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Ny organisation på
Trafikkontoret – Avfall
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I och med en omorganisation ligger
från och med 1 januari i år ansvaret för
Stockholms avfallshantering hos
Trafikkontorets avdelning för avfall
(före detta Renhållningsförvaltningen).
Inom avdelningen för avfall innebär
detta att Insamling & transport byter
namn till Insamling & behandling samt
att Behandling & upphandling och
Miljö & utveckling slås ihop till en ny
enhet med namnet Planering & utveck
ling. Den nya enheten kommer bland
annat att ansvara för upprättande av
Renhållningsordning och taxa. Vår upp
handlare flyttar till avdelningen An
läggning och uppföljningen av avtalet
för återvinningsstationerna hamnar hos
avdelningen Stadsmiljö. Kundservice
blir en självständig enhet när kommu
nikationsdelen med informatörer byter
till en central kommunikationsavdel
ning för hela Trafikkontoret. Chef över
den nya Kommunikationsavdelningen
blir Erica Lawesson som har varit chef
över Kommunikation & kundservice.
Även ekonomi och IT flyttar till en cen
tral administrativ avdelning. Avdel
ningen för avfall från och med 1 mars:
Avdelningschef Marita Söderqvist
Insamling & behandling – enhetschef
Mats Cronqvist
Planering & utveckling – enhetschef
Lovisa Wassbäck
ÅVC & farligt avfall – enhetschef
Jonas Selander
Kundservice – enhetschef
Katarina Jönsson

För Avfallsavdelningens kunder inne
bär omorganisationen ingen föränd
ring. Telefonnumret till kundservice är
samma som tidigare, 08-508 465 40,
och information om Stockholms avfalls
hantering finns även i fortsättningen på
www.stockholm.se/avfall

Ny upphandling av
grovavfallsentreprenörer

fram av Avdelningen för avfall. Den
planerade avtalstiden för uppdraget är
2006-04-01 till 2007-03-31 med möj
lighet till förlängning ett år vid maxi
malt två tillfällen.
För mer information om den kom
mande upphandlingen kontakta Mats
Cronqvist, 08-508 465 51 eller
mats.cronqvist@rhf.stockholm.se

Ett förfrågningsunderlag för upphand
ling av entreprenörer för insamling av
hushållens grovavfall håller på att tas
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År 2007 – nya utmaningar
Innevarande år kommer präglas av för
ändrings- och utvecklingsarbeten.
I slutet av sommaren öppnas en ny
återvinningscentral – ÅVC Bromma
– vid södra änden av Bromma flyg
plats. Ytterligare två nya återvinnings
centraler håller på att projekteras.
Succén från tidigare år – Återvinnings
båten – kommer återigen att lägga till
vid Stockholms kajer. De fasta miljö
stationerna ska bli flera och förhopp
ningsvis kommer tillståndsprocessen
för tre nya miljöstationer att slutföras
under första halvåret.
Upphandling av nya hämtnings
entreprenörer för hushållsavfall kom
mer att ske inom två av stadens tolv
områden. Även en upphandling för in
samling av matavfall inom hela staden
kommer att göras.
En ny avfallstaxa kommer att träda i
kraft den 1 april.
Ett successivt arbete för att byta ut
villornas säck till kärl kommer att på
börjas i och med att hämtning med kärl
kommer att vara standardabonnemang
i den nya taxan.
I syfte att få bort de tunga fraktio
nerna – glas- och metall samt wellpapp
förpackningar – ur livsmedelsverksam
heternas avfall kommer riktade insatser
att utarbetas. Det påbörjade arbetet med
att införa maskinella insamlingssystem
som ersättning för manuella (ofta
tunga) system i flerbostadshus och
verksamheter kommer att fortsätta.
Det påbörjade upprustningsarbetet
på Lövstaområdet med bl.a. täckning
av avfallsdeponin, rivning av byggna
der och sanering fortsätter för att sedan
ge möjlighet till ett mer effektivt ut
nyttjande av området.
I syfte att ge högstadieelever ökad
förståelse för hur de påverkar och på

verkas av miljön på ett lokalt och glo
balt plan kommer ett webbaserat Miljö
laboratorium – Miljöbussen – att
lanseras under våren.

Ny avfallstaxa från 1 april
Kommunfullmäktige antog den
22 januari ny taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall. Den
nya taxan kommer att gälla från och
med 1 april 2007. Information om
den nya taxan kommer att distribueras under mars månad till samtliga
våra kunder.

Matavfallsinsamling från restauranger
I februari gjorde matavfallsgruppen på
Avdelningen för avfall ett utskick till
ca 600 restauranger i Stockholm om er
bjudande att ha hämtning av utsorterat
matavfall i kärl. Förhoppningen är att
det ska utöka antalet ton med matavfall
som kan behandlas biologiskt.
Idag finns det ca 130 restauranger
och storkök som har denna insamling i
Stockholm. För de verksamheter som
har matavfallsinsamling finns både
ekonomiska och arbetsmiljömässiga
vinster att göra men framförallt miljö
vinster. I en enkätundersökning som
matavfallsgruppen genomförde under
hösten 2006 visade att restauranger
värderade miljöaspekten högst som
anledning för att ha denna tjänst.
De verksamheter som vill ha mat
avfallsinsamling får alltid ett besök av
någon på avdelningen för att kunna

säkerhetsställa att arbetsmiljön för en
treprenören är godkänd och att perso
nalen får information om vad det inne
bär att ha separat matavfallsinsamling.
Kvaliteten är nämligen viktig vid röt
ning. Under rötning genereras biogas
som kan uppgraderas till fordonsgas
och rötslam som används som gödning
på åkrarna. Ett kretslopp har skapats,
tänk på det nästa gång du inte orkar äta
upp all din mat på restaurangen – om
restaurangen har denna typ av tjänst
förstås!
För ytterligare information kontakta
Therese Karlberg 08-508 465 46,
therese.karlberg@rhf.stockholm.se

Miljöpolicy
En revidering av miljöpolicyn antogs
vid nämndsammanträdet den 23 janu
ari. Den reviderade miljöpolicyn finns
att hämta på www.stockholm.se/avfall,
under ”Styrdokument” eller kan be
ställas på 08-508 465 40.
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