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Öka åtetvinningen i §toclkl:uolm

De allra flesta livsmedel och produkter säljs i förpackningar. Det är viktigt för miljön med
en hög återvinningsgrad av dessa förpaclmingar så att de kan materialåtervinnas.
Materialåtervinning innebär att man kan återanvända materialet på olika sätt, vilket både
sparar material och energi samt leder till miljönytta. skillnaderna är stora mellan vilka
material som vi lyckas återvinna. Till exempel återvanns 93 procent av alla
glasförpaclmingar i Sverige 2014 samtidigt som knappt 40 procent av plastförpackningarna
kunde återvinnas.
Stockholms stad ligger under det nationella genomsnittet för återvinning av förpackningar i
några olika fraktioner. Inget pekar på att stockholmarna skulle vara mindre benägna att
agera miljövänligt än övriga rikets invånare. Snarare beror variationen sannolikt på hur
enkelt och vardagsnära återvinningssystemen ät utformade. Centerpartiet ser flera brister
med det rådande insamlingssystemet som i stort bygger på att stockholmarna ska ta sig till
närmaste återvinningsstation, som inte sällan är överfull eller ostädad. Det måste bli lättare
och trevligare att återvinna för att återvinningsgraden ska öka. Det mest effektiva sättet är
att öka graden av fastighetsnära insamling, det vill säga nära hushållen.
Regeringen har deklarerat att den har för avsikt att kommunalisera den fysiska insamlingen
av förpackningsavfall och returpapper. Centerpartiet föreslår därför att staden ska planera
för detta redan nu genom att bland annat utreda vilka förpackningar som kan integreras i
det optiska insamlingssystemet där stockholmarna kan lägga förpackningarna i påsar med
en viss fårg i det ordinarie sopinsamlingssystemet för att de senare ska sorteras ut för
materialåtervinning i avfallshanteringen. Ett sådant fastighetsnära system skulle kunna
spara mycket tid för stockholmarna och samtidigt bidra till stor miljönytta.

Vi foreslår l>ommunfullmäktige besluta

Att

staden påbörjar arbetet med att integrera insamling av förpackningar i det
optiska insamlingssystemet av hushållsavfall.

Stockholm den 16 maj 2016
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