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Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har tillsammans med Stockholms Stadshus AB arbetat fram
en handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk
behandling, för att öka tillgången av biogas i regionen. Sju förvaltningar och sju
bolag har varit knutna till arbetet. Handlingsplanen föreslår åtgärder för att möta
kommunfullmäktiges uppdrag om att nå det nationella insamlingsmålet för
matavfall, att 50 procent av matavfallet ska samlas in till 2018 (f. n. beräknat till
48 000 ton per år).
I handlingsplanen beskrivs bland annat vilka roller och uppdrag stadens egna
nämnder och bolag förväntas ha fram till och med 2018. Ett investeringsbehov om
243,9 mnkr beräknas vilket kommer medföra höjd taxa för avfallskollektivet med
105,3 mnkr eller 23 procent ökad kostnad jämfört med 2013.
Kulturförvaltningen är i grunden positiv till ökad insamling av matavfall i
Stockholms stad och i remissvaret beskriver förvaltningen de förutsättningar den
har för att kunna uppfylla planens mål.
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Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från Stadsledningskontoret gällande remiss ”Handlingsplan för
ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling” inkl
bilaga 1 ”Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för
biologisk behandling”. Dnr 303-442/2012.
Remisstiden sträcker sig till den 22 mars 2013.

UTLÅTANDE
Bakgrund och syfte
Stadsledningskontoret har tillsammans med Stockholms Stadshus AB arbetat fram
en handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk
behandling, för att öka tillgången av biogas i regionen. Sju förvaltningar och sju
bolag har varit knutna till arbetet. Handlingsplanen föreslår åtgärder för att möta
kommunfullmäktiges uppdrag om att nå det nationella insamlingsmålet för
matavfall, att 50 procent av matavfallet ska samlas in till 2018 (f n beräknat till
48 000 ton per år).
Planen tydliggör vilka eventuella investeringar, förändringar i organisations- och
incitamentsstrukturer samt driftskostnadskonsekvenser en måluppfyllelse kräver.
Ett investeringsbehov om 243,9 mnkr är identifierat vilket kommer medföra höjd
taxa för avfallskollektivet med 105,3 mnkr eller 23 procent ökad kostnad jämfört
med 2013. Planen konstaterar också att ytterligare utredningar behöver
genomföras av teknisk, logistisk och juridisk natur.
För att praktiskt genomföra handlingsplanen föreslås att samtliga nuvarande
insamlingsmetoder och optisk sortering används, att en optisk
sorteringsanläggning etableras i Stockholm och att behandlingskapacitet för
matavfall säkras. Optisk sortering innebär att matavfallet läggs i påse med särskild
färg som sedan slängs och transporteras tillsammans med övrigt hushållsavfall till
anläggning där påsarna sorteras utifrån dess färg. En anläggning för optisk
sortering krävs i Stockholm, och handlingsplanen föreslår att den etableras inom
Högdalens industriområde. Planen konstaterar också att en
förbehandlingsanläggning behövs och föreslår att den byggs i Henriksdalsberget.
Dessutom föreslår man att Stockholm Vatten AB:s Henriksdalsanläggningar
uppgraderas för rötning av matavfallet.
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Målsättning för 2018
Minst 83 procent av flerbostadsfastigheter föreslås bli anslutna till
matavfallsinsamling. Restauranger och storkök med fler än 25 portioner per dag
ska ha matavfallsinsamling (obligatorisk anslutning) liksom minst 60 % av
villahushållen och minst 35 dagligvaruhandlare.
Stadens egna verksamheter
Stadens egna nämnder och bolag ska enligt handlingsplanen vara ett föredöme
genom att samtliga verksamheter som hanterar livsmedel som del av
verksamhetsuppdraget ska ha matavfallsinsamling. Målet är att 100 % av
matavfallet från stadens verksamheter ska återvinnas genom biologisk behandling
senast till 2018. Nämnderna och bolagen ska också i en väsentlig del bidra till att
insamlingsmålet nås.
Sju förvaltningar och sju bolag har varit knutna till arbetet: trafikkontoret,
Stockholm Vatten AB, Micasa, SISAB, Stockholms Hamn AB,
stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning, fastighetskontoret, miljöförvaltningen,
utbildningsförvaltningen samt de tre bostadsbolagen AB Stockholmshem, SB
Svenska Bostäder och AB Familjebostäder.
Av ovan nämnda nämnder och bolag i staden hyr kulturförvaltningen lokaler av
Micasa, SISAB, Stockholms Hamn AB, fastighetskontoret, AB Stockholmshem,
SB Svenska Bostäder och AB Familjebostäder. I staden hyr kulturförvaltningen
även från stadsdelsnämnderna Skarpnäck och Älvsjö.
I remissen kommenterar de kommunala fastighetsförvaltarna sina möjligheter att
uppnå målen i handlingsplanen. Micasa anger att de ganska enkelt kan erbjuda ett
flertal fastigheter med kärlhämtning möjlighet till matavfallsinsamling genom att
utöka kärlen i miljörummen eller utomhus och att ett införande av optibagsystemet
sannolikt inte innebär någon större investeringskostnad. SISAB uppger att enligt
nuvarande hyresavtal ska anpassningarna för insamling av matavfall beställas och
betalas av hyresgästen. Stockholms Hamn AB anger att de kommande
driftskostnaderna bör motsvara dagens förutom för avfallskvarnar som troligtvis
ökar driftskostnaderna. Fastighetsnämnden skriver att det är viktigt att ”enheter
som ger upphov till lite matavfall, t.ex. kontor, får möjlighet till avloppskvarn
kopplat till avlopp – dessa verksamheter bör i detta sammanhang kunna jämställas
med bostäder.” Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder anser
enligt handlingsplanen att det i första hand är maskinella lösningar som bör
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förordas för insamlig av utsorterat matavfall. I befintliga fastigheter kan kostnaden
variera kraftigt beroende på vilket insamlingssystem som är möjligt att installera.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen är i grunden positiv till ökad insamling av matavfall i
Stockholms stad för biologisk behandling för att öka tillgången av biogas i
regionen.
Kulturförvaltningens ambition är att till 2018 sortera ut 100 procent av matavfallet
till återvinning genom biologisk behandling, enligt stadens mål. Här avses det
matavfall som uppstår i de olika lunchrum för medarbetare som finns på
arbetsplatserna i kulturförvaltningen. Val av lösningar för sortering av matavfall
och tillgång till utrymme för sortering styrs av respektive fastighetsägare och
kommer därmed att påverka kulturförvaltningens möjligheter att sortera matavfall.
De restauranger som hyr lokaler i samband med kulturförvaltningens
verksamheter hyr direkt av fastighetsägarna och ligger därför utanför
kulturförvaltningens kontroll.
Utifrån kulturförvaltningens lokalförutsättningar bör det kommande
utbyggnadsarbetet för sortering av matavfall ge möjlighet till hantering av fler
fraktioner, exempelvis genom optisk sortering. I flera av de lokaler förvaltningen
hyr av de ovan nämnda bolagen i staden finns inte utrymme för källsortering vilket
inte är förenligt med stadens miljömål 5. Miljöeffektiv avfallshantering.
Kulturförvaltningen hyr också ett antal lokaler av andra fastighetsägare.
Även i dessa lokaler har förvaltningen som målsättning att till 2018 sortera 100
procent av matavfallet och hoppas att fastighetsägarna ska följa stadens mål och
möjliggöra detta.
Om en ökad insamling av matavfall kommer att innebära ekonomiska
konsekvenser för kulturförvaltningen förutsätter förvaltningen att det beaktas i
kommande budgetprocesser.
Bilaga
Tjänsteutlåtande från Stadsledningskontoret gällande remiss ”Handlingsplan för
ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling” inkl
bilaga 1 ”Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för
biologisk behandling”.

