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Motion om obligatorisk matavfallsinsamling för
bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
En genomsnittlig påse med vanliga hushållssopor består till mer än en tredjedel av
matavfall. Istället för att låta matresterna gå till spillo genom att slänga dem i vanliga
hushållssopor kan matresterna, om de sorteras rätt, bidra till en bättre miljö och ett
bättre klimat genom att omvandlas till biogas och biogödsel.
Drygt 50 procent av Solnas hushåll har i dag möjlighet att sortera matavfall.
Gemensamt samlade Solnas hushåll in cirka 700 ton matavfall under 2018. Det är en
ökning jämfört med föregående år, men fortfarande är andelen matavfall som samlas
in i Solna relativt låg och ligger lägre än rikssnittet.
Ett sätt att öka insamlingen av matavfall är att säkerställa att alla hushåll har
möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Många kommuner har därför infört obligatorisk
matavfallsinsamling, inklusive våra grannkommuner Sundbyberg och Järfälla. Under
2019 tar även Stockholm steg mot att införa matavfallsinsamling för alla sina
medborgare. Mycket tyder på att matavfallsinsamling kan bli obligatoriskt i alla
kommuner framöver genom EU-direktiv eller nationella krav. Vi ser ingen anledning
att vänta till dess när det finns så stora vinster att göra genom att införa obligatorisk
matavfallsinsamling redan i dag.
Det är dags för Solna och våra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att
framtidssäkra. Obligatorisk matavfallsinsamling medför inga merkostnader för
bostadsrättsföreningar och hyresvärdar – tvärtom sänker det deras kostnader. Redan
i dag borde vi säkerställa att förutsättningar att sortera matavfall skrivs in i varje
detaljplan så att frågan inte glöms bort på planeringsstadiet.
I dag genererar varje person ca 97 kg matavfall per år som kan göra stor nytta om
det sorteras rätt. Att ge alla medborgare möjlighet att sortera sitt matavfall, i
kombination med informationskampanjer om hur det ska sorteras och varför det är
viktigt, skulle öka andelen sorterat matavfall något oerhört. Det är en av de absolut
viktigaste åtgärderna Solna kan göra för att öka hållbarheten och minimera vår
klimatpåverkan på avfallsområdet.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att göra det obligatoriskt för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att erbjuda
matavfallsinsamling.
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