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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (5) 

2020-02-25 

Dnr Ten 2019/726 

Förslag till Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun 

Förslaget till avfallsföreskrifter har varit ute på samråd och utställning under tiden 

2020-01-02 till och med 2020-02-21. Kommunens nämnder, berörda tjänstemän, 

SÖRAB, vissa företag, organisationer och föreningar har getts möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget.  

Information om samrådet har funnits på kommunens webbplats. 

Under samrådstiden inkom två yttranden från följande: 

 Sörab, Söderhalls renhållningsverk AB

 Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat in ett gemensamt yttrande för både 

avfallsföreskrifter och avfallsplan som samtidigt är ute på samråd. I denna 

redogörelse tas endast synpunkten gällande avfallsföreskrifterna i beaktan. 

Nedan följer en sammanställning av framförda synpunkter tillsammans med 

avfallenhetens kommentarer.  

Inkomna skrivelser finns tillgängliga i Tekniska nämndens akt samt bifogad i denna 

samrådsredogörelse. 

Sörab, Söderhalls renhållningsverk AB 

Synpunkt Avfallsavdelningens kommentar 

11 § anges ett antal avfallsslag som ska 

sorteras ut. För samtliga dessa utom två, 

anges hur respektive avfallsslag ska 

hanteras. Anvisningar saknas för 

avfallsslagen Textil samt Döda 

sällskapsdjur, om inte avsikten är att 

hämtningen ska ske vid fastighet enligt 

51 §. 

11 § redogör bland annat för material 

som har olika flöden t.ex. textilier. I 

paragrafen finns ett bör krav på att 

återanvändningsbara saker bör sorteras 

ut och lämnas till återbruk eller second-

hand-verksamhet. Till den skrivelsens 

hänvisar vi material så som textilier. 

Med till storleken mindre och avlidna 

sällskapsdjur t.ex. hundar och katter 

menas att dessa kan hanteras och 

hämtas vid fastigheten, 51§. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i 

förslag till avfallsföreskrifter. 
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41 § Begreppet ”små 

avfallsanläggningar” är inte definierat, 

det blir därför otydligt vad som avses. 

41 § ordet ”små avfallsanläggningar” är 

felskrivet och ska korrigeras till ” små 

avloppsanläggningar”. Synpunkten 

beaktas i förslag till avfallsföreskrifter. 

 

42 § Hänvisningen till 

återvinningscentral bör vara generell, då 

man som kommuninvånare i Järfälla har 

rätt att lämna vid alla SÖRABs 

återvinningscentraler. Stryk därför 

Görvälns i ”Görvälns 

återvinningscentral. 

42 § hänvisar till var kommuninvånarna 

i Järfälla kan lämna sitt farliga avfall, 

inom Järfälla. Synpunkten beaktas i 

förslag till avfallsföreskrifter. 

54 § Första stycket otydligt. Innebär det 

att fastighetsägaren ansvarar även för 

transportväg som utgörs av det 

kommunala vägnätet? Jämför gärna 

med 57 § där ansvaret mer kan tolkas 

som delat; att fastighetsinnehavaren har 

rådighet och ansvar för t.ex. växtlighet 

som från fastighet inkräktar på 

vägområdet, medan väghållaren 

(kommunen, eller annan) har rådighet 

och ansvar för t.ex. snöröjning. 

54 § innebär att fastighetsägaren är 

ansvarig för att transportvägen fram till 

stoppstället som används vid hämtning 

är farbar. Ett exempel när paragrafen 

ska beaktas är vid ny- ombyggnation 

där denna paragraf ska beaktas för att 

säkerställa att ett hämtningsfordon för 

avfall kan hämta avfallet vid tänkt 

stoppställe. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i förslag till 

avfallsföreskrifter. 

 

  

 

Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet (utdrag ur yttrandet 

gällande avfallsföreskrifterna) 

Synpunkt Avfallsavdelningens kommentar 

Avfallsföreskrifterna är anpassade till 

kommande nya avfallsplanen och 

uppdaterade enligt gällande lagar och 

föreskrifter. Dokumenten är 

lättorienterade och har en lämplig 

omfattning. Båda dokumenten går i 

linje med kommunens miljöplan och 

kan bidra till att skapa ett mer hållbart 

Järfälla. 

 

Ingen kommentar till synpunkten samt 

framför till avfallsavdelningen. 
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BILAGA 1: Yttrande från Sörab Söderhalls renhållningsverk AB 
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BILAGA 2: Yttrande från Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet. 

 

 

 

 

  2020-01-21 

 

 

 

Tekniska nämnden 

 

 

 

Dnr Kst 2020/22  Ert dnr: TEN 2019/726 och 

2019/772 

 

Yttrande över reviderade avfallsföreskrifter och avfallsplan 2021-2032 

 

Synpunkter på textens innehåll och upplägg 

Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet anser att Avfallsplan 2021-

2032 och dess bilagor är väl genomarbetad och innehåller bra men utmanande mål 

inom området. Avfallsföreskrifterna är anpassade till kommande nya avfallsplanen 

och uppdaterade enligt gällande lagar och föreskrifter. Dokumenten är lättorienterade 

och har en lämplig omfattning. Båda dokumenten går i linje med kommunens 

miljöplan och kan bidra till att skapa ett mer hållbart Järfälla. 

 

Det är bra att planen inkluderat de globala hållbarhetsmålen och tar hänsyn till FNs 

Barnkonvention. I samband med framtagandet av gemensam avfallsplan har en 

barnkonsekvensanalys tagits fram. Den har utgått från Järfälla kommuns modell för 

barnkonsekvensanalyser. Det är bra att kommunens koncept kan komma till nytta 

även utanför organisationen.  

 

Det saknas en beskrivning i Måldokumentet (Bilaga 8) av målgruppen. Enligt 

miljöbalken ska avfallsplanen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samrådas med 

de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av 

renhållningsordningen. Om andra parter också kan ta fördel av avfallsplanen så bör 

det tydliggöras. 

 

Avseende statistik om mängden mat- och restavfall så är det intressant att få 

uppgifter om antal kg per invånare gällande år 2019 i SÖRAB-kommunerna med ett 

resonemang om och i så fall hur det skiljer sig i SÖRAB-kommunerna gentemot 

övriga Sverige. Denna statistik är av intresse för förvaltningens arbete med minskad 

konsumtion. 

 

Vidare anser kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet att det hade 

varit bra att läsa om tanken/meningen med alla strategier som hör till respektive 

målområde redan på sid 15 i måldokumentet. Nu presenteras 6-7 strategier inom 

varje delavsnitt där målområdena beskrivs mer utförligt. Det kan bli svårt att följa 

många olika strategier inom olika målområden. Vilka är de viktigaste strategierna för 

att uppnå målen? 
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När det gäller formatet på avfallsplanen är planens olika deldokument stilmässigt 

snyggt utformade. För att den ska vara läsbar bör planen tryckas i A3-format. Miljö- 

och hållbarhetsutskottet antar att den ska skrivas ut på A3. Uppdelningen som 

avfallsplanen har i flera olika delar gör att det kan vara svårt att få en helhet utan att 

ha läst igenom alla delarna. Dokumenten bör kunna sammanfattas i ett dokument för 

att ge en överblick.  

 

Slutsatser 

Järfälla kommuns utskott för miljö och social hållbarhet anser att Avfallsplanen 

2021-2032 och dess bilagor är väl genomarbetad och innehåller bra men utmanande 

mål inom området. Avfallsföreskrifterna är anpassade till kommande avfallsplan och 

uppdaterad enligt gällande lagar och föreskrifter. Dokumentet är lättorienterat och 

har en lämplig omfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


