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Medborgarförslag - Låt hyresvärdar vara skyldiga att
tillhandahålla rum för källsortering
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.

Beskrivning av ärendet
Den 2 januari 2020 inkom till Enköpings kommun ett medborgarförslag rörande
krav på hyresvärdar att tillhanda hålla rum för källsortering. Det föreslås särskilt att
alla hyresvärdsbolag som hyr ut lägenheter samt alla bostadsrättsbolag som säljer
bruksrätt till lägenheter i Enköpings kommun skall bli skyldiga att ordna rum,
förslagsvis soprum där hyresgästerna kan sortera åtminstone, papper, plast, glas,
kompost samt vara skyldig att ombesörja frakt av dess till ställen där detta kan
återvinnas, något förslags lämnare tycker att Enköpings kommun kan hjälpa
hyresvärdsbolagen med.
I Sverige har vi producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, elavfall och
bilar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska
ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara. För att
uppfylla sitt ansvar har producenterna bildat branschbolag som administrera
insamling och återvinning. FTI, förpacknings- och Tidningsinsamlingen, är
organisationen som ansvarar för systemet och att producentansvaret efterlevs.
FTI ansvar för återvinningsstationerna runt om i landet där vi kan lämna förbrukade
förpackningar och tidningar. FTI har även hämtning i vissa bostadshus och från
företag och verksamheter. Förpackningsinsamlingen är inte en del av kommunens
renhållningssansvar.
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för
insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter. De nya
regelverken om förpackningsavfall och returpapper började gälla den 1 januari
2019.
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I förordningen är det bestämt att det ska vara fastighetsnära insamling (FNI) för att
det ska vara bekvämt och enkelt för hushållen att lämna tidningar och
förpackningar för återvinning. Sammantaget innebär förändringarna att det blir en
generellt kraftig serviceökning för alla bostadsfastigheter i landet. De nya
förordningarna innebär att kommunerna inte längre får besluta om egna system för
insamling av förpackningar och returpapper, som finansieras via renhållningstaxan.
Införandet av FNI ska enligt förordningarna 2018:1462 och 2018:1463 vara klart till
år 2025. Införandet ser gradvis med start 1 januari 2021 då minst 60 procent av
bostadsfastigheterna ska ha FNI.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att förslaget bör avslås på
följande grunder:
Fastighetsnära insamling (FNI) kommer införas med start 1 januari 2021 för minst
60 procent av alla bostadsfastigheter och vara infört för alla senast år 2025.
Kostnaderna för detta ska enligt naturvårdsverket ligga på förpackningsindustrin.
Förpackningsinsamling är inte är en del av det kommunala renhållningsansvaret.
Enköpings kommun har kommunalförbundet VafabMiljö som hanterar kommunens
renhållningsansvar och de har idag en dialog med bland annat FTI om införandet
av FNI i alla förbundets 12 kommuner.

Christin Tjärnheden
Tf. kommundirektör
Enköpings kommun

Camilla Wester
Miljöstrateg
Enköpings kommun

Kopia till:
Medborgarförslagsställaren, för kännedom

skyldiga att ombesörja frakt av dessa till ställen där detta
kan återvinna, något jag tycker Enköpings kommun kan hjälpa
hyresvärdsbolagen med. Jag vet att Enköpings kommun arbetar
för att förbättra miljön både lokalt och globalt som ett citat
av kommunens miljöstrateg Camilla Westerberg reflekterar "Att
systematiskt arbeta med att minska kommunens miljöpåverkan är
ett sätt för kommunen att tydligt arbeta för att nå bland annat
de nationella miljömålen. Då är vi även en del i att nå de
internationella klimat- och miljömålen, såsom Paris-avtalet och
Agenda 2030, berättar Camilla Wester". Jag tror att mitt
förslag skulle hjälpa Enköpings kommun att bli bättre på
miljöområdet och även hjälpa miljön globalt och lokalt.

