Förslag till ny avfallsplan
Alla kommuner är skyldiga att ha avfallsplan som tillsammans med
avfallsföreskrifter utgör kommunens renhållningsordning.
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till ny avfallsplan. Den
skickas nu ut på samråd och vi vill gärna ha era synpunkter på förslaget.
Synpunkter kan lämnas till och med den 5 juni 2017.

Varför en ny avfallsplan?

Avfallslanens struktur och innehåll

Den gamla avfallsplanen gällde 2007-2012
och därför finns ett stort behov av ta fram en
ny aktuell avfallsplan med hänsyn till ny
lagstiftning samt för att ta ett strategiskt grepp
på den fortsatta utvecklingen av
avfallsverksamheten i kommunen.
Avfallsplanen ska fungera som kommunens
strategiska styrdokument för en hållbar
avfallshantering. Planen ska sätta upp
framtida mål och ge en tydlig handlingsplan
med konkreta åtgärder.
Avfallsplanen ger även en samlad bild
över hur avfallshanteringen fungerar i
kommunen.

Avfallsplan består av två delar:
huvuddokument och sju tillhörande bilagor.
De strategiska delarna redovisas i
huvuddokument och de beskrivande delarna
redovisas i bilagor.

Varför samråd?
Avfallsplan ska upprättas i samråd med en
bred krets av intressenter, det vill säga både
myndigheter, organisationer och allmänhet.
Samrådet kommer därför att hållas med
berörda aktörer inom kommunen under maj
2017.

Uppföljning av gammal avfallsplan
De flesta av de mål och åtgärder som ingick i
den gamla avfallsplanen har genomförts.
Kommunen fortsätter arbeta med
införandet av källsortering i kommunens
verksamhet. Riskklassificering av nedlagda
deponier ska förnyas.

Huvuddokument
Huvuddokumentet innehåller fyra
inriktningsmål med delmål samt konkreta
åtgärder för att uppnå målen.
Uppföljning och nyckeltal beskriver
hur föreslagna åtgärder ska kontrolleras.

De fyra inriktningmålen i
avfallsplanen
1. En hållbar avfallshantering anpassad till
människan (människan i centrum)
2. Ta vara på avfallet som en resurs
(förebygga och återvinna)
3. Allt avfall hanteras miljöriktigt för en
hållbar miljö (minimera miljöpåverkan)
4. Effektiva system för avfallshantering
(det ska vara lätt att göra rätt)

Samhällsbyggnadskontoret
kommunen@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
08 - 581 690 00

Bilagor
Bilagor innehåller information om följande:
Nulägebeskrivning av avfallshantering i
kommunen,
Vilka lagar, förordningar och mål som gäller
inom avfallsområdet,
Uppföljning av gammal avfallsplan,
Information om avfallsanläggningar och
nedlagda deponier,
Miljökonsekvensbeskrivning
Uppgifter för länsstyrelsens sammanställning
Definitioner och ordförklaringar.

Tidsplan
Remisstiden pågår från och med 5 maj och
sista dagen för att lämna synpunkter är den 5
juni 2017.
Synpunkter ska skickas till:
tekniskanamnden@upplands-bro.se
eller via post:
Upplands-bro kommun
Tekniska nämnden
196 81 KUNGSÄNGEN.
Märk synpunkterna med - TN 17/0142
Efter remisstiden kommer förslaget till
avfallsplanen att justeras utifrån inkomna
samrådssynpunkter. Avfallsplanen är sedan
planerad att ställas ut igen för granskning
under hösten 2017. Därefter beräknas den
kunna antas under hösten 2017.

Vad är nytt i ny avfallsplan?

Frågor

Exempel på vad som är nytt i avfallsplanen är
följande:
- Nedskräpningen ska minska i kommunen.
- Förebygga uppkomsten av avfall och öka
återbruket.
- Bättre sortering av matavfall med hög
kvalitet samt minska matsvinnet.
- Minska mängden avfall till deponi genom
bättre sortering av olika afallsfraktioner.
- Minimera miljöpåverkan vid insamling av
hushållsavfall genom krav på miljövänliga
drivmedel och optimering av antal transporter.
- Avfallshanteringen ska vara en naturlig del
av den fysiska planeringen.

Har ni frågor om förslaget av ny avfallsplan
kan dessa ställas till Marina Danhill,
marina.danhill@upplands-bro.se
telefonnummer: 08-581 696 26

