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SHBU § 45   Dnr: 9018/198.109 & 9020/86.109 
 
Medborgarförslag 2/2020: Återvinningsstationen 
i Ånäset  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
avslås i nuläget mot bakgrund av den osäkerhet som råder avseende 
tillstånd och förändringar i förordningar. 

Ärendesammanfattning 
I medborgarslaget föreslås att återvinningsstationen i Ånäset ska flyttas 
från Snickarvägens vändplan till den obebyggda hörntomten Brogatan-
Snickarvägen eftersom nuvarande placering hindrar infart till 
industritomten. 

  
När det gäller återvinningsstationer så är det är FTI (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen) som ansvarar för detta och kommunen och upplåter 
mark för ändamålet. Det kommer att bli förändringar vad det gäller 
insamling av förpackningar, i dagsläget vet vi inte exakt när. FTI har 31 
mars 2020 lämnat in ansökan om att bli tillståndspliktigt 
insamlingssystem till Naturvårdsverket . FTI skriver på sin hemsida 
(www.ftiab.se) att: 

”Vi vet ännu inte när vi kommer att få besked kring vår ansökan, men 
kommer att ha en pågående dialog med Naturvårdsverket under 
handläggningstiden. Parallellt med detta lägger vi nu planen för resten 
av året. Fokus ligger på att komma i mål med avtal kring befintlig 
fastighetsnära insamling och att se över avtal för insamlings- och 
omlastningsplatser.  
 
Längre fram under året kommer vi också att söka avtal och 
avsiktsförklaringar med de kommuner som vi nu fokuserar på för att 
uppnå förordningarnas krav på att kunna erbjuda bostadsnära insamling 
till 60% av bostadsfastigheter från 1 januari 2021.” 

Vid de kontakter som varit mellan Robertsfors kommun och FTI har 
framgått att ambitionen är att ha kvar de återvinninsstationer som finns 
idag, men man kan tänka sig att den i Ånäset inte behöver vara lika stor. 
Vi kan inte svara för hur FTI ställer sig men det känns logiskt att de inte 
är intresserade före det nya insamlingssystemet har sjösatts eftersom det 
är en hel del kostnader med en flytt. 

Utöver detta skriver regeringen i ett pressmeddelande den 2020-04-23 att 
regeringen lämnar besked om ”att en lösning ska tas fram som innebär 
att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs”. Detta 
motiveras av att journalistikens ekonomiska villkor varit ansträngda 
under lång tid och nu försämrats ytterligare till följd av coroankrisen. I 
pressmeddelandet framgår vidare att ”utan producentansvaret får 
kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, ansvar också 
för insamling och behandling av returpapper”. 
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Forts. SHBU § 45    

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 2/2020: Ang. återvinningsstation i Ånäset 
- Motion 11/2018: Möjligheter till industri och företagsetableringar 

måste synliggöras längs E4:an 
- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_ Medborgarförslag 2-2020 Ang 

återvinningstationen i Ånäset 
 
 


