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Sammanfattning
Förvaltningen har under 2012 genomfört inspektioner hos restauranger, hotell och
butiker med stora mängder matavfall. Insatsens huvudsakliga mål är att öka
andelen verksamheter som sorterar ut matavfall till biologisk behandling.
Biologisk behandling är till exempel biogasframställning genom rötning.
Samtidigt kontrolleras utsorteringen av förpackningar, i syfte att minska mängden
avfall som skickas till förbränning. Det görs även en kontroll huruvida
verksamheterna lämnar sitt hushållsavfall till stadens entreprenör.
De 206 inspektionerna visar att en femtedel av restaurangerna och butikerna
källsorterar allt avfall, inklusive matavfall, redan före förvaltningens inspektioner.
Drygt hälften bedömdes ha brister som följdes upp, i syfte att verksamheterna ska
påbörja utsortering av matavfall och förpackningar. Resultaten för 2012 är i
jämförelse med föregående års inspektioner, lika.
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De problem som verksamheterna beskriver kan sammanfattas i två delar: brist på
rådighet och brist på utrymme. Incitament och vilja saknas dock inte. Nya, mindre
utrymmeskrävande lösningar, krävs i innerstaden. Och det har också föreslagits i
stadsledningskontorets matavfallsutredning. Utredningen har nyligen varit ute på
remiss i stadens egna förvaltningar och bolag.
År 2013 avser förvaltningen att följa upp de 50-tal kvarvarande verksamheter som
ännu inte inkommit med någon utredning om hur de kan förbättra sin
avfallshantering. Dessa verksamheter kommer nu att föreläggas om att inkomma
med utredning. När redovisningen inkommit, fortsätter förvaltningen arbetet med
att göra rimlighetsavvägningar mellan kostnader och miljönyttan. Bedöms
miljönyttan väga tyngst ska verksamheten utöka källsorteringen.
Förvaltningen avser att avsluta de systematiska kontrollerna som utförts sedan
2010. Tillsynsresurserna kommer istället att styras över till att bevaka att de
förändrade nationella avfallsreglerna når ut till verksamhetsutövarna och tillämpas
på bästa möjliga sätt. När – och om - ansvaret för en miljöriktig avfallshantering
flyttas från kommun till verksamhet, bedömer förvaltningen att tillsynsbehovet
troligtvis kommer att öka.
Stadens informationsinsatser kombinerat med miljöförvaltningens tillsyn, manar
på till en förändrad avfallshantering hos verksamheterna. Förvaltningens
samarbete med trafikkontoret kommer att fortsätta. Trafikkontoret arbetar med
information och styrning via avfallstaxan, medan miljöförvaltningen bidrar med
tillsyn enligt miljöbalken.
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