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§ 162 Remiss: Avfallsplan 2020-2030 KS 2018/330
Sammanfattning

Haninge kommun har fått SRV:s förslag till Avfallsplan 2020-2030
på remiss. Stadsbyggnadsnämnden skall lämna yttrande till
kommunstyrelseförvaltningen senast den 19 oktober 2018.
Förvaltningens synpunkter

Stadsbyggnadsförvaltningen har valt att lämna synpunkter på
Avfallsplanen 2020-2030 del 1 (Avfallsmål och åtgärder) och del 3
(Nedlagda deponier) i syftet att förstärka långsiktigheten i arbetet
med att nå ett mer resurseffektivt samhälle.
Del 1: Avfallsmål och åtgärdsområden
1. Förebygga avfall
För att uppnå målen innehåller avfallsplanen en rad åtgärder. Det
handlar om allt från information till fastighetsägare och företagare
till aktiviteter på skolor och äldreboenden etc. Det är bra om
Avfallsplanen förtydligar för varje kommun vilken enhet eller
nämnd som är ansvarig för att driva och följa upp dessa aktiviteter.
8. Nedskräpning svårt att följa upp
I dagsläget registrerar man inte grad av nedskräpning som sker i
olika områden. Det är därför svårt att följa upp resultatmålet. För
att kunna göra kartläggningar och inventeringar krävs stora
resurser. Vår bedömning är att målet för att minska nedskräpning
kan mätas på ett annat sätt än det som anges i Avfallsplanen.
Kommunens avfallsansvarig får ofta klagomål i samband med
nedskräpade områden. Detta borde vara en bra utgångspunkt för att
följa upp minskning av nedskräpning och behov av platsbesök
p.g.a. nedskräpning.
Generellt - information- och kommunikation
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt till alla föreslagna
aktiviteter. Vi ser dock att de olika aktörerna bör samverka med
varandra för att driva vissa kampanjer. Kampanjerna kan drivas vid
olika event som sker i respektive kommun.
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Del 3 : Nedlagda Deponier
På sidan 11 anges de deponier som finns i Haninge kommun. Dock
står i rubriken att dessa deponier finns i Botkyrka kommun.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden
godkänner förvaltningens synpunkter ovan och överlämnar till
kommunstyrelseförvaltningen för slutligt remissvar till SRV
återvinning AB.
Underlag för beslut

- Missiv 2018-261 Avfallsplan 2020-2030.
- Uppföljning föregående avfallsplan JUNI 2018 remissversion.
- Avfallsplan 2030 del 1, juni 2018 remissversion.
- Avfallsplan 2030 del 2, juni 2018 remissversion.
- Avfallsplan 2030 del 3, juni 2018 remissversion.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt
eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt
eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt
eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KS/KF
För kännedom: VA-avd
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