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Förslag till beslut
1. Trafik- och renhållningsnämnden avslår Bromma stadsdelsnämnds
hemställan, om att Trafik- och renhållningsnämnden i samarbete med
Pressretur AB inför fastighetsnära tidningsinsamling i Bromma, med
hänvisning till föreliggande tjänsteutlåtande.
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Skrivelsen
Bromma stadsdelsnämnd beslutade den 14 juni 2007 att begära hos Trafik- och
renhållningsnämnden att en fastighetsnära tidningsinsamling för Brommas
villahushåll genomförs tillsammans med Pressretur AB.
Arbetsmiljöverkets föreläggande mot port- och grindhämtning innebar att den
fastighetsnära tidningsinsamlingen avvecklades. Detta har inneburit en ökad
belastning på återvinningsstationerna som dessutom reducerats i antal, sedan
utplaceringen 1997, p.g.a. klagomål från boende avseende nedskräpning och
buller. I tjänsteutlåtandet påtalar också stadsdelsförvaltningen problemet med att
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äldre, handikappade och ej bilburna personer har svårt att ta sig till
återvinningsstationerna med sina tidningar.
Bromma SDF har haft en dialog med representanter från Pressretur AB och
föreslår en fastighetsnära lösning som innebär att Trafikkontorets avd för Avfall
åtar sig att;
• undersöka vilka hushåll som vill köpa rullkärl
• administrera den årliga faktureringen av hämtningsavgiften samt
• administrera engångsavgiften för rullkärlet
Trafikkontorets synpunkter
I Miljöbalkens 15 kapitel regleras kommunens avfallsskyldighet och att
kommunen inte kan meddela föreskrifter om producentansvarsmaterialet. Det är
också tydligt stadgat i producentansvarsförordningen att det ankommer på
producenterna att se till att det finns lämpliga insamlingssystem för detta material.
Trafikkontoret har ett avtal med Materialbolagen, där Pressretur AB ingår, där det
bl.a. finns en viljeinriktning om 100 nya återvinningsstationer i Stockholm. Inom
kort kommer kontoret att redovisa ett förslag på nio nya stationer i Bromma till
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (Materialbolagens servicebolag). Om
förslaget verkställs innebär det att avståndet till närmaste återvinningsstation
förkortas.
Det finns ett avtal som medger samtliga insamlingsentreprenörer att köra in med
material till FTI:s insamlingsentreprenörs mottagningsanläggning. Detta innebär
att såväl enskild kund som stadsdelsförvaltning kan kontakta olika entreprenörer
om tjänsten. I samband med att Port- och grindhämtningen förbjöds fanns det
entreprenörer som aktivt sökte kunder bland villahushållen i söderort.
Den lösning som Bromma stadsdelsnämnd föreslår, att Trafikkontoret undersöker
hushållens intresse för fastighetsnära insamling av tidningar samt ombesörjer
faktureringen, innebär att en del av producenternas ansvar överförs till
kommunen, vilket strider mot gällande regelverk. Taxemedel får ej användas till
annat än det som ankommer kommunen i dess renhållningsskyldighet.
Kommunmedborgarnas likställighet i form av service sätts också ur spel. Det
samlade taxekollektivet betalar för en utökad service för boende i en enskild
stadsdel.
Förslaget skulle också innebära en ökad belastning, både kostnads- som
personalmässigt, för Trafikkontoret. Att kommunen subventionerar en enskild
producent på detta sätt via taxemedel och därmed snedvrider konkurrensen för
andra aktiva entreprenörer på marknaden är inte lämpligt.
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Det finns inte heller några samordningsvinster i logistiken för insamlingen.
Hushållsavfallet och producentansvarsmaterialet körs av olika entreprenörer och
även om det hade varit samma entreprenör så hade materialet inte kunnat köras i
samma bil.
Kontoret ser det mer naturligt att Pressretur AB samarbetar i denna fråga med sin
insamlingsentreprenör som bör ha både kart- och adressregister samt system för
fakturering.
Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att Bromma stadsdelsnämnds hemställan, om att Trafikoch renhållningsnämnden i samarbete med Pressretur AB inför fastighetsnära
tidningsinsamling i Bromma, avslås med hänvisning till kontorets redovisning i
utlåtandet.
Slut
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