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1.

SAMRÅD

Förslagen till nya delmål innebär inga ändringar av redan antagna mål för avfallsplanerna. Målen är satta för att fokusera på vissa frågor, starta upp arbete som tar längre
tid att få effekt av samt för att förflytta oss framåt med avfallsminimering, avgiftning
och sortering med återvinning så att vi kan nå målen satta av kommunerna till år
2020..
Nedan redovisas de samråd som har skett genom möte av SÖRAB med Länsstyrelsen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB) och Stockholms stad. Inbjudan
att få lämna synpunkter på utställningsmaterialet har skickats till Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Friluftsfrämjandet i Stockholms län, Hyresgästföreningen
region Stockholm, Villaägarnas riksförbund region ABC, Fastighetsägarna i Stockholm, SABO, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten, Uppsala vatten, LRF Mälardalen, Kommunförbundet i Stockholms län, Handikappförbunden samt SRV återvinning. Samråd har även skett i respektive kommun genom remitterande av förslagen
till berörda nämnder och förvaltningar. Nedan redovisas inkomna synpunkter på
delmål 2013-2016
Organisation
Länsstyrelsen

Synpunkter
Målens koppling till de
nationella miljömålen och
nationella avfallsplanen
ska göras och redovisas.
Förpacknings- och tidnings- Bra med kg i stället för
insamlingen
procentsatser.
Vikt ska redovisas med
korrigerad vikt.
Vad tydlig vid enkäter
med vad som menas med
insamlingssystem för
hushållsavfall.
Bra att arbeta med plan &
bygg.
Inga synpunkter på målen
om förpackningar och
tidningar i restavfallet.
Vill vara remissinstans
när hela planen ska förnyas.
Stockholms
Stockholm stad har tufstad/Trafikkontoret
fare mål för matavfall till
år 2018.

Håll Sverige rent

Stockholm har satt mål
för byggavfall.
Förslag att nedskräpning
lyfts in som prioriterat
område i de kommunala

Åtgärd
Ingen ändring av målförslagen.
Redovisas i bilaga 4.
Ingen ändring av målförslagen. Finns redan med i
planerat arbete.

Hänskjuts till det arbetet
som beräknas påbörjas
2018.
Ingen ändring av målförslagen. Utsatt tid bedöms
nödvändig för att nå uppsatt mål.
Frågan hänskjuts till
nästa planperiod.
Ingen ändring av målförslagen. I förslagen har
frågan lyfts in med fokus
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Danderyd Byggnadsnämnden

Danderyd Kultur- och fritidsnämnden
Danderyd Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Danderyd Barn- och utbildningsnämnden
Danderyd produktionsstyrelsen

Järfälla Kultur- och fritidsförvaltningen

avfallsplanerna och att
mål sätts.
Nämnden överlämnar
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret ställer sig
bakom avfallsplanen med
tillhörande delmål. Påpekar vikten av att det ska
finnas tillräckligt antal
återvinningscentraler samt
ökad tömnings- och städningsfrekvens.
Ställer sig positiva till
planen men har inget att
erinra i ärendet.
Nämnden beslutar att
överlämna förvaltningens
tjänstutlåtande. Förvaltningen ställer sig bakom
förslagen till mål och
identifierar vilka mål som
faller inom miljö- och
hälsoskyddsnämndens
område.
Nämnden beslutar inte ha
någon erinran i ärendet.
Nämnden fastställer produktionskontorets förslag
till yttrande. Produktionskontoret ser positivt på
förslagen till nya delmål.
Påpekar att det är viktigt
att framtida beslut beaktar
de förutsättningar som är
nödvändiga för att produktionens verksamheter
ska kunna bidra positivt
till avfallsplanens förvekligande.
Bra att flera kommuner
gör en plan tillsammans
Lättfattlighet och lättförståelighet behövs om hur
man ska sortera.
Gör sorteringsstationerna
med attraktiva.
Förenkla att bli av med
grovavfall och farligt avfall.

på allmänna insamlingsplatser. Mätbart mål satt.
Ingen ändring av målförslagen.
Påpekandet om fler stationer och städning hänskjuts till handlingsplanerna för perioden.

Ingen ändring av målförslagen.
Ingen ändring av målförslagen.

Ingen ändring av målförslagen.
Ingen ändring av målförslagen.

Ingen ändring av målförslagen.
Synpunkterna tas tillvara
i kommunikationsplan
och fortsatt utveckling av
insamlingssystemet omhändertas genom de årliga handlingsplanerna.
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Informationskampanj om
matsvinn.
Få med livsmedelsbutiker.
Krav på förpackningsindustrin för färre och
mindre förpackningar.
Sollentuna Miljö- och
byggnadsnämnd

Förslag till omformulering av delmål 2:1. År
2016 ska antalet klagomål
på nedskräpning på de
allmänna insamlingsplatserna ha minskat. Antalet
inkomna klagomål ska
mätas och tid som går
från det att klagomålet
inkommit, tills åtgärden är
utförd ska också mätas.

Solna Barn- och ungdomsförvaltningen

Sex delmål berör barnoch utbildningsförvaltningen och Solnas skolor
och förskolor. Förvaltningen föreslår, och medverkar gärna i, en bred
informationsinsats riktad
till den kommunala och
fristående verksamheten
inom förskola och skola
inom staden.
Delat eller eget målansvar
gäller för mål 1.1,4.2, 4.4,
5.1 samt 8.1. Förvaltningen bedömer det möjligt att
inrymma detta i den ordinarie tillsynen samt deltagande i SÖRAB:s kontaktmannagrupp.

Solna Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Ingen ändring av målförslaget. Endast Sollentuna
har föreslagit mätning av
klagomål istället för invånarnas uppfattning av
nedskräpningen. I samråd
med förvaltningarna föreslås att den föreslagna
nivån som mäts i kundtillfredsställelse mäts som
tidigare föreslagits med
att därtill denna fråga
hanteras genom att tillägg
görs i periodens handlingsplan och redovisas
årligen i kommunen. Målet om minskad nedskräpning kan på så sätt
redovisas tillsammans
med redovisning av klagomål.
Ingen ändring av målförslagen.
Omhändertas via kommunikationsplanen och
de årliga handlingsplanerna.

Ingen ändring av målförslagen.
Samarbete organiseras
via de årliga handlingsplanerna.
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Väsbyhem

Upplands Väsby Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Vallentuna Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Vallentuna Barn- och ungdomsnämnden
Vallentuna Utbildningsnämnden

Företaget efterlyser hjälp
med bortsortering av icke
brännbart avfall.

Ingen ändring av målförslagen
Frågan är inte upptagen
som mål under perioden
och får därför anstå till
kommande period.
Kommer kommunen att
SÖRAB och kommunersvara för informationsinna kommer att gemensatser eller förväntas Väs- samt svara för informatbyhem att delta?
ionsinsatserna genom
kommunikationsplanen.
Samarbete kommer dock
att sökas med olika parter
för att nå ett bra resultat.
Förslag till ny formuleIngen ändring av målförring av delmål 4.4. Tillsyn slaget.
på avfallshanteringen av- Alla kommuners ambition
seende farligt avfall ska
att nå målet bör vara lika.
ha skett vid ca 20 byggSamarbete och stöd vid
och rivningsobjekt i
tillsynen kan underlätta
kommunen. Hur många
projektet.
beror på antalet inkomna
bygg- och rivningslov.
Ursprungligt förslag :….
ska ha skett vid minst 20
bygg- och rivningsobjekt…
Beslutar att föreslå komIngen ändring av målförmunstyrelsen att ställa sig slaget.
bakom föreslagna delmål
för 2016.
Ingen erinran mot försla- Ingen ändring av målförget till nya delmål.
slaget.
Arbete pågår med att mäta Ingen ändring av målförmatsvinn. Smidigare han- slaget.
tering efterlyses och geFörslag omhändertas i de
nomgång av utrymmen
årliga handlingsplanerna.
för separering främst
inom förskolorna.
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2.

UTSTÄLLNING

Utställning av avfallsplan med förslag till delmål 2013-2026 har skett enligt följande:
Danderyds kommun: 17 oktober - 23 november 2012. Info-möte 30 oktober, 7 november och 13 november 2012.
Järfälla kommun: 15 oktober – 18 november 2012.
Lidingö stad: 5 november – 2 december 2012.
Sollentuna kommun: 5 november – 7 december 2012. Samråd 30 november 2012.
Solna stad: 26 oktober – 23 november 2012. Samråd 22 november 2012.
Sundbybergs stad: 1 november – 10 december 2012. Samråd 21 och 23 november
2012.
Täby kommun: 1 oktober – 7 november 2012.
Upplands Väsby kommun: 10 december – 8 januari 2012
Vallentuna kommun: 15 oktober – 15 november 2012.
Inkomna synpunkter från utställningarna:
Namn
Synpunkter
Privatperson, Danderyd
Saknar att det inte finns
redovisat hur planen ska
förverkligas. Förordar
den s.k. Lundamodellen
med fastighetsnära insamling i 8 fraktioner.
Rektor Ekebyskolan,
Önskar att skolor och
Danderyd
förskolor ska få ta del av
samma service som hushållen. Vill sortera med
barnen och med hjälp av
olika kärl. Helst utan
kostnad.
Minnesanteckningar från 30 oktober: Inga besöinformationsmöten i Dan- kare.
deryd
7 november: Öka sophämtning sommartid av
matavfallskärlen. Slopa
producentansvaret. Inför
fastighetsnära hämtning.
Fråga om man får slänga
pantburkar i återvinningsstationerna.
Inför fruktinsamlingsbil
under äppelsäsongen.
Bra intervall på Farliga
avfallsbilen och Grovis.
Dela ut avfallsplanen till
besökare vid dessa bilar.
Det är nedskräpat i Danderyd.
Mer information om avfallets omhändertagande

Förslag
Ingen ändring av målförslagen.
Förverkligandet av planen
hanteras i årliga handlingsplaner.
Ingen ändring av målförslagen.
Hänsyn ska tas till denna
synpunkt vid utformningen
av de årliga handlingsplanerna.
Ingen ändring av målförslagen.
Förslagen som framkommit
vid informationsmötet hanteras i de årliga handlingsplanerna och tas till vara i
utvecklingsarbete av avfallshanteringen i Danderyd
av kommunen.
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Privatperson, Solna

Privatperson, Solna

och behandling efterfrågas. Bättre information
om avfallssortering till
barn efterfrågas. Hur få
bättre sortering hos invånare? Diskussion om
insamling av matavfall
från Brageskolan.
Solna bör ställa större
krav på utformningen av
soprum och antalet soprum i nybyggda hus.
Förbjud ”en och en förpackningar” för mediciner. Förbjud onödiga
hårdplastförpackningar.

Sälj masklådor för kompostering i lägenheter.
DHR Sundbybergsavdelningen

Föreningen anser att förslaget till mål inte tar
hänsyn till FNkonventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Man anser att
alla inom kommunen ska
kunna slänga avfall på
ett sätt som fungerar för
alla.

Privatperson, Sundbyberg

Fler små stationer för
glas och tidningar efterlyses. De står för glest
idag.

Ormsta Södra samfällighet, Vallentuna

Kommunen ska ha ansvar för alla insamlingsplatser.
Efterlyser hur målen ska
förverkligas och kostnader. Särskilda problem
för samfälligheter bör
utredas.

Ingen ändring av målförslaget.
Omhändertas i mål 1.1 och
1.3
Ingen ändring av målförslaget.
Målförslagen fokuserar under perioden på minskning
av matsvinn och i övrigt
sortering av återvinningsbart
material.
Fokus är också på insamling
av matavfall för återföring
av biogödsel och produktion
av biogas.
Ingen ändring av målförslaget.
Det långsiktiga målet om att
avfallshanteringen utgår från
människors behov och ska
vara anpassad till både de
som lämnar och den som
hämtar avfallet gäller för
hela planperioden. Hänsyn
ska tas till denna synpunkt
vid utformningen av de årliga handlingsplanerna.
Ingen ändring av målförslaget.
Frågan tas med till de årliga
handlingsplanerna och bevakas under perioden genom
mål 1.1, 1.2, 6.1 och 6.2.
Frågan har omhändertagits i
remissvar till den pågående
avfallsutredningen.
Ingen ändring av målförslaget.
Strategi hanteras i årliga
handlingsplaner. Översiktliga kostnader har redovisat i
den långsiktiga avfallspla-
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BRF Tegelbacken, Vallentuna

Ställer frågor om mätning av mål.
Mål om återkoppling till
hushåll bör vara uppfyllt
långt före 2016.

Vag formulering om
återvinningsmöjligheter
för grovavfall. Nya system efterlyses.
Anser nivån på kundtillfredsställelse angående
nedskräpning vid allmänna uppsamlingsplatser vara för låg. Efterlyser också bättre estetik
för platser och behållare.
Föreslår designtävling.

Att 50 % av restauranger
och, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen
ska kunna visa hur de
aktivt arbetar med mat-

nen via särskild utredning.
Samfälligheternas särskilda
problem tas med i 2014 års
handlingsplan.
Ingen ändring av målförslaget.
Mätning sker som tidigare
genom enkäter.
Återkoppling kommer i någon form att ske redan 2013,
men metod för hur återkoppling bäst sker ska vara klar
2016.
Enkät om invånarnas behov
för insamling av grovavfall
utreds just nu. Kompletteringar med nya metoder kan
bli aktuellt.
En avfallsutredning har under hösten föreslagit att
kommunerna ska ta över
ansvaret för förpackningsoch tidningsinsamling från
producenterna. SÖRAB har i
remissyttrande bifallit förslaget. Med en ansvarsförändring kan kommunerna
utforma platserna eller helt
ändra insamlingssystemet så
att nedskräpningsproblematiken kan förändras och förbättras.
I ett yttrande från Sollentuna
har föreslagits ett alternativt
system för att mäta kundtillfredsställelse med krav på
att nedskräpningen ska
minska, och att klagomål ska
registreras liksom att tid för
åtgärdande av problemen
ska registreras. Om metoden
visar sig bra kommer den att
kunna användas av samtliga
SÖRAB-kommuner för att
under perioden mäta resultat
och förbättringar.
Vi bedömer att det utan
tvingande lagstiftning är
svårt att nå längre under
planperioden.
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Brf Kastanjen, Vallentuna

svinnet anses som på tok
för lågt.
Utbildning av boende i
kommunen efterlyses.
Fler returstationer önskas.

3.

Ingen ändring av målförslaget.
Hanteras i kommunikationsplanen.
Handlingsplanerna hanterar
strategi och åtgärder som
möjliggör att återvinningsmål kan nås.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunicerade förslag till delmål för perioden 2013-2016 som en del i antagen plan för avfallshanteringen i ett hållbart samhälle 2009-2020 har mottagits mycket positivt. De flesta synpunkterna kan hanteras i
samband med de årliga handlingsplanerna och att därför ursprungliga förslag till
delmål ligger fast. Miljö- och byggnämndens i Sollentuna förslag på annan formulering av målet avseende nedskräpning kommer att hanteras av Sollentuna genom att
den föreslagna nivån som mäts i kundtillfredsställelse mäts för alla kommuner enligt
det förslag som remitterats, men att därtill denna fråga i Sollentuna hanteras genom
att tillägg görs i periodens handlingsplan och redovisas årligen i kommunen. Målet
om minskad nedskräpning kan på så sätt redovisas tillsammans med redovisning av
klagomålet föreslagna målet.

