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Samråd och remiss

Innan kommunen antar renhållningsordningen (avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering) ska
kommunen, enligt 15 kap 42 § miljöbalken:
•
•

på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och
ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens början.
Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom
vilken tid och till vem som synpunkter ska lämnas.
Enligt 15 kap 43 § miljöbalken ska kommunen när den antar renhållningsordningen ta hänsyn till de
synpunkter som har kommit fram i samrådet.
Denna bilaga utgör en redogörelse över hur samråd har genomförts och hur inkomna synpunkter har
hanterats i samband med upprättande av avfallsplanen för Österåkers kommun.

1.1

Samråd – genomförande

De övergripande målområdena formulerades i ett tidigt skede och beslut om att anta dem fattades
samtidigt som kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny
avfallsplan 2019-03-18. Beslut om projektplan fattades vid samma tillfälle och i den framgår att
Roslagsvatten skulle leda projektet.
Roslagsvatten tog i samarbete med kommunens strategiska planeringsavdelning under våren 2020
fram ett förslag till avfallsplan. Under våren 2020 genomfördes internremisser med kommunens olika
förvaltningar. Kommunstyrelsen fattade i september 2020 beslut om att ställa ut planen för
allmänheten.

1.2

Kungörande och utställning

Beslut om utställning fattades av Kommunstyrelsen 2020-09-28 (KS § 10:6) och enligt Miljöbalkens 15
kapitel, Kommunal renhållningsordning, 42 § informerade kommunen om utställningen på sin
webbplats innan utställningstidens början. I kungörelsen på Österåkers kommuns hemsida stod
uppgifter om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställts ut samt inom vilken tid och till vem
som synpunkter skulle lämnas.
Förslaget till avfallsplan 2030 ställdes därefter ut för allmänhetens granskning under perioden 202010-12 till 2020-11-08. Under utställningsperioden fanns avfallsplanen tillgänglig för nedladdning på
kommunens respektive Roslagsvattens webbplats. Avfallsplanen fanns också tillgänglig i
blädderexemplar i kommunhusets entré och på biblioteket i Åkersberga.

1.3

Samråd med Länsstyrelsen

Enligt NFS 2020:6 ska Undersökningssamråd enligt miljöbalkens 6 kap 6 § hållas med Länsstyrelsen.
Undersökningssamråd genomfördes 2020-06-12. Eftersom avfallsplanen i detta skede var redo för
utställning omfattade mötet även samråd enligt 15 kap 42 § (se inledande stycke ovan).

Länsstyrelsen konstaterade vid samrådet att Roslagsvatten följt gällande regler och riktlinjer i
bedömningen om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen konstaterar också att Roslagsvatten
bedömt att den nya avfallsplanen i Österåker inte innebär betydande miljöpåverkan.
Kommunstyrelsen har fattat beslut (KS § 12:8) om att avfallsplanen 2030 inte innefattar betydande
miljöpåverkan.
Länsstyrelsens yttrande från 2020-08-11 finns längst bak i denna bilaga.

1.4

Remissinstanser

Följande aktörer fick förslaget till avfallsplan på remiss:
Myndigheter och företag
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen i Stockholms län
Trafikverket
Storstockholms brandförsvar
Naturvårdsverket
Boverket
Sjöfartsverket
Ragn-sells AB
FTI (Förpackning och tidningsinsamling)

Kommuner
•
•
•
•
•
•

Danderyd
Täby
Vallentuna
Norrtälje
Vaxholm
Värmdö

Regionala organ
•
•
•
•
•

Stockholm Nordost
Region Stockholm
-Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
-Trafikförvaltningen
Käppalaförbundet

Lokala aktörer
•

1.5

Armada

Remissvar

Synpunkter har inkommit från:
•
•
•
•

Vallentuna kommun
Sjöfartsverket
Storstockholms brandförsvar
Ingmarsö byalag

•
•
•
•

Naturskyddsföreningen
Länsstyrelsen
Ingmarsö gästhamn
Privatpersoner

Synpunkterna finns i sin helhet sist i denna bilaga.

1.6

Sammanfattning av synpunkter och förändringar efter utställning
och samråd

1.6.1

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen vill att kommunen ser över perioden då tippen var i drift samt att ansvaret för
Skånstatippen är korrekt redovisat i Bilaga 5.
Svar: Kommunen har sett över synpunkten och har ändrat tidperioden i avfallsplanens bilaga 5.
Skånstatippen var i bruk under 50 - 70 talet och Länsstyrelsen är således tillsynsmyndighet.
Länsstyrelsen anser också att avfallsplanen bör förtydligas med avseende på vilka framtida
avfallsflöden samt insamlingssystem och anläggningar som behövs för att genomföra planen.
Svar: Bilaga 3 behandlar framtida insamlingssystem och avfallsflöden. Kunskapen om
verksamheternas avfall är idag begränsad och en av handlingsplanens åtgärder är därför att skapa
en rutin för att i samband med tillsyn av verksamheter samla in uppgifter om avfallsmängd och
sammansättning. I dagsläget är det oklart hur den bostadsnära insamlingen av förpackningar och
tidningar ska ske, det är därför svårt att beskriva framtida insamlingssystem. När avfallsplanen
revideras första gången (2022) kan kompletteringar ske.
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att det i miljöbedömningen bör förtydligas om avfallsplanen kan
medföra betydande miljöpåverkan enligt 2 § Miljöbedömningsförordning (2017:966).
Svar: Miljöbedömningen (Bilaga 6) har kompletterats med beslutsdatum för Kommunstyrelsens
beslut om betydande miljöpåverkan och det förtydligas att beslutet gäller 2 §
Miljöbedömningsförordning (2017:966).

1.6.2

Synpunkter från Vallentuna kommun

Eftersom FN:s konvention om barnens rättigheter är lag sedan 1 januari 2020 anser Vallentuna att
Österåkers kommande avfallsplan bör kompletteras med en Barnkonsekvensanalys för att bevaka
barnens intressen i arbetet med framtagandet och genomförandet av planens mål och aktiviteter.
Svar: Vi tackar för förslaget och kommer att arbeta med barnperspektivet vid genomförandet av
aktiviteter och åtgärder.

1.6.3

Synpunkter från Storstockholms brandförsvar (SSBF)

SSBF anser att etablering av nya platser för avfallshantering bör vara en del av kommunens fysiska
planering. Detta möjliggör att även risker för brandspridning samt räddningstjänstens möjligheter för
räddningsinsatser tas i beaktande i tidigt skede.
Av erfarenhet vet SSBF att bränder i större avfallsanläggningar vanligen är svårsläckta och varar lång
tid. Dessa släckinsatser resulterar ofta i att stora mängder kontaminerat släckvatten uppkommer.

SSBF anser att ytor avsedda för avfallshantering skall vara tätgjorda för att kunna effektivt samla upp
förorenat släckvatten. Detta kan bidra positivt till att nå de nationella miljömålen avseende giftfri
miljö samt levande sjöar och vattendrag.
Svar: Avfallsplanens intention är precis som SSBF önskar att etablering av nya platser för
avfallshantering är en del av kommunens fysiska planering. Kommunen och Roslagsvatten tar till sig
synpunkten om täta ytor på platser för avfallshantering.

1.6.4

Synpunkter från Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har inget att erinra mot förslaget till avfallsplan, men skriver följande: I den
handlingsplan som finns framtagen går det inte att utläsa vilka åtgärder som planeras för att förenkla
och minimera avfallslämningen för de fritidsbåtar som anlöper båtplatser och hamnar som finns
inom kommunen
Svar: Kommunen och Roslagsvatten ser gärna en strategi för att förbättra avfallshanteringen för
fritidsbåtar. En sådan strategi bör vara kommunövergripande. En åtgärd under mål 6.5 är därför att
som första steg undersöka förutsättningarna för en sådan strategi bland grannkommuner och
intresseorganisationer.

1.6.5

Naturskyddsföreningens yttrande

Naturskyddsföreningen har flera förslag på hur återanvändningen kan öka, exempelvis via insatser på
återvinningscentralen Brännbacken.
Svar: Vi tackar för konstruktiva förslag då det gäller ökat återbruk. Förslagen ligger också väl i linje
med de åtgärder som planeras enligt handlingsplanen (se åtgärder för mål 1).
Naturskyddsföreningen föreslår utbildningsinsatser angående källsortering m.m. och framhåller att
information är ett mycket viktigt styrmedel för att allmänheten ska förändra sin hantering av avfall.
Svar: Vi håller med om att information är mycket viktigt och informationsinsatser är enligt
handlingsplanen planerade inom samtliga målområden.
Naturskyddsföreningen föreslår kommunala lokaler för utlåning av verktyg m.m. där
kommuninvånare kan laga trasiga saker och där kunskapsöverföring kan ske.
Svar: Det är ett intressant förslag som ligger väl i linje med de åtgärder som planeras för mål 1 enligt
handlingsplanen.
Naturskyddsföreningen skriver att målet om att minska restavfallet med 30 % per invånare bör kunna
skruvas upp när förutsättningarna för källsortering i hemmet förbättras.
Svar: Målet bedöms vara satt på en lämplig nivå i nuläget och ligger ovan Avfall Sverige 25/25-mål
där mängden mat-och restavfall ska minska med 25%.
Naturskyddsföreningen föreslår att kommunen bör fundera på att behandla matavfall i egen regi i
kommunen. Man betonar också att avfallstransporter bör ske med miljöanpassade fordon.
Svar: Generellt sett strävas efter minskade transporter och lokalt omhändertagande av avfall är
därför av intresse. Samtidigt måste en viss volym behandlas för att det ska vara en rationell
hantering. Det är därför vanligare med regionala lösningar. Roslagsvatten följer teknikutvecklingen
och andra behandlingsmetoder och anläggningar än de som används idag kan komma att bli aktuella
i framtiden.

Krav på att fordon som används för avfallsinsamling drivs med fossilfria drivmedel kommer att ställas
i upphandlingar. Se mål 6.9.
Naturskyddsföreningen framför en önskan om att kommunen ska ställa krav på FTI när det gäller
tömning och skötsel av återvinningsstationer.
Svar: Precis som Naturskyddsföreningen skriver är det FTI som ansvarar för tömning och städning av
stationerna. Kommunen via Roslagsvatten för en kontinuerlig dialog med FTI angående skötsel av
stationerna.
Naturskyddsföreningen föreslår att kommuninvånarna ska få mer information om insamlade
mängder avfall uppdelat i olika avfallsslag på en hemsida.
Svar: Vi tackar för ett intressant förslag som kan undersökas i samband med att informationsinsatser
ska genomföras.

1.6.6

Synpunkter från Ingmarsö byalag, samt privatpersoner på Ingmarsö

Kommunen och Roslagsvatten uppskattar engagemanget, frågorna och synpunkterna från Ingmarsö.
De synpunkter som förs fram rör framförallt insamlingen av förpackningar och tidningar, hantering av
byggavfall, planering av gemensamma hämtställen i skärgården, samt den planerade
återvinningscentralen (ÅVC) på Ingmarsö. Nedan besvaras respektive typ av synpunkt mer utförligt.
Förpackningar och tidningar samt gemensamma platser för insamling av avfall
Enligt de nya förordningarna om förpackningar och returpapper ska bostadsnära insamling erbjudas
samtliga hushåll. Om det inte är möjligt att hämta vid bostad kan så kallade kvartersnära insamling
vara ett alternativ. Införandet av förordningen har tyvärr försenats till 2023. Eftersom producenterna
ansvarar för att utforma insamlingssystemet skjuts även den planerade utredningen om lämpligt
insamlingssystem framåt (åtgärd under mål 6.6). Tanken är att kommunen/Roslagsvatten
tillsammans med producenterna utformar ett bra system som också kan uppfylla det kommande
lagkravet på att erbjuda alla hushåll insamling av matavfall. Eftersom producenterna ansvarar kan vi
i dagsläget inte presentera en tidplan för när bostads-/kvartersnära insamlingen av förpackningar
och tidningar kommer att införas.
Ett förtydligande görs i nulägesbeskrivningen angående insamlingen av förpackningar och tidningar
på den flytande återvinningscentralen. Insamlingen omfattar förpackningar av glas och returpapper
och sker på olika platser två gånger per år.
För en god avfallshantering för både den som lämnar och den som hämtar avfall kommer
förmodligen gemensamma platser att iordningställas på ett flertal platser både i skärgården och på
fastlandet. De här platserna ska finnas på platser som är lättillgängliga för den som ska lämna
avfallet. Mat- och restavfall ska lämnas på dessa platser, inte på ÅVC. Utredningar angående tillgång
till mark och utformning av platserna och systemen inkluderas i den utredning som nämns ovan.
Utredningen får också visa hur platserna ska utformas, vilka hushåll som ska hänvisas till respektive
plats m.m.
Insamling av byggavfall
I dagsläget ingår insamling av bygg- och rivningsavfall inte i det kommunala insamlingsansvaret. Det
betyder att avfallstaxan inte får användas för insamling av byggavfall. Ett undantag görs för små
mängder som uppstår i hushåll vid mindre underhållsarbete. Det kan röra sig om tapetrester, mindre
mängder trä m.m. som i dagsläget kan lämnas på Brännbackens ÅVC.

En kommande lagändring kommer att ge kommunen ansvar för insamling och behandling av byggoch rivningsavfall som inte uppkommer i yrkesmässig verksamhet från 2023. Hur insamlingen ska
utformas kommer att utredas inför införandet. I dagsläget ansvarar fastighetsägaren för att byggoch rivningsavfall tas om hand på rätt sätt och kan välja valfri entreprenör för att frakta bort avfallet.
Om avfall eldas och det uppstår olägenhet för grannar bör det anmälas till kommunens miljö- och
hälsoskyddsavdelning.
Informationsinsatser planeras inför kommande förändringar och informationen på webben kommer
också att hållas aktuell.
Planering av ÅVC på Ingmarsö
Planeringen pågår och återvinningscentralen kommer att vara klar under 2021. Den kommer att vara
bemannad viss tid. För tillgång till ÅVC:n övrig tid kommer det att behövas en lösning med
inpasseringskort. För att få tillgång till ett sådant kort krävs en kortare utbildning, i övrigt är inte
formerna för detta fastställda.
Transport av matavfall
När matavfall börjar samlas in i skärgården kommer det förmodligen att fraktas bort tillsammans
med matavfall från fastlandet. I dagsläget transporteras det till Uppsala för rötning till biogas och
biogödsel. Behandling av avfall är dock en tjänst som handlas upp och förändringar kan därmed
komma att ske under kommande år.
Hantering av farligt avfall
Farligt avfall kommer att kunna lämnas på ÅVC på Ingmarsö.
Slitage på vägar med anledning av ny ÅVC på Ingmarsö
Roslagsvatten har för avsikt att vara delaktig i föreningen som sköter vägunderhållet och bidra
ekonomiskt för skötseln av vägen.

1.6.7

Synpunkter från privatpersoner angående återvinningsstation vid Täljöviken

Två fastighetsägare önskar en återvinningsstation för förpackningar och tidningar i det nya
bostadsområdet.
Svar: I detaljplanen för Näsängen etapp 1, vid sidan om Täljöviken, medges två återvinningsstationer.
En av dessa är planerad att ligga intill Täljövikens nya bostadsområde. Detaljplanen är ute på samråd
under oktober- november 2020 och har inte ännu vunnit laga kraft. Eftersom det råder
producentansvar för förpackningar och tidningar planeras dock insamlingen av Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI). Bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar kommer att införas,
därför är det oklart om FTI är villig att etablera nya återvinningsstationer. Kommunen/Roslagsvatten
arbetar med frågan i samband med utvecklingen i området.

1.6.8

Synpunkter från privatpersoner om att kommunen levererar material till
fosforfällor

En privatperson framför synpunkter om att kommunen ska leverera nytt material till fosforfällor i
samband med att de töms. Synpunkten gäller också att det råder oklarhet om ansvaret.
Svar: I de nuvarande avfallsföreskrifterna har insamling av material från fosforfällor inte reglerats.
Det betyder att det inte ställs specifika krav på hur ofta tömning ska ske. Sådant krav kan däremot
finnas i beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt nuvarande föreskrifter kan fastighetsägare
vända sig till valfri entreprenör för tömning och påfyllnad av material. Roslagsvatten har för avsikt att

utse godkända entreprenörer som kan utföra tömning, eftersom tömning av fosforfällor ingår i det
kommunala renhållningsansvaret. Påfyllnad med nytt material ingår däremot inte i det kommunala
renhållningsansvaret.

1.6.9

Synpunkter på insamling av förpackningar och tidningar samt fyrfackskärl

Synpunkten gäller förslag till förenklad insamling av förpackningar och tidningar för de som inte har
tillgång till bil, exempelvis genom insamling vid bostaden via så kallade fyrfackskär.
Svar: Från 2023 kommer bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar successivt att införas
i hela landet. Det kommer därmed att bli enklare att lämna förpackningar och tidningar för
återvinning. Producenterna ansvarar för att utforma insamlingssystemet, men har dialog med
kommunen och Roslagsvatten. Fyrfackskärl är en insamlingslösning som kan utvärderas och jämföras
med andra lösningar.

1.6.10 Synpunkter på insamling av farligt avfall och grovavfall
Synpunkten gäller svårigheten att lämna farligt avfall och grovavfall för den som inte har tillgång till
bil och önskemål om att kunna beställa hämtning.
Svar: Det är idag möjligt att beställa hämtning av grovavfall och farligt avfall från Roslagsvatten.
Hämtningen sker mot avgift. Det finns också en Miljöbil som ett par gånger per år finns på olika
platser i kommunen för att samla in farligt avfall. Elavfall kan lämnas i så kallade samlare vid vissa
butiker och i butiker som säljer elprodukter. Mer information och priser finns på roslagsvatten.se.

1.6.11 Synpunkt angående abonnemang i skärgården
Synpunkten gäller möjligheten att teckna sophämtningsabonnemang för sommarsäsong, vilket anses
fel eftersom många nyttjar fritidshus även under andra delar av året och då behöver kunna lämna
sina sopor. Synpunkten omfattar även önskemål om låsta behållare som öppnas med elektronisk
nyckel.
Svar: Roslagsvatten ser kontinuerligt över abonnemangsformer och detta kommer att aktualiseras
när fler platser för gemensam hämtning inrättas under kommande år.

1.6.12 Synpunkt angående textilåtervinning
Ett företag som arbetar med textila väskor och fodral och nyligen har börjat med upcyclad design
framför sitt intresse av dialog, diskussion och samarbete på något sätt med kommunen gällande
cirkulära textilflöden.
Svar: Roslagsvatten kommer efter att arbetet med framtagande av avfallsplanen är klart, ta ett
större tag i arbetet med att öka textilåtervinningen i kommunen. Ett direkt samarbete med aktörer i
kommunen som arbetar med upcycling är väldigt intressant. Det är ett utmärkt exempel på cirkulär
ekonomi där uttjänta textilier blir en resurs för lokala näringsidkare. Roslagsvatten har gärna en
fortsatt dialog i syfte att upprätta ett samarbete.

Synpunkt
Hej!
Jag tycker man måste lägga till lite mer möjligheter för de som inte har tillgång till bil
och ofta är äldre. Om man kunde anlita en mobil upphämtning av farligt avfall eller
skrymmande avfall mot viss ersättning vore det toppen. Att släpa runt på batterier,
glödlampor och annat för en gammal tant kan vara knepigt och kunde man lösa det
med någon form av upphämtning mot kostnad vore det bra. Idag anlitar man ofta
privata som för en låg penning hämtar skräpet och sedan kastar det i närmsta dike
eller skog. Så trist!" Hoppas ni har med detta i er annars fina planering! med vänlig
hälsning

Avsändare
Privatperson

Hej!
Mina funderingar, efter att ha läst bilagorna, är om kommunen har tittat på
exemplet med "fyrfackskärl" som Upplands-Bro kommun ska införa nu under 2020?
Där räknar man med att transporterna för avfall kommer att bli färre samt att mer
avfall kommer sorteras.

Privatperson

För mig som boendes i Österåkers kommun upplever jag att jag måste ha tillgång till
bil för att slänga plast, metall, glas, pappersförpackningar etc. Kanske att fyrfackskärl
är en lösning.
Hej,

Privatperson

Om fosfor fällor:
jag tycker att kommunens ansvar är att dels köra ut nytt material; dels hämta
förbrukat material
Gäller för minirenibgsverk som använder porylit sten
Riktlinjer för ovan är mycket oklara idag
Jag ser gärna att det även finns insamling av plast och metall. Jag bor på Ingmarsö.

Privatperson

Hej!
Vi i Täljöviken saknar en ÅTERVINNINGSSTATION ♻ Vi bor redan många här och
detta nya område växer väldigt snabbt med nya hus och byggnationer, det börjar
redan att synas på vissa ställen att människorna inte vet var de ska göra av sitt
skräp!
Den skulle med fördel placeras i utkanten av området så att den var lättillgänglig för
ALLA samt för ljudnivån vid lastning av tex glas.

Privatperson

Vi är i Täljöviken i STORT behov av en återvinningsstation där vi kan slänga PLAST
PAPPER GLAS BATTERIER TIDNINGAR ALUMINIUM
Detta skulle förbättra för miljön avsevärt i Täljöviken!
Roligt att ni vill bli bättre på avfall!
I det nya området ”Täljöviken” behövs det en återvinningscentral där man kan
slänga papper, tidningar etc.

Privatperson

Synpunkt

Avsändare

I ett nytt område borde ni kanske implementera att det borde vara ett krav, så det
inte blir överbelastat/fullt i andra närområdens återvinning. I detta fall har det
resulterat i att ex. Svinninges återvinningscentral är full pga att många åker dit för
att slänga skräpet. Det läggs då tyvärr skräp utanför och förstör naturen och platsen
runt omkring.
Tack på förhand!
Absolut viktigt att insamlingssystem på skärgårdsöarna utformas i nära samråd med
öborna, fast- och deltidsboende! Det finns mycket erfarenhet och kunskap att ta
tillvara på öarna.
På återvinningscentralen i Östberga i södra Stockholm finns några containers där
man kan lämna in saker som är fullt fungerande för återbruk. Är inte alls
skrymmande. Samlas in av Stadsmissionen m fl.

Privatperson

Hej,
Privatperson
Jag är deltidsboende på Ingmarsö och är väldigt positivt inställd till att vi skall få en
ÅVC på ön, men jag såg i förslaget att den enbart skall vara tillgänglig för
Permanentboende under delar av året och undrar varför? Vi deltidsboende har
behov att lämna avfall året runt och att Österåkers kommun återigen "glömmer"
bort oss i utredningsförslag tycker jag är anmärkningsvärt, speciellt i dessa tider när
fler av oss verkligen är mer boende ute på ön och kommer säkerligen att var det
framöver också när vi ser att hemarbete är fullt möjligt.
Sen undrat jag över de tunga transporter som kommer att öka på våra vägar i och
med att sophanteringen blir centraliserad till behållare utställda på vissa ställen och
det som samlas in på ÅVC skall fraktas från ön som kommer att öka belastningen och
slitaget, idag betalas underhållet av vägarna av fastighetsägarna som också betalar
en avgift för sophanteringen, skall vi även betala för den ökade kostnaden som
slitaget på vägarna kommer att innebära?
Hej, Lisa Andersson Berlin heter jag, jag är kommuninvånare och även näringsidkare
i kommunen, närmare bestämt på Ingmarsö i skärgården.
För det första vill jag säga att inledningen och stycket angående högt besöksantal i
skärgården som genererar mängder av sopor är alldeles korrekt. Ni nämner att ni
tillsammans med näringsidkare behöver åtgärda den nuvarande sopsituationen och
erbjuda båtturisterna en högre service och tillgång till insamling. Jag ser gärna att ni
kontaktar mig då jag driver Ingmarsös gästhamn och vill samarbeta med er om detta
för att utveckla detta på ett så bra sätt som möjligt, så snabbt som möjligt.
För det andra var ni från Rosalgsvatten och en Fredrik Nyberg (?) och Kristina
Eineborg från kommunen, här ute och lovade att en ÅVC ska byggas och att bygget
startar nu i september 2020. Vi har inte sett ett spår av den, eller har jag missat
något?
sid 26 i Handlingsplanen står det såhär i Målområde 6 Punkt 6.6
En utredning av lämpliga insamlingssystem för förpackningar, tidningar och
kommunalt avfall i skärgården genomförs. Utredningen avslutas under 2021.

Privatperson,
även
näringsidkare
Ingmarsö
gästhamn

Synpunkt
Bra, och mycket nödvändigt med denna utredning men jag saknar datum för när en
förpackningssortering faktiskt kan komma till. Jag önskar tydligare handling och mål.
Inte bara kring utredning utan även när det kan utföras i praktiken.
Nulägesbeskrivning
Insamling i kommunen 5.1
"I skärgården samlas förpackningar och returpapper in på den flytande
återvinningscentralen."
Detta stämmer inte. ÅVC färjan kommer två gånger om året. Det finns ingen
fungerande kontinuerlig förpackningsinsamling på vår ö. Och när den väl kommer
kan man visserligen göra sig av med förpackningar just den dagen men Sedan vänta
ett halvår till nästa gång. Det finns inte heller kärl för ex. plast , papper ,
pappersförpackningar. Allt går i brännbart på färjan. Det sorteras ej. Denna
nulägesbeskrivning är direkt felaktig.
Avfallsanläggningar sid 6.
" I skärgården nyttjas idag en flytande återvinningscentral och det kan även finnas
behov av stationära lösningar på strategiska platser i skärgården."
Så skriver ni. Jag vill bestämt understryka att det FINNS behov av stationära
lösningar i skärgården. Inte att det kan finnas. Jag bor med mina två små barn här
mitt på ön. På tomten bredvid bygger de nytt hus och det eldas plast och annat
byggavfall till och från. Vi behöver avlägsna oss från vår egen tomt iom allt
byggavfall som eldas istället för att lämna på ÅVC eftersom vi inte har någon!
Och det är inte enda tomten det eldas byggavfall och andra sopor på. Det sker över
hela ön till och från. Det är oerhört viktigt att det ges andra alternativ så att detta
kan upphöra snarast!
--"Arbetet med att etablera en mindre ÅVC på Ingmarsö har påbörjats och invigning
planeras till 2020. Under sommartid kommer ÅVC:n förmodligen att vara bemannad
under vissa tider. Dessutom kommer permanentboende förmodligen att få tillgång
till återvinningscentralen även under andra tider. För detta krävs dock ett
inpasseringskort som erhålls efter en kortare utbildning.
Antalet fraktioner som tas emot på ÅVC ska öka och bland annat plast, planglas och
isolering ska kunna lämnas separat. Mängderna avfall som går till
materialåtervinning kommer därmed att öka och behovet av att deponera avfall
kommer att minska."
Mycket bra och absolut nödvändigt. Men jag ser ingen ÅVC här nu 2020? När är
nästa slutdatum? Blir det 2021. Detta kan, efter allt ovannämnda, inte vänta länge
till nu.
Jag vill avsluta mina synpunkter med att jag som näringsidkare och driftare av
Ingmarsö gästhamn vill samarbeta med er på alla möjliga vis med en god
källsortering för ön som i förlängningen även kan passa båtfolket. Och gemensamt
se på en lösning hur deras sopor kan sorteras och forslas till ÅVC. Och det är av stor

Avsändare

Synpunkt
vikt att ÅVC på Ingmarsö innehåller plast och pappersförpackningar och även metall,
för att vi ska kunna ta emot båtfolkets sopor.

Avsändare

Ni får gärna kontakta mig!
Jag vill att grovsopbåten som kommer 2 ggr om året finns kvar. Det räcker inte med
att bara de fastboende får tillgång till ÅVC vissa dagar. Fler och fler deltidsboende
har flyttat ut. Ni bör räkna in den kategorin av boende i kalkylen. Vi är många fler än
200 numera. På vems mark har ni tänkt att de gemensamma kärlen där man kan
slänga sina sopor skall stå? Det skall vara hushållsnära, på vilka platser skall dessa
kärl stå.? Hur många sådana platser räknar ni med behövs hur ofta skall de
tömmas.?
Var gör vi av matavfallet. På vems mark skall farligt avfall och byggavfall inlämnas?
Vi har det rörliga friluftslivet som ökar för varje år och som kommer med sopor från
olika kommuner, hur gör vi med dessa sopor? Vi har inkringliggande öar därvdet bor
permanent o deltidsboende, hur gör ni med deras sopor?

Privatperson

Numera är det flera av oss som är deltidsboende på Ingmarsö. Jag undrar varför inte
vi ska få tillgång till ÅVC på Ingmarsö på annan tid än under sommaren?
Dessutom anser jag att sopkärl ska finnas vid varje fastighet. Hur ska jag förvara
soporna eftersom jag inte kommer att åka/ gå till ÅVC varje dag?Det finns många
vilda djur på ön som tycker om sopor och för att dessa inte ska komma åt mina
sopor behöver jag skaffa något slags kärl för att hantera soporna innan jag lämnar
dem på ÅVC Jag ska heller inte behöva skaffa mig ett fordon för att kunna lämna
mina sopor. Ingmarsö är en stor och långsmal ö och det finns äldre personer som
kanske inte kan ta sig till ÅVC. Hur ska dessa kunna slänga sina sopor?

Privatperson

Alla i skärgården måste ha ett helårsabbonemang.
Ska inte finnas halvårs. Det fungerar inte. Stugägare slänger då sopor i rörliga
friluftslivets behållare.
För att kunna slänga ska du ha ett access/magnetnyckel.

Privatperson

Läser med stort intresse kommunens förslag till avfallsplanen 2030.

Mia Pontén
MEM Pro AB

I våras hade jag kontakt med Dennis Olsson, Kommunsamordnare för avfall och
miljölogistik på Roslagsvatten.
MEM Pro designar och tillverkar textila väskor och fodral till industriföretag.
Vi är nu i uppstart av ett nytt koncept MEM Pont med väskor i upcycling design.
Första kollektionerna är tillverkade av uttjänta segel.
Se instagram mem.pont
Vår plan är att utveckla tillverkningen av våra produkter både till industrin och
konsument, med återanvänt textil. Vår utmaning är att hitta rätt kvalitet av
textilmaterial i efterfrågad volym.
Jag är forfarande väldigt intresserad av dialog, diskussion och samarbete på något
sätt med kommunen gällande cirkulära textilflöden.

Synpunkt

Avsändare

Tror att samförstånd och samarbete mellan kommun och näringsliv är en viktig
förutsättning för att vi gemensamt ska nå våra miljömål.
Hoppas att detta kan vara en start på en fortsatt kommunikation mellan oss! Önskar
du mer detaljerad information om våra affärsplaner?
Kan vi träffas på något sätt och gå igenom idéer, planer och action för framtiden
med minskat textil avfall i Österåkers kommun?
Ser fram mot dina kommentarer!
Allt gott!
Remissvar
Vallentuna kommun tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på Österåkers
avfallsplan för 2030. Då FN: konventionen om barnens rättigheter är lag sedan 1
januari 2020 anser Vallentuna att Österåkers kommande avfallsplan bör
kompletteras med en Barnkonsekvensanalys för att bevaka barnens intressen i
arbetet med framtagandet och genomförandet av planens mål och aktiviteter. En
barnkonsekvensanalys skulle skapa nya och förbättrade kontaktvägar mellan
kommunen rörande kommunikation och utbildning för barn och ungdomar i miljöoch avfallsfrågor.

Maria
Sundesten
Gatu-och parkavdelningen
Vallentuna
Kommun

Yttrandet
SSBF anser att etablering av nya platser för avfallshantering bör vara en del av kommunens
fysiska planering. Detta möjliggör att även risker för brandspridning samt räddningstjänstens
möjligheter för räddningsinsatser tas i beaktande i tidigt skede.
Av erfarenhet vet SSBF att bränder i större avfallsanläggningar vanligen är svårsläckta och
varar lång tid. Dessa släckinsatser resulterar ofta i att stora mängder kontaminerat
släckvatten uppkommer. SSBF anser att ytor avsedda för avfallshantering skall vara tätgjorda
för att kunna effektivt samla upp förorenat släckvatten. Detta kan bidra positivt till att nå de
nationella miljömålen avseende giftfri miljö samt levande sjöar och vattendrag.
Underlag för yttrande
Som underlag för yttrandet har SSBF tagit del av följande handlingar:
• Avfallsplan2030- Inledning del 1. Österåkers kommun, Roslagsvatten.

Storstockholms
brandförsvar

• Avfallsplan2030-Vision-mål del 2. Österåkers kommun, Roslagsvatten.
• Avfallsplan2030- Handlingsplan del .3. Österåkers kommun, Roslagsvatten.
• Bilaga 2 Nulägesbeskrivning
• Bilaga 3 Framtida insamlingssystem och avfallsmängder Bilaga 6
• Miljöbedömning - undersökning om betydande miljöpåverkan
Sjöfartsverket har ingen erinran men vill göra följande medskick.
I Sjöfarts uppdrag ingår att svara på de remisser som berör ärenden som kan ha påverkan på
sjöfartens framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. Verksamheten bedrivs med inriktning
huvudsakligen på handelssjöfarten. Fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen ska
beaktas.

Sjöfartsverket
Handläggare Åsa
Jansson
Magnus
Stephansson
genom Sabina
Hoppe

Synpunkt

I den handlingsplan som finns framtagen går det inte att utläsa vilka åtgärder som planeras
för att förenkla och minimera avfallslämningen för de fritidsbåtar som anlöper båtplatser och
hamnar som finns inom kommunen.

Avsändare

I handläggningen av ärendet, som avgjorts av direktören för Styrning och planering Magnus
Stephansson, har deltagit miljöhandläggare Åsa Jansson, föredragare.
Synpunkter på Österåkers avfallsplan 2020-2030 från Ingmarsö byalag
” Det ska vara lätt att göra rätt” även i skärgården!

Ingmarsö byalags
styrelse

Det måste finnas möjlighet att källsortera lokalt på Ingmarsö. ÅVC:n måste startas upp enligt
plan våren 2021 och ha hög tillgänglighet för fastboende och deltidsboende.
Förpackningsförordningen som träder i kraft 2021 med fastighetsnära insamling för
förpackningar måste utredas för Ingmarsö. Var ska de gemensamma kärlen placeras och hur
många hushåll bör man vara i gruppen? Hur ska platsen vara utformad för att skapa god
ordning och skydd mot råttor mm? Och hur ska platsen inpassas i skärgårdsmiljön och
naturen?
Utfasning av säckhämtning måste föregås av en fungerande ÅVC på Ingmarsö och
framtagande av en modell för gemensamma ”fastighetsnära” kärl för en lämplig grupp
fastigheter
Avfallshantering för det rörliga friluftslivet måste skyndsamt tas fram
Lösningar för sortering och borttransport av byggavfall i skärgården behöver finnas
lättillgängliga på Roslagsvatten hemsida
Information om hemkompostering av matavfall behöver finnas på Roslagsvattens hemsida
och följas av en särskild informationskampanj
i skärgården där matavfallet inte kommer ( men ska) att insamlas
Vi förväntar oss inom kort en mer detaljerad och konkret plan för hur avfallsplanen ska
implementeras på Ingmarsö
Avfallsplanen 2020-2030 ger en tydlig bild av miljömål på alla nivåer och hur kommunen från
nuläget planerar för framtiden och för ett hållbart samhälle.
Det är mycket glädjande!
Det är tillfredsställande att lösningar för skärgården, för att möjliggöra källsortering, finns
med i planen och vi ser fram mot att dessa lösningar kommer att genomföras i närtid så vi på
Ingmarsö kan bidraga till en hållbar miljö.
” Det ska vara lätt att göra rätt” även i skärgården!
Avfallsplan, Österåkers kommun
Länsstyrelsen roll i den kommunala avfallsplaneringen är bl.a. att verka för att kommunerna
fokuserar på åtgärder som bidrar till att nå de nationella målen inom avfallsområdet.
Länsstyrelsen ska även verka för att planen får det innehåll som krävs enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) om kommunala avfallsplaner om förebyggande
och hantering av avfall och att vi sedan får de uppgifter som enligt 22 och 23 §§ samma
föreskrift ska kunna lämnas ut på begäran till Naturvårdsverket.
Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen anser att avfallsplanen i huvudsak är väl utförd med relevant innehåll.

LST Stockholm

Synpunkt

Redogörelsen över nedlagda deponier bör kontrolleras. I redogörelsen för nedlagda deponier
noteras det att Länsstyrelsen står som tillsynsmyndighet enligt 10 kap. MB för Skånstatippen.
Den aktiva verksamhetstiden för Skånstatippen anges till 1950–1960-talen. Länsstyrelsen har
inte tillsynsansvar för föroreningsskador som orsakats av verksamheter som lagts ned innan
30 juni 1969 vilket innebär att det bör stå ”kommunens miljökontor”. I Länsstyrelsen databas
EBH-stödet finns uppgifter om att deponin varit aktiv till tidigt 1970-tal och sluttäckts
1972/1973 om så är fallet är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet.
Vidare anser Länsstyrelsen att avfallsplanen även bör förtydligas med avseende på vilka
framtida avfallsflöden samt insamlingssystem och anläggningar som behövs för att
genomföra planen. I miljöbedömningen bör det även förtydligas om avfallsplanen kan
medföra betydande miljöpåverkan enligt 2 § Miljöbedömningsförordning (2017:966).

Avsändare

Information
Gällande ansvar för tillsynen av nedlagda deponier finns vägledning på EBH-portalen:
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PMForvaringsfall.pdf
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PM-vagledninggamla-deponier.pdf
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/FAQ-gamladeponier.pdf
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av miljöskyddschef Lena Pettersson med miljöhandläggare Fredrik Stohm
Kronfeld som föredragande. I den slutliga handläggningen har också handläggare Fredric
Hellberg medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Naturskyddsföreningen i Österåkers synpunkter på;
Österåkers kommun och Roslagsvattens Avfallsplan 2030
Vi ser positivt på den framtagna Avfallsplanen 2030. Avfall är en stor tillgång för samhället
och glädjande nog går hanteringen av uppkommen avfall åt rätt håll.
Det viktigaste är att förebygga att avfall ens uppkommer. Återvinning av begagnade och
trasiga saker ska gynnas och kommunen bör skapa möjligheter för kommuninvånare att
detta kan ske. Förslag på tillvägagångssätt:
• Fler lättåtkomliga insamlingsstationer för återbruk inte enbart vid den stora
återvinningscentralen, Brännbacken. En del medborgare kan ha svårt att ta sig dit.
Personalen som guidar besökarna vid centralen bör fråga alla om de har något som kan
återbrukas. Ha tydlig skyltning och visa var det kan ställas för återbruk.
Samarbeten med välgörenhetsorganisationer, lokala butiker och verksamheter som kan ta
emot och sedan sälja sakerna bör organiseras, kanske inom återvinningscentralens område.
• Utbilda kommuninvånarna i källsortering om varför det är viktigt att källsortera och vad
som händer med insamlat avfall. Vi tror att det höjer kommuninvånarnas vilja att engagera
sig och förstå kretsloppen. Information är ett mycket viktigt styrmedel för att förändra
allmänhetens beteende när det gäller hantering av avfall. Informationsbehovet har ökat
betydligt under senare år. Många kommuner som satsat på information har fått bättre
sorterat avfall.
• Öppna kommunala lokaler för lagning av möbler, kläder, elektronik där kommuninvånare
själva kan komma och laga det som är trasigt. Här ska finnas nödvändiga verktyg och
maskiner förreparationer tex borrmaskiner, skruvdragare, hammare, symaskiner etcetera.
Att ha egna verktyg och maskiner man använder ett par gånger i livet är inte hållbart. Här
kan de som har kunskaper hjälpa andra som inte har.

Naturskyddsföreningen

Synpunkt

Målsättningen i planen att minska mängden restavfall med 30 % per invånare till 2030 från
dagens 72 % är bra men kan säkert skruvas upp om förutsättningar för källsortering i såväl
hemmen som insamlingsstationer utformas smidigt och lätthanterligt.
Vidare ser vi att planen omfattar goda samarbeten med andra kommuner såsom Stockholm
Exergis anläggning i Brista (restavfall) och Uppsala Vattens anläggning vid Kungsängens gård i
Uppsala (matavfall). Dock kan man fundera på såväl ekonomiska- som miljövinster om
kommunen kan klara hanteringen av matavfallet i egen regi. Vi vill påpeka att alla
transporter i samband med insamling av vårt avfall bör ske med miljöanpassade fordon.
Detta ska ingå in upphandlingarna av dessa tjänster.
Vi vill även belysa att återvinningsstationernas skötsel är mycket viktigt. Lättillgängliga
stationer för såväl hushållens fraktioner som grovsopor är ett måste för att få det hela att
fungera. Man måste även kunna känna sig trygg då man lämnar sitt källsorterade avfall, då är
det viktigt med bra belysning så att man tydligt ser var man ska slänga de olika fraktionerna
och att stationerna hålls rena. Se till att tömningsfrekvensen av de olika containrarna sker så
att inga kassar och annat ställs bredvid på grund av att det är fullt i containern. Detta tror vi
ökar medborgares vilja att göra rätt. Vi vet att FTI ansvarar för detta men Österåker kommun
kan tillsammans med andra kommuner ställa krav på hur insamlingen går till.
Tills sist vill vi ta upp att mäta och föra statistik är ett effektivt sätt att nå sin målsättning. Här
tror vi på synligheten av statistiken. Låt kommuninvånarna följa mätningar av insamlade
fraktioner på en hemsida, det triggar igång viljan att förbättra och nå de gemensamma
målen. Översätt det i sparade pengar och miljönytta.
Maria Olausson för styrelsen i Naturskyddsföreningen i Österåkerkresten
Åkersberga 2020-11-08

Avsändare

Yttrande

1 (1)

Datum

Beteckning

2020-08-11

566-21359-2020

Enheten för miljöskydd
Fredrik Stohm Kronfeld

Roslagsvatten
Dennis.Olsson@roslagsvatten.se

Undersökningssamråd, Österåkers kommun
Länsstyrelsen roll i den kommunala avfallsplaneringen är bl.a att verka för att
kommunerna fokuserar på åtgärder som bidrar till att nå de nationella målen inom
avfallsområdet. Länsstyrelsen ska även verka för att planen får det innehåll som
krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) om kommunala
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall och att vi sedan får de
uppgifter som enligt 22 och 23 §§ samma föreskrift ska kunna lämnas ut på
begäran till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen anser att avfallsplanen i huvudsak är väl utförd med relevant
innehåll. Miljöbedömningen kan dock i större utsträckning kopplas till de globala
miljömålen för att säkerställa att dessa kommer att efterlevas.
Ett av syftena med de nya EU direktiven på avfallsområdet är främjandet av
Cirkulär ekonomi, och et bör tydligt framgå att bolagets verksamhet främjar
Cirkulär ekonomi.
Vidare anser Länsstyrelsen att avfallsplanen även bör omfatta en bedömning av
framtida avfallsflöden samt de insamlingssystem och anläggningar som behövs
för att genomföra planen. Således bör även miljöbedömningen utgå från de
konsekvenser insamlingssystemet och anläggningarna får. Miljöbedömningen ska
även innehålla konsekvenser av åtgärder och styrmedel som enligt NFS 2020:6 49 § ska finnas med i en avfallsplan.
Avfallsplanen bör även innehålla information om;


Hur schakt- och avfallsmassor bör hanteras i kommunen. Hantering av så
kallat sulfidberg bör också ingå i miljöbedömningen.



Hur arbete med förorenad mark/område sker samt hantering av bygg och
rivningsavfall, nedskräpning och illegal/otillåten verksamhet i naturen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf miljöskyddschef Lars Åkerblad med miljöhandläggare
Fredrik Stohm Kronfeld som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10

