Kundcase
Tyresö kommun

Hantera avfallsutmaningar genom
att komma in tidigt i byggprocessen
Tyresö kommun är en kommun med cirka 47 000 invånare belägen sydost om Stockholm.
Kommunen växer stadigt och har en målsättning att bygga 300 nya bostäder om året. Suzette
Westling arbetar som verksamhetsansvarig för avfallsplanering, efter att tidigare varit projektledare för matavfallshanteringen. Hon är delaktig i alla stadsbyggnads- och planprojekt och
arbetar även med långsiktiga och strategiska frågor kring avfallshanteringen inom kommunen.
SUZETTE WESTLING ser på sin egen kommun som ganska ordinär när det kommer till
avfallshantering i jämförelse med andra kommuner, men hon märker en stor skillnad när
det kommer till inställning och engagemang.
– Vi är engagerade och har en positiv
inställning till utveckling och förändring. Vi
är nyfikna, vill hela tiden lära oss mer och bli
bättre på avfallshantering. Det är en bransch
som utvecklas fort och där vill vi vara med,
påverka och göra skillnad.
Det är en attityd som även återspeglas i
Suzettes personliga syn på avfall och återvinning.
– För mig handlar avfall och återvinning om
att det är ett lätt sätt för individen att arbeta
med miljön. Man kan göra en hjälteinsats genom att källsortera och se till att avfallet blir
återvunnet i högre grad. Med rätt förutsättningar kan den enskilda medborgaren göra en
väldigt stor insats för kommande generationer,
säger Suzette.

Förtätning begränsar ytan
för avfallshanteringen
En utmaning för Tyresö kommun är att det
byggs mycket och samhället förtätas allt mer.
– Det är positivt att det byggs mycket,
men ytan för avfallshanteringen blir snabbt
en begränsad resurs. Bostadsområden som
redan idag ligger nära andra kvarter exploateras. Det gör att vi redan från början har en
begränsad yta där bostäder och all teknisk

”San Sac är medvetna om
de problem vi stöter på och
har samarbeten med andra
kommuner. Vi bollar idéer
och tankar, lär av varandra
och har ett bra erfarenhetsutbyte”
Suzette Westling

försörjning inklusive avfallshantering ska få
plats. Avfallshanteringen kräver yta som omfattar både angöring och utrymme för kärl.
Ska dessutom källsortering tillkomma krävs
ännu mer yta. Slarvar man med planeringen
eller kommer in för sent, kan det i värsta fall
bli aktuellt att riva och bygga om. Den stora
utmaningen handlar alltså att komma överens med de andra aktörerna i byggprojektet
och kompromissa om den lilla yta som finns
tilldelad.
Kritiskt att komma in tidigt i planprocessen
För att avfallshanteringen ska bli så bra och
effektiv som möjligt i ett nytt område är det
viktigt att komma med i planeringen av
nybyggnationen tidigt.
– I min roll är det väldigt viktigt att arbeta med planprocessen i ett tidigt skede, och
få möjlighet att berätta om avfallshanteringens förutsättningar redan från början för att
säkerställa att vi faktiskt kan hämta avfallet i
slutänden. Avfall tar plats, det kommer man
inte ifrån och då är det viktigt att avsätta den
platsen i ett tidigt skede så att man sedan inte
bygger in sig i ett hörn, och inte kan hämta
avfallet.
Utrymmesproblematiken är den ständigt
återkommande frågan vid nybyggnationer,
såväl i Tyresö som i andra kommuner. På
samma sätt som det behöver göras plats för
den faktiska avfallslösningen krävs även så
kallade angöringsfickor där avfallsfordonen
kan stanna för att tömma kärlen. För att de
här utrymmeskraven inte ska förbises när nya
områden planeras måste även ansvariga för

avfallsplanering sitta med vid beslutsbordet
från början.
Därför är de mest lyckosamma projekten
de där Tyresö kommun redan i ett tidigt skede planerat avfallslösningen tillsammans med
arkitekter och byggherrar för att hitta den optimala vägen framåt. Många gånger har dessutom San Sac bidragit med värdefull input
och förslag på smarta lösningar.
San Sac – en medveten diskussionspartner
San Sac får ofta agera samarbetspartner till
Tyresö kommun vid nybyggnationer när smarta avfallslösningar och stor branschkunskap
behövs.
– Vi hör ofta av oss till San Sac vid nybyggnationer om vi är osäkra på vilken avfallslösning
som passar bäst. Eller om vi ställs inför situationer vi aldrig stött på tidigare. San Sac har koll på
branschen och vet hur den fungerar. Dessutom
har de ett bra spektrum av produkter.
San Sacs långa erfarenhet av avfallsbranschen gör dem till mer än en leverantör för
Tyresö kommun. Deras goda samarbete resulterar till och med ibland i lösningar Suzette
inte visste fanns.
– De har god kunskap vilket gör att vi ibland
får upp ögonen för produkter som vi inte ens
visste existerade, men som kan komma väl till
pass för oss. San Sac är väldigt medvetna om
vilka problem vi stöter på och har erfarenhet från
samarbeten i andra kommuner som de gärna
delar med sig av. Det gör dem till en bra diskussionspartner för att bolla idéer och tankar, vi lär
av varandra. Ett erfarenhetsutbyte som vi båda
tjänar på, helt enkelt, säger Suzette.

HJÄLP MED
RÄTT AVFALLSLÖSNINGAR
San Sac hjälper kommuner
att fatta rätt beslut om
avfallslösning. Med expertis
och brett produktsortimentet hjälper vi dig
hela vägen från dimensionering, projektering,
markarbeten till installation
av lösningar för avfall- och
återvinning.
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