Bilaga 1. Uppföljning av åtgärderna
Mål 1 Avfall och matsvinn förebyggs
Åtgärd

Nämnd/
bolag

Bedömning,
kommentar

1. Informera och engagera hushållen om hur de kan
minska avfallsmängderna och matsvinnet.

NVOA

2. Samverka med livsmedelsbutiker och restauranger för
minskat matsvinn.

NVOA

3. Öka insamling och utsortering av grovavfall till
återanvändning.

NVOA

4. Utreda och ev. införa insamling av byggmaterial för
återanvändning på kretsloppscentralerna

NVOA

Minimeringsmästarna,
information BRF:er,
webben, soc medier.
Maxi ICA Stormarknad
deltagit i Minimeringsmästarna. Kontakter med
fler livsmedelsbutiker
kommer tas under 2022.
Utökad mobil KLC
med återbruk. Samverkan
cykelreparatörer.
Insamling byggmaterial
för återbruk på Östervik
KLC.

5. Tillhandahålla återbrukat material från
kretsloppscentralerna tillförskolor och skolor

NVOA

6. Utveckla och främja möjligheter till att återanvända,
låna, hyra, reparera i samverkan med bostadsföretag och
aktörer i näringsliv och civilsamhälle

NVOA

7. Öka insamlingen av textil till återanvändning

NVOA

8. Etablera fritidsbank.

FRN

9. Arbeta med att förebygga avfall och minska matsvinnet i
stadshuset och kommunalt finansierade verksamheter.

KS

10. Införa intern bytestjänst för möbler och annan
utrustning.
11. Ta fram vägledning för återanvändning i stadshuset
och i kommunal produktion.

KS

12. Ta fram riktlinjer/krav för avfallsförebyggande för
olika inköpskategorier.

KS

KS

Utlämning till skolor
och förskolor 4 ggr per år.
Samverkan med flera
nya aktörer såsom Atrium
Ljungberg, återbruksevent
och superloppmarknad i
Sickla.
Tre ideella
organisationer samlar in
textil i Nacka.
Diskussioner pågår.
Under året kommer
verksamheterna behöva ta
fram uppgifter om
uppkomna avfallsmängder.
Ska införas under våren
2022.
Information om
Rekomos tjänst återbruk
av möbler, i övrigt inget
planerat.
Avfallsplanen som
styrdokument ska lyftas i

13. Möjliggöra styrning mot val som främjar avfallsförebyggande vid e-handel.
14. Använda miljötillsyn och information som styrmedel
för att förebygga avfall och minska matsvinnet.
15. Utforma avfallstaxan så att den styr mot
avfallsminskning.
16. Samarbeta med närliggande kommuner.

KS

planer som ska tas fram för
olika inköpskategorier.
Kan utvecklas.

MSN

Inget planerat.

NVOA

Differentierad taxa för

NVOA

olika kärlstorlekar
Samarbete med Tyresö i
Minimeringsmästarna,
samarbete Tyresö och
Värmdö kring insamling
returpapper och för
biologisk behandling av
matavfall.

Mål 2 God service, tillgänglig insamling och engagerade nackabor
Åtgärd

Nämnd/
bolag

Bedömning,
kommentar

17. Information om sortering och återkoppling av
miljönytta samt uppföljning genom attitydundersökningar.

NVOA

Återkommande
nyhetsbrev till BRF:er,
årliga attitydundersökningar.

18. Utveckla avfallstjänsterna så att de är kundanpassade,
tillgängliga och utförs med hög kvalitet, bland annat
genom digitala tjänster.
19. Nacka vatten och avfall, entreprenörer, kommunen
och fastighetsägare arbetar tillsammans för att
avfallsutrymmen är trygga och tillgängliga både för
användare och utförare.
20. Samarbeta aktivt med insamlingssystem för
förpackningsavfall.

NVOA

Bl.a. utveckling mobil
KLC, fler platser och tider.

NVOA

Löpande arbete, särskilt
fokus vid nybyggnation.

NVOA

21. Informera fastighetsägare till flerbostadshus om
möjligheter att införa bostadsnära insamling av
förpackningar.
22. Genomföra avfallsutredningar i relevanta
stadsbyggnadsprojekt.
23. Ställ krav på utrymmen för avfallshantering och
avfallsförebyggande vid markanvisning och tecknande av
exploateringsavtal.
24. Samlad planering mellan bostadsprojekten för att
samordna infrastrukturen för avfall.

NVOA

Löpande möten med
FTI. Kontakter med TMR.
Inväntar beslut från
regeringen i frågan om
fastighetsnära insamling.
En avfallsutredning på
gång (Tryckluftsfabriken)
Frågan utreds.

KS
KS

KS

Övergripande planering
saknas, varje projekt
hanteras separat.

25. Tydliggöra ansvar för drift och investering av stationär
sopsug.

KS

NVOAs styrelse har
beslutat om
huvudmannaskap, men
styrning i projekten behövs
för att stationär sopsug ska
byggas.

26. Utred källsortering i offentliga papperskorgar

NTN

Konsultutredning
genomförd.

Åtgärd

Nämnd/
bolag

Bedömning,
kommentar

27. Insatser för att öka anslutning till matavfallsinsamling
genom fortsatt information och miljöstyrande avfallstaxa.

NVOA

28. Öka utsortering av matavfall hos befintliga
matavfallskunder.

NVOA

29. Etablera en permanent kretsloppscentral.
30. Förbättra servicen för grovavfall och sortera ut fler
materialslag till materialåtervinning.

NVOA
NVOA

Kampanjer vår och
höst i syfte öka
anslutningsgraden, kontakt
med kunder som saknar
abonnemang.
Plockanalys 2021 visar
att andelen matavfall som
finns i restavfallet hos de
som sorterar matavfall har
minskat.
Utredning pågår.
Insamling av frigolit på
Östervik KLC har införts.

31. Utreda möjligheter till att lämna grovavfall på valfri
kretsloppscentral inom Stockholms län.

NVOA

32. Förbättra servicen för insamling av farligt avfall.

NVOA

33. Öka informationen till hushållen om vad som är farligt
avfall och hur det ska hanteras.
34. Tillsyn av insamling av elavfall i butiker.

NVOA

35. Inför fullständig sortering av avfall i alla verksamheter i
kommunal produktion.

KS

36. Arbeta strategiskt för lokal hantering och återvinning
av massor och utse ansvariga.

KS

Mål 3 Hållbar och säker avfallshantering

MSN

Projektet i Storstockholms regi om
möjlighet att lämna avfall
på valfri KLC
FA-skåp för fastighetsnära insamling utreds.
Pågår, men kan
utvecklas.
Inget planerat.
Avfallshanteringen i
verksamheterna har
kartlagts. Projekt för
införande av källsortering
har påbörjats.
Plan för lokal
masshantering för Nacka
tas fram under våren 2022.

37. Vid byggentreprenader och markanvisningar ställa krav
på att förebygga avfall och att hantera avfallet enl.
Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande
och rivning.
38. Kontrollera och följa upp att kraven på
avfallshantering i byggentreprenaderna efterlevs inom
projekten.

KS

39. Samordna insamling av byggavfall från olika projekt,
lokala platser för insamling av byggavfall

KS

40. Tillsyn av avfallshanteringen vid bygg- och
rivningsverksamhet
41. Köpa in och upphandla fordon för avfallstransporter
som uppfyller senaste miljöklassning

MSN

42. Ställa krav på förnyelsebara bränslen vid inköp och
upphandling av avfallstransporter.
43. Prioritera tillsyn av nedlagda deponier och ställa krav
på att ansvariga utreder och riskvärderar.
44. Genomföra regelbundna plockanalyser av kommunalt
avfall.

NVOA, KS

45. Tillsyn av hantering av avfall hos verksamhetsutövare
och fastighetsägare.
46. Införa kommunal insamling av returpapper.

MSN

KS

NVOA, KS

Avfallskrav håller på att
arbetas in i olika
styrdokument, såsom
miljökrav i byggskedet.
Miljösamordnare för
byggprojekt har anställts,
bör få i uppgift samordna
uppföljningen.
Övergripande
planering saknas, varje
projekt hanteras separat.
Prioriterad åtgärd i
tillsynsplanen
Genomfört för
transporter av hushållens
avfall, oklart läge för
kommunens övriga
avfallstransporter.
Se ovan.

MSN

Prioriterad åtgärd i
tillsynsplanen

NVOA

Genomförd hösten
2021.
Ingen särskild tillsyn
planerad.

NVOA

Kommunen har tagit
över insamlingen som
fortsatt sker vid ÅVS:er
och fastighetsnära i
flerbostadshus som
upphandlat den tjänsten.

Åtgärd

Nämnd/
bolag

Bedömning,
kommentar

47. Informera och kommunicera med allmänheten om
skräpets farlighet, miljöpåverkan och kostnader för
nedskräpning och illegal tippning.
48. Engagera skolelever, föreningar, företag, kommunen
och allmänheten i städaktiviteter och städevenemang.

NTN

Nyheter, sociala media
mm.

NTN

Skräpplockardagar,
Naturstädning, Städa
Sverige, Hela Sverige
plockar skräp.

Mål 4 Minskad nedskräpning

49. Utreda möjligheter att ställa miljökrav i samband med
markupplåtelse för event.

NTN

50. Ta fram ett program för att minska nedskräpning av
fimpar.

NTN

51. Öka kommunens städinsatser genom personal som
plockar året runt där behovet är som störst.
52. Öka kommunens städinsatser längs kuster och sjöar.

NTN
NTN

53. Genomföra skräpmätningar, attitydundersökningar och NTN
följa upp kostnader för nedskräpning.

54. Ta fram en utredning för att identifiera källorna till
marin nedskräpning och föreslå åtgärder.

NTN

Krav på källsortering
vid större event och
caféverksamhet kommer
införas under 2022.
Kampanj ”Fimpfritt
Nacka”. Pilotprojekt år
2022.
Ökade resurser för
städning under 2022.
Ökade resurser för
städning under 2022.
Årlig NKIundersökning genomförs
av NVOA. Kostnader
följs upp årligen.
Ännu ej påbörjad.

