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Remiss beträffande förslag till ny avfallsplan för
Stockholms kommun 2021-2024
Avfallsnämnden har, genom Stockholm Vatten och Avfall, tagit fram ett förslag till ny
avfallsplan för Stockholms kommun 2021-2024. Avfallsplanen är ett av kommunens
lagstadgade styrdokument och beskriver nuläge, mål och åtgärdsförslag för
avfallshanteringen Remissförslaget har formats med utgångspunkt i lagstiftning, nationella
och regionala miljömål, stadens miljöprogram och klimathandlingsplan samt hur vi vill att
staden ska se ut framöver I dialog med olika kommunala förvaltningar och bolag samt andra
aktörer under våren har det kommit fram ideer och synpunkter som också bidragit till
förslaget.
Förslaget är i stort en revidering av gällande avfallsplan med fyra huvudmål som sedan brutits
ner till mer detaljerade delmål för planperioden Under delmålen finns exempel på vad
Stockholm Vatten och Avfall och kommunens verksamheter kommer att göra samt förslag på
vad externa aktörer kan göra för att målen ska kunna uppnås.

Material
Förutom att förslaget skickas ut enligt bifogad sändlista finns det utställt på Stockholm Vatten
och Avfalls huvudkontor i Ulvsunda under perioden 13 juli - 28 augusti Adressen är
Bryggerivägen 10 och utställningen är placerad på entreplanet. Kontoret är öppet måndag fredag kl. 07 30 - 16.00 Förslaget finns också på kommunens hemsida.
https://sta rt.stockh ol m/a n si agstavla/

Tidplan
Det slutgiltiga förslaget arbetas fram efter remisstidens slut och läggs fram vid
Avfallsnämnden den 7 december 2020 för att sedan kunna antas av kommunfullmäktige

Remissen
Remissen innebär en inbjudan att lämna synpunkter Dessa ska ha inkommit till
Avfallsförvaltningen Co Stockholm Vatten och Avfall, Registraturet, 106 36 Stockholm eller till
registraturet@svoa.se senast den 11 september 2020. Märk med diarienummer 20NM3
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Upplysningar
Frågor angående förslaget och remisshanteringen besvaras av Jonas Selander Lyckeborg
08-522 135 93, alternativt jonas.selander lyckeborg@svoa.se

Bilagor
Bilaga 1 förslag till avfallsplan för Stockholm 2021-2024
Bilaga 2. sändlista, remissinstanser
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