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STADSBYGGNADSNÄMNDEN
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Antagande av gemensam Avfallsplan 2021-2032, Lätt att göra
rätt.
Sammanfattning
Alla kommuner i Sverige ska ha en avfallsplan. SÖRAB-kommunerna, Täby kommun
tillsammans med kommunerna Danderyd, Järfälla, Solna, Lidingö, Upplands Väsby,
Sollentuna, Sundbyberg och Vallentuna och SÖRAB, kommunalt bolag ägd av SÖRABkommunerna och Stockholms stad, har tagit fram ett förslag på gemensam avfallsplan.
Avfallsplanen ska gälla för åren 2021-2032. Alla SÖRAB-kommuner äger sin avfallsplan, och
ska därmed besluta om den inom respektive kommun. SÖRABs styrelse har överlämnat den
gemensamma avfallsplanen, Avfallsplan 2021 – 2032, Lätt att göra rätt, till kommunstyrelsen
i respektive kommun för antagande och slutligen för fastställande av kommunfullmäktige.
Förslaget till avfallsplan har ställts ut under våren 2020. Förslaget har därefter reviderats efter
inkomna synpunkter under samrådstiden. Synpunkter som inkommit, samt vilka som har
föranlett ändringar i dokumentet, är presenterat i en samrådssammanställning. Bland annat
har förtydliganden i måldokumentet gjorts avseende tillgänglighet, matsvinn inom offentlig
verksamhet och att avfallsplanen berör alla i kommunen samt allt genererat avfall inom det
geografiska området.
Flera analyser och konsekvensbedömningar har genomförts som underlag för framtagandet
och presenteras i bilagorna i avfallsplanen. Planens genomförande har bedömts att inte
medföra en betydande miljöpåverkan och en särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför
inte tagits fram. Barnperspektivet har beaktats genom en barnkonsekvensbedömning. Även en
ekonomisk analys av planförslaget har tagits fram.

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Avfallsplan 2021-2032, Lätt att göra rätt, att
gälla för Täby kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Avfallsplan 2021-2032, Lätt att göra rätt, träder
ikraft den 1 januari 2021 och upphör att gälla den 1 januari 2033.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Avfallsplan 2009-2020 upphör att gälla den 1 januari
2021.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samrådssammanställningen.
5. Kommunfullmäktige godkänner bedömningen i miljöbedömningsbilagan, att
avfallsplanens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan och att särskild
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram.
6. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till periodmål för perioden 2021-2023.
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Ärendet
Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan där mål sätts upp för all
avfallshanteringen i kommunen. Täby kommun har en gemensam avfallsplan tillsammans med
kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby
och Vallentuna (SÖRAB-kommunerna). Nuvarande plan gäller för tiden 2009 – 2020.
SÖRAB-kommunerna har gett SÖRAB i uppdrag att samordna och projektleda arbetet med att
ta fram en ny gemensam avfallsplan för åren 2021-2032, SBN 2017-04-25 § 77. SÖRABs
styrelse har beslutat överlämna den gemensamma avfallsplanen, Avfallsplan 2021 – 2032, Lätt
att göra rätt, till kommunstyrelsen i respektive kommun för antagande och slutligen för
fastställande av kommunfullmäktige. Planen beräknas kunna träda i kraft den 1 januari 2021.
Förslaget till Avfallsplan 2021-2032, Lätt att göra rätt, ställdes ut för granskning under våren
2020 och skickades på remiss till kommunens nämnder, samt berörda regionala och lokala
organisationer. Utställningen som arrangerades i kommunhuset, pågick under fyra veckor i
enlighet med Miljöbalkens bestämmelser. Synpunkter som inkom under samrådsperioden har
noterats i en samrådssammaställning, bilaga 2. Synpunkter som berört hela regionen har, när
de bedömts relevanta, resulterat i ändringar i de gemensamma dokumenten. Vilka ändringar
som gjorts framgår av samrådssammanställningen. Bland annat har förtydliganden i
måldokumentet gjorts avseende tillgänglighet, matsvinn inom offentlig verksamhet och att
avfallsplanen berör alla i kommunen samt allt genererat avfall inom det geografiska området.
Avfallsplanen lägger fast målen till och med 2032. Det föreslås arbeta med fem övergripande
målområden och varje målområde består av ett antal mål som ska uppnås till och med 2032.
Avfallsplanen delas upp i fyra planperioder om tre år vardera. Periodmål har tagits fram för
åren 2021 – 2023. Målen kommer följas upp årligen. En mer omfattande uppföljning av
avfallsplanen och förslag till nya periodmål tas fram år 2023, 2026 och 2029. Aktiviteter och
åtgärder, samt kommunikationsinsattser, ska tas fram löpande inför varje år som en del av
kommunens verksamhetsplanering, men även gemensamt för SÖRAB-kommunerna. Vid
avfallsplanens slut 2032 görs en slutlig uppföljning. Resultat för periodmålen under
planperioderna -23, -26, -29, redovisas för beslutande organ i varje kommun inför beslut om
påföljande perioder.
De föreslagna målområdena är:
1.
2.
3.
4.
5.

System efter behov
Avfall förebyggs
Material cirkulerar
Matavfall
Skräp och nedskräpning

Dokumentet Avfallsplanen 2021-2032, Lätt att göra rätt, består av fyra delar:





Måldokument 2021-2032
Periodmålsdokument 2021-2023
Bakgrundsdokument
Bilagor
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Bilagorna utgör ett fördjupningsmaterial med bland annat en nulägesbeskrivning och en
framtidsanalys. En ekonomisk konsekvensanalys har gjorts med bedömningar baserade på de
förändrade materialströmmar som antas uppstå om målen uppnås, se Ekonomiska aspekter.
Bedömning har gjorts att planens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan,
särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram.
En barnkonsekvensanalys av Avfallsplan 2021–2032 har genomförts för att utvärdera hur den
kan påverkar barn och unga. En tidig dialog har genomförts med skolbarn i SÖRABkommunerna för att se vilka lösningar barn och unga ser på en hållbar konsumtion och
avfallshantering. Sammanfattningsvis vill barn och unga vara delaktiga i att minska avfallets
negativa miljö- och klimatpåverkan. De vill se ett ökat konsekvenstänk genom lagstiftning. De
tror även att en ökad upplysning om framtida konsekvenser kan öka medvetenheten och
efterfrågar därför mer kunskap om miljöfrågor i skolan. De är även medvetna om att om det
inte sker någon handling nu så är det deras generation som drabbas.

Ekonomiska aspekter
En ekonomisk analys har tagits fram för genomförandet av avfallsplanen. De ekonomiska
konsekvenserna kan bara beskrivas i stora drag och beskriver effekter av en ökad sortering och
minskad mängd avfall till förbränning. Mängden genererat avfall totalt förutsätts vara samma
som i dag. Önskat resultat vad gäller minimering och förebyggande av avfall per person
uppvägs av befolkningsökning. Total teoretisk besparing under målperioden, under
förutsättning att målen uppnås, är ungefär 915 mkr för SÖRAB-kommunerna och dess bolag.
Då avfallsplanens ekonomiska analys är övergripande och inte går in i detalj på vilka krav som
ställs på kommunens verksamheter, andra verksamheter eller privatpersoner, bedöms det att
vidare ekonomiska analyser behöver genomföras inför planerade insatser. Ekonomiska
konsekvensanalyser ska därför tas fram för lokala åtgärder och aktiviteter kopplat till det
fortsatta arbetet med att uppfylla målen i avfallsplanen.
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Bilagor:
1. Avfallsplan 2021-2032, ”Lätt att göra rätt”, (inklusive fyra delar)
2. Gemensam samrådssammanställning

