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Uppföljning av Österåkers kommuns avfallsplan 2012 -2020 
 
Arbetet med föregående avfallsplan har inte varit så aktivt som vore önskvärt. Arbete med målen har 
utförts, men det har inte funnits tillräckligt med resurser för att möjliggöra ett strukturerat och 
fokuserat arbete för samtliga mål. Kommande avfallsplan behöver förankras tydligare bland 
förvaltningar som normalt inte arbetar med avfallsfrågor och ansvarsfördelningen behöver bli 
tydligare. Handlingsplaner behöver följas upp och stämmas av årligen av ansvarig enhet på 
kommunen för att avfallsplanen ska beaktas i större utsträckning i samtliga verksamheters dagliga 
arbete. De mål som inte har nåtts och fortfarande är relevanta har lyfts in i avfallsplan 2030.  
 

  Uppnådd  

 Påbörjad, eller på väg att nås 

 Inte uppnått 

 Inte påbörjad 
 

1 MÄNNISKAN I CENTRUM    

Delmål 
1.1 

År 2014 ska avfallshanteringen vara en 
del i kommunernas planarbete och utgå 
från gemensamma riktlinjer vid ny- och 
om byggnation  

 
Samarbetet mellan Roslagsvatten och 
planenheten har under perioden blivit mycket 
bättre. Det återstår dock en del arbete med att 
etablera skriftliga rutiner för att säkerställa att 
avfallshanteringen tas med i arbetet från start.  
 

Delmål 
1.2 

År 2014 ska prioriterade 
arbetsmiljöproblem enligt kartläggning 
2012 vara åtgärdade. 
  

Då det finns många problematiska vägar kvar 
behöver vi genomföra en väginventering med 
syfte att få en tydlig bild över 
vägproblematiken samt en fullständig 
klassificering av vägar. 
  

Delmål 
1.3 

År 2014 ska beslut ha tagits om vilka 
insamlingstjänster som Österåker ska 
tillhandahålla. Tjänsterna ska vara 
anpassade till människors behov. 

 

Ständigt pågående arbete. Övergripande 
tjänsteöversyn genomfört i samband med 
översyn av avfallstaxa under 2016.   
 

Delmål 
1.4 

År 2014 ska det finnas en handlingsplan 
för hur avfall från det rörliga friluftslivet 
ska hanteras.  

Handlingsplan har tagits fram i samband med 
framtagning av rapporten ”Avfall från det 
rörliga friluftslivet”. 
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2 KVALITET   
 

  

Delmål 
2.1 

År 2014 ska minst 80 procent av 
hushållen ha kunskap om varför avfall 
ska sorteras, och vilken nytta det gör. 

 

Målet är uppnått.  
 
Informationssatsning påbörjad 2012 och utfall 
uppmätt hösten 2013 (Kritik-på-teknik). 81% av 
de tillfrågade ansåg sig ha ”tillräcklig info om 
sortering av avfall (mycket/ganska bra)”.  
 

Delmål 
2.2 

År 2014 ska det finnas rutiner för 
avfallshantering vid extraordinära 
händelser.   

Målet är uppnått.  
 
Riskanalys har genomförts och en 
krishanteringsrutin finns.  

3 MINSKA AVFALLETS MÄNGD     

Delmål 
3.1 

År 2014 ska minst 10 procent fler 
invånare än 2011 göra medvetna val 
med syfte att minska avfallsmängden. 

 

 

 
Ingen åtgärd har genomförts. 

Delmål 
3.2 

År 2014 ska mängden mat som kasseras 
inom kommunens verksamheter ha 
minskat med 25 procent jämfört med 
2012. 

 

 
 

Måltidsenheten har efter 2014 börjat arbeta 
med frågan. Data saknas dock för att 
jämförelsen ska kunna göras  

 

4 MINSKA AVFALLETS FARLIGHET     

Delmål 
4.1 

År 2014 ska minst 80 procent av 
hushållen ha kunskap om vad som är 
farligt avfall och var det ska lämnas.  

Informationssatsning påbörjad 2012, utfall är 
inte uppmätt. Vid kundundersökning har frågan 
inte ställts så att målet kan stämmas av.  
 

Delmål 
4.2 

År 2014 ska minst 80 procent av 
hushållen anse sig ha tillgång till ett 
tillfredsställande insamlingssystem för 
farligt avfall och elavfall. 

 
62% anser sig ha tillfredsställande 
insamlingssystem för farligt avfall 2018 

Delmål 
4.3 

År 2014 ska företag ha fått information 
om vad som är farligt avfall och var och 
hur det och övrigt avfall ska lämnas.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten påbörjade sin 
tillsyn av verksamheter inom kommunens 
industriområden för 2 år sedan och inom det 
arbetet ges information kring hantering av 
farligt avfall. Ingen övrig information skickas ut.  

Delmål 
4.4 

År 2014 ska en strategi/rutin finnas för 
hur vi ska nå dem som river och/eller 
bygger med information om hur farligt 
avfall ska hanteras. Skärgården ska 
prioriteras. 

 

Det har varit prioritet på att minska 
handläggningstider, resurser har därför saknats 
för att ta fram strategi/rutin.  
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5 ÖKA ÅTERANVÄNDNINGEN     

Delmål 
5.1 

År 2014 ska minst 80 procent av 
invånarna uppge att de "handlar" med 
begagnade och/eller återanvända varor. 

 
88% lämnar in till återbruk men bara 41 % 
uppger att de handlar begagnat.   

Delmål 
5.2 

2014 ska möjligheterna för ett återbruk 
för byggmaterial, på Brännbackens ÅVC, 
annan plats eller via annan aktör, vara 
utredda. 

 
Dialog förs med SÖRAB. Fråga om privata 
aktörer är ej utredd. 

 
 
 

6 ÖKA MATERIALÅTERVINNINGEN     

Delmål 
6.1 

År 2014 ska minst 40 procent av 
hushållsavfallet materialåtervinnas, 
inklusive biologisk behandling av 
matavfall. 

 
Mängden material som gick till materialåtervinning 
2019 var totalt 34% av insamlat material. 

Delmål 
6.2 

År 2014 ska högst 15 procent 
förpackningar och returpapper finnas i 
säck- och kärlavfallet. 

 Ca 38 % enligt plockanalys 2020.   

Delmål 
6.3 

År 2014 ska minst 20 procent av 
matavfallet från restauranger, storkök 
och butiker samlas in och behandlas 
biologiskt. 

- 
 
Data saknas då avfallet inte samlas in separat från 
hushållens matavfall. 

Delmål 
6.4 

År 2014 ska minst 40 procent av 
hushållens matavfall sorteras ut för 
biologisk behandling, inklusive 
hemkompostering. 

 35 % utsorterades 2018. 

Delmål 
6.5 

År 2014 ska återvinningscentralen ha en 
bättre tillgänglighet jämfört med år 
2010. 

  Ny återvinningscentral på Brännbacken. 

Delmål 
6.6 

År 2014 ska enskilda avlopp som 
nyanläggs kunna vara 
kretsloppsanpassade och de separerade 
avloppsfraktionerna ska kunna samlas 
in. 

 

Vid upprättandet av gällande avfallsplan var denna 
typ av anläggning i ropet men det har inte varit 
någon efterfrågan. 
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7 ENERGIUTVINNING     

Delmål 
7.1 

År 2014 ska det finnas en åtgärdsplan 
för kvalitetssäkring av avfall till 
förbränning och rötning. 

 
Rutin för kvalitetssäkring av avfall till förbränning 
och rötning finns.  

Delmål 
7.2 

År 2014 får det finnas högst 5 procent i 
säck- och kärlavfallet som inte räknas 
som brännbart avfall. 

 4,4 % enligt plockanalys 2020. 

Delmål 
7.3 

År 2012 ska behandling av matavfall 
med biogasproduktion vara säkerställd.  Är uppfyllt. 

8 DEPONERING     

Delmål 
8.1 

År 2014 ska mindre än 8 % av allt 
hushållsavfall deponeras och det ska 
finnas en åtgärdsplan för att ytterligare 
minska deponeringen.  

 
Åtgärdsplan saknas, andelen deponerat avfall är 
mindre än 8 % (4 % 2019) 

Delmål 
8.2 

Sluttäckning av Brännbackens deponi 
ska enligt aktuell plan vara avslutad 
2013. 

 

Bråab har ansökt om förlängd period, till utgången 
av år 2019 för sluttäckning och färdigställande 
samt intrimning av framtida lakvattenhantering.  

Delmål 
8.3 

Nedlagda deponier där kommunen kan 
ha varit verksamhetsutövare ska 
inventeras och riskbedömas för att 
avgöra om åtgärder behöver vidtas för 
att minska riskerna för människors hälsa 
och miljön.  

 
 

Inventering och riskbedömning av samtliga kända 
deponier (angivna i EBH-stödet från länsstyrelsen) 
påbörjades 2014 och planeras vara klart 2015. Av 
totalt 23 st är 3 färdigbedömda.  
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