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Remissvar - Avfallsplan, förslag till nya delmål för
perioden 2013-2016
Ärendet
Kommunens avfallsplan har åtta övergripande mål med tillhörande delmål.
Delmålen följs upp och revideras med jämna mellanrum för att säkerställa
att de övergripande målen ska uppnås inom gällande tidsram. Delmål för
nästa period (2013-2016) har nu arbetats fram genom samarbete mellan 9
norrortskommuner och SÖRAB.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2012-10-10 § 97 beslutat att remittera dem till bl a miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ambitionen är att kommunfullmäkige fattar beslut om delmålen för perioden 2012-2016 senast
under tidig vår 2013.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom delmålen och anser att
delmål 3.2, 4.2, 4.4, 6.4 och 8.1 faller inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-12-13 med dnr MHN 2012-000897 till
tekniska kontoret som svar tekniska kontorets remiss.
Bakgrund
Danderyds kommun har en gemensam avfallsplan tillsammans med Järfälla
kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sudbybergs stad,
Täby kommun, Upplands väsby kommun och Vallentuna kommun. Planen
har arbetats fram gemensamt, kommunerna i samarbete med representanter
från SÖRAB. Planen trädde ikraft år 2009 och sträcker sig fram till och med
år 2020 och antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2008.
Avfallsplanen har åtta övergripande mål med tillhörande delmål. Delmålen
följs upp och revideras med jämna mellanrum för att säkerställa att de övergripande målen ska uppnås inom gällande tidsram. Första uppföljningen av
delmålen för perioden 2009-2012 sker efter årskiftet. Delmål för nästa period (2013-2016) har nu arbetats fram och tekniska nämnden har sammanträde 2012-10-10 beslutat på att remittera dem till bl a miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ambitionen är att kommunfullmäkige fattar beslut om delmålen
för perioden 2012-2016 senast under tidig vår 2013.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning/yttrande
Frågan med att minska miljöpåverkan från avfallshanteringen är viktig. Generellt i landet har hanteringen av avfall blivit mer resurseffektiv och miljöpåverkan har minskat. Trots det finns det en hel del kvar att göra. Till exempel skulle resurserna i avfallet kunna utnyttjas bättre. Mängden avfall
fortsätter att öka och att förebygga avfall är den stora utmaningen.
Alla kommuner måste ha en avfallsplan som som anger inriktning och mål
för avfallshanteringen inom kommunen under den närmaste framtiden. SÖRAB-samarbetet innebär att alla nio kommunerna får en gemensam syn på
avfallshanteringen, agerar på ett likartat sätt och kan hjälpa varandra att nå
målen. Kontoret anser det är positivt att kommunen samarbetar med de
andra kommunerna med avfallsfrågor.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret ställer sig bakom föreslagna delmål. Vi
anser också att det är bra att avfallsplanen innehåller delmål. Med hjälp av
dessa blir det lättare att prioritera och hålla sig på rätt väg mot målen samt
att det finns möjlighet att korrigera målen.
Olika instanser inom kommunen blir berörda av delmålen genom att vissa
aktiviteter ska utföras. Därför är det viktigt, och en förtsättning för att uppnå
målen, att vi internt är överens om vilken instans som ansvarar för vilka
aktiviter. Det är också viktigt att tänka på att aktiviteterna som delmålen
innebär tas med i verksamhetsplaneringen för tillsynen framöver.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att följande delmål på något sätt
ligger inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde:
3.2 År 2016 ska minst 50 % av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i
kommunen kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden.
- I samband med livsmedelskontrollen skulle vi kunna påverka genom att
lyfta frågan samt samla in information om företagens arbete med att minska
avfallsmängden.
4.2 År 2016 ska alla icke anmälnings- eller tillståndspliktiga (uverksamheter) företag, som klassas som miljöfarliga verksamheter, ha inventerats. Tillsyn ska ske på deras hantering av farligt avfall minst vart åttonde år.
- Inventering av miljöfarliga verksamheter är kontorets arbete. Tillsyn med
avseende på farligt avfall görs med jämna mellanrum redan idag.
4.4 År 2016 ska tillsyn på avfallshantering avseende farligt avfall ha skett
vid minst 20 bygg- eller rivningsprojekt i kommunen.
- Tillsyn av detta område behöver utvecklas. Tillsyn avseende detta kan ligga på miljökontoret men det faller även under PBL och därmed bygglovsenheten.
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6.4 År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger
och livsmedelsbutiker omhändertas så att växtnäring tas tillvara.
- Inspektörerna skulle kunna påverka verksamhetsutövarna att sortera i större utsträckning genom att lyfta frågan samband med livsmedelskontrollen.
8.1 År 2016 ska det finnas en åtgärdsplan för hur nedlagda deponier med
klass 1 och 2 ska hanteras.
- Nämnden kan med stöd av lagstiftningen begära en åtgärdsplan av ansvariga.

Lars Öhman
Miljö- och stadsbyggnadschef

Barbro Olander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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