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Förslag till nya mål: 

Avfallsplanering för Österåkers kommun



Nuvarande mål
Avfallsplan 2012-2020

1. Människan i centrum 2. Kvalitet

3. Minska avfallets mängd 4. Minska avfallets farlighet

5. Öka återanvändningen 6. Öka materialåtervinningen

7. Energiutvinning 8. Deponering



Sex målkategorier

Ett syfte

Detta har tagits fram





Mål 1. 
Det ska vara lätt att göra rätt 

Målbeskrivning
”Systemen för att lämna och omhänderta avfall ska planeras och anpassas 
efter människors nutida och framtida behov. Systemen ska vara enkla, nära 

och skapa en god arbetsmiljö.”



Mål 2. 
Uppkomsten av avfall ska 

förebyggas
Målbeskrivning

”Avfallsmängderna ska minska genom en cirkulär resurshushållning. Återbruk 
ska finnas tillgängligt för alla. Att dela, laga, byta och låna produkter ska vara 

en naturlig del av vardagen.”



Mål 3. 
Material ska cirkulera

Målbeskrivning

”Avfall är olika material som ska hanteras som en resurs i ett kretslopp. 
Genom utveckling och beteendeförändring ska den faktiska återvinningen öka 

till fördel för minskade mängder avfall till förbränning och deponering”.



Mål 4.
Matavfall ska användas som 

resurs
Målbeskrivning

”Matsvinn ska minskas. Matavfall ska samlas in separat och hanteras som 
resurs. Insamlat matavfall ska hanteras så att växtnäring och energi tas 

tillvara. Resterna vid behandling ska vara så rena att det går att återföra till 
åker eller skogsmark.”



Mål 5.
Skapa giftfria kretslopp

Målbeskrivning
 Nuvarande: ”Kretsloppen ska renas från farliga ämnen och skadliga kemikalier. 

Produkter och ämnen som riskerar att skada människor eller miljö ska 
minimeras och hanteras korrekt. Kommunerna har en nollvision om att varken 
elektronik, farligt avfall eller läkemedel ska förekomma i restavfallet.”

 Förslag: ”Produkter, ämnen och kemikalier som riskerar att skada människor 
eller miljö ska minimeras och hanteras korrekt. Kommunerna har en nollvision 
om att varken elektronik, farligt avfall eller läkemedel ska förekomma i 
restavfallet.”



Mål 6.
Nedskräpning ska 

förebyggas
Målbeskrivning

”Nedskräpning och dumpning i stad, natur och vatten ska förhindras, 
förebyggas och minskas. Avfall ska lämnas på rätt plats och allmänna platser 

ska vara rena för att bidra till en ökad trygghetskänsla för allmänheten.”




