Förslag till nya avfallsföreskrifter
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till nya avfallsföreskrifter.
Dessa skickades ut på samråd under januari 2013. Föreskrifterna
reviderades efter synpunkter som har kommit från olika intressenter. Nu
ställer vi ut förslag till reviderade föreskrifter igen för granskning. Vi vill
gärna ha era synpunkter på förslaget. Synpunkter kan lämnas till och
med den 4 november 2013.
Alla kommuner är skyldiga att ha avfallsföreskrifter. De nya
avfallsföreskrifter är anpassade till ny avfallslagstiftning och andra
förändringar inom avfallsområdet samt de nya insamlingstjänsterna som
kommer att erbjudas under 2014.

Varför föreskrifter?

Matavfall

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter
som innehåller de formella reglerna för
kommunens avfallshantering.
I föreskrifterna finns detaljerade
bestämmelser om sortering av avfall, hur
hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till,
vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad
gäller hämtställen och framkomligheten för
sopfordonen och mycket annat.

I reviderade föreskrifterna föreslås
matavfallsinsamling med frivilligt deltagande
istället av obligatoriskt. Matavfallsinsamling
föreslås införas områdesvis. Matavfall och
restavfall ska sorteras i separata behållare.
Särskilda påsar och påshållare som
tillhandahålls av kommunen ska användas.

Varför samråd och granskning?
Föreskrifterna ska samrådas med en bred
krets av intressenter, det vill säga både
myndigheter, organisationer och allmänhet.
Föreskrifterna reviderades efter
inkommna synpunkter och ställs ut igen för
granskning .

Hemkompost
Fastighetsägare som sorterar ut sitt matavfall
till sin hemkompost kan även fortsättningsvis
göra detta.
Kompostering måste ske i isolerade,
slutna, skadedjurssäkra behållare som kan
användas året om.

Förändringarna i de nya
föreskrifterna
Den största förändringen, i det nya förslaget
till avfallsföreskrifter är införandet av
utsortering av matavfall.
Tillväxtkontoret
tillvaxtkontoret@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
08 - 581 690 00

Hämtningsintervall
Insamling av restavfall och matavfall sker med
tvåfackssopbilar, vilket innebär att restavfallet
och matavfallet hämtas vid ett och samma
tillfälle.
När utsorting av matavfall införts i ett område
sker hämtning av rest- och matavfall, från
boende i en- och tvåbostadshus, varannan
vecka. Mellan vecka 26 och vecka 36 hämtas
matavfallet varje vecka.
För flerbostadshus och för verksamheter sker
hämtning efter behov, men minst varannan
vecka.

Avfallsutrymmen och underhåll
Tydligare beskrivningar har införts om vem
som har ansvar för avfallsutrymmen,
underhåll, tvättning av behållare mm.

Nya tjänster
Några nya insamlingstjänster införs. Det är
fastighetsnära insamling av julgranar,
möjlighet för en- och tvåbostadshus att få
trädgårdsavfall hämtat fastighetsnära och
insamling av filtermaterial från fosforfällor
(från enskilda avloppsanläggningar).

Tidplan
Remisstiden pågår från och med 7 oktober och
sista dagen för att lämna synpunkter är den 4
november 2013.
Synpunkter ska skickas till:
Upplands-bro kommun
Tillväxtkontoret
196 81 KUNGSÄNGEN.
atlernativt via e-post:
tillvaxtkontoret@upplands-bro.se
Efter remisstiden kommer förslaget till
avfallsföreskrifterna att justeras igen utifrån
inkomna nya synpunkter. Avfallsföreskrifterna
går sedan till beslut av Kommunfullmäktige.
Nya antagna avfallsföreskrifter planeras att
träda i kraft från 1 februari 2014.

Frågor
Har ni frågor om förslaget av nya föreskrifter
så kan dessa ställas till Charlotte Ahlstrand,
telefonnummer: 08-581 696 78
alternativt via e-post:
charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se
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