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Svar på medborgarförslag om källsortering hemma
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 § 197 att remittera
medborgarförslaget ”Källsortering hemma” till kommunstyrelsen och
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget
föreslås att Härryda kommun ska införa källsorteringssystem som gör det
möjligt för invånarna i kommunen att källsortera hemma. På så sätt menar
förslagsställaren att fler kommer att källsortera och att bilresorna till
återvinningsstationerna kommer att minska.
Den 29 april 2021 § 172 beslutade kommunstyrelsen att remittera
medborgarförslaget till Härryda Vatten och Avfall AB för inhämtande av
fakta och synpunkter innan beslut. I bilaga Härryda vatten och avfall AB:s
yttrande över medborgarförslag om källsortering hemma, har Härryda vatten
och avfall AB (HVAAB) yttrat sig över medborgarförslaget.
I yttrandet framgår att regeringen i en promemoria från november 2021
föreslår att kommunerna från och med 2026 ska ta över ansvaret för
insamlingen av förpackningar från hushåll, men att det ekonomiska ansvaret
ska ligga kvar hos producenterna. I och med detta anser HVAAB att det inte
finns någon vinning att idag genomföra en utredning gällande källsortering
hemma. Inför kommunen ett system för källsortering hemma idag kommer
kommunen belastas med kostnaderna för detta, vilket HVAAB inte anser är
ekonomiskt försvarbart. HVAAB nämner även att det idag finns företag som
kostnadsfritt erbjuder hushållsnära hämtning av förpackningar och hänvisar
intresserade invånare och kunder till dessa.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse 3 februari 2022
Kommunstyrelsen beslut den 29 april 2021 § 172
Medborgarförslag om källsortering hemma
Härryda vatten och avfall AB:s yttrande över medborgarförslag om
källsortering hemma
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Anders Olsson
Sanhällsbyggnadschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-29

§ 172

Dnr 2020KS520

Svar på medborgarförslag om källsortering hemma
Beslut
Kommunstyrelsen remitterar medborgarförslaget till Härryda Vatten och Avfall AB för
inhämtande av fakta och synpunkter innan beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 § 197 att remittera medborgarförslaget
”Källsortering hemma” till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i
ärendet. I medborgarförslaget föreslås att Härryda kommun ska införa källsorteringssystem
som gör det möjligt för invånarna i kommunen att källsortera hemma. På så sätt menar
förslagsställaren att fler kommer att källsortera och att bilresorna till återvinningsstationerna
kommer att minska.
Regeringen införde 2018 förordningar som förtydligar producenternas ansvar och anger att
insamlingen av förpackningar och returpapper från och med 2025 ska ske bostadsnära. Ur
miljösynpunkt anser förvaltningen att förslagsställarens förslag är mycket positivt då det leder
till en ökad utsortering av förpackningar och returpapper. Samtidigt ansvarar inte kommunen
för insamlingen av förpackningar och returpapper. Detta ansvarar de producenter som
producerar och för in förpackningar i Sverige för. Förvaltningen föreslår att de hushåll som
önskar fastighetsnära insamling vänder sig till de förtag som erbjuder hushållsnära hämtning
av förpackningar och returpapper.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 29 mars 2021
Medborgarförslag om källsortering hemma

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP), Patrik Linde (S) och
Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen remitterar medborgarförslaget till Härryda Vatten
och Avfall AB för inhämtande av fakta och synpunkter innan beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-29

Paragrafen är justerad
---------------------

Signatur justerande
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Medborgarförslag
Ärendenummer
Inskickat

200825-MBF-IW51
2020-08-25 13:28

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn

Anna

Efternamn
Telefonnummer
E-post

Almroth Werna

Adress
Postnummer
Ort
Rubrik på ditt förslag

Källsortering hemma
Flera kommuner inför nu nya system för att invånarna lättare ska
kunna källsortera hemma och att det källsorterade avfallet hämtas
i separat soptunna. Tanken är att detta bidrar till att fler
källsorterar samt att bilresor till återvinningsstationerna minskar.
Föreslår att Härryda kommun inför liknande system som t.ex.
Trelleborgs kommun eller Motala, se exempel via länk och bild
nedan.

Beskriv förslaget

https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-ochatervinning/kallsortering-och-atervinning/fyrfack/#kostnad-forfyrfack
ladda upp fil
Filnamn:

8FABCF1F-C6A2-40C1-AA85-0980AD018A26.png

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Härryda kommun
www.harryda.se
kommun@harryda.se

2020-08-25 13:28
Anna Almroth Werna
Swedbank Customer CA3 v1 for BankID
2020-08-25 13:28

Postadress
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Besöksadress
Råda torg
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Växel
031-724 61 00

Sida 1 av 1

Härryda vatten och avfall AB
Eliza Farmand

Datum
2022-01-26

Diarienummer
2022HVAA37

Härryda vatten och avfall AB:s yttrande över
medborgarförslag om källsortering hemma
Synpunkter från Härryda vatten och avfall AB, HVAAB, angående
medborgarförslag om källsortering hemma.
Ansvaret för att samla in och hantera förpackningar är idag hos
producenterna av förpackningar och inte hos kommunen.
Kommunen ansvarar för insamlingen av hushållsavfall och tar ut en
avfallstaxa från berörda fastighetsägare för att finansiera hanteringen av
avfallet.
Regeringen införde 2018 förordningar som förtydligar producenternas
ansvar och anger att insamlingen av förpackningar och returpapper ska ske
bostadsnära. I en promemoria från nov 2021 föreslår nu regeringen att
kommunerna från och med 1 jan 2026 ska ta över ansvaret för insamlingen
av förpackningar från hushåll, men att det ekonomiska ansvaret ska ligga
kvar hos producenterna. Producenterna ska finansiera insamlingen och
behandlingen samt täcka kommunernas kostnader för omlastning och
information till hushållen. Promemorian omfattar även vilka
förpackningsslag som berörs och hur det ska genomföras i praktiken.
Detta innebär att senast den 1 januari 2026 ska kommunerna ha ett
insamlingssystem för plast-, papper-, metall- och glasförpackningar på plats.
Sedan 1 jan 2022 finns det ett kommunalt ansvar för returpapper vilket
HVAAB idag har en hantering för.
Ur miljösynpunkt anser HVAAB att förslagsställarens förslag är mycket
positivt då det leder till en ökad utsortering av förpackningar men på grund
av att det inte faller under kommunens ansvarsområde ska kostnaden för
detta system inte belasta avfallstaxan. Det finns idag ett företag, TailorMade Resposibility, som kostnadsfritt erbjuder hushållsnära hämtning av
förpackningar och som HVAAB hänvisar intresserade invånare och kunder
till. Återkopplingen ifrån kunder i kommunen som nyttjar detta kostnadsfria
system är positiv.
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När det 1 jan 2026 övergår till ett kommunalt insamlingsansvar kommer det
att finnas kostnadstäckning för systemet från producenterna men införs ett
sådant system i förtid får kommunen bekosta det på egen hand.
HVAAB planerar att införa systemet 1 jan 2026 enligt de bestämmelser och
förutsättningar som fastslås enligt regeringens utredning när den står klar
och därmed ser HVAAB ingen vinning i att i detta nuläge utföra en separat
utredning för att undersöka hur bolaget kan bidra till införandet av
förordningarna från 2018. Det är inte ekonomiskt försvarbart att belasta
taxekollektivet med kostnader för att utreda ett ärende som redan utförs på
regeringsnivå utan resurserna läggs på planering när regeringens utredning
är slutförd.
Att införa ett fyrfackssystem enligt förslagsställarens förslag är en väldigt
stor omställning som kräver en stor del planering samt resurser.
Verksamheten har idag avtal med sophämtningsbilar som är leaseade fram
tills år 2025 och det är inte bilar som kan tömma fyrfackskärl. Vidare har
verksamheten en gemensam sophämtning med Lerums- och Partille
kommun och även detta avtal sträcker sig fram tills minst år 2025. Att
avbryta dessa avtal i förtid skulle få stora ekonomiska konsekvenser.
Ärendet har förankrats hos styrelsen för HVAAB och där finns stöd för
denna bilaga och dess innehåll. Därmed föreslår HVAAB att
kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Jessica Sténhoff
VD Härryda vatten och avfall AB
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