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Mottagare

Hållbarhetsutskottet

Tyresö kommuns strategi1 för en hållbar
avfallshantering - Avfallsplan 2030

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
hållbarhetsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
1. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 antas.
2. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 ersätter
den tidigare avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19
februari 2009. Den nya avfallsplanen är giltig till och med 2030 eller tills ny
avfallsplan träder i kraft.

Kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind
Ekonomidirektör

Sara Kopparberg
Chef samhällsbyggnadskontoret

Bakgrund
För alla kommuner ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning
antagen av kommunfullmäktige som består av en avfallsplan samt föreskrifter.
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd
och farlighet samt öka återanvändningen och återvinningsgraden i kommunen.
Avfallsplanen ska fungera som ett verktyg för att tydliggöra riktningen för
arbetet i kommunens verksamheter samt för kommunikation till kommunens
invånare.
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Tyresö kommuns tidigare avfallsplan var giltig till och med december 2020,
och behöver ersättas med en ny. Den 1 december § 183 beslutade
kommunstyrelsen att ett nytt förslag på en strategisk avfallsplan skulle tas fram.
Det framarbetade förslaget presenterades som ett informationsärende till
hållbarhetsutskottet den 17 mars 2021. Därefter fick politiken möjlighet att
återkomma med synpunkter fram till den 9 april. De inkomna synpunkterna
har inarbetats i avfallsplanen och den färdigställda versionen lämnas härmed in
för beslut.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med avfallsplanen har mynnat ut i en strategi för utvecklingen av
avfallshanteringen i kommunen mellan åren 2021–2030, med fokusområden
och mål. Avfallsplanens tre fokusområden är:
1. Avfallsminimering
2. Ökad materialåtervinning
3. En renare miljö
Under varje fokusområde finns mål som alla ämnar bidra till att nå
avfallsplanens och översiktsplanens övergripande mål inget avfall. Målen i
avfallsplanen utgår ifrån EU:s lagstiftade avfallshierarki (även
kallad avfallstrappan), som visar vägen för prioritering och utveckling av
avfallshanteringen. Enligt avfallshierarkin ska förebyggande av avfall
främjas då det ger störst positiv miljöpåverkan. För det avfall som trots
förebyggande åtgärder uppstår gäller prioriteringsordningen
återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och i sista hand
deponering. Målen i denna plan fokuserar på de översta stegen i hierarkin.
Respektive mål presenteras nedan:
 Mål 1.1 25/25-målet
År 2025 ska mängden rest- och matavfall ha minskat med 25 % i jämförelse med år
2015.
 Mål 1.2 Kommunalt avfall2
År 2030 ska mängden kommunalt avfall per invånare ha minskat med minst 25 %.
Utgångsvärdet för målet är statistik från år 2019, då mängderna inte var
representativa år 2020.
Etappmål: År 2025 har mängden kommunalt avfall minskat med minst 10 % per person.
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Begreppet kommunalt avfall är ett paraplybegrepp som innefattar avfallstyper som kommer
från hushåll samt därmed jämförligt avfall (med undantag för slam).
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 Mål 1.3 Matsvinn
År 2030 har matsvinnet minskat med minst 50 %.
Utgångsvärdet för målet är statistik från år 2018, då senaste plockanalysen
genomfördes.
Etappmål: Vid plockanalysen 2024 har mängden matsvinn minskat med minst 20 %.

 Mål 1.4 Textil
År 2030 har den totala mängden textilavfall i restavfallet minskat med minst 60 %.
Utgångsvärdet för målet är statistik från år 2018, då senaste plockanalysen
genomfördes.
Etappmål: Vid plockanalysen 2024 har mängden textil i restavfallet minskat med minst 25 %.

 Mål 1.5 Återbruk
a) År 2030 har ingen fastighet mer än 5 km till närmaste insamlingsplats för
återbruk av någon fraktion och andelen invånare som har mindre än 1 km till
närmaste återbruksstation ska öka till 75 %.
b) Kommunen är ett gott föredöme genom att erbjuda alla kommunala verksamheter ett
system för återbruk av möbler, kontorsmaterial och andra föremål.
Etappmål:
a) År 2025 har färre än 5 % av medborgarna längre än 5 km till närmaste
insamlingsplats för återbruk och 70 % av medborgarna har 1 km eller kortare.
b) Senast år 2025 tillhandahåller kommunen ett organiserat system för internt återbruk där
nyttan är möjlig att mäta.

 Mål 1.6 Massor
År 2030 har mängden massor som återanvänds lokalt ökat.
Etappmål: År 2025 hanteras en större andel massor lokalt och antalet transporter har minskat.

 Mål 2.1 Matavfall
År 2030 är minst 65 % av matavfallet utsorterat och behandlas biologiskt till biogas
och biogödsel.
Etappmål: År 2025 sorteras minst 30 % av matavfallet ut för biologisk behandling.

 Mål 2.2 Förpackningar och tidningar
År 2030 har den totala mängden förpackningar och tidningar i restavfallet minskat
med minst 50 %.
Utgångsvärdet för målet är statistik från år 2018, då senaste plockanalysen
genomfördes.
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Etappmål: År 2025 har mängden förpackningar och tidningar i restavfallet minskat med minst
20 %.

 Mål 2.3 Kommunalt avfall förbereds för materialåtervinning och
återanvändning
År 2030 förbereds minst 60 % av det kommunala avfallet för materialåtervinning och
återanvändning.
Etappmål: År 2025 förbereds minst 35 % av det kommunala avfallet för materialåtervinning
och återanvändning.

 Mål 2.4 Sortering i kommunala verksamheter
Alla kommunala verksamheter ska sortera ut förpackningar, tidningar samt
matavfall.
Etappmål: År 2023 sorterar alla kommunala verksamheter ut förpackningar, tidningar och
matavfall.

 Mål 3.1 Nedskräpning
År 2030 har nedskräpningen minskat i centrala områden, naturområden och längs
kusten jämfört med år 2020.
Etappmål: År 2025 har nedskräpningen minskat i jämförelse med mätningen år 2021.

 Mål 3.2 Farligt avfall och elektronikavfall
År 2030 ska det inte finnas något farligt avfall eller elektronikavfall i restavfallet.
Etappmål: År 2025 slängs inget farligt avfall eller elektronik i restavfallspåsen.

 Mål 3.3 Fossilfria transporter
År 2030 är transporterna inom avfallsverksamheten fossilfria.
Etappmål: Efter nästa upphandling (preliminärt 2026) är 75 % av avfallstransporterna
fossiloberoende.

 Mål 3.4 Kundnöjdhet
År 2030 är kundnöjdheten för kommunens avfallsverksamhet minst 85 %.
Etappmål: År 2025 är den sammanvägda kundnöjdheten minst 80 %.

I tillhörande handlingsplan (bilaga 9), finns beskrivning av vilka åtgärder som
behöver vidtas för att uppnå målen. Där specificeras också vilket
kontor/förvaltning som ansvarar för att åtgärden genomförs, en grov
uppskattning av kostnad samt beskrivning av uppföljningsmetod. En ny
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handlingsplan tas fram vart tredje år, och följs upp årligen för att säkerställa att
arbetet med avfallsplanen är på väg i rätt riktning.
Förslag till beslut innebär ekonomiska konsekvenser genom att åtgärder
behöver vidtas för att uppnå de mål som beskrivs i avfallsplanen.
I samband med att avfallsplanen presenterades som informationsärende i
hållbarhetsutskottet, kommenterades att den ekonomiska nyttan vid
måluppfyllelse bör framgå. Eftersom framtida kostnadsuppskattningar för
avfallshanteringen är mycket osäkra kommer inga ekonomiska uppgifter att
redovisas i avfallsplanen. Beräkningar för potentiella kostnadsbesparingar
lämnas därför in som ett separat dokument.
En prövning av barnets bästa har genomförts i samband med framtagandet av
avfallsplanen. Eftersom syftet med avfallsplanen är att bidra till ett mer hållbart
samhälle, bedöms resultatet av planens genomförande vara för barnens bästa
då barn är en del av både dagens och framtida samhälle.
Förslag till beslut omfattar avfallsplanen i sin helhet:
Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering – Avfallsplan 2030
Bilaga 1: Uppföljning av tidigare avfallsplan
Bilaga 2: Nulägesbeskrivning
Bilaga 3: Framtida avfallshantering
Bilaga 4: Nedlagda avfallsupplag
Bilaga 5: Social konsekvensanalys (SKA)
Bilaga 6: Miljöbedömning
Bilaga 7: Redogörelse för utställning och samråd
Bilaga 8: Ordlista och definitioner
Bilaga 9: Handlingsplan
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