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Rapporter mm framtagna 2008-2012
Nedan listas ett antal rapporter, utredningar och annat material som tagits fram under
delmålsperioden 2008-2012. En del är framtaget i egen regi, annat är framtaget av
andra aktörer men tas ändå med då de har haft betydelse för arbetet under planperioden och även för framtagningen av de nya delmålen. Alla dokument nedan finns
samlade på avfallsplanens hemsida under fliken Rapporter.
1.

NOLLMÄTNINGAR/UPPFÖLJNINGSMÄTNINGAR

Plockanalys 2009
Plockanalys 2012
Besöksintervjuer ÅVC 2009
Besöksintervjuer ÅVC 2011
Telefonintervjuer 2010
Telefonintervjuer 2012 (inkl metodstudie, webbenkät mars 2012)
2.

ÖVRIGT

Rapport om upphandling av matavfall, februari 2010
PM Undersökning insamlingssystem SÖRAB, december 2010
BOA samt fördjupning
Riskklassning av nedlagda deponier, 2011
Kommunikationsplan SÖRAB, 2009
”Hushållens syn på det optimala avfallssystemet i framtiden – kvalitativ studie för
SÖRAB:s räkning via 13 personliga intervjuer” K Ahne, mars 2012
Utredning kring avfallshantering och arbetsmiljö, KommunAkuten, mars 2011
Rapport sopsug, slutrapport om ”tredje röret”, december 2012
Sammanfattning av nio SÖRAB-kommuners insamlingssystem för
Trädgårdsavfall (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,
Täby, Upplands Väsby och Vallentuna), augusti 2010
3.

EXAMENSARBETEN

Mot minskat matsvinn i Sollentuna kommun – för miljömässiga, hälsomässiga och
ekonomiska vinster, Malin Söderlund Stockholms universitet 2012
Varför upplevs tvekan inför en anslutning till matavfallsinsamling i Solna? – En kvalitativ studie ur ett fastighetsägarperspektiv, Linnéa Thunberg, Stockholms universitet.
Insamling och behandling av utsorterat matavfall från hushåll i flerbostadshus i Solna
Stad, Klara Gunnarsson, Lunds tekniska högskola, 2011
Hur kan handeln med begagnade varor öka? – En enkätstudie utifrån secondhandbutikernas perspektiv, Nils Johansson, 2008
4.

ÖVRIGT, EXTERNA

IVL Miljöpåverkan från avfall 100201
Profu Avfallsminimering
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Samarbete åvc i länet, Sweco rapport 20100503-1
Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall (Waste
Refinery, Avfall Sverige m fl)
Boverket – Avfallshandboken, maj 2012
Boverket – Regelsamling för hushållning, planering och byggande, 2011
Avfall Sveriges GUIDE # 5, Fastighetsägares efterlevnad av avfallsföreskrifternas
krav: Gränserna för det kommunala ansvaret för hämtning av hushållsavfall i relation
till bistånd och stöd från socialnämnden, januari 2013
5.

ARBETSGRUPPERNA

Arbetsmiljökartläggning
Workshop plannätverket
Sammanställning av avtal och insamlingssystem i kommunerna
Sorteringshjälp Sophia och One Planet
Rapport om försök med mobil insamling i Sundbyberg
Redogörelse från Grimstaskolan för arbetet under EMA-veckan 2010
EMA-aktiviteter
Utvärdering EMA 2012, Avfall Sverige
Förslag till lönsamhetsanalys av den svenska marknaden för blandad fraktion
Erfarenhetsbank matavfall
Biogastank Hagby
Mobil ÅVC
Statistik SÖRAB-kommunerna, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
6.

FRAMTAGNA BROSCHYRER

”Nu sorterar vi mer”, antagna mål och delmål 2012
”Sortera ännu mera”, förslag delmål 2016
”Bli bioGAStronom” – inkl dekaler, sorteringsguide, A4-blad om matavfallsinsamling samt en rollup för exv kommunmässor
”Byggavfallsbroschyren” – på svenska, engelska, polska samt ryska
Apoteksbroschyren ”Har du farligt avfall hemma?”
”Råd för kompostering av hushållsavfall” (nytryckning)
7.

RAPPORTER/FILMER PÅ GÅNG

Grovavfall, K Ahne
Handbok för avfallsutrymmen anpassad för Vallentuna kommun
”Plats för avfall – den tillgängliga behållaren”, film

