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Täby kommun 

sbn@taby.se 

Synpunkter från Täby Naturskyddsförening (TNF) på avfallsplan 
2021-2032 i SÖRAB:s nio medlemskommuner. 

TNF tycker att planer och målområden är mycket bra och avstämda med Agenda 2030, EU-

regler och svenska mål. Vi tycker även att dokumentet signalerar en hög och nödvändig 

ambitionsnivå. En del etappmål anges i utställningsmaterialet och vi anser att de ska vara 

mätbara, att de utvärderas och att åtgärder vidtas så att slutmålet uppnås 

Att planen involverar samverkan mellan flera aktörer i vårt samhälle såsom kommunens 

verksamheter, invånare, producenter samt övrigt näringsliv och skolor ser vi som ett stort steg 

i rätt riktning. 

För att nå de ambitiösa mål som beskrivs krävs tydliga och konkreta handlingsplaner och en 

utförlig och kreativ kommunikationsplan inklusive tidsplaner och reglerad ansvarsfördelning. 

Som påpekas i avfallsplanen är det viktigt att avfallsflödet lyfts fram i den kommunala 

planeringen. Täby kommun ska under året börja arbeta med en nyöversiktsplan och TNF 

anser att avfallsbehandlingen måste få en framträdande roll i den, inte minst på grund av den 

strukturomvandling som pågår från ett huvudsakligen villasamhälle till en kommun med 

områden av mer stadskaraktär. Sortering och transporter av avfall bör också tas upp i 

detaljplaner och avse både byggskedet och det färdiga projektet. 

Hur ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna ser ut är i många fall reglerat genom lagar 

och regler eller genom kontrakt, som mellan SÖRAB och respektive kommun. I andra fall 

saknas bindande regler eller så är de svåra att uppfylla.  

Ansvaret för att de olika avfallsflödena ska fungera ligger på kommunerna. Vi konstaterar att 

de flesta av målen i den avfallsplan som nu ska avslutas inte kommer att uppfyllas till fullo.  

Många avstår från källsortering på grund av att insamlingsställena ligger långt bort eller känns 

för skräpiga. Det är viktigt att lokalbehovet för sorterat avfall utreds och åtgärdas senast 2023 

(etappmål 1.1.1) för att alla invånare och verksamheter snabbt ska få tillgång till väl 

fungerande system för avfall. I annat fall kommer det att vara mycket svårt att uppnå 

slutmålet 2032 om att restavfallet ska innehålla 90 procent mindre mängd material med 

producentansvar. 

Kriterier som bör förtydligas 

Under kapitlet ”Strategier” återfinns följande text: 

"Att kommunen och SÖRAB ställer krav i upphandlingen av varor, material och tjänster som 

ger mindre negativ inverkan på miljö och klimat."  

Begreppet ”mindre negativ inverkan” som återfinns på ett flertal ställen i planen, måste 

specificeras. Vad betyder det? Mindre än vad? 

Kanske det istället borde stå ”minsta negativa inverkan” eller ”lägst negativ inverkan”. 
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Utsortering av matavfall måste öka 

Den nya maskinella sorteringsteknologi (NIR*¹) som är under byggnation av SÖRAB kräver 

ökad utsortering av matavfall för att kunna fungera på ett optimalt sätt.  

Med optimalt menas att avfallet i möjligaste mån inte ska vara kontaminerat av blött 

matavfall. Matavfall, förpackningar och tidningspapper lämnas ofta i hushållssoporna i Täby 

trots att andra möjligheter finns. Motivationen att separera matavfallet från restavfallet ska 

höjas genom ökad information enligt planen. Önskvärt resultat kan kanske uppnås på frivillig 

väg i synnerhet genom justeringar av hämtningsavgifter både för hushåll och verksamheter. 

Men för att uppnå ett bra utfall av justerade avgifter måste information om detta nå ut till 

invånare och verksamheter. 

Nedskräpning i offentlig miljö 

Under rubriken ”Nedskräpning i offentlig miljö” (bilaga Nulägesbeskrivning kap 1.5 sid 23), 

beskrivs samarbetet med HSR, Håll Sverige Rent. Vi ser fram emot att Täby kommun 

beslutar att bli medlem i HSR.  

Det är viktigt att även satsa på den offentliga miljön runt om i Täby för att invånarna ska 

känna trivsel. Detta gäller även kommunens grönområden och längs stränderna vid 

kommunens sjöar och kust. 

 

 

Täby den 24 mars 2020 

Styrelsen för Täby Naturskyddsförening 

Kontaktuppgifter: 

Täby Naturskyddsförening, c/o Kathrin Wemgård, Armébacken 16, 187 64 TÄBY  

kathrin_wemgard@yahoo.se  eller  taby.krets@naturskyddsforeningen.se 

 

 

 

 

 

 

 

*¹) NIR, Near Infra Red, optisk avläsning av material för att sortera ut plast och metall från restavfallet. 
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