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 Kommunfullmäktige 

 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 

bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB, som uppdras att 

genom en extern aktör göra en analys och granskning av investeringsförslaget 

och den beräknade kostnaden. 

          

Sammanfattning 

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 

investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 

”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar”.  Det nya insamlingssystemet omfattas av två 

delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att 

införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. 

Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och 

tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom 

skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 

tidningar som är ett producentansvar.  Denna del av verksamheten ska vara 

kostnadsneutral och därmed ska inte dessa kostnader påverka 

hushållsavfallstaxan.      

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 

investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 

”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar”. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 

med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse 

och sedan skiljs påsarna åt i optisk sorteringsanläggning på Sobacken. 

Förpackningsmaterial samlas in via återvinningsstationer som drivs av 

förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska 

sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med 

bättre service till kunderna.  

Bolagets förslag till nytt insamlingssystem kommer att omfattas av två 

delprojekt; flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt. Flerfacksprojektet är det första 

projektet och innebär en bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

Det nya insamlingssystemet ska vara obligatoriskt för alla villor, fritidshus, 

radhus och mindre flerfamiljshus inom Borås Stad. Varje hushåll får två kärl 

med möjlighet att sortera olika avfallssorter; brännbart restavfall, matavfall, 

tidningar, plast-, papper- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas.  

Tvåkärlsprojektet är det andra projektet och sker parallellt med införandet av 

det första projektet. Tvåkärlsprojektet innefattar att alla större flerfamiljshus 

och verksamheter kommer att ha ett kärl för matavfall och ett kärl för 

brännbart restavfall, istället för ett kärl med blandat som idag. Det kommer 

finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för större 

flerfamiljshus med två behållare för mat respektive brännbart restavfall. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 

tidningar som är ett producentansvar. Bolaget ser dock att ett införande av det 

nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en 

högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre 

utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Bolagets tidplan innebär att införandet av flerfackssystemet startar under 

senhösten år 2020 och område för område kommer successivt att börja 

använda det nya insamlingssystemet. Totalt beräknas införandet ta ca 2 år och 

är beroende av införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering 

av kärl. Tvåkärlssystemet planeras att vara klart år 2023 då 

sorteringsanläggningen planeras att avvecklas. 

Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 

bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och projektet ligger i linje med 

ägardirektivet. Eftersom det nya insamlingssystemet innebär insamling av 

förpackningar och tidningar som egentligen är ett producentansvar ser 

Kommunstyrelsen att bolaget i sina löpande ekonomiska rapporter ska redovisa 

kostnader och intäkter avseende just denna del av insamlingssystemet då det ska 

vara kostnadsneutralt för taxekollektivet och därmed inte ska påverka 

hushållsavfallstaxan. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt 

affärsmässig bedömning, men ser att en oberoende aktör säkerställer materialet 

och den beräknade kostnaden. 
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För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 


