i samma 
härad som snittet för riket. 

Framtida insamlingssystem 
När det gäller lösningar för insamling av förpackningar och tidningar framåt finns ett flertal 
alternativ som noga bör utredas. Ska vi arbeta vidare med systemet med insamling via 
återvinningsstationer som huvudsystem för villahushåll men öka antalet och förbättra 
utseende och skötsel? Eller ska vi utöka den fastighetsnära insamlingen? Om vi ska utöka 
den fastighetsnära insamlingen för villahushåll finns ytterligare ett vägval mellan sortering i 
olikfärgade plastpåsar eller att sorteringen sker i flera fack/kärl direkt vid fastighet. Uppsala 
Vatten utreder för närvarande frågan om vilket eller vilka system för insamling av 
förpackningar och tidningar som ska finnas i kommunen i framtiden. 

Uppsala Vatten föreslår att motionen besvaras med att det redan idag arbetas aktivt med att 
föreslå mark för nyetablering av återvinningsstationer inom ramen för det nuvarande 
systemet. I väntan på en eventuell förändring av insamlingsansvaret arbetar Uppsala Vatten 
samtidigt mycket aktivt med att utreda alternativa system till dagens system med ambitionen 
att, i enlighet med motionärens syfte, betydligt höja tillgänglighet och service för Uppsalas 
invånare boende i kransorter. 

Uppsala Vatten och Avfall AB 
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