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Byggåterbruk

Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag till svar på medborgarförslaget.
2. Medborgarförslaget sänds till Stockholm Vatten Och Avfall
samt till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har tagit emot att medborgarförslag om
byggåterbruk. Förslagsställaren anser att Stockholms stad borde
sälja vidare byggmaterial för återbruk istället för att slänga det.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget som dock ligger
utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde. Ansvarig instans inom
staden är det kommunala bolaget Stockholm Vatten Och Avfall
(SVOA) som redan idag arbetar med återbruk på olika sätt. En
utredning gällande möjligheter för etablering av återbrukscentral i
Stockholm eller närområdet pågår under ledning av SVOA och
kommer slutföras under året. Primärt utreds möjlighet och
förutsättningar till att etablera ett byggåterbruk för stadens egna
byggande verksamheter.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2022-06-16 anmäldes ett
medborgarförslag om byggåterbruk. Stadsdelsnämnden beslutade
att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
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Ärendet
Förslagsställaren önskar att staden och stadsdelen skaffar ett
byggåterbruk då mängder av byggmaterial slängs i onödan på
återvinningscentraler och det kostar miljön och staden att ta hand
om och återvinna materialet. Istället borde staden, enligt
förslagsställaren, börja med att sälja vidare byggmaterial som ett
återbruk.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2022-08-25.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är positiv till förslaget om
byggåterbruk. Förslaget ligger i linje med de mål som finns i
Stockholms stads Miljöprogram 2020–2023 om att staden ska vara
resurssmart och fossilfri. I stadens Klimathandlingsplan 2020–2023
återfinns dessutom byggsektorn som ett av tre utpekade
fokusområden där konsumtionsutsläppen ska minska. Frågan om
återbruk av byggmaterial ligger dock utanför Skarpnäcks
stadsdelsnämnds ansvarsområde. Ansvarig instans inom staden är
det kommunala bolaget Stockholm Vatten Och Avfall (SVOA).
Redan idag arbetar SVOA med återbruk genom att bland annat ha
startat upp Återbruket i Skärholmen och Rinkeby, Pop-up återbruk
som turnerar runt Stockholm på helger under perioden april till
oktober samt tjänsten Returfynd där man kan boka saker som
second hand butikerna inte har användning för. Därutöver finns
också Stocket som är stadens interna tjänst för återbruk av möbler
och annan utrustning.
I oktober 2021 antogs Stockholms stads handlingsplan för cirkulärt
byggande där bland annat möjligheter för etablering av
återbrukscentral i Stockholm eller närområdet ska utredas. Styrelsen
för Stockholm Vatten och Avfall AB ansvarar, med stöd av miljöoch hälsoskyddsnämnden, servicenämnden,
stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden
och arbetsmarknadsnämnden, styrelserna för Familjebostäder,
Stockholmshem, Svenska Bostäder, Micasa och SISAB för att
genomföra utredningen och ta fram underlag för beslut till
kommunstyrelsen. Utredningen pågår och kommer slutföras under
året. Primärt utreds möjlighet och förutsättningar till att etablera ett
byggåterbruk för stadens egna byggande verksamheter samt
eventuell möjligheter att samordna med återbruk av hushållens
byggavfall. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden sänder
vidare medborgarförslaget till Stockholm Vatten Och Avfall och till
Kommunstyrelsen för kännedom.
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