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Kommunledningsförvaltningen 
Camilla Wester 
0171-62 54 42 
camilla.wester@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Svar Medborgarförslag – Container för invasiva arter 
på återvinningsstationen  

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås 

Ärendet 

Bakgrund 
Den 11 februari 2020 inkom medborgarförslag för Container för invasiva arter på 
återvinningsstation med motiveringen: 

”Eftersom det idag endast läge inte går att bli av med invasiva arter på 
återvinningscentralen så föreslår jag att kommunen kräver en konteiner på Vafab. 
Det måste väl vara kommunens skyldighet at ta emot dessa växter från 
kommuninvånares tomter.” 

Ärendets beredning 
Miljöstrateg Camilla Wester fick i uppdrag att utreda ärendet den 8 juni 2021. Då 
återvinningscentralen – Återbruket – i Enköping drivs av kommunalförbundet 
VafabMiljö har Ludvig Ericsson, enhetschef återbruk, varit med i beredningen av 
ärendet. 

Kommunalförbundet VafabMiljö har idag rutiner för hur de hanterar invasiva växter. 
På deras webbplats står det bland annat: 

”Vi rekommenderar därför att invasiva växter ska läggas i restavfallet (gröna kärlet) 
i väl förslutna plastpåsar. Större mängder ska läggas i förslutna säckar och lämnas 
till Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi. Båda 
tillvägagångssätten går till förbränning utan omlastning och riskerar där med inte 
att sprida arterna vidare”.  

Kommunalförbundet VafabMiljö bedömer att det idag finns möjligheter att på ett 
miljöriktigt och hållbart sätt ta emot invasiva växter på Återbruket, utifrån beskriven 
rutin. Mottagningen sker däremot inte i en enskild behållare som enbart är avsedd 
för denna avfallstyp. 
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Kommunalförbundet VafabMiljö arbetar under 2021 med att ta fram och publicera 
ytterligare informationsmaterial om hur invasiva arter skall hanteras. Detta arbete 
sker i samråd med Länsstyrelserna Uppsala och Västmanland. 

Kommunalförbundet VafabMiljö arbetar också med två större projekt som 
benämns ”Återbruk 2.0” samt ”Anläggningsstrategin”. Dessa projekt kan generera 
en annan insamlingslösning av invasiva arter som därmed är mer ändamålsenlig 
vad det gäller insamling och behandling av denna avfallstyp. 

Kommunalförbundet VafabMiljö arbetar även utifrån nuvarande Avfallsplan som 
sträcker sig under perioden 2020 - 2030. För att se hur aktiviteterna leder mot 
måluppfyllelse eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att nå uppsatta mål, 
kommer planen följas upp och kompletteras 2022 och 2026. Vid uppföljningen 
2022 kan vi föreslå aktiviteter som har med invasiva arter att göra för att nå högre 
effektiviseringsgrad i hanteringen kring denna avfallstyp.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen anser att de rutiner som finns är tillräckliga för att 
omhänderta avfall som invasiva arter på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Däremot 
behöver informationen ut till medborgare blir bättre. Enköpings kommun har 
tecknat hållbarhetslöfte kopplat till invasiva arter och som ett led i de har en 
arbetsgrupp, bestående av representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, 
upplevelseförvaltningen, kommunledningsförvaltningen som kommunalförbundet 
VafabMiljö, börjat arbeta med information till kommunens webbplats och sociala 
medier för att öka medvetenheten och kunskapen kring invasiva arter och hur 
dessa ska hanteras.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att iordningställa containrar enkom för invasiva arter är förenat med kostnader av 
container samt transporter. De rutiner som finns för omhändertagande av invasiva 
arter fungerar är full tillräckliga. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Ur miljösynpunkt är det bra att samla in och bränna trädgårdsavfall som består av 
invasiva växter så som jätteloka, blomsterlupiner eller parkslide. Att begränsa 
spridningen av dessa arter är till fördel för den biologiska mångfalden. Några 
sociala konsekvenser har inte hittats. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-12 
Inkommit medborgarförslag daterad 2020-02-11 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Camilla Wester 
Miljöstrateg 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 

- Förslagsställare Siv Tykosson, för kännedom 
- VafabMiljö, för kännedom



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
Skickat: den 11 februari 2020 22:49
Till: Kommunledningsförvaltningen
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress
Enköping

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Konteiner för invasiva arter på återvinningsstationrn

Motivering
Eftersom det idag endast läge inte går att bli av med invasiva
arter på återvinningscentralen så föreslår jag att kommunen
kräver en konteiner på Vafab.
Det måste väll vara kommunens skyldighet att ta emot dessa
växter från kommuninvånares tomter.
Siv Tykosson
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