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1. Bakgrund

Alla kommuner ska ha en avfallsplan enligt bestämmelser i Miljöbalken. Nu gällande 

avfallsplan för Österåkers kommun gäller för perioden 2012- 2020. Arbete bör 

inledas i början av 2019 genom att utvärdera gällande plan och klargöra 

gränsdragningar mellan nya styrdokument för avfallsplanering och andra 

styrdokument. Den kommunala avfallsplaneringen omfattar allt avfall, inte bara det 

som omfattas av kommunalt renhållningsansvar. Avfallsplaneringen genomförs 

utgående från nationella mål och övergripande principer så som EU:s avfallshierarki, 

vilket innebär att frågor om förebyggande av avfall, återanvändning och återvinning 

inkluderas. Avfallsplaneringen bör även beakta tillämpliga delar av Agenda 2030 och 

exempelvis styra mot målet Giftfri miljö. 

2. Syfte, mål och övergripande tidplan

Projektets mål är att upprätta ny Avfallsplan åtföljd av reviderad Avfallstaxa samt 

Avfallsföreskrifter. Styrdokumenten ska kunna antas senast när innevarande  

Avfallsplan löper ut 2020. Arbetet kommer också att omfatta underlag för 

framtagande av Riktlinjer för hållbart byggande med avseende på avfallsfrågor samt 

kommunikation av avtagna styrdokument.

Syftet med avfallsplanering är att bidra till utveckling av ett långsiktigt hållbart 

samhälle där människa, miljö och natur samverkar, och skapar förutsättningar för en 

fortsatt bebyggelseutveckling. Genom en god avfallsplanering kan Österåkers 

kommun bidra till att avfallsrelaterade mål på internationell, nationell, regional och 

lokal nivå nås. 

3. Omfattning och resultat

Inom ramen för avfallsplaneringen upprättas mål och strategier för kommunen som 

geografiska yta, prioriteringar och konkreta åtgärdsförslag och bestämmelser. Arbetet 

dokumenteras i form av Plan för förebyggande och hantering av avfall, Avfallstaxa 
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samt Avfallsföreskrifter. Arbetet kommer också att omfatta underlag för framtagande 

av Riktlinjer för hållbart byggande med avseende på avfallsfrågor. 

För att bedrivas så rationellt som möjligt kommer projektet att i möjligaste mån 

tillgodogöra sig erfarenheter av det redan pågående arbetet med ny gemensam 

avfallsplan för Sörabs medlemskommuner. Österåker kommun avser att utgå från 

samma omvärldsbevakning  och övergripande mål (se bilaga 1), eftersom dessa är 

nyligen framtagna samt ett resultat av samma principer som beskrivs i avsnitt 1 ovan. 

4. Tidplan med delmål och aktiviteter

Projektstart feb 2019

Beslut om arbetsgrupper i styrgrupp mar 2019

Redovisning utvärdering föregående plan samt

strategisk inriktning för styrgrupp apr 2019

Utredningar, arbetsgruppsaktiviteter och delmål maj-nov 2019

Remissversion till styrgrupp dec 2019

Remisstid och konsekvensanalyser jan-feb 2020

Samrådsversion till KS, beslut om utställning maj 2020

Utställning till allmänheten, 8 veckor jun-jul 2020 

Slutversion till styrgrupp sep 2020

Beslut i KF dec 2020

Kommunikation av planens innehåll jan-mar 2021

Slutrapport beslutad i styrgrupp mar 2021
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5. Organisation och bemanning

Arbetet med Avfallsplanen avses bedrivas i samverkan mellan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten AB. 

Utöver den fasta organisationen kommer tillfälliga arbetsgrupper beslutas av 

styrgruppen i ett senare skede. Arbetsgrupperna syfte är att utreda och förankra 

specifika delfrågor under utredningsfasen av projektet.

6. Budget

Den totala kostnaden för projektet är beräknad till 2,4 MSEK, varav Roslagsvatten 

står för 1,0 MSEK och Österåkers kommun för 1,4 MSEK. Kostnadsfördelningen 

under projektperioden 2019-2021 uppskattas enligt följande:

KSEK 2019 2020 2021
Projektledning 340 240 50 
Projektgrupp 810 400 0 
Referensgrupp 50 30 0 
Konsulter (vägar, MKB mm) 160 300 0 
Summa 1 350 960 50 
varav Roslagsvatten 580 390 30 
varav Österåkers kommun 770 580 30 
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Totalt: 2 360 

7. Projektavslut

Projektet avslutas när styrdokumenten för avfallsplaneringen antagits av 

kommunfullmäktige och kommunicerats i förvaltningar och till allmänhet samt beslut 

om slutrapport tagits i styrgruppen.
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