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Motion av Maria Gardfjäll (MP) om bättre återvinning i Uppsala  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  besvara motionen med föredragningen i ärendet 
 
Ärendet 
I en motion av Maria Gardfjäll (MP) väckt den 18 februari 2011 föreslås att 
kommunfullmäktige 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 Hälsoskyddsnämnden (MHN) samt Uppsala vatten 
AB. Remissvar har inkommit från båda remissinstanserna, bilaga 2 och 3. 
 
MHN ser det som angeläget att nya föreskrifter för avfallshantering tas fram och stödjer 
därmed motionärens yrkande. De kommunala föreskrifterna om avfallshantering för Uppsala 
kommun antogs 1998. Nya föreskrifter 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 motionärens 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 kommer 
ett arbete med en revidering av renhållning föreskrifter och avfallsplan att inledas. 
Framtagandet av renhållningsföreskrifter och avfallsplan kommer, som miljöbalken 
föreskriver, 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 kommunfullmäktige att uppdra till kommunledningskontoret 
att utarbeta ett förslag. 
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Föredragning 
Kommunstyrelsen delar motionärens samt remissinstansernas uppfattning om behovet av 
revidering av nuvarande föreskrifter avseende renhållningsföreskrifter. Nuvarande föreskrifter 
är från 1998 och mycket har hänt sedan föreskrifterna från 1998 togs fram, både gällande 
förändringar i lagstiftningen och avseende erfarenheter 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 hänsyn till 
att Uppsala Vatten och Avfall AB har uppdraget att ta fram en ny avfallsplan genom 
ägardirektiv finns inte skäl för kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att 
utarbeta ytterligare förslag.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 






















