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2017-03-31
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/84
Framtagande av gemensam avfallsplan 2021-2032
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Uppdra till förvaltningen att ta fram gemensam avfallsplan för perioden 20212032
Ärendet i korthet

Alla kommuner ska enligt miljöbalken anta en avfallsplan. Sedan 2009 har SÖRABregionen, dvs. Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby,
Upplands Väsby och Vallentuna arbetat under en gemensamt framtagen avfallsplan.
Nuvarande plan sträcker sig till 2020. Beslutet handlar om att ta fram en ny
gemensam plan för perioden 2021-2032.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-31
2. Underlag till beslut om framtagande av gemensam avfallsplan 2021-2032
3. Projektplan – framtagande av en gemensam avfallsplan 2021-2032
Bakgrund

Alla kommuner i SÖRAB-regionen, förutom Stockholm, har antagit samma
styrdokument för långsiktig avfallshantering under perioden 2009-2020: vår
gemensamma avfallsplan. Det innebär att vi har identifierat åtta fokusområden,
baserat på EUs avfallshierarki, som är viktiga för hela SÖRAB-regionen och som vi
tillsammans strävar emot. För långsiktighet i planen är det nödvändigt att
avfallsplanen löper över en period på tolv år som är uppdelad i delmålsperioder.
Arbetet med avfallsplanen är något vi gör tillsammans. Nuvarande avfallsplan
samordnas av SÖRAB och samtliga kommuner finns representerade i avfallsplanens
styrgrupp samt i en större grupp med kontaktpersoner, kontaktmannagruppen, som
löpande uppdateras kring avfallsplanen och SÖRABs arbete.
Analys

Alla kommuner i SÖRAB-regionen, förutom Stockholm, har antagit samma
styrdokument för långsiktig avfallshantering under perioden 2009-2020: vår
gemensamma avfallsplan. Det innebär att vi har identifierat åtta fokusområden,
baserat på EUs avfallshierarki, som är viktiga för hela SÖRAB-regionen och som vi
tillsammans strävar emot. För långsiktighet i planen är det nödvändigt att
avfallsplanen löper över en period på tolv år som är uppdelad i delmålsperioder.
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Arbetet med avfallsplanen är något vi gör tillsammans. Nuvarande avfallsplan
samordnas av SÖRAB och samtliga kommuner finns representerade i avfallsplanens
styrgrupp samt i en större grupp med kontaktpersoner, kontaktmannagruppen, som
löpande uppdateras kring avfallsplanen och SÖRABs arbete.
Avfallsplanen för 2021-2032 kommer att tas fram i enlighet med naturvårdsverkets
föreskrifter för framtagande av en kommunal avfallsplan. Samrådsprocess och
förankring integreras i arbetet och innefattar myndigheter, förtroendevalda, företag,
organisationer, privatpersoner etc.
Överväganden

Den nya planen avses vidhålla det arbetssätt som utvecklats under nuvarande
avfallsplan och fortsätta från den grund som nuvarande avfallsplan byggt upp. Precis
som nuvarande avfallsplan så skall den nya utformas på ett sådant sätt att både lokala
och regionala perspektiv tas tillvara såväl som att den uppfyller gällande lagstiftning
och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan.
Planeringsprocessen och planens utformning avses utgå ifrån nuvarande avfallsplan
(2009-2020) samt Avfall Sveriges handbok i kommunal avfallsplanering.
Planen avser råda under en 12årsperiod (2021-2032) med fyra delmålsperioder om
tre år var. Vid beslut om ny avfallsplan antas slutmål för hela perioden och delmål
för första treårsperioden. För kommande delmålsperioder ansvarar tjänstemännen för
framtagandet.
Planen ska antas av varje kommun och gälla som respektive kommuns avfallsplan.
Barnkonsekvensanalys

Själva framtagandet av en ny avfallsplan kommer inte påverka ur ett
barnkonsekvensperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser

Den totala kostnaden och tidsåtgången för att ta fram en gemensamt framtagen
avfallsplan är lägre än om varje kommun skulle ta fram sin egen avfallsplan.
Slutsatser

Förvaltningen tar gemensamt med övriga SÖRAB-kommuner fram en avfallsplan för
perioden 2021-2032 tillsammans med övriga förvaltningar inom kommunen. Den
nya planen avses vidhålla det arbetssätt som utvecklats under nuvarande avfallsplan
och fortsätta från den grund som nuvarande avfallsplan byggt upp.
Planen avser råda under en 12årsperiod (2021-2032) med fyra delmålsperioder om
tre år var.

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Crister Bäckström
VA&avfallschef

2017-03-31

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Miljö- och bygglovsnämnden
SÖRAB

3 (3)

