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Motion 1/2020: Mottagningsställe för uttjänta fordon 

Samhällsbyggnadschefs förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendesammanfattning 

Erland Robertsson (C) har lämnat en motion (1/2020) där det föreslås: 

 att mottagningsställe för uttjänta fordon anordnas i kommunen, lämpligen vid Fagerlidens 
återvinningsstation 

 att avtala om pris för hämtning av fordonen med någon av de auktoriserade  bildemonterarna 
eller fragmenteringsanläggning i länet 

 att lossning och lastning av fordonen ska ske med lastmaskin och tillhandahållas av kommunen 
och att denna service ska vara kostnadsfri för fordonsägaren 

 att kostnad för transport till bildemontering eller fragmenteringsanläggning ska ske till själv-
kostnadspris för fordonsägaren. 

Som fordonsägare har man ett ansvar enligt lagstiftningen att ta hand om uttjänta fordon på ett 
miljöriktigt sätt. Kommunen bör inte ta på sig ett ansvar och en kostnad som enligt lagstiftningen ligger 
på den enskilde fordonsägaren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse motion 1/2020 mottagningsställe för uttjänta fordon_ 2020-10-26  

Protokollsutdrag KF 2020-03-02 p28  

Motion 1/2020 Mottagningsställe för uttjänta fordon 

Ärendet 

Som motionären skriver i motionen så är det bilägarens ansvar att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller 
lämna in för skrotning. Sedan 2007 gäller producentansvar för bilar vilket innebär att producenterna 
har ett ekonomiskt ansvar för att samla in och ta hand om uttjänta fordon.  

Branschen har ett system för att underlätta skrotning av bilar, Bilretur, som är ett nätverk av auktori-
serade bildemonterare. Nätverket samarbetar med bilproducenterna. På Bilretur (bilretur.se) finns 
angivet att Stena Recycling sköter mottagning av uttjänta fordon i Robertsfors kommun.  

Tillsammans med SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, driver Stena Recycling Bilretur, som är ett 
nationellt nätverk med kostnadsfria mottagningar för insamling och återvinning av uttjänta bilar i 
Sverige. Målsättningen är att man enkelt ska hitta till närmsta bilåtervinning och veta att bilen tas om 
hand på ett miljöriktigt sätt. Genom att fylla i ett enkelt formulär beställs hämtning av det uttjänta 
fordonet. 
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Grundregeln i det nya systemet som gäller från 1 juni 2007 är att bilägaren ska kunna lämna sin bil utan 
kostnad inom ett avstånd av 50 km eller inom den egna kommunen (Förordning 2007:185, §4, p 1a) 
Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet i 4 § om det är motiverat med hänsyn 
till befolkningstäthet eller geografiska förutsättningar (Förordning 2007:185, §5).  

Kontakt har tagits med Länsstyrelsen för att utreda krav på ett mottagningsställe för uttjänta fordon: 

 Tillstånd eller anmälan för att lagra skrotbilar? 
Finns reglerat i Miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap 50-51§§. Anmälningsplikt C gäller för 
att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 50 
ton och utgörs av motordrivna fordon. Tillståndsplikt B gäller för att lagra farligt avfall som en del av 
att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton och utgörs av motordrivna 
fordon. C-verksamhet anmäls till kommunen och B-verksamhet prövas av Länsstyrelsen. 

 Krav på uppsamlingsplats? 
Kraven är beroende av hur länge skrotbilar ska lagras. Det krävs hårdgjord yta och väl inhägnat med 
staket. Ingen oljeavskiljare bör behövas då det inte sker någon demontering av bilar. Det bör tänkas 
på om det ska sökas tillstånd för kameraövervakning då det är väldigt vanligt att folk är och stjäl delar 
från skrotbilar.  

 Övriga synpunkter 
Ska kommunen skriva över sig på bilarna eller ska privatpersoner lämna bilar på platsen i väntan på 
hämtning från auktoriserad bildemonterare? Kommunen får inte utfärda mottagningsbevis så vem ska 
göra det? Detta ska vara kopplat till en person som utreds om den är lämplig att utfärda 
mottagningsbevis.  

Handläggaren på Länsstyrelsen menade också att det kan finnas en del problem om skrotbilarna skrivs 
över på kommunen (t ex skatteskulder förknippade med fordonen etc), och om bilarna inte skrivs över 
på kommunen ställs det stora krav på kommunen för att säkerställa att bilarna står skyddade tills de 
blir hämtade för  skrotning. 

Fagerlidens ÅVC 
Idag pågår ett arbete med sluttäckning av Fagerliden, vilket innebär att ÅVC måste flyttas inom ett par 
år. Ett iordningsställande av inhägnat område med hårdgjord yta och ev kameraövervakning vid 
Fagerliden kan inte anses ekonomiskt försvarbart i nuläget.  Sammantaget är verksamhetens syn att 
kommunen inte ska ta på sig ett ansvar och en kostnad som enligt lagstiftningen ligger på den enskilde 
fordonsägaren eller inom producentansvaret. 

Beslut ska skickas till: 

Miljökontoret 
GVA 
Motionären 
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Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 

Ingen påverkan.  

  
Konsekvenser verksamhet 
Ingen påverkan.  

  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
 
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Ingen påverkan.  

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Ingen påverkan.  

  
Resurser 
Ingen påverkan.  

  
Finansiering 
Ingen påverkan.  

  
 


