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Miljövårdsrådets yttrande 

Miljövårdsrådet noterar att målet om ” Hållbar och säker avfallshantering” som 

beskrivs på sid 2 i dokumentet Avfallsplan 2021-2026 kopplas till målet för 

Nacka Kommun om ”Stark och balanserad tillväxt”. I begreppet stark och 

balanserad tillväxt vore det konstruktivt om begreppen förtydligades och 

tolkades på så sätt att det är en miljömässigt hållbar utveckling som avses 

med orden ”stark och balanserad tillväxt”. Annars finns risk att tillväxtkrav 

med sammanhängande exploatering ställs mot miljökrav. 

Miljövårdsrådet vill understryka att vid planeringen är avfallshierarkin ett 

viktigt instrument för prioriteringar. Prio ett är då att minimera avfallet. 

Första steget är ofta vid konsumtionstillfället, hur väljer konsumenten produkter. 

Hur är produkterna förpackade, kan jag avpassa inköpet så att det inte uppstår 

svinn, är förpackningen lätt att återvinna. Att lära sig ta hand om råvaror på ett 

resurseffektivt är bra, därefter är det viktigt med metoder att ta hand om det 

svinn som trots allt uppstår på ett bra sätt. Här behövs fler konkreta förslag på 

insatser. För exempel se t ex www.retuna.se som ett kretsloppscenter i 

Eskilstuna med tillhörande återbruksgalleria. 

För att få ett bra engagemang i avfallsfrågor hos kommuninvånarna ska det 

självklart vara enkelt att göra rätt. Sorteringsstationer och kretsloppscentraler  
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eller andra anordningar ska upplevas trygga och det ska råda god ordning där 

med väl dimensionerade behållare.  

De röda siffrorna i handlingsplanens nyckeltal visar att i Nacka hamnar elavfall, 

matavfall, förpackningar och returpapper i alltför hög grad bland vanliga sopor. 

Åtgärder behöver göras för att underlätta för hushållen att lämna sådant i sorterat 

skick nära bostaden." 
 

Deponi 

Under delmål 3.6 i  den föreslagna avfallsplanen anges att minst två av de högst 

prioriterade deponierna ska utredas och riskvärderas med avseende på läckage 

och påverkan på grund- och ytvatten. Det är oklart om samtliga deponier 

riskklassats, men det förefaller finnas åtminstone 9 stycken som kan anses 

riskfyllda vilka kräver noggrann undersökning, tillsyn eller andra åtgärder. 

Nacka miljövårdsråd skulle vilja veta vad som hindrar en högre ambitionsnivå 

för deponiåtgärder än de två som målsatts. 

 

Jan Åman 

Detta remissvar läggs på webben som  

http://www.nackamiljo.se/avfallsplan2021-2026.pdf 
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