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Inbjudan till samråd 
2020-09-29

Dnr NTN 2017/444

Enligt sändlista

Samråd och utställning av ny renhållningsordning för
Nacka kommun

Ett förslag till ny renhållningsordning för Nacka kommun har tagits 
fram, som omfattar en ny avfallsplan och reviderade 
avfallsföreskrifter. Den nya avfallsplanen visar inriktningen på 
kommunens avfallsarbete under perioden 2021-2026. 
Avfallsföreskrifterna anger hur det kommunala avfallet ska 
hanteras. Samråd och utställning om förslaget till ny 
renhållningsordning för Nacka kommun pågår från den 29 
september till och med den 10 december 2020.

Arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen har pågått sedan 2019. 
Förberedande samråd om innehållet i den nya avfallsplanen har skett 
genom ett antal workshoppar och möten med olika delar av kommunen 
inom olika områden såsom återbruk, matsvinn i skola och förskola, 
avfallsförebyggande och materialåtervinning i kommunala verksamheter, 
avfallsfrågor i stadsbyggnadsprocessen och nedskräpning. Kontakter har 
även tagits med externa aktörer (företag, organisationer, kommuner och 
länsstyrelsen). Därefter har ett förslag till avfallsplan utarbetats utifrån 
gällande lagstiftning och de mål och styrdokument som finns inom området.
Som en del i arbetet med den nya avfallsplanen har en miljöbedömning 
genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Avfallsplanen innehåller förslag på fyra huvudmål, femton delmål och 49 
åtgärder för planperioden 2021-2026. I huvuddokumentet beskrivs målen. I 
handlingsplanen beskrivs åtgärderna och hur mål och åtgärder ska följas 
upp. För varje åtgärd finns en ansvarig nämnd. I bilagan till 
handlingsplanen beskrivs åtgärderna mer utförligt. Där anges även vilken 
del av nämnden som berörs av åtgärden. 

Vad det gäller avfallsföreskrifterna så avser ändringarna bland annat 
anpassningar till ändringar i miljöbalken från 1 augusti 2020 som innebär 
att begreppet hushållsavfall ersätts av kommunalt avfall samt att 
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kommunens ansvar tydliggörs och utökas till att gälla fler avfallsslag. I 
övrigt föreslås vissa justeringar av tömningsintervall för vissa avfallsslag.

Granskningstid
Samråd och utställning om förslaget till ny renhållningsordning för Nacka 
kommun pågår från den 29 september till och med den 10 december 2020. 
Synpunkter önskas särskilt på förslagen till åtgärder. Behöver de 
omformuleras? Finns det behov av ytterligare åtgärder?

Dokumenten
Förslaget till renhållningsordning består av två delar; avfallsplan och 
avfallsföreskrifter.

Förslaget till avfallsplan utgörs av följande dokument:
 Avfallsplan 2021-2026 (beskriver målen)
 Handlingsplan (beskriver åtgärderna och hur mål och åtgärder ska 

följas upp)
 Lagstiftning, mål, planer och styrdokument
 Nuläge och framtida bedömning
 Uppföljning avfallsplan 2020 
 Nedlagda deponier
 Miljökonsekvensbeskrivning

Dokumenten finns på www.nacka.se/avfallsplan

Utställningslokaler
Förslaget till ny renhållningsordning för Nacka kommun finns tillgängligt 
för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. 
Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna 
finns även tillgängliga samma period på alla bibliotek i Nacka, under de 
tider biblioteken har öppet.

Upplysningar
Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till avfallshandläggare 
Catarina Östlund telefon 072-887 18 04, e-post: catarina.ostlund@nvoa.se

Synpunkter
Synpunkter på förslaget lämnas till:
avfallsplan2026@nacka.se eller till:
Nacka kommun
Natur- och trafiknämnden NTN 2017/444
131 81 Nacka
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Fortsatt arbete
Efter samråd och utställning kommer inkomna synpunkter att arbetas in i 
den nya avfallsplanen och de reviderade avfallsföreskrifterna. Därefter 
kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om den nya 
renhållningsordningen under våren 2021.

Catarina Östlund, Nacka vatten och avfall

På uppdrag av Natur- och trafiknämnden
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Sändlista

Nacka kommun:
 Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsens miljöutskott
 Arbets- och företagsnämnden
 Fritidsnämnden
 Kulturnämnden
 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 Socialnämnden
 Utbildningsnämnden 
 Äldrenämnden
 Nacka vatten och avfall AB
 Nacka Energi AB

Länsstyrelsen i Stockholms län
Tyresö kommun
Värmdö kommun
Stockholm vatten och avfall

El-kretsen
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Svenska Transportarbetareförbundet avd. 5
Återvinningsindustrierna

Cija tank AB
Lybab
SRV Återvinning AB
Stena Recycling
Stockholm vatten och avfall
SÖRAB
Urbaser

Bostadsrätterna
Fastighetsägarna i Stockholm
Hyresgästföreningen i Storstockholm
Rikshem
Stena fastigheter
Villaägarnas riksförbund, region ABC
Wallenstam

Emmaus second hand
Human Bridge/Lindra Second Hand
Myrorna
Röda korset
Recycling Partner
Stadsmissionen
Youth and care
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Atlas Copco
Atrium Ljungberg
Bygg-Ole
Clas Ohlson
Elgiganten
Maxi ICA Stormarknad
Rodamco
Skepparholmen

Boo natur- och miljövänner
Nacka miljövårdsråd
Naturskyddsföreningen Nacka
Saltsjöbadens naturskyddsförening
Stiftelsen Håll Sverige Rent


