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Remissvar Avfallsplan 
 

Generella tankar 
 Bra med långsiktigheten i planen. 

 Bra med tydliga och höga målsättningar. 

 Viktigt att den följs upp löpande och revideras vid behov.  

 Några viktiga punkter att ha med sig framåt är följande. 

o Nya förpackningsförordningen 

o Eventuellt nytt insamlingssystem 

o Vägning/icke vägning av avfallet. 

 

Avfallsplan 2020-2030 

Målbilder 1 
Punkt 1: 

Samordningstjänster liknande den som nämns behöver skattefinansieras och kan inte finansieras 

via avfallstaxan, enligt avfallsförordningen. Reko Sundsvall har till uppgift att arbeta med 

beteendeförändring utifrån sitt verksamhetsuppdrag, vilket är en viktig uppgift.   

Punkt 13: 

Bra tanke för att få in avfallsminimeringen i ett tidigare skede istället för att bara försöka hantera 

avfallet när det uppstått. Frågetecken kring hur det ska följas upp på ett bra sätt.  

Punkt 14: 

I dagsläget går det att följa upp mängderna hushållsavfall per verksamhet tack vare att vi har ett 

vägningssystem för sophämtningen. På sikt kan denna dock tas bort på grund av ett eventuellt 

införande av till exempel fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper, vilket gör att 

det blir svårare att följa upp per verksamhet. Viktigt att ha med det i tankarna. 

Punkt 19: 

Vi ställer oss tveksamma till att styrelsen för Reko Sundsvall står som samordningsansvariga när 

huvudfokus är verksamhetsavfallets renhet. Här skulle det passa bättre om det var styrelsen för 

Sundsvall Energi som stod som ansvariga. 
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Målbilder 2 
Avsnitt 2.1: 

Målbilden att mängden insamlade förpackningar och tidningar ska minska blir felaktigt. Vi bör 

istället fokusera på att minska mängden inköpta varor, tidningar med mera. Samtidigt ska vi se till 

att allting blir insamlat istället för att hamna i restavfallet.  

Punkt 23: 

Bra att det här kravet ställs och att det följs upp. 

Avsnitt 2.2, punkt 24: 

Här är vi tveksamma till att styrelsen för Reko Sundsvall kan stå som ansvariga. Enligt den nya 

förpackningsförordningen så är det producenterna som ansvarar för att ett system för 

bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper inrättas i varje kommun. Det är således 

utanför vår kontroll, både hur och vilket insamlingssystem som väljs. Vi ska däremot inarbeta det i 

verksamheten för att stötta producenterna i övergången till det kommande systemet. 

Målbilder 3 
Avsnitt 3.1 

Punkt 24: 

Se föregående kommentar. 

Punkt 27: 

Ett tillägg till målet bör vara ”där det är genomförbart”. Det finns en hel del långväga transporter 

som idag inte går att få fossilfria på grund av att det till exempel inte finns någon möjlighet att 

tanka fordonsgas på tillräckligt nära avstånd. Ytterligare tillägg är att vi inte har fossilfri 

fordonsgas att tillgå i Sundsvall, den blandas fortfarande ut med naturgas. Ett inte helt enkelt mål 

att uppnå utan att det blir väldigt kostsamt för verksamheterna. 

Framtida avfallshantering och avfallsflöden 
På sidan 21 under beskrivningen av framtida avfallshantering och avfallsflöden finns följande 

beskrivning 

”Under de senare åren har ett antal kommuner, både stora och små, börjat se över möjligheterna till att 

återigen ta hand om sophämtningen i egen regi. För de mindre kommunerna är anledningen brist på 

konkurrens mellan entreprenörer och för de större är det bristande kvalitet från marknadens sida.” 

Meningen ”För de mindre kommunerna är anledningen brist på konkurrens mellan entreprenörer och  

för de större är det bristande kvalitet från marknadens sida.” kan med fördel bytas ut till följande mer 

fylliga beskrivning från vår branschorganisation Avfall Sverige: 

”Ett skäl till detta kan vara bristande konkurrens och svårigheten att få in anbud. Upphandlings-

myndigheten och Konkurrensverket släppte i januari en omfattande rapport - Statistik om offentlig 

upphandling 2018. Den visar att antalet anbudsgivare per upphandling generellt fortsätter att minska, 

samtidigt som antalet upphandlingar med bara en anbudsgivare fortsätter att öka.  
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Om man backar 20 år bakåt i tiden till 1998 var det en ganska jämn fördelning av egen regi och 

entreprenör. 10 år senare 2008 utgjorde egen regi 25 procent och 2018 är siffran 36 procent för egen 

regi. Frågan är om detta är en trend som kommer att fortsätta.” 

 

Bilaga 1, föreskrifter för avfallshantering för Sundsvalls kommun 
Under punkten Betalning och information, paragraf 7:  Här bör det framgå att det i avgiften även 

ingår administration, fritt avlämnande av grovavfall, elavfall och farligt avfall på 

återvinningscentralerna. 

Under punkten Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning, paragraf 13: 

Här används benämningen ”små avloppsanläggningar”. Det bör istället stå enskilda 

avloppsanläggningar för att undvika missförstånd. 

Under punkten Anläggande, paragraf 14: Här används återigen benämningen ”små 

avloppsanläggningar” och bör ändras till enskilda avloppsanläggningar. 

Under punkten Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar, punkt 17: Här används 

återigen benämningen ”små avloppsanläggningar” och bör ändras till enskilda 

avloppsanläggningar. 

Bilaga 1a, föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall  
Under punkten som gäller kasserade bilbatterier behöver det läggas till att det även kan lämnas 

till återförsäljare. 

Bilaga 1b, föreskriftsbilaga för hämtning av avfall 
Under punkt 3, hämtning från fritidsboende står det nu att det hämtas från mitten av maj till 

mitten av september. Här ska det istället stå ”från och med maj till och med september månad”. 

 

 

På uppdrag av Reko Sundsvall ABs styrelse 

 

 

 

Anneli Wikner 

VD, Reko Sundsvall AB 


