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Tekniska nämnden 

 

 

Dnr Ten 2018/403 
Förstudie angående utredning av kvartersnära återvinningscentraler 
(Returpunkter) i Järfälla 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden: 

 

1. Förstudien godkänns. 

2. Bygg- och miljöförvaltningen uppdras att beakta frågan om införande av en 

returpunkt i budget för 2021. 

 
Ärendet i korthet 

Tekniska nämnden har fått uppdraget från kommunfullmäktige att utreda, i dialog 

med SÖRAB, möjligheterna att införa kvartersnära återvinningscentraler i Järfällas 

kommundelar. Tekniska nämnden har lämnat ärendet till förvaltningen för beredning. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att förstudien godkänns och att förvaltningen 

får uppdraget att ta med frågan i arbetet med att ta fram ett underlag för kommande 

budget 2021. 

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-27 

2. Förstudie utredning kvartersnära återvinningscentraler (Returpunkter) i Järfälla 

2019-03-27 

 
Bakgrund 

Det finns ett behov av att förenkla och utveckla avfallshanteringen inom Järfälla 

kommun. Främst för att vi ska nå målen i avfallsplanen. Målen är formulerade så att 

vi ska minimera avfallet samt öka andelen återbruk och återvinning. I dagsläget så 

kastas för mycket återbruk och återvinningsbart avfall i restavfallet (soppåsen). Det 

är viktigt att motverka det beteendet för att kunna uppnå målen i avfallsplanen. Det 

är också viktigt att öka servicen för medborgarna. Exempelvis genom att minska på 

avstånden till platser för avfall, återvinning och återbruk. Förslaget är att införa 

kvartersnära återvinningscentraler (Returpunkter) i kommunens kommundelar. Enligt 

SÖRABS koncept så kommer de kvartersnära återvinningscentralerna att heta 

Returpunkter framöver. Returpunkterna ska komplettera Returparken.  
 

På en returpunkt ska medborgarna kunna avlämna återbruk och sällan förekommande 

avfall så som farligt avfall, el-avfall samt mindre grovavfall. De ska även kunna 

avlämna förpackningar och tidningar på Returpunkterna. Det är viktigt att detta sker i 
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närheten av hemmet där avfallet uppstår. Medborgarna ska inte behöva åka till 

återvinningscentralen/returpark varje gång sådant avfall uppkommer. För vissa 

medborgare så är det långt till återvinningscentralen redan idag, när returparken 

etableras i kommunens norra delar så blir avstånden större. 

 

Returpunkterna kräver personal, manuell hantering, transport samt lokal.  

 
Analys 

Returpunkter i kommundelarna skulle möjliggöra en god tillgänglighet och en ökad 

enkelhet för medborgare som ska avlämna återbruksbara produkter och material samt 

sällan förekommande avfall nära hemmen. Returpunkten skulle möjliggöra att 

medborgarna ökar utsorteringsgraden i restavfallet.  Vilket medför att kommunens 

mål i avfallsplanen kan uppnås.  

 

En viktig faktor som möjliggör maximal nytta med returpunkten är placeringen, som 

bör vara centralt belägen där människor är i rörelse till fots. Exempelvis vid 

centrumverksamheter, buss- och tågstationer osv. Det är viktigt att vi anpassar 

avfallshanteringen till alla medborgares behov, även de som inte har tillgång till bil. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Införandet av returpunkter ökar utsorteringen av avfall vilket minimerar barnens risk 

att påverkas av avfallshanteringen. Returpunkter ska vara bemannade för att 

minimera barnens hälsa. Returpunkter möjliggör avfallsminimering och en bättre 

hantering av avfall och återbruk. Materialåtervinning och återbruk påverkar utsläpp 

av klimatgaser positivt, vilket minskar klimatbelastningen.   

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De ekonomiska förutsättningarna inte är helt möjliga att klarlägga i dagsläget. De 

ekonomiska aspekterna bör utredas ytterligare i samarbete med SÖRAB. 

Utredningen bör utgå ifrån SÖRABs fortsatta arbete med returpunkterna. Av den 

anledningen föreslås bygg- och miljöförvaltningen få uppdraget att ta med sig frågan 

till kommande arbete med underlag för budget 2021.  
 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att förstudien godkänns och att förvaltningen 

får uppdraget att ta med frågan i arbetet med att ta fram ett underlag för kommande 

års budget. 

 

Järfälla kommun har högt uppsatta mål i avfallsplanen och vi arbetar aktivt för att nå 

målen. Genom att införa Returpunkter så ökar möjligheten att nå flera av målen i 

planen. Utredningen visar för övrigt att det finns möjligheter att införa Returpunkter i 

Järfälla kommun. Det finns även ett behov av att införa returpunkter i Järfälla. 

Kostnaderna kan i dagsläget inte specificeras utan bör utredas ytterligare i samarbete 

med SÖRAB.  
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Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Jan Kettisen  

Avdelningschef VA & Avfall 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 


