
Ärendenummer: #77107 | (signerad) | Datum: 2021-04-09 12:23 Sida  av 1 4

Medborgarförslag
Ärendenummer: #77107 | (signerad) | 2021-04-09 12:23

1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Dedikerad öppen container för platsavfall på återvinningscentral

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

En rapport från Naturvårdsverket visar att plastanvändningen i Sverige har ökat med nästan 300 
000 ton per år. Konsumenter har blivit bättre på att sortera men hittills har möjligheterna till 
materialåtervinning varit begränsade. Under pandemin han dessutom plastkonsumtionen ökat 
ytterligare till följd av en ökad användning av engångsartiklar så som plasthandskar och 
förpackningar för take-away-mat.

En viktig åtgärd för att öka plaståtervinningen är att göra det så enkelt som möjligt för 
konsumenter att sortera sitt avfall rätt på återvinningscentralen. När man som konsument 
besöker Eksjö ÅVC med sitt sorterade avfall hänvisas man att slänga sin plast i containern för 
brännbart avfall, där det alltså eldas upp istället för att återvinnas. Ifall man vill sortera plasten 
separat hänvisas man till sopsorteringsstationen för förpackningar. Där måste varje 
förpackningar stoppas in en i taget i den mindre öppningen i containern, vilket är väldigt 
tidsödande då man redan har gjort sig mödan att sortera plasten separat och ännu en gång 
tvingas hantera varje föremål ett i taget. Dessutom är detta kärl enbart avsett för förpackningar - 
plastföremål som antingen är för stora för att gå in i containerns öppning eller som inte klassas 
som förpackningar måste hamna i kärlet för brännbart.

Mitt förslag är att man bör införa en öppen container dedikerad enbart för plastavfall där man 
kan ösa i sitt redan sorterade plastavfall. Människor är bekväma och när man anländer till ÅVC är 
det lockande att helt enkelt slänga all sin plast i brännbart, som instruerat. Med en dedikerad 
plastcontainer tror jag att man skulle göra det mycket enklare för konsumenter att dra sitt strå 
till stacken och se till att så mycket som möjligt av plasten återvinns istället för att eldas upp.
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2. Personuppgifter

Personuppgifter

Publicera namn
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