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1. Bakgrund till förslaget
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 23 november 2011 att
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att hålla samråd om införandet av
matavfallsinsamling i Upplands-Bro kommun.

2. Hur samrådet bedrivits

Genomförandet av samråd skedde på följande sätt:

1. Ett vykort i A5-format distribuerades den 9 januari 2012 till alla invånare i
kommunen (10 257 st) och företagare (961 st) med egen sophämtning. På
kortets båda sidor fanns budskap från kommunen med kort information om
matavfallsinsamling. Huvudbudskap var att matavfall kan bli fordonsbränsle och
restprodukter kan användas som gödsel på åkrar. Utsläppen av koldioxid
minskar och klimatet blir bättre. Vykortet innehöll information om att förslaget
innebär obligatorisk matavfallsinsamling från år 2013 och att de flesta får ett
extra matkärl för sortering. Sista svarsdag var 20 januari 2012.
Frågor för samråd var följande:
Vad tycker du om detta? Skriv dina synpunkter och posta kortet tillbaka.

2. Annonsering i tidningarna ”Mitt i” och ”Bålsta-Upplands-Bro Bladet”
med införande veckorna 1, 2 och 3. Annonserna innehöll kort information
om matavfallsinsamlingen i Upplands-Bro kommun (med samma design och
logotyp som finns på vykortet).

3. Banderoller (2 st) placerades på Skällsta Kretsloppscentral och Brunna
Kretsloppscentral med samma design och information som på vykortet.
Bredvid banderollerna placerades två postlådor. Den ena innehöll vykort
för att skriva ner synpunkter på. Den andra postlådan var avsedd att lämna
vykorten med synpunkter i.
4. Kommunens hemsida innehåller mer detaljerad information om
matavfallsinsamling med följande punkter:
Matavfall blir biogas och gödsel

Insamlingen - så här är förslaget att det ska gå till! (för olika typer av
boende: småhus, flerfamiljshus, samt för företag)
Vad händer sen? (om biogas produktion)
Vad kommer det att kosta?
Vanliga frågor och svar om matavfallsinsamling
Lämna dina synpunkter här (möjlighet att skicka synpunkter elektroniskt).
Under samrådstiden hade hemsidan besök vid 915 tillfällen.
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3. Sammanställning av inkomna synpunkter med
kommentarer
Här följer en sammanställning av de synpunkter på införandet av insamling av
matavfall som inkommit i samband med samrådet. Synpunkterna är sammanställda
ämnesvis och följs av samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer i kursiv stil.
Med anledning av ”Förslag till införande av matavfallsinsamling i Upplands-Bro samrådshandling” har 921 (8 %) yttrande inkommit av dessa bedöms 653 (71 %)
som positiva, 100 (11 %) som neutrala och 168 (18 %) som negativa.
Värderingar grundades på följande. Till positiva yttranden räknades alla synpunkter
med positiv inställning till matavfallsinsamling oavsett följande råd eller frågor. Till
neutrala räknades dessa som innehöll frågor, råd, reflektioner om eventuella
problem men utan konkreta yttranden för eller emot insamlingen. Som negativa
yttranden betraktades alla synpunkter med nej eller vill inte till matavfallsinsamling
oavsett anledning till detta.
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på
matavfallsinsamlingens utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak.
Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den
fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga
yttrandena som kan erhållas från kommunen.
3.1 Allmän
De flesta positiva yttranden från många invånare innehåller uttryck som ”bra
förslag”, ”äntligen”, ”efterlängtat”, ”bra för miljön och återvinning” och liknande.
Kommunens kommentar:

Det finns ett stort stöd från kommuninnevånarna till matavfallsinsamling som
visar att de flesta är positiva och miljömedvetna och redo att bidra till mer
ekologisk process för sophantering.
3.2 Egen kompost

Alla som redan komposterar sina matrester skulle vilja få fortsätta att göra det och
i princip tycker att det är ett bra förslag med matavfallsinsamling.
(46 yttrande bland de positiva, 15 yttrande bland de neutrala och 28 yttrande bland
de negativa)
Kommunens kommentar:

Kommunen vill införa obligatorisk utsortering av matavfall. Förslaget innebär att
det antingen sker via kommunens insamling alternativt i egen hemkompost. Det
betyder att alla måste sortera ut sitt matavfall från övrigt hushållsavfall så att det
kan användas på bästa sätt. Om man redan komposterar sitt matavfall kan man
fortsätta att göra det för att t ex få bra mulljord för sin trädgård. Man måste dock
anmäla sig till bygg- och miljöavdelningen för att få kompostera på sin tomt.
3.3 Avfallskvarn

En del av invånarna har redan eller kan tänka sig att installera en avfallskvarn i
köket som ett alternativ till matavfallsinsamling. (17 yttrande).

4(6)

Kommunens kommentar:

Installation av avfallskvarn är både en teknisk fråga och en miljöfråga. Det finns
ett flertalet utredningar, bland annat den så kallade BOA-utredningen, som visar
att det inte är det miljömässigt bästa alternativet med avfallskvarn. Dessutom
ställer avfallskvarnen till problem hos Käppala reningsverk samt i
avloppsledningar. Tekniska avdelningen och bygg- och miljöavdelningen väntar
på beslut från Käppalaförbundet om de ska tillåta användning av avfallskvarn för
hushållen eller inte. Avfallskvarn bör dock inte vara ett huvudalternativ för
matavfallsinsamlingen möjligtvis som komplement för enstaka hushåll.

3.4 Kostnader

En del av invånarna är bekymrad över den möjliga höjningen av kostnader (taxor).
(63 yttrande bland de positiva, 20 yttrande bland de neutrala och 18 yttrande bland
de negativa)
Kommentar:

Kommunen har inte gjort någon reglering av avfallsavgifterna sedan 2008.

Att samla in och ta omhand matavfall är dyrare än att bara samla in och bränna
upp avfallet. Fördyringen beror dels på att det blir två kärl för entreprenören att
tömma och att göra biogas av matavfallet är i dagsläget dyrare än att bara
bränna upp avfallet.
Kommunen kan ännu inte beräkna den exakta kostnaden för ditt hushåll. Det är
först efter att upphandlingen är gjord som kostnaden kan beräknas.
3.5 Information

Många yttranden innehåller olika frågor om utförande av matavfallsinsamling bland
annat 19 yttrande som efterfrågar mer information om processen och införandet.
Synpunkter framkom även om att informationen gällande införandet av
matavfallsinsamling, bör vara tillgänglig på flera språk.
Kommentar:

På grund av den korta tid som fanns tillgänglig för samrådet valde kommunen att
använda kommunens det utskickade vykortet och hänvisning till kommunens
hemsida som främsta informationskanal. Vid efterfrågan hade Kundtjänst för VA
& avfall, personal på kretsloppscentralerna samt kommunens reception möjlighet
att dela ut/skicka ut en broschyr med samma information som på hemsidan.
Inför starten av en eventuell matavfallsinsamling ska en kommunikationsplan tas
fram. Den kommer att innehålla uppgifter och planering kring hur hushåll ska
informeras om införandet. Det gäller bland annat hur information till berörda
kommer att distribueras (till exempel via broschyrer, media, internet (hemsida)
eventuellt även genom så kallade miljöinformatörer).
3.6 Sanitära olägenheter som lukt, djur, insekter mm.

En av de viktiga punkter som påtalas av positivt och neutralt inställda invånarna
samt ett av argumenten emot matavfallsinsamlingen bland negativt inställda är olika
sanitära olägenheter (lukt, djur, insekter mm) som kan uppstå, särskild på varma
årstiden.
(33 yttrande bland de positiva, 9 yttrande bland de neutrala och 24 yttrande bland
de negativa)
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Kommentar:

Problemen med sanitära olägenheter kan uppstå om matavfallet innehåller
mycket fukt. Dessa problem går att minimera på olika sätt.

För insamlingen kommer papperspåsar som är fukttåliga, rötningsbara och som
luftar bra att användas. Luftningen gör att fukten försvinner från påsen och
därmed minskar påsens fuktinnehåll och nedbrytningsprocessen avtar. Det är ett
sätt att minska risken för lukt. Fuktavgången medför även att påsens vikt minskar
vilket ger färre tunga transporter.
För att undvika problem med lukt sommartid och fastfrysning i kärlet vintertid,
ska man låta blött matavfall rinna av i vasken innan det läggs i papperspåsen.
Papperspåsen behöver bytas varannan till var tredje dag.

Brunt kärl för insamling av matavfall kommer att vara ett perforerat och ventilera
kärl. Det är skadedjurssäkert. Kärlet kommer även ha en så kallad biohylla.
Denna hylla minskar risken för fastfrysning i kärlet. Insamlingen av matavfall i
småhus kommer ske varje vecka från vecka 26 till vecka 36 och varannan vecka
övrig tid på året. Insamling av matavfall i flerbostadshus och hos verksamheter
sker efter behov upp till tre gånger per vecka.
3.7 Närheten till bostad, tillgängligheten och tömningsfrekvens.

Det finns många yttranden och önskemål vad gäller praktiska utförande av
matavfallsinsamling som till exempel var ska man lämna sina matavfallspåsar, hur
nära blir det till bostaden och är det tillgängligt för till exempel för
funktionshindrade, äldre och synskadade. Frågor finns även kring hur ofta kärlet
kommer att tömmas under olika årstider.
Kommentar:

Boende i småhus kommer att få ett brunt kärl för utsorterat matavfall som de kan
ställa (förvara) var de vill och ställa ut vid hämtbar plats på tömningsdagen. För
boende i småhus i så kallade trånga områden med gemensam hämtplats
innebär insamlingen att de får ställa ut två kärl på hämtdagen. Antalet
transporter till området ökar inte då matavfallet ska samlas in med en så kallad
tvåfacksbil.
För boende i flerfamiljshus kommer matavfallet i de allra flesta fallen att samlas
in på samma ställe som det brännbara avfallet. Är det kärlinsamling i dag så
kommer det även att vara kärlinsamling av matavfallet. Det kommer att vara
fastighetsägaren som ansvarar för att utrymme för insamling av matavfall
iordningställs.
Insamlingen av matavfall i småhus kommer ske varje vecka från vecka 26 till
vecka 36 och varannan vecka övrig tid på året. Insamling av matavfall i
flerbostadshus och hos verksamheter sker efter behov upp till tre gånger per
vecka.

3.8 Platsbrist för extra kärl ute och/eller behållare under diskbänk i köket.
Det finns ett antal yttrande som påtalar problem med plats för att förvara ett extra
kärl och eller plats för papperspåsen i köket.
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Kommentar:

Införandet av matavfallsinsamling innebär inte i sig att det blir mer avfall. Dock
krävs en sortering av det befintliga avfallet och det kan kräva extra utrymme.
Erfarenheter från andra kommuner som har infört detta visar att det i de allra
flesta fall går att hantera. Vid införandet kommer hushållen att förses med en så
kallad påshållare. Den kan man sätta på insidan av dörren vid diskbänken. Ofta
behöver man inte flytta avfallsbehållaren under, utan det finns plats för dem
båda. Ett extra kärl på tomten tar mer plats. Kommunen bedömer att detta borde
gå att lösa för de flesta hushållen även om det kan innebära en ombyggnad av
befintlig avfallsförvaringsplats.
3.9 Obligatorium

Bland yttrandena finns det både de som är för och emot ett obligatorium av
utsortering av matavfall. Bland negativa yttranden finns det några som påtalar att
de är emot obligatorisk insamling ”i princip” och kräver valfrihet. Det finns även
några (bland positiva) som tycker att det måste vara obligatorisk för alla för att
processen ska fungera bra.
(antal yttrande: 24)
Kommentar:

Förslaget innebär att utsorteringen blir obligatorisk för alla, hushåll, företag och
verksamheter inom Upplands-Bro kommun. På så sätt får alla samma
förutsättningar att vara med och bidra till en bättre miljö.

4. Slutsatser och kommentarer till inkomna synpunkter
Resultatet av samrådet visar att ett införande av matavfallsinsamling har ett starkt
stöd. Det finns en stor miljömedvetenhet och efterfrågan av denna tjänst. Dock
finns farhågor kring kostnaderna och önskemål om att hemkompostering även
fortsättningsvis är möjligt.
Det är viktigt att kommunen vid införandet tillsätter tillräckligt med resurser för
information och annat stöd som invånarna kan behöva.
Resultatet av samrådet innebär inte någon förändring av målsättningen för
kommande upphandling av avfallshämtning gällande kärl- och säckavfall m m.
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