
Mail till:
avfallsplan@sorab.se

Synpunkter på avfallsplan Järfälla

Naturskyddsföreningen i Järfälla har studerat avfallsplanen med tyngdpunkt på Järfälla 
kommun och vi har några frågor och synpunkter.

Planens lyckliga genomförande är till stor del beroende på invånarnas attityd till avfall och 
beredskap att i ökad omfattning svara för och utföra sortering av avfall. Detta har för Sveriges 
del lyckats väl. I få länder torde det finnas ett sådant engangemang för avfall som i Sverige.
Om inte det engangemang kan bibehållas eller ännu hellre förstärkas riskeras avfallsplanen att 
inte kunna förverkligas. Vi ser det som en risk. Vilka åtgärder kan sättas in om situationen 
utvecklas negativt?

Resursinsatser för att uppnå målen har kvantitativt beskrivits. Mål 6, Materialåtervinningsmål 
minst 50 % från hushållen, utmärker sig genom  att det som enda mål har tilldelats omdömet 
*** (= stor resursinsats och därmed kostnader). Nyttan av  insamling av hushållens matavfall 
bör kunna beskrivas så att det klart framggår om de extra insatserna är försvarbara. Nuvarande 
förfarande ger energi i form av värme, kyla och ev el. Insamling av matavfall som egen 
fraktion ger energiprodukten biogas användbar som fordonsbränsle samt rötslam. Om 
avfallsplanen skall avgöra hur matavfallet skall hanteras för olika kategorier av fastigheter 
och verksamheter bör underlaget klart visa att både ekonomi och miljöegenskaper tveklöst är 
bäst för det föreslagna alternativet. Med stöd av gjorda undersökningar, se tex 
www.profu.se/reportCewep.pdf, är det för satsning på biogas väsentligt att  insamlingssystem 
och fraktionens renhet kan säkerställas. Vi anser därför att kompletterande analyser behövs 
för att avgöra rimligt mål för andel matavfall som ska gå till biogas. 
Därför anser vi att  utsortering av hushållens matavfall på ett mer genomarbetat sätt bör 
presenteras under miljökonsekvenser. Med bästa tillgängliga teknik bör miljökonsekvens 
inklusive klimat jämföras med nollalternativet eller andra möjliga alternativ. Vi tror att 
entydiga resultat som tydligt visar att extra resurser är väl avvägda underlättar ett 
genomförande genom att acceptans då redan vunnits. 

http://www.profu.se/reportCewep.pdf
mailto:avfallsplan@sorab.se


Vi saknar en benchmarking studie. Med det underlag som finns från de olika ingående 
kommunerna med olika lösningar på delar av avfallshanteringen bör det vara möjligt att 
förklara vilka förändringar som är lämpliga i Järfälla.

Placering av återvinningsstationer inom kommunen är en fråga som ofta kommer upp. Det 
kan förväntas att detta område tagits upp i avfallsplanen.

Med vänlig hälsning
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