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Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun
Föreskrifter och avfallsplan 2006-2010
Remiss från renhållningsnämnden

Förslag till beslut
Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Renhållningsnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram
en ny renhållningsordning som ska börja gälla år 2006. Förslaget består av
förändrade föreskrifter och en avfallsplan med fyra strategiska mål för
avfallshanteringen. Förslaget har remitterats från Renhållningsnämnden
till stadsdelsnämnden för yttrande senast den 20 juni 2005.
Förvaltningen anser att avfallsplanens mål är mycket bra och viktiga att
uppnå. Mer fokus bör läggas på åtgärder som leder till att det blir enkelt
och billigt för boende och verksamheter att hantera sitt avfall på rätt sätt.
Ett viktigt verktyg är renhållningstaxan. Fastighetsägare, boende och
verksamma behöver praktisk hjälp och personliga kontakter för att
förbättra avfallshanteringen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom enheten för Gemensam Service.
Bakgrund
I miljöbalken (SFS 1998:808) finns krav om att varje kommun skall
upprätta en renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan. Renhållningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en ny renhållningsordning
som skall börja gälla senast den 1 januari 2006 (KF 2003-11-27, 25§).
Remissen består av två delar. Den första utgörs av förslaget till föreskrifter
om avfallshantering för Stockholms kommun. Förslaget är en revidering
av befintlig föreskrift. Föreskrifterna behandlar frågor som ansvarsområden, information, regler för hushåll och verksamheter angående hantering
av avfall.
Remissens andra del behandlar förslaget till avfallsplan för åren 20062010. Där beskrivs stadens vision för framtida avfallshantering:
”Stockholms stads vision är att den framtida avfallshanteringen är av
sådan kvalitet och utförs på ett sådant sätt att den möjliggör för kommande
generationer att leva i ett resurssnålt och kretsloppsanpassat samhälle.”
Avfallsplanen skall utgå från stadens miljöprogram, kommunfullmäktiges
och renhållningsnämndens uppdrag, nationella miljökvalitetsmål, EU:s
direktiv inom avfallsområdet samt svensk avfallslagstiftning. Syftet med
avfallsplanen är bl.a. att redovisa uppgifter om allt avfall som uppkommer
i kommunen samt kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och
farlighet.
Planen innehåller även en nulägesbeskrivning samt en uppföljning av
avfallsplanen för åren 2002-2005. Planen för 2002-2005 inbegrep 9 mål av
vilka många är genomförda eller påbörjade, andra är påbörjade eller inte
längre aktuella.
Fyra mål med delmål och tillhörande nyckeltal har arbetats fram i
förslaget till ny avfallsplan. Målen riktar sig till alla som lever och verkar i
staden medan delmålen är avgränsade till de avfallsslag och avfallsinnehavare som staden har inflytande över. Stadsdelsnämnderna är viktiga
aktörer för att uppnå många av delmålen och de åtgärder som planeras ska
finnas med i det egna verksamhetsprogrammet.
Mål 1. Mängden genererat avfall per invånare skall minska.
•

Mängden genererat hushållsavfall per innevånare skall minska med 10
viktprocent jämfört med 2003.
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•

Stadens förvaltningar och bolag skall integrera avfallsperspektivet i
upphandlingar och verksamhetsplanering.

Mål 2. Mängden farligt avfall som samlas in ska öka.
•
•
•

Hushållen skall erbjudas goda möjligheter att lämna ifrån sig sitt
farliga avfall.
Andel invånare som bedömer att de har en god kunskap om hur det
farliga avfallet skall sorteras skall överstiga 90 procent.
Andel avfall i ”soppåsen” och i grovavfallet som utgörs av farligt
avfall skall minska till mindre än 1 promille.

Mål 3. Mängden avfall som nyttiggörs skall öka.
•
•
•
•
•

Andel hårdplast som materialåtervinns skall öka.
Andel avfall i ”soppåsen” respektive grovavfallet som utgörs av
förpackningar och tidningar skall vara mindre än fem procent.
Staden medverkar till att marknaden för återvunnet material och
produkter som innehåller återvunnet material växer.
Minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger och butiker
skall gå till biologisk behandling.
Andel grovavfall som går till deponi skall minska med 10 procent.

Mål 4. Stockholms avfallshantering skall präglas av god tillgänglighet.
•
•
•
•

Öka kunskapen om källsortering samt stärka förtroendet för systemet.
Hushåll och verksamheter skall erbjudas goda möjligheter att lämna
ifrån sig sina förpackningar och tidningar.
Minst 50 procent av stadens flerbostadshushåll skall ha tillgång till
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.
Under planperioden skall fem återvinningscentraler uppföras.

De eftersträvande effekterna är följande:
1. Minskade utsläpp
2. Minskad förbrukning av naturresurser
3. Minskad belastning på deponier
4. Minskad mängd genererat farligt avfall
Konsekvenser för stadsdelsnämnden
Stadens förvaltningar och bolag ska integrera avfallsperspektivet i upphandlingar och verksamhetsplanering och ett livscykelperspektiv ska
beaktas.
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När det gäller informationsspridning om avfallsfrågorna samt tillgängligheten för hushåll och verksamheter att lämna ifrån sig förpackningar och tidningar så utpekas bland annat samtliga stadsdelsnämnder som viktiga aktörer. Stadens nämnder utpekas även som
ansvariga för att staden medverkar till att marknaden för återvunnet
material växer.
Remissutgåvan finns tillgänglig på
www.stockholm.se/avfall/renhallningsordning.
Förvaltningens förslag
Föreskrifterna om avfallshantering i Stockholms kommun har justerats så
att de är tydligare och mer lättlästa. En av förändringarna gäller att ändra
hämtningsintervallet från en och tvåfamiljshus (20§a) från minst en gång
per vecka till minst en gång var fjärde vecka. Det är en bra förändring som
stimulerar till ökad kompostering på den egna tomten och källsortering av
tidningar och förpackningar, samtidigt som det ger en lägre kostnad för
sophämtningen. Information om detta kan även öka antalet anmälningar
om kompostering enligt 37 §.
Matavfall som lämnas till insamlingssystem hämtas minst var fjortonde
dag enligt 20§a. Tillsammans med 41 § visar den även möjligheten att
sänka sina kostnader genom att sortera ut matavfall som hämtas av
renhållaren, eftersom övrigt avfall då kan hämtas minst var fjärde vecka.
Avfallsplanens mål och delmål som ska vara uppfyllda till 2010 är mycket
bra och viktiga att uppnå. Ett viktigt verktyg är renhållningstaxan som
enligt planen är utformad så att den främjar återanvändning, återvinning
eller annan miljöanpassad avfallshantering. Förvaltningen har fått många
samtal från boende om att fastighetsägare stänger grovsoprum. Detta
skulle undvikas om taxan utformades så att en fastighet som har fullgod
källsortering och/eller utsortering av brännbart/icke brännbart grovavfall
samt elektroniskt avfall skulle ha en lägre kostnad för avfallshanteringen
än en fastighet som bara har hushållsavfall. Hämtning av källsorterade
förpackningar i fastigheter borde alltså omfattas av en fast taxa.
Förvaltningen anser att det inte räcker med informationsinsatser i form av
annonskampanjer och utskick för att uppnå målen. Det behövs även mer
praktisk hjälp till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att införa
källsortering. Personliga kontakter med de boende och verksamma är
viktigt för att få ett förändrat konsumtionsmönster som minskar
avfallsmängden som uppstår.
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Kungsholmens stadsdelsförvaltning och flera andra stadsdelsförvaltningar
arbetar med praktisk hjälp och personliga kontakter i projektet ”Sortera
Mera!”. Renhållningsförvaltningens projekt ”Råd till fastighetsägare”
skulle tillsammans med ”Sortera Mera!” kunna utvecklas till en gemensam
förvaltningsövergripande verksamhet, istället för ett kort projekt. Fastighetsägare skulle få hjälp att införa fullgod källsortering och/eller utsortering av brännbart/icke brännbart grovavfall samt elektroniskt avfall.
Boende och verksamma skulle inspireras till ett förändrat konsumtionsmönster som ger mindre mängd avfall. I det arbetet är Agenda 21 samordnarna och konsumentvägledarna på stadsdelarna samt konsumentförvaltningen viktiga aktörer.
För att uppnå delmålet ”Stadens förvaltningar och bolag ska integrera
avfallsperspektivet i upphandling och verksamhetsplanering” borde
centrala riktlinjer om miljökrav i upphandlingar utarbetas. Förutom en
kompetenshöjning om hur miljökrav kan ställas i upphandlingar skulle en
checklista upprättas med de miljökrav som alltid ska ställas. Många som
upphandlar i staden är enhetschefer som har svårt att prioritera miljöutbildningar.
Delmålet ”Hushållen skall erbjudas goda möjligheter att lämna ifrån sig
sitt farliga avfall” är mycket viktigt. Förvaltningen är glad över att renhållningsförvaltningen har förverkligat vår idé med mobil miljöstation, och att
den blivit en sådan succé. Förvaltningen anser att möjligheterna att återlämna sitt farliga avfall och förbrukade elprodukter till leverantörer borde
utökas.
Nykeltalet för delmålet ”Hushållen ska erbjudas goda möjligheter att
lämna ifrån sig sitt farliga avfall” är lite förvirrande när man talar om
hållplats och stopp. Varje hållplats för den mobila miljöstationen når lika
många hushåll varje gång den mobila miljöstationen stannar där, men det
blir ökad tillgång för alla hushåll ju oftare den stannar.
Det är viktigt att förmedla till boende och verksamma i staden vilka
avfallsslag som är viktigast att sortera ut som t.ex. farligt avfall, metaller
och hårdplast. Delmålet ”Andelen hårdplast som materialåtervinns skall
öka”, handlar om att även ta vara på hårdplast utöver förpackningar. Detta
är ett mycket bra delmål. Förvaltningen har mött stor frustration från
medborgare och verksamheter som t.ex. förskolor över att man inte kan
lägga trasiga plastleksaker mm i plastfraktionen. Förvaltningen anser att
delmålet borde utökas med metall som också är en jungfrulig naturresurs
som inte borde hamna på deponi.
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Delmålet ”Minst 35% av matavfallet från hushåll, restauranger och butiker
skall gå till biologisk behandling” borde inte var särskilt svårt att uppfylla.
Det finns många kommuner, exempelvis Borlänge, Västerås och
Sollentuna, där det är en självklarhet i varje hushåll att skilja ut
komposterbart avfall. I Hammarby sjöstad fungerar det redan mycket bra
och avfallshanteringen borde planeras för det i till att börja med alla
nybyggnadsområden men även övriga hushåll i Stockholms stad borde ha
hämtning av det komposterbara avfallet. I renhållningsförvaltningens
projekt om matavfall riktat till restauranger skulle skolor och förskolor
kunna vara en bra målgrupp. Plockanalyser på stadens verksamheters
sopor skulle kunna visas upp i statistiken för att visa vilka stadsdelar som
minskar andelen förpackningar och organisktavfall i hushållssoporna.
För delmålet ”Öka kunskapen om avfallshanteringen och stärka
förtroendet för systemet” borde det även finnas åtgärder angående
transporterna av avfallet. För att stärka förtroendet kunde fordon drivas
med förnyelsebara bränslen och transporter av avfallet inklusive
fastighetsnära källsortering samordnas så att de minimeras.
Angående delmålet ”Hushåll och verksamheter ska erbjudas goda
möjligheter att lämna ifrån sig sina förpackningar och tidningar” anser
förvaltningen att det ska vara rent och snyggt på de publika återvinningsstationerna. Förvaltningen har så gott som dagligen kontaktat de entreprenörer som enligt uppgift ska sköta återvinningsstationerna och området
inom tre meter. Nödvändiga åtgärder har dock sällan vidtagits inom rimlig
tid. Förvaltningen föreslår därför att tillsyns- och städpatruller dagligen
besöker varje återvinningsstation. Kostnaderna för den ökade tillsynen och
städningen bör förpacknings- och materialbolagen stå för.
Delmålet ”Minst 50% av stadens flerbostadshushåll skall ha tillgång till
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar” kan bli svårt att
uppnå. Det finns många fastigheter i stenstaden där det inte finns utrymmen som är lämpliga för insamling av förpackningar och tidningar. För att
uppnå målet måste ett tillräckligt stort ombyggnadsstöd finnas så att även
Fastighetsägarföreningen blir positiva till att införa fastighetsnära källsortering. Samtidigt är det viktigt att inte insamling av grovavfall och
elavfall tas bort till fördel för förpackningsinsamling. En lägre taxa för
dem som sorterar ut förpackningar, grovavfall och elavfall i fastigheten
borde vara en självklarhet.
Förvaltningen ser positivt på att det planeras fler återvinningscentraler. Det
vore bra om de placeras så att de finns nära innerstaden och lättillgängligt
med kollektivtrafiken.
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Förvaltningen anser att fler åtgärder bör vidtas för att underlätta för
mindre verksamheter att källsortera och hantera sitt farliga avfall på rätt
sätt. Ofta är det krångligare och dyrare att hantera sitt avfall på rätt sätt.
T ex skulle stadens egna verksamheter och småföretag kunna få använda
de ”Röda boxarna” (som nu är ett försök i villaområden) för insamling av
farligt avfall. En återvinningsstation för småföretag i industriområden som
t.ex. Hornsberg skulle också kunna testas.
_________________________________________

