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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 26

Ställningstagande avseende tillståndsansökan
för insamlingssystem

KSN-2020-00005

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attUppsala kommun vid samråd med producentorganisationer avseende
tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar ska framhålla
att lämpligt system för bostadsnära insamling av pappers-, plast-, glas-och
metallförpackningar samt returpapper från småhus är hämtning med fyrfackskärl,

2. attUppsala kommun vid samråd med producentorganisationer avseende
tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar ska framhålla
att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt insamlingssystem för insamling av
glas eller returpapper från vare sig småhus eller flerbostadshus,

3. attUppsala kommun inför tillståndsprövning av insamlingssystem för
förpackningar och tidningar i Uppsala kommun ska informera Naturvårdsverket om
att lämpligt system för bostadsnära insamling av pappers-, plast-, glas-och
metallförpackningar samt returpapper från småhus i Uppsala kommun är
hämtning med fyrfackskärl samt att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt
insamlingssystem för insamling av glas eller returpapper från vare sig småhus eller
flerbostadshus i Uppsala kommun, samt

4. attUppsala kommun inte ska medverka till införande av kvartersnära
insamlingssystem för förpackningar och tidningar eller insamlingssystem för
förpackningar och tidningar med tvåfackskärl innan dess att Naturvårdsverket gett
tillstånd.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Förpacknings-och tidningsinsamlingen (FTI) avser att söka tillstånd hos Naturvårdsverket
om att bedriva insamling av förpackningar och returpapper i Uppsala kommun.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bakgrunden är två nya förordningar (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463) som innebär
tillståndsplikt för insamlingssystem för förpackningar och returpapper från och med 1
januari 2021.

Uppsala kommun har bjudits in till samråd med Förpacknings-och tidningsinsamlingen
avseende deras kommande ansökan. Vid samrådet den 5 mars 2020 ska Uppsala kommun
framföra sina önskemål avseende insamling av förpackningsavfall och returpapper i
kommunen och erbjudande om deltagande i insamlingssystemet genom att samordna
insamlingen av förpackningsavfall och returpapper med insamlingen av mat-och restavfall.

Önskemålen ska dessförinnan beslutas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2020
Bilaga 1, Beslut om ställningstagande avseende tillståndsansökan för
insamlingssystem i Uppsala kommun, inklusive bilagor
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ställningstagande avseende tillståndsansökan 
för insamlingssystem  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  beslutar 

1. att Uppsala kommun vid samråd med producentorganisationer avseende 

tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar ska framhålla 
att lämpligt system för bostadsnära insamling av pappers-, plast-, glas- och 

metallförpackningar samt returpapper från småhus är hämtning med fyrfackskärl,  

2. att Uppsala kommun vid samråd med producentorganisationer avseende 
tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar ska framhålla 

att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt insamlingssystem för insamling av 
glas eller returpapper från vare sig småhus eller flerbostadshus,  

3. att Uppsala kommun inför tillståndsprövning av insamlingssystem för 
förpackningar och tidningar i Uppsala kommun ska informera Naturvårdsverket 
om att lämpligt system för bostadsnära insamling av pappers-, plast-, glas- och 

metallförpackningar samt returpapper från småhus i Uppsala kommun är 

hämtning med fyrfackskärl samt att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt 

insamlingssystem för insamling av glas eller returpapper från vare sig småhus eller 
flerbostadshus i Uppsala kommun, samt 

4. att Uppsala kommun inte ska medverka till införande av kvartersnära 
insamlingssystem för förpackningar och tidningar eller insamlingssystem för 
förpackningar och tidningar med tvåfackskärl innan dess att Naturvårdsverket gett 

tillstånd. 

 

 

 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-01-27 KSN-2020-00005 

  
Handläggare:  

Johan Andersson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ärendet 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) avser att söka tillstånd hos 
Naturvårdsverket om att bedriva insamling av förpackningar och returpapper i Uppsala 
kommun. Bakgrunden är två nya förordningar (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463) som 
innebär tillståndsplikt för insamlingssystem för förpackningar och returpapper från 

och med 1 januari 2021.  
 
Uppsala kommun har bjudits in till samråd med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen avseende deras kommande ansökan. Vid samrådet den 5 mars 
2020 ska Uppsala kommun framföra sina önskemål avseende insamling av 

förpackningsavfall och returpapper i kommunen och erbjudande om deltagande i 
insamlingssystemet genom att samordna insamlingen av förpackningsavfall och 

returpapper med insamlingen av mat- och restavfall.   
 

Önskemålen ska dessförinnan beslutas av kommunstyrelsen.  

Beredning 

Ärendet har beretts av Uppsala Vatten och Avfall AB och kommunledningskontoret. 

Uppsala Vatten och Avfall AB:s styrelse behandlade ärendet den 12 december 2019.  

Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta med 

föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

Bostadsnära insamlingssystem för förpackningar och returpapper omfattar såväl 

kvartersnära, som fastighetsnära insamling.  

Vid förberedande samråd med Uppsala kommun har Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen framfört att de avser söka tillstånd för ett insamlingssystem med 

fastighetsnära insamling av plast-, pappers- och metallförpackningar, men 

kvartersnära insamling av glasförpackningar och returpapper.  

 
Utgångspunkten i den nya förordningen är att insamlingen ska ske fastighetsnära. 

Kvartersnära insamlingssystem får användas om det är lämpligt med hänsyn till 
omständigheterna. Då Naturvårdsverket ännu inte givit något tillstånd enlighet de nya 

förordningarna bör Uppsala kommun framföra till Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen och Naturvårdsverket att Uppsala kommun förordar ett 
insamlingssystem med fastighetsnära insamling av plast-, pappers-, glas-, och 
metallförpackningar samt returpapper och att kvartersnära insamling inte är ett 

lämpligt insamlingssystem i Uppsala kommun generellt. Uppsala kommun önskar 

därmed ett insamlingssystem med fyrfacksinsamling från småhus.  
 
Det finns en koppling mellan närheten till insamlingssystemet och hushållens 

benägenhet att källsortera. Införande av ett insamlingssystem med möjlighet att 

källsortera nära det egna hemmet leder till att sorteringsgraden ökar vilket leder till att 

en större andel av hushållens avfall återvinns som material vilket leder till att 
avfallsbehandlingens negativa koldioxidavtryck minskar. Detta gäller även då 
transporternas koldioxidavtryck tas i beaktande då återvinningens positiva påverkan 

överstiger transporternas negativa påverkan.   
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Följaktligen har ett fastighetsnära insamlingssystem en mer positiv miljöpåverkan i 
jämförelse med ett kvartersnära insamlingssystem. Vidare kan kvartersnära 
insamlingssystem förutses leda till andra negativa miljökonsekvenser så som ökad 

nedskräpning. Mot bakgrund av hur svårt det varit att hitta platser och att få acceptans 
för lokaliseringen för återvinningsstationer ser Uppsala kommun också betydande 
svårigheter med att etablera ett tillräckligt antal kvarternära insamlingsplatser.  Mot 
den bakgrunden ser inte Uppsala kommun att kvartersnära insamlingssystem är 
lämpligt generellt utan endast bör användas i enstaka undantagsfall. 

Införandet av ett bostadsnära insamlingssystem för förpackningar och returpapper i 

Uppsala kommun kommer att innebära en förbättrad och billigare avfallshantering för 
samtliga hushåll i kommunen vilket kommer att leda till att avfallets negativa 

miljöpåverkan minskar. Insamlingssystemets utformning kan leda till ökade kostnader 
för kommunen. Det är därför viktigt att Naturvårdsverket ges möjlighet att pröva 

Uppsala kommuns förordade system i jämförelse med Förpacknings- och 

tidningsinsamlingens föreslagna system.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag till beslut. Med ett fastighetsnära insamlingssystem 

uppkommer inte kostnader för exempelvis upplåtelse av kommunal mark, bygglov och 

tillsyn uppkommer inte. Andra kostnader som kan uppkomma bärs av 
insamlingssystemet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2020 

• Bilaga 1, Beslut om ställningstagande avseende tillståndsansökan för 
insamlingssystem i Uppsala kommun, inklusive bilagor 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 

 



 

Uppsala Vatten och Avfall AB 
 

Besöksadress Postadress Växel Kundtjänst Webbplats 

Uppsala Business Park Box 1444 Telefon: 018-727 93 00 Telefon: 018-727 94 00 www.uppsalavatten.se 
Rapsgatan 7 751 44 Uppsala Fax: 018-727 93 10 Fax: 018-727 94 10                                   
  uppsalavatten@uppsalavatten.se kundtjanst@uppsalavatten.se Organisationsnummer 
    556025-0051 

 

 

Sid 1 av 4 

Datum  

2019-12-05 Uppsala Vatten och Avfall AB 
Handläggare  

Johanna Bernselius  
Diarienummer  
2019-0581 MISSIV/ FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Beslut om ställningstagande avseende 
tillståndsansökan för insamlingssystem i Uppsala 
kommun 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta  

att föreslå kommunstyrelsen att besluta att Uppsala kommun vid samråd med 
producentorganisationer avseende tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar 
och tidningar ska framhålla att lämpligt system för bostadsnära insamling av pappers-, 
plast-, glas- och metallförpackningar samt returpapper från småhus är hämtning med 
fyrfackskärl. 

att föreslå kommunstyrelsen att besluta att Uppsala kommun vid samråd med 
producentorganisationer  avseende tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar 
och tidningar ska framhålla att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt 
insamlingssystem för insamling av glas eller returpapper från vare sig småhus eller 
flerbostadshus.  

att föreslå kommunstyrelsen att besluta att Uppsala kommun inför tillståndsprövning av 
insamlingssystem för förpackningar och tidningar i Uppsala kommun ska informera 
Naturvårdsverket om att lämpligt system för bostadsnära insamling av pappers-, plast-, 
glas- och metallförpackningar samt returpapper från småhus i Uppsala kommun är 
hämtning med fyrfackskärl samt att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt 
insamlingssystem för insamling av glas eller returpapper från vare sig småhus eller 
flerbostadshus i Uppsala kommun. 

att föreslå kommunstyrelsen att besluta att Uppsala kommun inte ska medverka till 
införande av kvartersnära insamlingssystem för förpackningar och tidningar eller 
insamlingssystem för förpackningar och tidningar med tvåfackskärl innan dess att 
Naturvårdsverket gett tillstånd. 
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Bakgrund till ärendet samt hur beredningen av ärendet gått till 

Med anledning av två nya förordningar (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463) vilka innebär 
tillståndsplikt för insamlingssystem för förpackningar och returpapper från och med 1 
januari 2021, avser Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) söka tillstånd hos 
Naturvårdsverket om att bedriva insamling av förpackningar och returpapper i Uppsala 
kommun. Uppsala kommun har bjudits in till samråd med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen avseende deras kommande ansökan. Protokollet från det kommande 
samrådsmötet kommer att bifogas Förpacknings- och tidningsinsamlingens 
tillståndsansökan. Vid samrådet ska Uppsala kommun bland annat framföra kommunens 
önskemål avseende insamling av förpackningsavfall och returpapper i kommunen och 
erbjudande om deltagande i insamlingssystemet genom att samordna insamlingen av 
insamlingen av förpackningsavfall och returpapper med insamlingen av mat- och 
restavfall.  

Vid förberedande samråd med Uppsala kommun har Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen framfört att de ämnar söka tillstånd för ett insamlingssystem med 
fastighetsnära insamling av plast-, pappers- och metallförpackningar samt kvartersnära 
insamling av glasförpackningar och returpapper. Då Naturvårdsverket ännu inte givit 
något tillstånd enlighet de nya förordningarna bör Uppsala kommun framföra till 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen och Naturvårdsverket att Uppsala kommun 
önskar ett insamlingssystem med fastighetsnära insamling av plast-, pappers-, glas-, och 
metallförpackningar samt returpapper och att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt 
insamlingssystem i Uppsala kommun. Uppsala kommun önskar därmed ett 
insamlingssystem med fyrfacksinsamling från småhus. 

Ekonomiska konsekvenser  

För att uppfylla förordningarnas intentioner ska ingen bostadsfastighet ha längre än 400 
meter till en kvartersnära behållare. Ett kvartersnära insamlingssystem skulle innebära 
att ett stort antal behållare måste placeras ut i Uppsala kommun. Var och en av dessa är 
förknippade med kostnader för etablering, så som kostnader för mark, planläggning, och 
bygglov samt löpande kostnader för renhållning och tillsyn. En del av dessa kostnader 
skulle bäras av insamlingssystemet men samtliga kostnader för ett kvartersnära 
insamlingssystem måste uppfattas som onödiga då alternativet är ett fastighetsnära 
insamlingssystem där motsvarande kostnader inte uppkommer eller helt bärs av 
insamlingssystemet.  

Införandet av ett nytt insamlingssystem som uppfyller förordningarnas intentioner 
innebär att samtliga bostäder får kostnadsfri borttransport av förpackningar och 
returpapper. Ett kvartersnära insamlingssystem skulle därmed få som konsekvens att 
fastighetsägare med befintlig fastighetsnära insamling av glasförpackningar och 
returpapper skulle behöva återgå till att lämna  glasförpackningar och returpapper i 
behållare utanför fastigheten alternativt att ersätta insamlingssystemet för 
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transportkostnaden motsvarande transport mellan fastigheten och det kvartersnära 
insamlingssystemet. Införande av ett kvartersnära insamlingssystem skulle alltså få som 
konsekvens att borttransport från fastigheten inte skulle bli kostnadsfri för 
fastighetsägaren. 

Miljökonsekvenser  
Det finns en koppling mellan närheten till insamlingssystemet och hushållens benägenhet 
att källsortera. Införande av ett insamlingssystem med möjlighet att källsortera nära 
bostaden leder till att sorteringsgraden ökar vilket leder till att en större andel av 
hushållens avfall återvinns som material vilket leder till att avfallsbehandlingens negativa 
koldioxidavtryck minskar. Detta gäller även då transporternas koldioxidavtryck tas i 
beaktande då återvinningens positiva påverkan överstiger transporternas negativa 
påverkan.  

Följaktligen har ett fastighetsnära insamlingssystem en mer positiv miljöpåverkan i 
jämförelse med ett kvartersnära insamlingssystem. Vidare kan kvartersnära 
insamlingssystem förutses leda till andra negativa miljökonsekvenser så som ökad 
nedskräpning. 

I det förberedande samråd som vi hittills har haft med ett potentiellt insamlingssystem, 
redovisas att utsorteringsgraden endast ökar marginellt mellan kvartersnära och 
fastighetsnära insamling (2% bättre utsorteringsgrad vid fastighetsnära, enligt de 
redovisade uppgifterna). Mot bakgrund av både klimatpolitiken och EU’s och Sveriges 
inriktning avseende användning och utsortering av fossil plast, får det anses vara befogat 
– och möjligen även nödvändigt – att Uppsala kommun önskar implementera det system 
som genererar bäst utsorteringsresultat, även vid relativt låg marginaleffekt. 

Juridiska konsekvenser 

Naturvårdsverket ska pröva Förpacknings- och tidningsinsamlingens ansökan enligt de 
nya förordningarna och är tillsynsmyndighet för kommande tillståndspliktiga 
insamlingssystem. Naturvårdsverkets roll och kunskap om framtida systems 
implementering innebär att de bör ges förutsättningar att agera som expertmyndighet 
vad gäller lämpliga insamlingssystem, skälighetsbedömning och uttolkning av 
förordningarnas olika mål. Förslaget får som konsekvens att Uppsala kommun får frågan 
om vad som är ett lämpligt insamlingssystem prövad av Naturvårdsverket innan dess att 
det nya insamlingssystemet implementeras i Uppsala kommun. 

Sammanfattning  

Genom det samråds- och tillståndsförfarande som föregår införandet av nytt bostadsnära 
insamlingssystem för förpackningar och returpapper i Uppsala kommun får Uppsala 
kommun möjlighet att framhålla kommunens önskningar gällande framtida 
insamlingssystem till Förpacknings- och tidningsinsamlingen  och att få dessa prövade av 
Naturvårdsverket. 
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Överväganden  

Införandet av ett bostadsnära insamlingssystem för förpackningar och returpapper i 
Uppsala kommun kommer att innebära en förbättrad och billigare avfallshantering för 
samtliga hushåll i kommunen vilket kommer att leda till att avfallets negativa 
miljöpåverkan minskar. Insamlingssystemets utformning kan leda till ökade kostnader 
för kommunen varpå det är viktigt att Naturvårdsverket ges möjlighet att pröva Uppsala 
kommuns önskade system i jämförelse med Förpacknings- och tidningsinsamlingens 
föreslagna system.  

Risker och konsekvensbedömning av förslag till beslut 

Genom att inte förhålla sig odelat positiv till Förpacknings- och tidningsinsamlingens 
föreslagna insamlingssystem riskerar Uppsala kommun att förmå Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen att inte etablera något insamlingssystem i Uppsala kommun eller att 
prioritera införandet i andra kommuner framför Uppsala. Då ingen annan organisation 
hittills visat intresse för att etablera ett insamlingssystem i Uppsala kommun skulle 
konsekvensen av detta bli att införandet av ett bostadsnära insamlingssystem som 
uppfyller Uppsala kommuns önskningar försenas. Att genom beslutet framhålla 
kommunens önskningar men att samtidigt acceptera Naturvårdsverkets avgörande bör 
ge möjlighet till fortsatt gott samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
gällande införandet av bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper i 
Uppsala. 

 

 
Sigrid De Geyter   Fredrik Karlsson 
VD    Avdelningschef 
   
 
 
Bilagor  

Bilaga 1: Samverkansplattform Avfall Sverige, SKL och FTI 

Bilaga 2: Protokoll från förberedande samråd gällande TIS med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen  

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 





 

 



 

 
 
 



 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 





 Mötesprotokoll informella samråd 1 (3) 
  
 

   
 

 

 

Datum: 2019-11-28 

Kommuner: Uppsala 

Närvaro: 

Fredrik Karlsson Uppsala Vatten 
Lars Fredriksson Uppsala 
Patrik Brodd Uppsala 
Karen Heitz Uppsala 
Hannes Vidmark Uppsala 
Johanna Bernselius Uppsala Vatten 
Myran Olsson Uppsala Vatten 
Sigrid De Geyter Uppsala Vatten 
Karin Brynell SVDH 
Annika Ahlberg FTI 
Mikael Edenqvist FTI 
Jens Algotsson FTI 
 

Kommun Är ni intresserade av 
att vara utförare av 
villa FNI i er kommun? 
(Ja/Nej) 

Är ni intresserade av 
att upplåta utrymme 
på era 
återvinningscentraler 
för insamling av 
TIS:s material? 
(Ja/Nej) 

Är ni intresserade av 
att upplåta plats för 
omlastning av FNI-
material (ÅVC eller 
annan plats)? 
(Ja/Nej) 

Uppsala Ja Ja Ja 
 

Agenda informellt samråd 

1. Samrådsmötets öppnande. 

2. Val av ordförande för mötet.  

 Annika Ahlberg valdes till ordförande. 

3. Val av sekreterare för mötet.  

 Jens Algotsson valdes till sekreterare. 

4. Val av två protokolljusterare (varav en hos FTI och en hos någon av de i samrådet 
ingående kommunerna).  

 Fredrik Karlsson resp Annika Ahlberg valdes till protokolljusterare. 

5. Notering av deltagare.  

6. Generell information från FTI ang FTIs arbete med att uppfylla förpackningsförordningens- 
och returpappersförordningens krav avseende insamling av förpackningsavfall och 
returpapper från bostadsfastigheter.  
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7. Information från FTI avseende insamlingen av förpackningsavfall och returpapper i de i 
samrådet ingående kommunerna i nuläget och befintliga insamlingsplatser.  

8. Generell information från i det informella samrådet ingående kommunerna om hur 
insamlingssystemen för mat- och restavfall är utformade i de aktuella kommunerna inklusive 
eventuella förekommande omlastningsstationer och annan infrastruktur och dess 
lokalisering.  

9. Generell information från i det informella samrådet ingående kommunerna om vilka mål 
som finns i de olika kommunerna avseende hushållsavfall och utveckling av insamlingen av 
förpackningsavfall och returpapper.  

10. Generell diskussion kring möjligheten att samordna insamlingen av mat- och restavfall 
med insamlingen av förpackningsavfall och returpapper liksom samordningen av insamlingen 
av skrymmande sällanförpackningar med insamling av förpackningsavfall och returpapper 
från bostadsfastigheter.  

11. Generell diskussion kring statistikredovisning av insamlat respektive återvunnet 
förpackningsavfall och returpapper per kommun där så är möjligt.  

12. Planering av kommande formella samråd med respektive kommun.  

13. Summering av eventuella frågor för beslut som respektive kommunrepresentant behöver 
återrapportera till sin egen kommuns beslutsorganisation och för eventuella formella beslut 
respektive representant från FTI behöver hantera i FTI:s beslutsprocess.  

14. Övriga frågor.  

15. Information om var/hur protokoll från samrådsmötet tillgängliggörs.  

16. Mötets avslutande. 

 

Övriga anteckningar: 

 FTI måste få ett klargörande från Naturvårdsverket gällande FTI:s lösning att endast 
hämta tre materialslag bostadsnära, vilket Uppsala anser går emot förordningen. 
Kommunens uppfattning är att bostaden endast kan anses ha bostadsnära hämtning 
om tre materialslag hämtas fastighetsnära och övriga materialslag hämtas från en 
kvartersnära station som ligger närmare än 400 meter från bostaden. Kommunens 
uppfattning är att det bör gälla för både småhus och flerbostadshus. 

 Det finns en risk med FTI:s lösning att glas och tidningar hamnar i restavfallet. 
 Kommunen anser att ett lämpligt insamlingssystem för småhus i Uppsala kommun är 

2 st 4-fackskärl. 
 Kommunen genom Fredrik Karlsson presenterade sin vy på FTI:s lösning. 

Presentationen kommer att laddas upp i kommunportalen. 
 Kommunen anser att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt insamlingssystem för 

insamling av glas eller returpapper från vare sig småhus eller flerbostadshus. 
Kommunen framhåller att det kommer att behövas ett mycket stort antal kvartersnära 
stationer för att uppnå förordningarnas intentioner som enligt kommunen innebär att 
kvartersnära stationer ska finnas inom 400 meter från alla bostäder. Att få fram mark 
för dessa kommer att vara omöjligt eller orimligt kostsamt. Samtliga stationer kommer 
i Uppsala kommun att behöva bygglov vilket kommer att innebära en mycket stor 
kostnad. För att upprätthålla trafiksäkerheten kommer regleringen av trafik att behöva 
ta trafik för både tömning och avlämning i beaktande vilket förutses bli en stor 
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utmaning förknippad med stora kostnader. Ökat buller och nedskräpning kommer att 
ta tillsynsresurser i anspråk, även det medför kostnader.     

 Det formella mötet bestämdes till torsdag 2020-03-05 kl 9-12 i samma lokal. 
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