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Tekniska nämnden
§ 71

Motionssvar gällande återvinning för Ekerö (TN18/43)
Beslut
Teknik- och exploateringskontoret föreslår Kommunstyrelsen att motionen avslås.
__________________
Avvaktar med beslut
Bernt Richloow (Ö) avvaktar med ställningstagande till Kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Reservationer
Petra Hammar (S) reserverat sig.
Andreas Gustafsson (S) reserverar sig.
Kjell-Åke Hansson (S) reserverar sig.
__________________

Sammanfattning
I motionen föreslås att källsortering direkt i sopkärlen ska erbjudas med hjälp av
insatsbehållare. Vi tolkar detta som om det är sk FNI (fastighetsnära insamling) med
fyrfackskärl som avses och som skulle införas efter nästa upphandling (dvs tidigast
2023 och senast 2025). Förslaget avser både villahushåll och flerfamiljshus.
Argumenten som framförs för detta är att:
• FNI skulle öka insamlingen av förpackningsavfall
• befintliga återvinningsstationer som är överfulla och blir skräpiga kan tas bort
• återvinningsstationer orsakar otrygg miljö
• en bieffekt blir att mark frigörs för annat
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
-Ekerö kommun i nästa avfallsupphandling ställer krav på att återvinning ska kunna
göras direkt i enskilda villasopkärl
-Ekerö kommun i samråd med utföraren hittar en likartad lösning även för boende i
flerfamiljshus
Ekerö kommun har sedan tidigare gjort ett vägval i avfallshanteringen. Vägvalet är att
använda befintliga kärl i så stor utsträckning som möjligt, och genom en
miljöstyrande taxa skapa incitament till att skaffa ännu mindre sopkärl mot att mer
förpackningsavfall lämnas på ÅVS. Att frångå den inslagna vägen skulle inte bara bli
kostsamt och miljömässigt tveksamt, men också innebära att kommuninnevånarna
får en känsla av inkonsekvens genom ytterligare byte av insamlingssystem. Vi avser
emellertid att, i enlighet med avfallsplanen, återkomma inom planperioden med en
utförligare utredning om möjligheter att införa mer fastighetsnära insamling.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Motionssvar - Återvinning
 Motion - Återvinning
 §98 KSau Motion - Återvinning
 §20 KF Motion - Återvinning
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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