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Avfallsplan 2021 - 2032, Lätt att göra rätt - svar på 
remiss 

Sammanfattning 

Täby kommun har tagit fram förslag på avfallsplan för 2021-2032, Lätt att göra 
rätt. Avfallsplanen har skickats ut på remiss till bland annat kommunens 
nämnder.  
Alla Sveriges kommuner ska, enligt miljöbalken, ha en avfallsplan. Täbys har 
tagits fram i samverkan med kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, 
Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby och Vallentuna, samt SÖRAB 
(kommunalt bolag ägd av SÖRAB-kommunerna och Stockholm stad).  
Syftet med avfallsplanen är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan och 
avfallsmängder, ha giftfria kretslopp, rätt sorterat avfall och främja hållbara val. 
 

Förslag till beslut 

Lantmäterinämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet daterat den 2020-
02-28 som sitt yttrande över avfallsplan för åren 2021-2032, Lätt att göra rätt.  
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari 2020,  § 14, att 
översända remissutgåva av avfallsplan 2021-2032 Lätt att göra rätt till samtliga 
nämnder för synpunkter senast den 29 mars 2020. Avfallsplanen har tagits fram i 
samarbete med berörda verksamheter och med kommunerna Danderyd, Järfälla, 
Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby och Vallentuna, samt 
SÖRAB (kommunalt bolag ägd av SÖRAB-kommunerna och Stockholm stad).  
Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan. Den är en del 
av renhållningsordningen, där mål sätts upp för avfallshanteringen. Täby 
kommuns gällande avfallsplan för perioden 2009-2020 är framtagen 
tillsammans med kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, 
Sundbyberg, Upplands Väsby och Vallentuna.  
Målen i avfallsplanen är ambitiösa. Tillsammans med andra omvärldsfaktorer 
kommer åtgärder och aktiviteter inom ramen för avfallsplanen innebära 
minskade avfallsmängder, mer materialåtervinning och minimerad negativ miljö- 
och klimatpåverkan.  
 
Syftet med avfallsplanen är att  

 Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan 

 Minimera avfallsmängderna 

 Kretsloppen är giftfria 



  Tjänsteutlåtande 

 2020-02-28   

 Dnr LMN 2020/2-46  

  
 

 

 

2(2)  

 

 Avfall är rätt sorterat 

 Främja hållbara val 

De föreslagna målområdena är:  

1. System efter behov 

2. Avfall förebyggs 

3. Material cirkulerar 

4. Matavfall 

5. Skräp och nedskräpning 
 
Förslaget på avfallsplan består av fyra delar: 

 Bakgrundsdokument 

 Måldokument 

 Periodmålsdokument 

 Bilagor 

Bilagorna består av fördjupningsmaterial. Här finns bland annat beskrivningar 
för hur samrådet/tidig dialog och avfallsplanen tagits fram, underlagsrapporter 
som till exempel barnkonsekvensbeskrivning, miljöbedömning samt ekonomisk 
konsekvensanalys. 
 

Ekonomiska aspekter 

En ekonomisk analys har tagit fram för genomförande av avfallsplanen och finns 
med som bilaga. De ekonomiska konsekvenserna beskriver effekter av att minska 
mängden avfall till förbränning. Mängden genererat avfall totalt förutsätts vara 
samma som i dag. Önskat resultat gällande minimering och förebyggande av 
avfall per person uppvägs av befolkningsökning. Totalt teoretisk besparing under 
målperioden, under förutsättning att målen uppnås, är ungefär 915 mkr för 
SÖRAB-kommunerna och dess bolag.  
 

Överväganden 

Lantmäterinämnden bedömer att de åtgärdsområden som beskrivs i 
avfallsplanen är ett viktigt bidrag till att Täby kommun ska kunna arbeta för god 
avfallshantering för kommunens invånare samt främja resurseffektivitet. Varje 
målområde är tydligt beskrivet och strategier för hur målen ska uppnås är 
framtagna. Huvudmålen har indikatorer för att följa upp målens genomförande. 
Periodmålen ger flexibilitet i vad som ska arbetas med under en treårsperiod för 
att på bästa sätt uppnå huvudmålen. Förslaget är en tydlig uppföljning av 
avfallsplan 2009-2020.  
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