
 

Arboga  

Synpunkt Svar 

Det är svårt att, för framförallt mindre 
kommuner, kunna avsätta personella resurser 
för att driva och/eller delta i alla de aktiviteter 
och nätverk som avfallsplanen omfattar. Även 
om ”alla kommuner inte behöver göra allt”, 
som VafabMiljö påpekar i 
samrådsredogörelsen, omfattas samtliga 
medlemskommuner av målen och bör då också 
vara delaktiga i att ta fram strategier och 
tidplaner, utföra erforderliga åtgärder samt 
delta i uppföljningar. De flesta kommuner har 
ytterligare mål- och styrdokument som ofta 
gränsar till avfallsplanens område och som är 
specifikt anpassade till respektive kommun. 
Arboga kommun efterfrågar förståelse för 
behovet av resursutrymme för att även kunna 
arbeta med dessa mål och aktiviteter. 
 

Flera av medlemskommunerna uppskattar att 
avfallsplanen är ambitiös och omfattar ett stort 
antal mål. I samband med utställning 
framfördes dock kritik från några kommuner 
som ansåg att planen är för omfattande och 
innehåller för många mål. Vid revidering efter 
utställning togs därför ett antal mål bort.  
Nuvarande förslag till avfallsplan är därmed en 
kompromiss, där antalet mål och aktiviteter 
fortfarande är utformade så att de kommuner 
som vill arbeta intensivt med avfallsfrågor kan 
göra det inom ramen för avfallsplanen. 
VafabMiljö har dock full förståelse för att alla 
kommuner inte har resurser för att delta i 
samtliga projekt och nätverk.  
 

Ekonomiska förutsättningar samt Mål 3.5 I 
avsnittet ”Ekonomiska förutsättningar” nämns 
att kommunerna önskat ett samordnat 
agerande avseende nedskräpning och 
masshantering. Under Mål 3.5 om samordnad 
masshantering, nämns även att ”Samtliga 
kommuner i regionen har efterfrågat ett 
samordnat agerande när det gäller massor i 
regionen och ser gärna att VafabMiljö tar det 
ansvaret.” Arboga kommun har varit tydlig i 
tidigare yttrande, samt vid möten i 
samrådsorganet, att Arboga kommun ej har 
behov av samordnade resurser för 
nedskräpning eller masshantering. 
 

Ett förtydligande görs, där det framgår att 
Arboga inte hör till de kommuner som önskar 
samordning kring nedskräpning och 
masshantering.  

Mål 2.2 Lämna textilier I aktiviteter för mål 2.2 
ska VafabMiljö arbeta med informationsinsatser 
för att öka återanvändningen av textilier samt 
samarbeta med entreprenörer och företagare. 
VafabMiljö påpekar dock att VafabMiljö ej 
kommer att agera själv på marknaden men kan 
bistå kommunerna med att teckna avtal med 
organisationer som samlar in textilavfall. 
Arboga kommun ställer sig frågande till 
kommunens roll och ser det inte som en 
kommunal angelägenhet att ansvara för att 
insamling av textilier sker. 
 

Kommunens roll när det gäller textilinsamling 
gäller exempelvis att upplåta mark till seriösa 
hjälporganisationer som vill ställa upp behållare 
för textilinsamling. Vid behov kan VafabMiljö 
bistå kommunen i detta arbete.  

Mål 2.5 Återanvändning av sopsand  Innan 
anläggningsstrategi för hantering av sopsand 

I framtagandet av strategin kommer 
ekonomiska förutsättningar att beaktas.  
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antas måste de ekonomiska förutsättningarna 
belysas. Rening av sopsand är mycket kostsam i 
dagsläget och varje kommun bör själv kunna 
avgöra hur hanteringen av sopsand ska ske 
utifrån den egna kommunens ekonomiska 
förutsättningar.   
  

Mål 3.5 Hantering av massor  Se ovan under 
”Ekonomiska förutsättningar samt Mål 3.5”. 
Arboga kommun har ej behov av samordnad 
resurs för masshantering. Arboga kommun 
önskar även förtydligan vad VafabMiljö avser 
med samordnat agerande. Innebär detta även 
att alla jord-/schaktmassor ska avlämnas på av 
VafabMiljö anvisad plats? Arboga kommun 
anser inte detta skäligt då kommunen kan 
nyttja den privata marknaden på ett 
kostnadsmedvetet sätt där bl.a. effektiva 
transporter möjliggörs. 
 

De aktiviteter som är kopplade till målet 
innebär att ta fram strategier i nära samarbete 
med kommunerna. Det innebär att det inte 
finns någon risk för att Arboga kommun tvingas 
in i en hantering som inte är önskvärd.   
 
Texten förtydligas.  

Mål 7.1 VafabMiljö samarbetspartner vid 
framtagande av kommunala planer m.m Arboga 
kommun ser inget hinder i att VafabMiljö är en 
remissinstans i kommunens fysiska planläggning 
men efterfrågar VafabMiljös planer avseende 
anpassning av sin verksamhet till befintlig 
infrastruktur och bebyggelse. Speciellt inom 
historiska- och kulturhistoriska miljöer är det 
mycket svårt att öka tillgängligheten för 
avfallshantering och insamling av förpackningar, 
liksom uppnå målet ”inga problematiska 
hämtställen” när mindre kompletterande 
nyproduktioner sker i dessa miljöer. 
 

För att kunna utföra insamling i områden med 
historiska och kulturhistoriska miljöer och 
samtidigt erbjuda en bra arbetsmiljö för 
insamlingspersonalen används idag 
insamlingsfordon som är mindre än 
konventionella insamlingsfordon. Detta 
kommer att ske även i framtiden.  
 
I dessa miljöer finns inga standardlösningar och 
vid kompletterande nyproduktion måste 
avfallslösningar för den specifika platsen hittas i 
samråd mellan VafabMiljö och kommunen. 

Mål 8.6 samordnad hantering av massor  Se 
synpunkt/fråga ovan under Mål 3.5. Arboga 
kommun har ej behov av samordnad resurs för 
masshantering. 
 

Se 3.5 ovan 

Bilaga 5. Mål 8.5, 9.5, 9.6  I bilaga 5 för Målen 
8.5, 9.5 och 9.6 saknas bedömd kommunal 
insats. Efter vad Arboga kommun uppfattar 
krävs även här kommunala resurser och 
avsättning av tid, även om i mindre omfattning. 
 

VafabMiljö tar fram material, men kommunen 
behöver bidra med tid enligt följande:  
8.5: Kommunerna bidrar genom att avsätta tid 
för anställda som ska delta i utbildningen (några 
timmar per år).  
9.5: Kommunerna bidrar genom att låta 
förskolepersonal och barn ta del av 
utbildningspaketet.  
9.6: Kommunen bidrar genom att skolorna 
avsätter lektionstid för besök av 
skolinformatörer.   
 



Detta förtydligas i Bilaga 5.  
 

Mål 6.2 anmälningar om 
nedskräpning/dumpning Varje 
medlemskommun ska själv ta fram mål och 
aktiviteter för Målområde 6-Nedskräpning. 
VafabMiljös förslag till Mål 6.2 utgår eftersom 
målet redan är uppfyllt. 
 

Målet stryks för Arboga. För övriga kommuner 
kvarstår målet, som därmed också kommer att 
redovisas i den sammanställda planen för alla 
kommuner. Där kommer det att framgå att 
Arboga redan uppfyllt målet.  
 

 

Enköping  

Synpunkt Svar 

Enköpings kommun anser att det inte är 
hanterbart att ha så många mål, då kommunen 
har en mängd mål inom olika områden som ska 
planeras, genomföras och följas upp. Inget 
annat övergripande målområde har lika många 
mål som avfall. Målen måste dessutom vara 
uppföljningsbara genom realistiska 
arbetsinsatser för alla inblandade parter.  
Enköpings kommun ser även svårigheter med 
att synka avfallsplanens mål med den 
kommunala målstyrningen på ett tydligt sätt 
utifrån dess nuvarande omfattning.  
 

Flera av medlemskommunerna uppskattar att 
avfallsplanen är ambitiös och omfattar ett stort 
antal mål. I samband med utställning 
framfördes dock kritik från några kommuner 
som ansåg att planen är för omfattande och 
innehåller för många mål. Vid revidering efter 
utställning togs därför ett antal mål bort.  
Nuvarande förslag till avfallsplan är därmed en 
kompromiss, där antalet mål och aktiviteter 
fortfarande är utformade så att de kommuner 
som vill arbeta intensivt med avfallsfrågor kan 
göra det inom ramen för avfallsplanen. 
VafabMiljö har dock full förståelse för att alla 
kommuner inte har dessa resurser.  
 

Mål 1.3 Matsvinnet i kommunala verksamheter 
ska minska med 50 % till 2030 jämför med 
2021.  
Då Enköpings kommun jobbat med att minska 
matsvinnet i flera år kan procentsatsen i målet 
vara svår att nå. Av detta skäl vore det 
välkommet med en skrivning i avfallsplanen 
som tydliggör att kommunerna har olika 
utgångslägen och att måluppfyllelsen kan vara 
svår nå. 
 

Målet kommer att mätas gemensamt för 
medlemskommunerna och eftersom alla 
kommuner inte har kommit lika långt med 
matsvinnsarbetet bedöms målet som rimligt. 
Målet formulerades i samråd med 
representanter för kommunernas 
måltidsenheter vid workshop i juni 2019.  

Mål 3.5 Hantering av massor sker samordnat 
och med ett effektivt resursutnyttjande senast 
2023. 
Här behöver det förtydligas att det inte är 
meningen att alla användbara massor ska köras 
till VafabMiljö anläggningar utan att massorna 
lika väl kan tas omhand i den egna kommunen, 
men att de även kan nyttjas 
kommungränsöverskridande. Som det nu är 
formulerat är det lätt att dra den slutsatsen att 
kommunerna måste lämna över sina massor till 
VafabMiljö. 
 

Detta förtydligas 



Bilaga 5 Avfallsplan Ansvar och kostnader  
Enligt bilagan förväntas kommunen bemanna 
cirka 10-12 projekt och nätverk inom olika 
områden. Det kommer vara svårt för 
kommunen att delta i alla projekt och nätverk. 
 

Kommunen får själv bedöma i vilken omfattning 
man vill delta i projekt och nätverk.  

Det skulle vara bra om mål och aktiviteter låg 
för sig. Det blir lättare att överblicka. 
Avfallsplanen sträcker sig över en lång period 
2020-2030, där mycket kan hända som gör att 
aktiviteter behöver ändras, tas bort eller läggas 
till för att kunna uppnå målen, då revidering av 
planen sker med flera års mellan rum (2023 och 
2026) För att kunna göra detta utan att behöva 
revidera själva måldokumentet föreslås att 
aktiviteter och handlingsplan läggs i en bilaga 
istället för i dokumentet.  
 

Eftersom detta skulle medföra en så stor 
förändring av dokumentet skulle det innebära 
att avfallsplanen åter skulle behöva remitteras 
till kommunerna för granskning, vilket tidplanen 
inte medger. En första revidering av 
avfallsplanen görs 2022 och i samband med 
detta kan förslaget övervägas.  

Förvaltningens sammantagna bedömning är att 
det är för många mål, delmål och aktiviteter, 
Enköpings kommun kommer inte kunna 
prioritera alla. Inte heller kommer kommunen 
mäkta med att delta i alla projekt och nätverk 
som avfallsplanen föreslår.  
 

VafabMiljö har förståelse för att alla kommuner 
inte kommer att kunna delta i alla projekt och 
nätverk.  

 

Hallstahammar  

Bygg och miljönämnden  

Under punkt 1.2 Avgränsningar står att 
VafabMiljö ansvarar för den 
myndighetsutövning som åligger kommunerna 
enligt 15 kap Miljöbalken. Detta med stöd av 
förbundsordningen. Bygg- och miljönämnden 
vill påpeka att det saknas en tydlighet i texten. 
Alla paragrafer i kap 15 Miljöbalken som åligger 
kommunen är inte aktuella. VafabMiljö bör 
därför förtydliga vilka paragrafer i kap 15 som 
förbundet ansvarar för. I första hand är det 
respektive kommuns miljönämnd eller 
motsvarande som har tillsynsansvaret enligt 15 
kap Miljöbalken. Det är viktigt att VafabMiljö 
tydliggör att förbundet tagit över 
myndighetsutövningen gällande 
avfallshanteringen enligt 15 kap och inte 
tillsynen.  
 

Texten förtydligas så att det framkommer att 
tillsynsansvaret ligger kvar på respektive 
kommun.  

Den andra aktiviteten under mål 3.5 anser bygg- 
och miljönämnden att det inte ingår i 
miljöförvaltningens uppdrag att vara med och 
ta fram en strategi för hantering av massor i 
regionen. Denna fråga ingår i 

En strategi för masshantering behöver tas fram. 
Varje kommun kan själv välja om man vill vara 
med i arbetet eller ej. VafabMiljö önskar dialog 
och samarbete i så stor utsträckning som 



miljöförvaltningarnas tillsyn, och det är upp till 
varje verksamhetsutövare själva att säkerställa 
att deras massor hanteras och omhändertas på 
ett korrekt sätt. Det finns också en risk för jäv 
om miljöförvaltningarna är med och tar fram en 
strategi de sedan ska ha tillsyn på.  

möjligt men respekterar om någon kommun 
inte vill vara med.  

Tekniska nämnden  

Tekniska förvaltningen har granskat 
handlingarna och noterar att det finns ett mål 
om att verksamhetsavfallet ska minska. Enligt 
avfallsplanen ska även schaktmassor inkluderas. 
Schaktmassor utgör en betydande del av 
kommunens verksamhetsavfall då det uppstår 
stora mängder i samband med exploatering. 
Tekniska förvaltningen anser således att målet 
kommer att bli mycket svårt att uppnå.  

VafabMiljö delar förvaltningens synpunkt på att 
målet är utmanande att uppnå. Men inte desto 
mindre är det nödvändigt att arbeta med.  

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig i 
ärendet enligt följande: att överlämna skrivelse 
daterad 2019-04-08 inklusive nämndernas 
yttranden som sitt yttrande över Avfallsplan 
2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för 
VafabMiljö Kommunalförbund, enligt en till 
ärendet hörande bilaga, att avfallsplanen 
fokuserar på det som ligger inom Vafabs 
kärnområde, att främja och underlätta 
insamling av avfall och uttjänta varor av olika 
slag, Vafabs affärsfokus ska inte ligga på de 
kommande stegen i förädlingstrappan, såsom 
kommersialisering av återvunna eller 
återbrukade plagg/varor, att planen och målen 
måste renodlas, många av målen är rimliga men 
Vafab har inte ägarskapet kring varken 
genomförande eller uppföljning varvid de blir 
svåra att genomföra, samt att servicemål 
gentemot kund ska införas i planen. 

Se tidigare svar i avfallsplanens 
samrådsredogörelse.  

Kommunstyrelsen beslutar således  
  
att vidhålla sitt tidigare yttrande den 15 april 
2019 samt överlämna nämndernas yttrande 
över Avfallsplan 2020 - 2030, samt uttala 
följande: 

Se ovan 

 
att förslagen till aktiviteter i avfallsplanen ses 
över för att mängden administration inte ökas, 
särskilt inom områdena: Externa certifieringar 
av olika slag, Tillskapandet av flertalet nätverk 
och Ambitionen att skapa strategier i olika 
delar, 

Flera av medlemskommunerna uppskattar att 
avfallsplanen är ambitiös och omfattar ett stort 
antal mål och aktiviteter.  Nuvarande förslag till 
avfallsplan är en kompromiss, där antalet mål 
och aktiviteter fortfarande är utformade så att 
de kommuner som vill arbeta intensivt med 
avfallsfrågor kan göra det inom ramen för 
avfallsplanen. Strategier och nätverk behöver 
skapas för att identifiera utgångsvärden och 



arbetssätt för att nå målen. Tanken med 
nätverken är att samarbete mellan 
kommunerna ska leda till effektivt arbete där 
kommunerna drar nytta av varandra.  
VafabMiljö har dock full förståelse för att alla 
kommuner inte har resurser att delta i alla 
nätverk och aktiviteter.  Avfallsplanen revideras 
redan 2022 och en översyn av externa 
certifieringar, nätverk och strategier görs då. 

att mål 2.1 formuleras om och får följande nya 
lydelse: 2030 ska minst 80 % av invånarna 
uppge att de tycker att det är enkelt att lämna 
saker till återanvändning 

Medveten konsumtion är grunden för att kunna 
minska avfallsmängden. Att främja hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster är ett av 
de globala målen och ambitionen är att 
avfallsplanens mål ska utgå från, bland annat, 
de globala målen.  
 
Målets ordalydelse kvarstår, eftersom det har 
förankrats i samtliga andra medlemskommuner.  
 

att mål 2.2 formuleras om och får följande nya 
lydelse: Senast år 2030 uppger 90 % av 
invånarna att de vet var de ska lämna använda 
textilier för återanvändning och återbruk 

Se svar ovan. 
 
Målets ordalydelse kvarstår, eftersom det har 
förankrats i samtliga andra medlemskommuner. 

att delmålen under 1.4 och 2 tas bort Målen kvarstår, eftersom det har förankrats i 
samtliga andra medlemskommuner. Delmålet 
om papperspåsar gäller hela regionen och 
kommer att uppfyllas även om Hallstahammar 
inte deltar, eftersom arbete redan har inletts av 
verksamhetsutövare på eget initiativ.  

att delmål 3 under mål 7.1 tas bor Avsikten med målet, dvs att det inte ska uppstå 
problematiska hämtställen vid nyproduktion, är 
att planering av ny bebyggelse ska ske så att 
avfall kan hämtas på ett sätt som är säkert för 
såväl den som lämnar som den som hämtar 
avfallet.   
 
Målet kvarstår, eftersom det har förankrats i 
samtliga andra medlemskommuner. 

att skrivningen på sidan 30 gällande skatt ska 
tas bort. 

Avsikten med informationen om skatt är att 
redovisa hur VafabMiljös arbete med 
hushållsavfall respektive verksamhetsavfall 
finansieras och läsaren bör informeras om 
gällande regler, dvs att VafabMiljö inte tar ut 
skatt. Texten nyanseras. 

 

 

Kungsör  

Synpunkt Svar 

Det finns ett antal mål och delmål som baseras 
på vad invånarna tycker och upplever. Av 

Ja, det finns svårigheter med att följa upp 
denna typ av mål. Det är dock viktigt att ta reda 



erfarenhet vet vi att sådana mål kan vara väldigt 
svåra att följa upp och mäta. 
 

på vad invånarna tycker och uppföljning 
kommer att ske med enkät.  

Då det är ett mycket omfattande dokument 
anser kommunen att Kapitel 2 som innehåller 
en framtidsexposé inte är direkt nödvändigt i 
sammanhanget och kan kortas ned eller läggas 
som en bilaga. 
 

Exposén utgår.   

Antalet bilagor är mycket stort och en översyn 
över dessa är önskvärt, det finns anledning att 
tro att alla inte är helt nödvändiga. 
 

De flesta bilagor krävs enligt NFS 2017:2. De 
som inte krävs enligt föreskrifterna är bland 
annat sådana bilagor som kommunerna önskat 
för att förtydliga olika uppdrag eller ansvar. 

Kungsörs kommun ser också att det tydligare 
bör framgå hur uppföljning och utvärdering ska 
gå till, vem som gör uppföljningen samt vilka 
metoder som ska användas. 
 

I kapitel 1.3 beskrivs uppföljningen översiktligt. 
VafabMiljö kommer att ha en samordnande roll, 
men kommunerna måste lämna underlag för 
uppföljning. I bilaga 5 framgår vem som ska 
ansvara för uppföljningen och vilken kostnad 
och insats som kommunen behöver stå för.  I 
många fall tas utvärderingsmetoden fram under 
avfallsplaneperiodens första år.  
 

 

 

Köping  

I kapitel 3 anges det i mål 2.5 att 
"Återanvändningen av sopsand som används i 
kommunerna för halkbekämpning ska öka till 
2026 jämfört med 2020". Vidare 
anges det i aktiviteterna att en 
anläggningsstrategi ska tas fram under 2020 för 
VafabMiljö och att medlemskommunernas 
hantering av sopsand ska inkluderas i 
denna strategi. 
 
Vi anser fortfarande att det varken finns 
miljömässiga eller ekonomiska skäl att 
återanvända sopsanden i någon nämnvärd 
omfattning. En anläggningsstrategi bör 
tas fram men den ska inte bestämma hur 
enskilda anläggningsmaterial hanteras. 
 

Flera kommuner är positiva till målet, som 
därför bör finnas kvar.  
 
De aktiviteter som är kopplade till målet 
innebär att ta fram strategier i nära samarbete 
med kommunerna. Det innebär att det inte 
finns någon risk för att Köpings kommun tvingas 
in i en hantering som inte är önskvärd.   
 
Texten förtydligas. 

I kapitel 3 anges det i mål 3.5 och 8.6 att 
"Hantering av massor sker samordnat 
och med ett effektivt resursutnyttjande senast 
2023". I texten under 3.5 skrivs det 
alldeles för mycket om förorenade massor. Om 
denna text måste vara med så bör 
den stå under en egen rubrik om förorenade 
jordar. 

Texten kvarstår eftersom strategin avses 
inkludera massor av varierande 
föroreningsgrad.  



 

Vi delar uppfattningen att en strategi för 
hantering av massor i regionen behöver 
tas fram men utöver denna strategi behövs 
inget samordnat agerande när det gäller 
masshanteringen i regionen. Det är varken god 
ekonomisk hushållning eller 
miljövänligt med långa transporter över 
kommungränserna så behovet av 
samordning föreligger inte. För ett effektivt 
resursutnyttjande behöver de enskilda 
kommunerna själva hantera massorna på ett 
mellanlager för jord och sten. 
 

De kommuner som önskar kan ingå i 
samarbetet och detaljerna för detta kan 
beskrivas i strategin när den tas fram. 
Kommunerna ska inte behöva delta i 
samarbetet mot sin vilja.   
 
Precis som Köpings kommun så menar 
VafabMiljö att långa transporter inte de flesta 
fall inte är ett miljömässigt eller på andra sätt 
resurseffektivt sätt att hantera massor. 

Under kapitel 5.3 om kommunikation och 
information bör det skrivas mer om 
vikten av en klar och tydlig information till de 
som vill förändra sitt abonnemang. 
 

Ett tillägg i texten har gjorts angående detta. 

 

 

Sala  

Sala kommun efterfrågar ett förtydligande kring 
gränsdragningen för vad som lämnats över från 
kommunerna att hanteras inom 
kommunalförbundet. I miljöbalken likställs inte 
skräp och avfall men eftersom schaktmassor är 
ett verksamhetsavfall så är 
samhällsbyggnadskontoret i Sala kommuns 
uppfattning att ansvaret för massor är 
överlämnat och därför ska resurssättas inom 
VafabMiljö enligt de behov som finns och 
kommer framöver.  

VafabMiljös delar Sala kommuns uppfattning. I 
enlighet med Förbundsordningen är ansvaret 
för kommunalt verksamhetsavfall överlämnat 
till VafabMiljö. För att kunna hantera detta 
ansvar behöver VafabMiljö därför resurssätta 
behoven. Hur detta ska finansieras är dock inte 
en fråga som är löst. Detta kan ju inte 
finansieras med vanliga avfallstaxan, utan 
måste bekostas av kommunerna på något sätt. 
VafabMiljö hade ett förslag om att tillsätta en 
gemensam resurs och att kommunerna skulle 
skjuta till medel till en sådan resurs, men det 
förslaget ströks efter avstämning med 
kommunerna. Beslut angående finansiering har 
inte fattats. En lösning som har diskuterats är 
att lägga alla kostnader på mottagningsavgift 
för det specifika avfallsslaget.  Frågan måste 
dock diskuteras vidare.  

 

 

Västerås  

Kapitel 2 i avfallsplanen tillför inget och bör 
utgå. Kapitlet är endast en framtidsvision med 
gissningar och då dessa inte stöds med mål eller 
aktiviteter i planen bör kapitlet utgå. 
 

Exposén utgår.  



I den omarbetade avfallsplanen har kapitlen 
mål och handlingsplan slagits ihop till ett 
kapitel. Det gör planen mer lättläst och tydlig 
men det finns fortfarande ett behov av att göra 
planen mer strategisk då den blandar stort och 
smått. I vissa fall har också mål och aktiviteter 
blandats ihop, se exempelvis mål 2.3 där det är 
blandat och mål 2.4 där det är tydligt uppdelat 
på mål och aktivitet.  
 

Eftersom detta skulle medföra en så stor 
förändring av dokumentet skulle det innebära 
att avfallsplanen åter skulle behöva remitteras 
till kommunerna för granskning, vilket tidplanen 
inte medger. En första revidering av 
avfallsplanen görs 2022 och i samband med 
detta kan förslaget övervägas.  
 
För mål 2.3 har aktiviteterna tidsatts, det kan 
vara orsaken till att de kan uppfattas som mål. 
Det är dock viktigt att det framgår när 
aktiviteterna ska genomföras.  
 

I tidigare remissvar ifrågasatte staden 
kartläggningen av kommunernas 
verksamhetsavfall som ansågs bli både 
tidsödande och ineffektiv. För en organisation 
av Västerås stads storlek blir denna typ av 
aktivitet omfattande medan den i minde 
kommuner kan bli mer lätthanterad. Denna 
synpunkt kvarstår då det är oklart hur 
kartläggningen ska gå till och vad som omfattas.  
Aktiviteter som är kostnadsdrivande kommer 
endast att kunna genomföras om budget 
tillåter. 

Det avfall kommunen är ansvarig för ska 
inkluderas i en avfallsplan. I dagsläget är det 
oklart vad kommunerna ger upphov till för 
verksamhetsavfall och i vilka mängder. Denna 
information behöver tydliggöras.  
 
Enligt Förbundsordningen är VafabMiljö 
ansvarig för kommunens verksamhetsavfall om 
det inte undantagits. Både kommunen och 
VafabMiljö behöver information om vad det är 
för avfall som avses och vilka mängder. 
 

I sammanfattningen står det att ”VafabMiljö 
kommunalförbund har tagit över ansvaret för 
den strategiska planeringen... samt den 
myndighetsutövning som åligger kommunerna 
enligt 15 kap Miljöbalken från 
medlemskommunerna”. I samrådsredogörelsen 
står att det ska förtydligas att tillsynsansvaret 
ligger kvar hos kommunerna, vilket inte är 
ändrat. 
 

Förtydligandet är nu inskrivet.  

En aktivitet handlar om att det ska finnas en 
fritidsbank i varje medlemskommun (sidan 17). 
Detta finns redan i Västerås och är en fråga för 
varje kommun om man vill införa eller inte. 
Aktiviteten bör ändras till att VafabMiljö ska 
driva frågan om en fritidsbank i varje kommun 
men inte att det måste finnas. 
 

Målet angående fritidsbanken utgår.   

När det gäller återanvändning är det inte 
VafabMiljö eller kommunernas uppgift att sälja 
begagnade möbler, kläder och andra saker som 
västmanlänningar lämnar till återanvändning. 
Det ska vara en möjlighet som ges till företag, 
organisationer och civilsamhället 

VafabMiljös roll är att samla in avfall och 
erbjuda insamling av material till återbruk. 
Avsikten med att främja återbruk är inte att 
VafabMiljö eller kommunen ska sälja 
begagnade kläder eller andra saker.  

På sidan 18 anges att Västerås har ett system 
för återanvändning av bland annat möbler 

Texten har uppdaterats.  



under utveckling. Denna verksamhet är nu 
igång under namnet Returfabriken så ”under 
utveckling” kan strykas från texten. 

Mål 3.4 på sidan 22 om biokol känns inte riktigt 
klar. Här saknas tydliga aktiviteter för att nå 
målet. 

En aktivitet läggs till:  
Ett underlag för att belysa förutsättningarna för 
att etablera en biokolsanläggning tas fram. 
VafabMiljö ansvarar för detta, ingen 
arbetsinsats behövs från kommunerna.  

Västerås stad vill också belysa vikten av att få 
delta i framtagandet av strategin för hantering 
av massor samt anläggningsstrategin när det 
gäller hantering av sopsand då staden ser stora 
utmaningar med hanteringen av dessa och en 
samordning i regionen kan effektivisera 
hanteringen. Detta får dock inte göras så att det 
blir ekonomiskt ofördelaktigt för kommunerna. 
VafabMiljö har ett uppdrag att effektivisera sin 
verksamhet och hålla låga avfallstaxor. Taxornas 
nivå ska dock göra det möjligt att hålla en god 
kvalitet på den taxefinansierade verksamheten 
samt möjliggöra att avfallet klättrar i 
avfallstrappan. 

Västerås stad är, liksom övriga 
medlemskommuner, varmt välkomna att delta i 
arbetet med att ta fram strategin för hantering 
av massor.  
 
Hantering av massor måste skiljas från arbetet 
med taxefinansierad avfallshantering. Detta är 
två helt separerade verksamhetsgrenar.  

Det behöver också poängteras att flertalet av 
aktiviteterna i avfallsplanen är tillkommande 
arbetsinsatser som inte utförs i kommunen idag 
och som är svåra att bedöma hur omfattande 
de blir. Här kommer resurser i form av arbetstid 
eller pengar behöva tillföras i kommunen för att 
aktiviteterna ska kunna genomföras.   

En uppfattning om kommunernas ansvar och 
delaktighet kan fås i avfallsplanens Bilaga 5 
(Ansvar och kostnader), samt i Bilaga 5 i 
handlingarna till direktionen (Kommunens 
deltagande i aktiviteter).   

Aktiviteten på sidan 15 om att 
dagligvaruhandlare ska använda 
matavfallspåsar istället för plastpåsar för frukt 
och grönt ska utgå. 

Delmålet om papperspåsar gäller hela regionen 
och kommer att uppfyllas även om Västerås 
inte deltar, eftersom arbetet redan har inletts 
av verksamhetsutövare själva. Aktiviteten 
kvarstår därför. 
 

Meningen på sidan 30 ”Det är inte möjligt för 
VafabMiljö att ta ut skatt från kommuninvånare 
då denna befogenhet inte är överförd till 
kommunalförbundet.” ska utgå 

Avsikten med informationen om skatt är att 
redovisa hur VafabMiljös arbete med 
hushållsavfall respektive verksamhetsavfall 
finansieras och läsaren bör informeras om 
gällande regler, dvs att VafabMiljö inte tar ut 
skatt.  Men texten formuleras om något så det 
inte uppfattas som om VafabMiljö vill ta ut 
skatt. Det är inte möjligt.  

 


