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1. Överlämna förvaltningens yttrande som svar på remissen.
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Sammanfattning
Förvaltningen är positiv till en ökad tillgänglighet för
Stockholmarna att lämna kasserad elektronik. Hur insamlingen bäst
utvecklas överlåter miljöförvaltningen till Stockholm vatten och
avfall att yttra sig om.
Bakgrund
Mikael Valier (KD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
Stockholms stad snarast installerar säkra behållare för känslig
elektronisk utrustning på samtliga återvinningscentraler i Stockholm
och att staden på sikt ska tillhandahålla säkra behållare vid samtliga
miljöstationer i staden.
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Motionen är remitterad till bl. a miljö- och hälsoskyddsnämnden,
med svarstid till den 9 mars 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till en ökad tillgänglighet för
Stockholmarna att lämna kasserad elektronik. Enligt förvaltningens
uppfattning är tillgänglighet/ närhet till inlämningsställen, grund-
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läggande för ett framgångsrikt omhändertagande, en hög återvinningsgrad.
Konsumentelavfall omfattas av producentansvar. Det innebär att
producenterna av elutrustning ansvarar för insamling och hantering
av kasserade produkter. För att fullgöra sitt ansvar är producenterna
anslutna till insamlingssystem. I Sverige finns det två godkända
insamlingssystem för detta elektronikavfall, El-Kretsen och Recipo.
I Stockholm samlar El-Kretsen in konsumentelavfall via stadens
återvinningscetraler, mobila miljöstationen samt via butiker som
säljer elutrustning. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot
all typ av konsumentelektronik som är mindre än 25 cm. För övriga
butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny
produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt
i butiken.
Försök med säkra behållare utförs av El-Kretsen tillsammans med
renhållningsbolaget Sysav, i södra Skåne.
Det är positivt att frågan lyfts gällande hushållens behov av mer
sekretessartad hantering av känslig elektronik. Om insamlingen
upplevs som otrygg finns det risk att insamlingsgraden minskar.
På återvinningscentralerna idag ser förvaltningen att det är ringa
risk för stölder av känslig elektronisk utrustning. Telefoner m.m.
slängs inte i korgar utan i stora containrar där åtkomsten är tämligen
begränsad och de hålls skyddade nattetid.
Hur insamlingen bäst utvecklas överlåter miljöförvaltningen till
huvudmannen för renhållningen, Stockholm vatten och avfall, att
bedöma. Om den nya typen av behållare är ett bra, stöldsäkert och
ekonomiskt genomförbart komplement stödjer förvaltningen
förslaget.
Hushållen har även möjlighet att lämna småelektronik till butiker,
dels när man köper något nytt och dels när man har vägarna förbi ett
större elvaruhus.
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