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Tekniska Nämnden 

Ten 2019/772 

Utställning av förslag till gemensam avfallsplan 2021-2032 för 
kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, 
Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna 

Förslag till beslut 

Bygg och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden: 

1. Föreslag till gemensam avfallsplan 2021-2032 för SÖRAB-regionen sänds ut för

samråd

2. Förslag till gemensam avfallsplan 2021-2032 ställs ut för granskning i minst fyra

veckor, i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Utställningen sker någon

gång mellan januari och mars 2020.

Ärendet i korthet 

I enlighet med miljöbalken är kommunen skyldig att upprätta en avfallsplan. Den 

nuvarande avfallsplanen upphör att gälla sista december 2020. Järfälla kommun har i 

samarbete med SÖRAB samt ägarkommunerna Danderyd, Lidingö, Sollentuna, 

Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna tagit fram förslag på en 

ny gemensam avfallsplan för perioden 2021-2032.   

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att förslaget till gemensam avfallsplan 2021-

2032 sänds ut på samråd samt ställs ut för granskning under minst fyra veckor någon 

gång mellan januari och mars 2020. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-18

2. Utställningsförslag till Avfallsplan 2021-2032: Bakgrundsdokument

3. Utställningsförslag till Avfallsplan 2021-2032: Måldokument

4. Utställningsförslag 2021-2032: Periodmålsdokument

5. Utställningsförslag till Avfallsplan 2021-2032: Bilagor

Bakgrund 

Enligt miljöbalken är varje kommun skyldiga ha en renhållningsordning innehållande 

en avfallsplan samt de föreskrifter som gäller för kommunens avfallshantering och 

insamling. Den nuvarande avfallsplanen upphör att gälla sista december 2020.   
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Förvaltningens erfarenhet är att samarbetet runt den nuvarande avfallsplanen har 

fungerat bra med SÖRAB och övriga ägarkommuner. SÖRAB fick därför i uppdrag 

att ta fram föreslagen avfallsplan för perioden 2021-2032 tillsammans med 

ägarkommunerna. En projektgrupp bestående av SÖRAB och representanter från 

ägarkommunerna har arbetat fram ett gemensamt förslag under de senaste två åren.  

 

 
Analys och överväganden 

Avfallsplanen ska vara vägledande i alla delar av avfallshanteringen och berör hela 

kommunen. Från planering av nya bostads- eller verksamhetsområden, vid prövning 

av bygglov och för tillsyn, men även för hur invånarna och verksamheterna i 

kommunen ska hantera sitt avfall. Planen omfattar allt avfall som uppstår i 

kommunen, men med särskilt fokus på den del av avfallshanteringen som kommunen 

har rådighet över. Detta innebär att områden såsom områden såsom fysisk planering, 

upphandling, kommunikation, utbildning, gaturenhållning och kommunala 

verksamheter berörs av planen.  

 

I likhet med tidigare avfallsplan kommer kommunerna även fortsättningsvis att ha 

gemensamma mål att arbeta efter och uppnå. 

 

 
Barnkonsekvensanalys 

I arbetet med framtagandet av förslagen avfallsplan har barns perspektiv beaktats. En 

barnkonsekvensanalys har genomförts inom samtliga kommuner utifrån den modell 

som Järfälla kommun har tagit fram. Barnkonsekvensanalysen redovisas i sin helhet i 

bilaga 5.  

 

 
Företagskonsekvensanalys 

 

Föreslagen avfallsplan riktar sig till alla i kommunen, vilket även innefattar företag 

och näringsliv i kommunen. Tidigare avfallsplan var primärt riktad mot hushållen, 

något som förändrats i föreslagen där även verksamheter lyfts fram. Förvaltningen 

anser därför att det är av vikt att företagen och näringslivet får ta del av förslaget, då 

förslaget kan komma att påverka företag och näringsliv ansvarsmässigt.  

 

 
Ekonomiska konsekvenser 

I framtagande av avfallsplanen har det även tagits fram en ekonomisk kalkyl, där de 

ekonomiska konsekvenserna beskrivs i stora drag. Kalkylen är kopplad till den nya 

avfallsplanens första period och finns att läsa i sin helhet i bilaga 4, Ekonomiska 

konsekvenser och styrmedel.  

 

 
Slutsatser 

Den nuvarande avfallsplanen togs fram gemensamt av SÖRAB-kommunerna och 

upphör att gälla den sista december 2020. Varje kommun är skyldig att upprätta en 

avfallsplan enligt miljöbalken. Förvaltningen anser att förslaget till ny avfallsplan 
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visar hur kommuner bör arbeta för att uppnå målen. Vidare föreslår förvaltningen att 

den ska ställas ut under minst 4 veckor under perioden januari till mars 2020.  

 

 

  

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Jan Kettisen  

VA- och avfallschef 

  
Beslutet ska skickas till 

Akten 

Avdelningen VA och avfall 


