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REMISS
FÖRSLAG TILL NY AVFALLSPLAN FÖR STOCKHOLM 2013-2016
Fastighetsägarna Stockholm har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat underlag
i remisskedet.
Fastighetsägarna Stockholms medlemmar äger tillsammans drygt 6 500 fastigheter. En
betydande del av dessa hus är flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. Våra
medlemmar har tillsammans cirka 160 000 bostadslägenheter.
Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016.
Avfallsplanen beskriver nuläge, mål och åtgärdsförslag för avfallshanteringen.
Remissförslaget har fyra huvudmål som behandlar:





Resurseffektiv avfallshantering
Separat hantering av skadliga ämnen
Människoperspektiv i avfallshanteringen
Avfallsfrågans roll i planeringen

Synpunkter:

ORG. NR 802000-8580 > STYRELSENS SÄTE Stockholm

Upphandling av entreprenörer för hämtning

Vi saknar redovisning av hur problemen orsakade av hämtningsmonopolet av hushållssopor
ska minska. Vilka åtgärder vidtas till exempel vid upphandlingsförfarandet för att
entreprenör efter vunnet hämtområde inte skall stoppa hämtning på grund av att man
upphandlat att hämta sopor med så stora sopbilar att hämtning vid vissa fastigheter
omöjliggörs.
Konsekvenser av planens genomförande

Under konsekvenser av planens genomförande står det att ”vissa av planens åtgärdsförslag
innebär ökade kostnader både för staden och för fastighetsägare jämfört med idag.”
Formuleringen är oacceptabelt otydlig. Vi kan inte acceptera att ytterligare kostnader för
avfallshantering anslås till fastighetsägarna.
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Mål

Alla mål behöver förtydligas och de bör vara möjliga att följa upp. Mål 1”Avfall från boende
och verksamma i staden ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand
resurseffektivt.” skapar frågetecken i och med att målet inte är kvantifierat.
Konkreta åtgärder

Det saknas konkreta åtgärder. Att som åtgärdsförslag skriva ”planera för att hushåll ska
kunna lämna grovavfall även om de saknar bil” är för vagt. På sid 7 under åtgärdsbehov
under delmål 1.1. Avfall ska förebyggas och en större andel produkter återanvändas står det
”Fortsatt styrning via avfallstaxan mot miljöanpassad avfallshantering” utan någon närmare
beskrivning över hur styrningen ska ske. Detta bör förtydligas.
Aktörer

Under varje delmål finns rubriken aktörer som bör förtydligas och hålla samma utformning
under varje delmål istället för att under vissa delmål endast rada upp aktörer och under andra
delmål även beskriva vilka åtaganden aktörerna har. Under delmål 1.2 står det ”samtliga
avfallsinnehavare” som en av aktörerna. Ett förtydligande krävs förvad som menas med
samtliga avfallsinnehavare. Under delmål 2.1 står det ”Hushållen har ett ansvar att hålla sig
informerade och ta ansvar för sitt farliga avfall.” Där har man alltså även beskrivit vad
aktören har för åtagande.
Matavfall

Under delmål 1.3 Minst 40 procent av matavfallet ska samlas in separat för rötning med
biogasutvinning står det att ”Köksavfallskvarnar anslutna till avloppsnätet ger generellt sett
ett sämre energiutbyte och ska därför ses som ett komplement till övriga insamlingsmetoder
för matavfall.” Uppgiften att något ger ett sämre energiutbyte måste kompletteras med
uppgifter om hur man räknat. Matavfallskvarnar kan i många fall vara det enda möjliga
alternativet till att samla in matavfall, exempelvis vid svåra hämtförhållanden och små
soputrymmen, och bör inte benämnas som komplement till övriga insamlingsmetoder utan
snarare som ett bra alternativ.
Grovavfall

Under delmål 3.2 Systemen för avfallshantering ska vara enkla att använda och ha god
tillgänglighet står det under rubriken beskrivning att ”Grovsoprum i flerbostadshus hjälper
de boende att på enkelt sätt kunna lämna grovsopor även om de saknar bil” och sedan under
rubriken åtgärdsbehov står det Utreda möjligheten att införa differentierad taxa för
flerfamiljshus med respektive utan grovsoprum” men även ”planera för att hushåll ska
kunna lämna grovavfall även om de saknar bil.” Om det redan i beskrivningen står att
grovsoprum i flerbostadshus hjälper de boende utan bil och sedan i åtgärdsbehoven står att
det ska utredas om en differentierad taxa kan införas undrar vi om staden menar allvar med
att skapa möjligheter för boende att lämna grovavfall utan bil. Vi tror inte att avfallsmängden
minskar, som ju är ett av de överordnade målen, om det är lätt att lämna osorterat avfall i ett
grovsoprum. Vi tycker inte att det är rättvist att staden har differentierade taxor på grund av
fastigheters fysiska möjligheter till grovsoprum. Vi tror däremot att sopmängderna minskar

om det finns möjligheter för boende att lämna sina sorterade sopor till återvinningscentraler
ÅVC, där det dessutom borde finnas möjlighet att lämna och hämta saker för återbruk.
Maskinella lösningar

Under delmål 3.3 Systemen för avfallshantering ska erbjuda en god arbetsmiljö står ”Dock
återstår en hel del för att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer idag och de
skärpningar som kan förväntas komma framöver. För att få en bra arbetsmiljö bör
maskinella lösningar användas i första hand. Det innebär att avfallet hämtas och hanteras
med hjälp av mekaniska lösningar, och att manuella system undviks så långt det är möjligt
och ekonomiskt rimligt.” Ständigt skärpta arbetsmiljökrav är inte en realistisk utveckling.
Kraven förefaller formuleras utan nödvändiga avvägningar mellan marginella
arbetsmiljöförbättringar och de ökade kostnaderna för fastighetsägarna. Eventuella regler om
maskinell sophantering måste bygga på att fler aktörer än fastighetsägarna tar finansiellt
ansvar. Tekniska lösningar måste vara mycket långsiktiga. Beskrivningen över hur
sophämtningen ska göras mer maskinell är otydlig och beskriver inte hur
investeringskostnaderna skall fördelas och inte heller vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt.
Elavfall

Hur producentansvaret för elavfall, som i dagsläget inte fungerar tillfredställande, ska
fungera har endast beskrivits med” erbjuda lättillgängliga insamlingsställen”, vilket är
alldeles för otydligt.
Illustration över flöden och aktörer

Illustration över flöden och aktörer bör förtydligas med vem som handlar upp hämtning av
olika sopor samt vilka möjligheter fastighetsägare har att välja entreprenörer för olika sopor.
Ordlista och definitioner

Bra med bilaga innehållande ordlista och definitioner. Dessa delar borde redovisas i
avfallsplanen och inte i en bilaga för ökad tydlighet.

Stockholm 2012-08-28
FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

Christer Jansson
VD

Sara Haasmark
Expert förvaltningsutveckling

