Bilaga 1 Uppföljning av aktivitetslista till handlingsplan 2009
Aktiviteter markerade med vit bakgrund är kommungemensamma,
aktiviteter markerade med färgbakrund är specifika för respektive kommun enligt följande:
SÖRAB
Danderyds kommun ( SRMoH se Täby kommun)
Järfälla kommun
Lidingö stad
Sollentuna kommun/ Sollentuna energi

Solna stad
Sundbybergs stad
Täby kommun och SRMoH
Upplands Väsby kommun
Vallentuna kommun

Målområde
ÖvergripandeKommunikationsplan

Aktivitet
Arbetsgrupp
Ansvarig
Ta fram en kommunikationsplan till Kommunikations-gruppen SÖRAB
avfallsplanen.
Digitalt nyhetsbrev till
Sollentuna energi
flerbostadshus, brf/samfälligheter
med gemensam hämtning.

Berörd
Kommungemensam/
SÖRAB
Sollentuna energi

ÖvergripandeStatistikmodell

Ta fram en statistikmodell för hur
vi rapporterar statistik. Lägga fast
vem som rapporterar vad.
Avfallweb är en viktig del i detta
arbete.

Kommungemensam/
SÖRAB

Statistikgruppen

Arbetsgruppen

ÖvergripandeFöreskrifter

Se över avfallsföreskrifter så att det
stämmer med avfallsplanen. Vad
kan man ställa krav på, vilka
föreskrifter behöver finnas med?
Dokumentera vad som ändrats med
hänvisning till vad i avfallsplanen.

ÖvergripandeHandlingsplan 2010
ÖvergripandeTankställen för biogas

ÖvergripandeGemensam hemsida
(projektarbetsplats)
Övergripande
ÖvergripandeDefinitioner
ÖvergripandeSamordnare

Budkavel: Upplands
Väsby/ Vallentuna kallar
Täby och SRMoH
Referent: Mattias

Arbetsgruppen

Kommungemensam/
SÖRAB

Anordna kontaktmanna konferens i
början av 2009.
Utreda möjligheter till tankställen Arbetsgruppen för
tankning av biogas
för biogas på
omlastningsstationerna samt att
föra vidare frågan till STAR/
biogasgrupp.

SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB
Kommungemensam/
SÖRAB

Ta fram en hemsida där allt sparas
som är kopplat till avfallsplanen.

SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB

Undersöka vad allmänheten anser
är fastighetsnära, Enkäten.
Behov av samordning av alla
åtgärder kopplade till avfallsplanen.

SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB
Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 1.1 År 2012 ska Starta en plankontaktmannagrupp. I Plangruppen
avfallshanteringen vara en gruppen ingår även representanter
del i kommunernas
från avfallssidan.
planarbete och utgå från
gemensamma riktlinjer vid
ny- och ombyggnation.

Arbetsgruppen

Kontaktmannagruppen
SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 1.1 Påbörja arbetet med att ta fram
gemensamma riktlinjer.
Delmål 1.1 Inleda ett sammarbete med
stadsbyggnadskontoret.
Delmål 1.1 Tillämpa avfallsföreskrifterna och
tillämpningsanvisningar vid planoch vid bygglovsarbete.
Delmål 1.1 Bilda en arbetsgrupp som tar fram
riktlinjer. Tidsplan: hösten 2008,
utse arbetsgruppen och starta
arbetet under 2009.
Delmål 1.1 SBF tar fram en ny
rutinbeskrivning.
Delmål 1.1

Plangruppen

Bygglov, plan, miljö och
avfallssidan.

Stadsbyggnads- och miljönämnden
har tagit fram riktlinjer för ny- och
ombyggnation. Dessa tillämpas i
planarbetet
planarbetet.
Delmål 1.1 Bilda en kommunal arbetsgrupp
Bygglov, plan och avfall.
som tar fram riktlijer. Riktlinjerna
ska vara klara under år 2009.
Delmål 1.2 År 2012 ska Ta fram underlag för hur
Arbetsmiljögruppen
prioriterade
kartläggningen ska gå till. Vilka
arbetsmiljöproblem enligt arbetsmiljöproblem ska kartläggas?
kartläggning 2009 vara
åtgärdade.
Delmål 1.2 Kartlägga arbetsmiljöproblemen i
samarbete med entreprenören.

Arbetsgrupp

Kommungemensam/
SÖRAB
Danderyds kommun

Danderyds
kommun
Järfälla kommun

Järfälla kommun

Lidingö stad

Lidingö stad

Solna stad

Solna stad

Sundbybergs stad Sundbybergs stad

Tekniska kontoret Täby kommun

Arbetsgrupp

Kommungemensam

Respektive
kommun

Kommunspecifik

Delmål 1.2 Driftmöte med kommunens
entreprenör för att kartläggning.
Delmål 1.2 Avskaffa kvarstående
komprimerade säckar.
Delmål 1.2 Under 2009 ska alla säckar inklusive
betalsäckar avskaffas.
Delmål 1.3 År 2012 ska Starta arbetet och strukturera upp Avfallsinsamlings-gruppen
beslut ha tagits om vilka hur man ska ta tag i detta mål,
inventera insamlingssystem,
gemensamma
inventera nuläge, förutsättningar
insamlingstjänster som
mm.
kommunerna ska
tillhandahålla. Tjänsterna
ska vara anpassade till
människors behov.
Delmål 2.1 År 2012 ska
det ha kartlagts hur
hushållsavfallet ska
sorteras och hur det ska
behandlas.

Starta arbetet och strukturera upp
hur man ska ta tag i detta mål,
inventera insamlingssystem,
inventera nuläge, förutsättningar
mm.

Delmål 2.1 Inventera behovet av fler
insamlingstjänster för bland annat
förpackningar, elavfall och farligt
avfall inom kommunen.

Danderyds
kommun
Järfälla kommun

Danderyds kommun
Järfälla kommun

Sundbybergs stad Sundbybergs stad
Arbetsgrupp

Kommungemensam

Avfallsinsamlings-gruppen Arbetsgrupp

Kommungemensam

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Delmål 2.1 Utökad sortering av icke brännbart
avfall i flerfamiljshus. Plockanalys
av det icke brännbara avfallet.
Redovisa återvunnen metallmängd,
årligen.

Järfälla kommun

Järfälla kommun

Delmål 2.1 Avfallsföreskrifter och taxa styr mot
målet. Arbeta fram ny 2010.

Lidingö stad

Lidingö stad

Delmål 2.1 Nya avfallsföreskrifter.

Tekniska kontoret Tekniska kontoret,
SRMoH, Täby
kommun
Vallentuna
Vallentuna kommun
kommun
SÖRAB
Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 2.1 Nya avfallsföreskrifter.
Delmål 2.2 År 2012 ska Genomföra en enkät där hushållens
minst 80 procent av
kunskap mäts.
hushållen ha kunskap om
varför avfall ska sorteras,
och vilken nytta det gör.
gör
Delmål 2.2 Skolmaterial. Introduktion
oneplanet, webbpaket högstadiet
gymnasiet.
Delmål 2.2 Dekaler och skyltar.
Delmål 2.2 Broschyrer och informationsblad i
enlighet med informationspolicyn
antagen år 2008.

Skolgruppen

Arbetsgrupp

Kommungemensam/
SÖRAB

SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB
Danderyds kommun

Danderyds
kommun

Delmål 2.2 Kontinuerlig information men det
kommer att bli extra mycket
information då
matavfallsinsamlingen startar 2009.

Sundbybergs stad Sundbybergs stad

Delmål 2.2 Kartläggning av kunskapsläget SBF
2009.
Delmål 2.2 Extra insats då
matavfallsinsamlingen startar.
Delmål 2.2 Sopteater för årskurs 4.

Solna stad

Solna stad

Upplands Väsby
kommun
Upplands Väsby
kommun
-

Upplands Väsby
kommun
Upplands Väsby
kommun
Ej prioriterat under
2009

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Lidingö stad

Lidingö stad

Sollentuna
kommun
Upplands Väsby
kommun

Sollentuna kommun

Delmål 2.3 År 2012 ska det finnas rutiner för
avfallshantering vid
extraordinära händelser.
Delmål 2.3 Etablera kontakt med
säkerhetsansvariga på kommunen
för att se vilken krisplan kommunen
har.
Delmål 2.3 Arbete med rutiner oljeutsläpp har
påbörjats. Rutiner för att hantera
fågelinfluensa finns. Vi får inventera
vad som gäller hos oss. Kontakta
säkerhetsansvariga.
Delmål 2.3 Etablera kontakt med
säkerhetsansvariga.
Delmål 2.3 Upprätta kontakt med
krisansvariga.

Upplands Väsby
kommun

Delmål 2.3 Nya rutiner för extraordinära
händelser påbörjas.
Delmål 3.1 År 2012 ska Genomföra plockanalys i alla
minst 10 procent fler
kommuner.
invånare än 2009 göra
medvetna val med syfte
att minska
avfallsmängden.
Delmål 3.1 Identifiera vad som kan göras och
vad som ska göras.

Delmål 3.2 År 2012 ska Upphandlingsgruppen får starta
minskning av
arbetet och se hur de kan ta sig an
avfallsmängden finnas
målet.
med i kommunernas och
SÖRABs upphandlingar.
Delmål 3.2 Vi ska informera kommunens
centrala upphandlingsenhet om
delmålet.
Delmål 3.2 Vi tar initiativ och lobbar.

Vallentuna
kommun
SÖRAB

Vallentuna kommun
Kommungemensam/
SÖRAB

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen för
minskning av
avfallsmängderna och öka
återanvändningen av
avfall.

Kommungemensam/
SÖRAB

Upphandlingsgruppen

Upphandlingsgrupp

Kommungemensam/
SÖRAB

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Lidingö stad

Lidingö stad

Delmål 3.2 Kartlägga behov av egen
upphandling, som steg 1, och
allmän upphandling som steg 2,
inom kommunen och Sollentuna
Energi. Etablera kontakt med
upphandlingsvarig.

Sollentuna
kommun och
Sollentuna energi

Sollentuna kommun
och Sollentuna energi

Upplands Väsby
kommun

Upplands Väsby
kommun

Arbetsgrupp

Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 3.3 Kartlägga hur nuläget ser ut och
vilka egna idéer verksamheterna har
för att minska mängden avfall som
kasseras.
Delmål 3.3 Plockanalys.

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

SÖRAB

Delmål 3.3 Klargör nolläge och gemensam
information.
Delmål 3.3 Vi kommer att ta kontakt med
köksansvariga och inventera
mängder/problem. Ser till att alla
ansluter sig till Gröna linjen.

Järfälla kommun

Kommungemensam/
SÖRAB
Järfälla kommun

Lidingö stad

Lidingö stad

Delmål 3.2 Kartlägga behov egen upphandling,
Etablera kontakt med
upphandlingsenheten om
avfallsminimering.
Gröna Linjen gruppen
Delmål 3.3 År 2012 ska Starta arbetet. Kartlägga vad som
ska göras och hur detta kan
mängden mat som
genomföras.
kasseras inom
kommunens verksamheter
ha minskat med 25
procent jämfört med
2009.

Delmål 3.3 Kartläggning i förskolor har
påbörjats.
Delmål 3.3 SBF informerar övriga förvaltningar
2009 samt kartlägger noll-nivå.

Sollentuna
kommun
Solna stad

Delmål 3.3 Samtliga skolor ska under 2009 ha
börjat sortera ut matavfall. I
samband med det kommer
mängderna som kasseras att
synliggöras.

Sundbybergs stad Sundbybergs stad

Delmål 3.3 Analys 2009 och redovisning av
resultat.
Delmål 3.4 År 2012 ska Ta fram ett gemensamt
alla livsmedelslokaler ha inspektionsunderlag/ checklista.
haft tillsyn på all sin
Behov av att se hur resurser kan
avfallshantering.
fördelas mellan tillsyn och
avfallskollektivet.

Sollentuna kommun
Solna stad

Vallentuna
kommun
Arbetsgrupp

Vallentuna kommun

Delmål 3.4 Tillsyn påbörjas.
påbörjas

SRMoH

Danderyds kommun

Delmål 3.4 Bildar en avfallsgrupp som jobbar
fram en plan.
Delmål 3.4 Tillsyn påbörjas.

Lidingö stad

Lidingö stad

Sundbybergs stad Sundbybergs stad

Delmål 3.4 Tillsyn påbörjas.

SRMoH

Täby kommun

Delmål 3.4 Översyn av avfallshanteringen
påbörjas inom Tuna fastigheter.

Vallentuna
kommun

Vallentuna kommun

Tillsynsgruppen

Delmål 4.1 År 2012 ska Genomföra en kundenkät.
minst 90 procent av
hushållen ha kunskap om
vad som är farligt avfall
och var det ska lämnas.

SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 4.1 Broschyrer och informationsblad i
enlighet med informationspolicyn
antagen år 2008.

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Delmål 4.1 Delta i Avfall Sverige kampanj om
farligt avfall.
Delmål 4.1 Fortsatt arbete med att informera
fastighetsägare om införande av
"farligt avfallsskåp" och insamling
av elavfall i flerfamiljshus.
Information om taxereducering av
grundavgiften
g
g
vid komplett
p farligt
g
avfallsinsamling i flerfamiljshus.

Järfälla kommun

Järfälla kommun

Järfälla kommun

Järfälla kommun

Delmål 4.1 Ständigt pågående
informationskampanjer om var
farligt avfall ska lämnas och vad
som är farligt avfall.

Solna stad

Solna stad

Delmål 4.1 Vi inför möjligheten för
privatpersoner att ringa och beställa
hämtning av farligt avfall utan
kostnad enligt vissa kriterier. Detta
innebär att någon form av
information kommer att göras.

Sundbybergs stad Sundbybergs stad

Delmål 4.1 Förbättrad information om
omhändertagande av farligt avfall.

Vallentuna
kommun

Vallentuna kommun

Genomföra en
kundenkät

Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 4.2 Utreda behovet av
insamlingstjänster för farligt avfall
inom kommunen. Titta på och
jämföra olika insamlingsalternativ.

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Delmål 4.2 Öka mängden insamlat elavfall från
flerbostadshus.
Delmål 4.2 Öka antalet Brf/Samfälligheter till
50% med regelbunden hämtning av
elavfall

Sollentuna energi

Sollentuna energi

Sollentuna energi

Sollentuna energi

Delmål 4.2 År 2012 ska
minst 90 procent av
hushållen anse sig ha
tillgång till ett
tillfredsställande
insamlingssystem för
farligt avfall.

Genomföra en kundenkät.

Delmål 4.2 Etablera en ny miljöstation centralt
belägen för farligt avfall från
hushåll.
Delmål 4.2 SBF utvecklar insamlingssystem ex.
med mobil insamling av farligt
avfall.
Delmål 4.2 ”holkar” på jobbet. Samarbete med
elkretsen. Elavfall tas med till
jobbet för enklare insamling.
Delmål 4.2 Vi utökar 2009 möjligheten för
privatpersoner att bli av med sitt
farliga avfall. Se delmål 4.1.
Delmål 4.2 Utökad information om befintligt
insamlingssystem för
omhändertagande av farligt avfall
och elavfall.
Delmål 4.3 År 2012 ska det finnas rutiner för vad
som ska göras när nya
typer av farligt avfall
upptäcks hos hushållen.
Delmål 4.3 Upplysa om vad allmänheten ska
göra om det kommer nytt avfall
som klassas som farligt avfall.

Sollentuna energi

Sollentuna energi

Solna stad

Solna stad

Solna stad

Solna stad

Sundbybergs stad Sundbybergs stad

-

Vallentuna
kommun

Vallentuna kommun

-

Ej prioriterat under
2009

Vallentuna
kommun

Vallentuna kommun

Delmål 4.4 År 2012 ska Upphandlingsgruppen får starta
minskning av farligt avfall arbetet och se hur de kan ta sig an
finnas med i
målet.
kommunernas och
SÖRABs upphandling av
varor och tjänster.
Delmål 4.4 Vi tar upp frågan med
upphandlingsenheten. Se delmål
3.2.
Delmål 4.4 Vi tar upp frågan med
upphandlingsenheten.
Delmål 4.4 SBF informerar
upphandlingsstaben.
Delmål 4.5 År 2012 ska Starta arbetet.
minst 90 procent av
byggherrarna och
byggentreprenörerna i
SÖRAB-regionen
S
eg o e haa
kunskap om vad som är
farligt i bygg- och
rivningsavfall och hur det
ska hanteras.
Delmål 4.5 Ta upp frågan med
bygglovsenheten. Eventuellt ta fram
ett informationsblad som ska delas
ut till alla som söker bygglov.

Upphandlingsgruppen

Arbetsgruppen för byggoch rivningsavfall

Arbetsgrupp

Kommungemensam/
SÖRAB

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Lidingö stad

Lidingö stad

Solna stad

Solna stad

Arbetsgrupp

Kommungemensam/
SÖRAB

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Delmål 4.5 Uppdatera sorteringsguiden (MoH).
Initiera en uppdatering av
byggavfallsbroschyren. Dela ut
information om avfallshantering vid
byggsamråd.

Järfälla kommun

Järfälla kommun

Delmål 4.5 Vi tar upp frågan med
bygglovsenheten.
Delmål 4.5 Följa upp farligt avfallsfrågan vid
aktuella rivningsärenden, tillsyn.

Lidingö stad

Lidingö stad

Sollentuna
kommun

Sollentuna kommun

Delmål 4.5 Ta upp frågan med bygglov om att
dela ut information om
avfallshantering till byggherrar &
byggentreprenörer.
Delmål 4.5 Tillsyn aktuella rivningsärenden.

Sundbybergs stad Sundbybergs stad

Upplands Väsby
kommun
Arbetsgrupp

Upplands Väsby
kommun
Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 4.6 Tillsyn.

SRMoH

Delmål 4.6 Miljökontoret tar med frågan i sitt
prioriteringsförslag.

Lidingö stad

Danderyds kommun,
Täby kommun
Lidingö stad

Delmål 4.6 År 2012 ska Ta fram ett gemensamt
minst 50 procent av icke inspektionsunderlag/ checklista.
anmälnings- eller
tillståndspliktiga företag,
som klassas som
miljöfarliga verksamheter,
ha haft tillsyn på sin
hantering av farligt avfall.

Tillsynsgruppen

Delmål 4.6 Identifiera U-verksamheter. Ev
exjobb.
Delmål 4.6 Tillsyn.

Sollentuna
Sollentuna kommun
kommun
Sundbybergs stad Sundbybergs stad

Delmål 4.6 Tillsyn.

SRMoH

Delmål 4.6 Identifiera U-verksamheter. Ev
exjobb.
Delmål 5.1 År 2012 ska Genomgöra en kundenkät Sprida
exjobbet om återanvändning.
minst 80 procent av
invånarna uppge att de
"handlar" med begagnade
och/eller återanvända
varor.
Delmål 5.1 Identifiera vad som kan göras och
vad som ska göras.

Upplands Väsby
kommun
SÖRAB

Arbetsgruppen för
Arbetsgrupp
minskning av
avfallsmängderna och öka
återanvändningen av
avfall.

Danderyds kommun,
Täby kommun
Upplands Väsby
kommun
Kommungemensam/
SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 5.1 På ett neutralt sätt informera nyttan
med att återanvända produkter.

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Delmål 5.1 Stödja Järfälla föreningsloppis
genom att informera om detta i
avfallsalmenacka 2009.

Järfälla kommun

Järfälla kommun

Delmål 5.1 Vi jobbar med att få till någon form
av återbruk vid den nya
återvinningscentralen. Lägger även
länkar till organisationer på
hemsidan.
Delmål 5.2 År 2012 ska hanteringen av
schaktmassor och
liknande vara kartlagd
samt förbättringsåtgärder
föreslagna.

Sundbybergs stad Sundbybergs stad

-

Ej prioriterat under
2009

SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 6.1 Starta arbetet. Vilka alternativ finns, Arbetsgrupp för ökad
gemensam värdegrund, strategisk materialåtervinning
modell, gemensam information.

Arbetsgrupp

Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 6.1 Kartlägga vilka politiska möjligheter
som insamling av matavfall har.

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Delmål 6.1 Studera hur utsortering av matavfall
skulle påverka renhållningstaxan.

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Delmål 6.1 År 2012 ska
minst 40 procent av
hushållsavfallet
materialåtervinnas,
inklusive biologisk
behandling
be
a d g av matavfall.
atav a .

-

Genomföra plockanalys i alla
kommuner.

Delmål 6.1 Utreda möjlighet att införa
insamling av matavfall från hushåll.
Arbetet påbörjas under 2009.

Järfälla kommun

Delmål 6.1 Vi inför obligatorisk
matavfallsinsamling från hushåll,
livsmedelsbutiker och restauranger.
Klart 2012.

Sundbybergs stad Sundbybergs stad

Delmål 6.2 År 2012 ska Kontakt med FTI, Förenkla
insamlingssystemen. Efter
högst 10 procent
genomförd plockanalys.
förpackningar och
returpapper finnas i säckoch kärlavfallet.

FTI-gruppen

Delmål 6.2 Genomföra plockanalys i alla
kommuner.
Delmål 6.2 Politiskt uppdrag om att titta på
möjligheter kring fastighetsnära
insamling. Tittar även på om man
kan få till fler tidnings och glas
behållare i kommunen.
Delmål 6.3 År 2012 ska Marknadsföra Gröna linjen,
minst 50 procent av
Utveckla gröna linjen.
matavfallet från
restauranger, storkök och
butiker samlas in och
behandlas biologiskt.

Arbetsgrupp

Järfälla kommun

Kommungemensam

SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB
Sundbybergs stad Sundbybergs stad

Gröna linjengruppen

Arbetsgrupp

Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 6.3 Säkerställa att behandlingskapacitet
finns för Gröna linjen.

SÖRAB

SÖRAB

Delmål 6.3 Marknadsföra Gröna linjen.

Danderyds
kommun
Järfälla kommun

Danderyds kommun
Järfälla kommun

Lidingö stad

Lidingö stad

Delmål 6.3 Identifiera och föra över
verksamheter med stora mängder
matavfall till Gröna Linjen.

Sollentuna energi

Sollentuna energi

Delmål 6.3 SBF börjar med Gröna linjen.

Solna stad

Solna stad

Delmål 6.3 Genomförs i Sundbyberg 2009.

Sundbybergs stad Sundbybergs stad

Delmål 6.3 Marknadsföra Gröna linjen.

Tekniska kontoret Täby kommun

Delmål 6.3 Marknadsföra Gröna linjen.

Upplands Väsby
kommun
Arbetsgrupp

Delmål 6.3 Obligatorisk anslutning av
restauranger, storkök och butiker
till Gröna linjen.
Delmål 6.3 Marknadsföra Gröna linjen.

Delmål 6.4 År 2012 ska
minst 10 procent av
hushållens matavfall
sorteras ut för biologisk
behandling, inklusive
hemkompostering.

Ta fram ett paket för hur införande Matavfallsgruppen
av matavfallsinsamling kan gå till.

Upplands Väsby
kommun
Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 6.4 Informera om kompostering och
fortsätta med en viktbaserad
renhållningstaxa.
Delmål 6.4 Stimulering av hemkompost och
matavfallskvarn genom reducering
av avfallstaxan. Arbeta för äkad
användning av matavfallskvarnar.
Arbetet sker gemensamt med VAavdelningen.

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Järfälla kommun

Järfälla kommun

Delmål 6.4 Stimulera till hemkompostering,
viktbaserad taxa.
Delmål 6.4 Utvärdera insamlad mängd
matavfall, och antal hushåll som
aktivt sorterar matavfall från
flerbostadshus under 2008
Delmål 6.4 Anpassa taxa till en/ tvåfamiljshus
samt flerfamiljshus och riktade
informationsinsatser till en,
en två och
flerfamiljshushåll.

Lidingö stad

Lidingö stad

Delmål 6.4 Genomför obligatorisk
matavfallsinsamling 2009-2012.
Delmål 6.4 Startar insamling av matavfall från
en och tvåfamiljshus.
Delmål 6.4 Kartlägga status på återvinning av
fett i storkök och restauranger.

Sollentuna Energi Sollentuna Energi

Solna stad

Solna stad

Sundbyberg stad

Sundbyberg stad

Upplands Väsby
kommun
Vallentuna
kommun

Upplands Väsby
kommun
Vallentuna kommun

Delmål 6.5 År 2012 ska
återvinningscentralerna ha
en bättre tillgänglighet
jämfört med år 2006.

Ta fram en vision för framtidens
ÅVC ”Flaggskepp”. Se över ÅVCs
öppettider. Äska mark för nya
ÅVC.

SÖRAB

SÖRAB

Delmål 6.5 Undersöka möjligheter till ökad
utsortering av plast vid ÅVC.

SÖRAB

SÖRAB

Delmål 6.5 Fysisk planering, reservation mark
för ny återvinningscentral.

Järfälla kommun

Järfälla kommun

Delmål 7.1 År 2012 ska Genomföra plockanalys i alla
det finnas en åtgärdsplan kommuner.
för kvalitetssäkring av
avfall till förbränning och
rötning.
öt i

SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB

Delmål 7.1 Genomföra plockanalys av insamlat
icke brännbart avfall. (Ska ske
årligen).
Delmål 7.2 År 2012 får Genomföra plockanalys i alla
det finnas högst 5 procent kommuner.
i säck- och kärlavfallet
som inte går att förbränna.

Järfälla kommun

Järfälla kommun

SÖRAB

Kommungemensam/
SÖRAB

Skjuts
till ÖP

Delmål 7.3 År 2012 ska
behandling av matavfall
med biogasproduktion
vara säkerställd.

Upphandling biologisk behandling
(rötning) av matavfall och ev.
Fettavfall.

SÖRAB

Berörd Sollentuna
(Upplands- Väsby,
Sundbyberg)

Delmål 7.3 Star/Vask samarbete om biologisk
behandling av matavfall genom
rötning.
Delmål 7.3 Driva SÖRAB-Käppalaprojekt
BOA.
Delmål 7.3 Inleda ett samarbete med VAplanerare för att titta på kommuns
möjligheter att ansluta
matavfallskvarnar till VA-nätet.

SÖRAB

SÖRAB

SÖRAB

SÖRAB

Danderyds
kommun

Danderyds kommun

Delmål 7.3 Fortsatt utreda möjligheter för att
ansluta matavfallskvarnar till VAnätet. Deltaga i arbetet med BOA
(Biologisk behandling av Organiskt
matavfall med hjälp av
Avfallskvarnar). Gäller VA och
Avfall.

Järfälla kommun

Järfälla kommun

-

Ej prioriterat under
2009

Delmål 8.1 År 2012 ska
det finnas en åtgärdsplan
för att minska
deponeringen.

-

-

Delmål 8.2 År 2012 ska det finnas en åtgärdsplan
för hur nedlagda deponier
ska prioriteras och
hanteras.
Delmål 8.2 MIFO inventering.
Delmål 8.2 MIFO inventering.

-

-

Ej prioriterat under
2009

Sollentuna
kommun
Upplands Väsby
kommun

Sollentuna kommun
Upplands Väsby
kommun

