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Styrelsens förslag till stämman 2018 avseende sopstationen (ga9)  

Servicenivå för sophantering i Uttervik 

Bakgrund 

Enligt lantmäteriets beslut om gemensamhetsanläggningen ga:9 med ändamål sophanteringsanlägg-

ning består anläggningen av ”sophanteringsanläggning med källsortering”. Enligt Lantmäteriet är det 

samfälligheten själv som avgör hur ändamålet med gemensamhetsanläggningen ska tolkas. 

På sopstationen i Uttervik finns kärl för hushållsavfall, kompost, wellpapp, tidningar, metall, plast och 
glas.  
 
Hushållsavfall och kompost ingår i det kommunala renhållningsmonopolet. För sådant avfall är en fas-
tighetsägare skyldig att betala kommunens kostnader. För fastighetsägare i Utterviks samfällighetsför-
ening sker det via avgiften till samfälligheten. 
 
För övrigt avfall gäller ett producentansvar för förpackningen. Företag som sprider förpackningar och 
tidningar på den svenska marknaden har ett ansvar för att dessa samlas in och återvinns. Förpacknings 
och tidningsinsamlingen (FTI) fullgör företagens ansvar genom att ordna och driva returstationer. Såd-
ana finns i Buskhyttan och Nävekvarn. Det är FTI som har kostnads- och driftsansvar för returstation-
erna. 
 
Kärlen för avfall med producentansvar på sopstationen tillhandahålls inte av FTI. Samfälligheten köper 
denna tjänst av Nyköpings kommun. Samfälligheten betalar för en tjänst som vanligen tillhandahålls av 
FTI. Därmed betalar fastighetsägarna i Uttervik för en verksamhet som ska belasta FTI. 
 
Kostnaderna för sophanteringen ökar kraftigt. 2018 var den 306 548 kr, drygt 1 100 kr utslaget per 
fastighet rakt av. En stor del av dessa kostnader gäller avfall med producentansvar. 
 
Styrelsen arbetar med frågan att en returstation ska etableras i Uttervik för att på så sätt minska kost-

naderna för sophanteringen och behålla den service som tillhandahålls i Uttervik. Kan detta inte ge-

nomföras måste samfälligheten av ekonomiska skäl överväga att ta bort kärlen för avfall med produ-

centansvar på sopstationen. Detta medför givetvis en olägenhet för boende i Uttervik.  

Styrelsen begär mandat att avgöra vilket avfall som ska kunna lämnas på sopstationen i Uttervik. 

Förslag till beslut 

Att styrelsen har mandat att besluta om tolkning av Lantmäteriets definition av ändamålet med ga:9 

sopstation. 
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