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§ 152 Dnr 2019/00251  

Svar på motion: Håbo kommun, bäst i Sverige på LED-
lampor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion med förslag om att kommun-

fullmäktige ska besluta att utreda om det är möjligt att genomföra en ”lamp-

bytardag” och om utredningen visar att det är möjligt även genomföra detta. 

Lampbytardagen skulle innebära att företag erbjuds att sälja LED-lampor i 

en kommunal lokal och få ta gamla lampor i utbyte med ett pantsystem i 

syfte att Håbo ska bli en kommun i framkant vad gäller användande av 

LED-lampor.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet i samråd med tekniska 

förvaltningen och ser positivt på förslagets innehåll. Förslaget skulle kunna 

vara en bra miljöaktivitet för kommunen att genomföra och skulle kunna 

gynna såväl miljö som enskilda medborgare.  

Förvaltningen har dock några mindre invändningar: För det första skulle det 

inte fungera att ge pant för en inlämnad vanlig glödlampa, då det gäller pro-

ducentansvar för lampor, eftersom dessa räknas som el-avfall. Det innebär 

att alla som säljer lampor är skyldiga att ta emot el-avfall utan kostnad.  

För det andra riskerar det att bli dyrt att anordna insamling av el-avfall i ge-

nerella kommunala lokaler. Insamling av el-avfall förutsätter att avfallsreg-

ler för mottagningsbehållare, transporter och mellanlagring uppfylls.   

Förvaltningen bedömer dock att ovanstående invändningar inte är ett hinder 

för att genomföra en variant av föreslagen lampbytardag. Exempelvis skulle 

deltagande företag som säljer lampor kunna ge exempelvis en rabattkupong 

till kunden istället för den föreslagna panten. Och evenemanget skulle kunna 

genomföras på återvinningscentralen, där alla tillstånd som krävs för in-

samling av el-avfall finns ordnade.  

Med hänvisning till ovanstående bedömning bör det inte finnas några större 

hinder för genomförande av aktiviteten ”lampbytardag”, under förutsättning 

att det finns företag som är intresserade av att delta.  

Förvaltningen föreslår, mot ovanstående bakgrund, att motionen ska bifallas 

genom att vidare undersöka möjligheterna för att genomföra förslaget (ge-

nom att exempelvis undersöka intresse för medverkan hos eventuella före-

tag) görs samt att lampbytardagen (om det visar sig möjligt) genomförs på 

prov för att sedan utvärderas.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-10-21 

Protokollsutdrag KSAU 2019-10-07 § 179 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-06-14 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären, för kännedom 

Kansliet, till uppdragslista och webb 

Plan- och exploateringsavdelningen (miljöstrateg), för verkställighet 

Avfallsavdelningen, för kännedom 

 

 

 


