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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till ny avfallsplan enligt bilaga 1, samt
att godkänna förslaget till nya renhållningsföreskrifter enligt bilaga 1.

Ärendet
Uppsala Vatten och Avfall AB (UVAB) har fått i uppdrag att ta fram förslag till ny
renhållningsordning innehållande föreskrifter och avfallsplan. Renhållningsordning ska enligt
Miljöbalken fastställas av kommunfullmäktige.
Förslaget till renhållningsordning skickades ut på remiss till särskilt berörda från den 26 juni
2013 till den 4 oktober 2013 (samrådsredogörelse, bilaga 2). Förslaget ställdes därefter ut till
allmänhetens granskning från den 16 december 2013 till den 31 januari 2014. UVAB har den
24 februari 2014 överlämnat förslaget till kommunstyrelsen (KS) för beredning till
kommunfullmäktige (KF).
Föredragning
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som
ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en
avfallsplan. Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på
avfallsområdet och avfallsplanen utgör ett styrdokument för hela kommunen. Dessutom är
syftet att planen ska underlätta för kommunen att uppnå nationella och regionala miljömål och
ge ansvariga politiker en helhetsbild över avfallshanteringen med möjlighet att påverka den.
Avfallsplanen ska beakta andra kommunala styrdokument, som exempelvis miljö- och
klimatprogram och översiktsplan. Avfallsplanen effektiviserar utvecklingen av
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avfallshanteringen genom att alla strävar i samma riktning och den utgör ett viktigt strategiskt
styrdokument för hela kommunen.
Den renhållningsordning som gäller för Uppsala kommun idag antogs av kommunfullmäktige
den 25 september 1998. En nyare renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den 27
september 2004 men den överklagades och fälldes slutligen 2009. Detta innebär att den
gällande renhållningsordningen är 14 år gammal och därför finns ett stort behov av att ta fram
en aktuell renhållningsordning. Dessutom gäller nya avfallsregler nationellt sedan sommaren
2011 då det utkom en ny avfallsförordning där det anges att den kommunala avfallsplanen ska
ses över minst vart fjärde år och vid behov uppdateras.
UVAB har lett arbetet med att ta fram ett förslag till ny renhållningsordning i samarbete med
tjänstemän från några uppdragskontor. I ett tidigt skede av arbetet genomfördes
telefonintervjuer riktade mot hushåll i kommunen för att fånga upp allmänhetens synpunkter
på hur avfallshanteringen fungerar idag och vad som är viktigt för framtiden. Den 18 januari
2013 genomfördes ett tidigt samråd med länsstyrelsen om miljöbedömningen av förslaget till
avfallsplan.
Tre olika referensgrupper har varit med och format förslaget vid totalt 12 möten under
processens gång. En referensgrupp har utgjorts av nämndledamöter från plan- och
byggnadsnämnden (PBN), miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN), gatu- och
samhällsmiljönämnden (GSN), dåvarande fastighetsägarnämnden samt styrelsemedlemmar
från UVAB. En andra referensgrupp har bestått av representanter från fastighetsägare och
hyresgästföreningen. Den tredje referensgruppen har utgjorts av representanter från
organisationer och föreningar med särskilt intresse för avfallsfrågor ur olika aspekter, till
exempel miljö och tillgänglighetsfrågor.
Därutöver har ett flertal möten hållits med parter som på ett eller annat sätt arbetar med eller
berörs av avfallsfrågor. Som exempel kan nämnas kontoret för samhällsutveckling (KSU),
kontoret för ungdom och arbetsmarknad (UAK), förpacknings- och tidningsindustrin samt
företag som hanterar avfall inom kommunen.
Ett första förslag skickades ut på remiss till särskilt berörda från den 26 juni 2013 till den 4
oktober 2013. Förslaget skickades ut till totalt 76 instanser varav 28 stycken återkom med
synpunkter. Remissyttrandena var huvudsakligen samstämmiga avseende förslagets
utformning och struktur då man ansåg att förslaget är välskrivet, lättillgängligt med en tydlig
layout trots dokumentsamlingens omfattning. Flertalet positiva omdömen angav att
avfallsplanen sätter upp tydliga och mätbara mål. MHN och PBN poängterade behovet av en
ny renhållningsordning. GSN nämnde särskilt utbildningsinsatser och förbättring av
samverkan som positiva delar i planen. Det inkom även synpunkter och förslag på att ha
högre målnivåer för utsortering, förslag till förändring av kategorisering av mål framförallt för
plast samt förbättringar som generellt sett rörde delar där förslaget skiljde sig åt från den
nationella avfallsplanen. Synpunkterna har i vissa delar lett till förändringar i förslaget, bland
annat vad gäller inventering av deponier, i andra delar har inte förändring ansetts nödvändig,
bland annat vad gäller målnivåer och särskilt fokus på plast. Förslaget ställdes därefter ut till
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allmänhetens granskning från den 16 december 2013 till den 31 januari 2014. Under
utställningen inkom inga synpunkter på förslaget.
Förslaget till nya renhållningsföreskrifter skiljer sig avsevärt från föreskrifterna som antogs
1998. En del av förändringarna handlar om anpassningar till ny lagstiftning och nya
förhållanden och en del handlar om tillägg på grund av nya insamlingssystem. De nya
föreskrifterna innehåller till exempel nya och förändrade paragrafer avseende
myndighetsbeslut som ansökan om uppehåll i hämtning och beslut om att anvisa plats för
hämtning. Det handlar dels om nya krav och dels om uppdateringar av gamla krav.
Föreskrifterna innehåller dessutom helt nya paragrafer om underjordsbehållare, fosforfällor,
minireningsverk och avfallskvarnar som är kopplade mot tank som inte fanns i de tidigare
föreskrifterna.

Sedan den tidigare avfallsplanen antogs 2004 har flera stora förändringar inom avfallsområdet
skett. Några större förändringar inkluderar deponeringsförbud för organiskt avfall från år
2005, då det också antogs en ny förordning om producentansvar för elektriska och
elektroniska produkter, och 2007 upphörde kommunernas möjlighet att ta frivilligt ansvar för
annat farligt avfall än hushållsavfall. En hel del av de mål som sattes upp i den tidigare
renhållningsordningen har därför hunnit bli inaktuella och en del av de mål som antogs var
svåra att mäta på grund av brist på information.
Avfallsplanens mål syftar bland annat till att öka återanvändning och materialåtervinning,
minska mängden felsorterat avfall, öka medborgarnas delaktighet i avfallshanteringen, minska
den negativa miljöpåverkan från nedlagda deponier samt att förbättra arbetsmiljö och service.
Om avfallsplanens mål nås kommer kommuninvånarna till exempel att kunna besöka en helt
ny typ av återvinningscentral där återvinning och second hand-handel står i tydligt fokus.
Utsorteringen av matavfall, förpackningsmaterial, tidningar och farligt avfall har ökat och
kommuninvånarna lämnar även matfett till återvinning. Tillgängligheten att lämna avfall har
ökat och antalet insamlingssystem har ökat. Kommuninvånarna är nöjda med avfallshantering
och renhållning och i skolor bedrivs ett aktivt arbete för att minska matsvinnet. Dessutom
utgör avfallsutrymmen och anläggningar en god arbetsmiljö för dem som arbetar med att
hantera avfall. Nedskräpning och dumpning av skrotbilar har minskat och det finns en tydlig
bild av hur nedlagda deponier i kommunen ska hanteras och prioriteras.
I enlighet med föreskrifterna för kommunala avfallsplaner ska nationella, regionala och lokala
program och planer som berör avfallsområdet tas i beaktande. Ett av de nationella
miljökvalitetsmål som påverkas av avfallshanteringen är målet om begränsad klimatpåverkan.
Avfallshanteringen står för ungefär åtta procent av de totala utsläppen av växthusgaser i
Sverige. Den största delen utgörs av metangas från deponering av nedbrytbart avfall, men
även förbränning av plast, transporter av avfall och biologisk behandling av avfall bidrar till
utsläppen.

4 (4)

Uppsala kommun har sedan den 24 februari 2014 ett av kommunfullmäktige antaget
ekologiskt ramverk för program och planer samt ett miljö- och klimatprogram som omfattar
även bolagen. Det ekologiska ramverket är en precisering av policyn för hållbar utveckling
och säger bland annat att Uppsala ska vara en ledande miljö- och klimatkommun.
Implementeringen av såväl ramverk som miljö- och klimatprogram är ett arbete som inleds
under våren 2014 och kräver förnyelser av ett flertal olika styrande dokument. Särskilt
angelägna ur avfallsverksamhetens perspektiv är arbetet för att nå fossilbränslefria eller
klimatneutrala transporter till år 2023, att minska plastens klimatpåverkan, hållbart byggande
och förändrade målnivåer. Det är därför naturligt att nu föreslagen avfallsplan och
renhållningsföreskrifter kan komma att revideras under kommande år i samband med
genomförandet av miljö- och klimatprogrammet.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ulla Holmgren
Enhetschef
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Efter kort inledning av T o m m y H ö g s t r ö m förklarar Michael P e r s s o n att utställningen inte har
föranlett några ändringar i förslaget till ny Renhållningsordning för U p p s a l a k o m m u n o c h beskriver
därefter v a d ett beslut o m a n t a g a n d e k o m m e r att kräva av bolaget i f o r m av bland a n n a t ö k a d
materialåtervinning o c h ö k a d å t e r a n v ä n d n i n g g e n o m inrättande av kretsloppspark.
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Förord
D e n n a Renhållningsordning

för Uppsala

kommun

består av två delar; renhållningsföreskrifter

och avfallsplan. R e n h å l l n i n g s o r d n i n g e n har arbetats f r a m i dialog mellan k o m m u n e n s olika
delar o c h m e d ett stort antal intressenter. Arbetet har väckt ett stort e n g a g e m a n g o c h visar
att avfallshantering är e n viktig fråga m e d betydelse för miljö, e k o n o m i o c h infrastruktur.
A v f a l l s p l a n e n utgör ett viktigt s t y r d o k u m e n t för Uppsala k o m m u n s strävan mot e n långsiktigt
hållbar miljö. A m b i t i o n e n m e d avfallsplanen har varit att sätta mål s o m är m ä t b a r a o c h
realistiska m e n att d e samtidigt ska hålla e n hög ambitionsnivå. Avfallsplanens två
m å l o m r å d e n handlar o m att avfall utgör e n resurs och att k o m m u n i n v å n a r n a s förutsättningar
ska vara styrande för avfallshanteringen. Avfallsplanens mål syftar bland annat till att öka
å t e r a n v ä n d n i n g och materialåtervinning, m i n s k a m ä n g d e n felsorterat avfall, öka
m e d b o r g a r n a s delaktighet i avfallshanteringen, minska d e n negativa miljöpåverkan f r å n
n e d l a g d a d e p o n i e r s a m t att förbättra arbetsmiljö och service. O m vi når avfallsplanens mål
k o m m e r k o m m u n i n v å n a r n a till e x e m p e l att k u n n a besöka e n helt ny typ av
återvinningscentral där återvinning och s e c o n d hand-handel står i tydligt f o k u s .
A r b e t e t för att nå m å l e n i avfallsplanen k o m m e r även framåt att involvera olika delar av
k o m m u n e n , organisationer, företag och enskilda k o m m u n i n v å n a r e . T i l l s a m m a n s k a n vi
s k a p a en hållbar framtid i Uppsala k o m m u n .

Ordförande
U p p s a l a V a t t e n och Avfall A B

Avfallsplan för
Uppsala kommun 2014-2022
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1

Inledning

Enligt bestämmelser i miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Innehållet
regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Det
upprättas också en nationell avfallsplan som anger riktningen för de kommunala
avfallsplanerna. Den nuvarande nationella avfallsplanen har titeln Från avfallshantering
resurshushållning

till

och den gäller fram till 2017. Avfallsplanen ska bland annat innehålla

uppgifter om de avfallstyper som uppkommer inom kommunen samt uppgifter om avfallets
mängd och ursprung. Avfallsplanen ska också innehålla uppgifter om det avfall som
kommunen inte har rådighet över.

Syftet med detta styrdokument är att beskriva avfallshanteringen inom Uppsala kommun och
tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet. Avfallsplanen ska underlätta för
kommunen att uppnå nationella miljökvalitetsmål, den ska ge ansvariga och allmänheten en
helhetsbild över avfallshanteringen och visa på möjligheterna att påverka den.

1.1

Om U p p s a l a

Både befolkningens sammansättning och näringslivsstrukturen inverkar på genererade
avfallsmängder och vilken typ av avfall som uppstår i en kommun. Uppsala kommun är
landets fjärde största kommun med drygt 200 000 invånare fördelade på cirka 95 000
hushåll. Kommunens befolkning ökar varje år med runt 2 000 personer och prognoser pekar
mot att Uppsala år 2030 har en befolkning på cirka 250 000 personer. Vidare pekar
prognoserna på en ökning av andelen invånare över 65 år. Boendeformerna är fördelade så
att 72 procent av hushållen bor i flerbostadshus och 28 procent bor i småhus. Av den totala
befolkningen i Uppsala kommun bor 76 procent i Uppsala stad, 11 procent bor i mindre
tätorter och resterande 13 procent bor utanför tätorterna.

I Uppsala kommun sysselsätter den offentliga sektorn en tredjedel av den arbetsföra
befolkningen och de största arbetsgivarna är Uppsala kommun, Uppsala läns landsting,
Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Störst av de privata arbetsgivarna är
GE Healthcare Bio-Sciences A B , ISS Facility Services AB, Posten Meddelande A B ,
Fresenius Kabi A B och Förenade Care A B . Det finns totalt runt 12 000 företag i Uppsala
varav cirka 9 000 är enmansföretag. Tjänstesektorn är störst men även läkemedels- och
livsmedelssektorerna är stora i kommunen och Uppsala kommun har en betydande andel
studenter.
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1.2

Avfallshantering i Uppsala idag

I Uppsala kommun samlas drygt 40 000 ton säck- och kärlavfall in från hushållen varje år.
Den brännbara delen förbränns på kraftvärmeverk där värmen tas tillvara i ett
fjärrvärmesystem och det insamlade matavfallet behandlas huvudsakligen genom rötning.
Biogasen som produceras används bland annat till att driva bussar i kollektivtrafik.
Insamling av hushållens grovavfall sker via kommunens återvinningscentraler (ÅVC). Den
totala mängden grovavfall från hushåll som samlas in i Uppsala kommun varje år är 30 000
ton. På ÅVC:erna kan hushållen också lämna farligt avfall. Varje år samlas totalt runt 500 ton
farligt avfall in för behandling.
Inom Uppsala kommun hämtas slam från cirka 10 000 privata avloppsanläggningar.
3

Mängden slam s o m hämtas varierar mellan 37 000 - 39 000 m årligen. Slammet hämtas
med slamsugningsbil för vidare transport till Kungsängsverket för behandling.
Förpackningsmaterial och tidningar lyder under producentansvar och samlas in via
fastighetsnära insamling (FNI) eller via återvinningsstationer (ÅVS). Den totala mängden
insamlade förpackningar och tidningar uppgår till 30 000 ton årligen.
Dessutom uppstår cirka 500 000 ton verksamhetsavfall i Uppsala kommun varje år. Av den
totala mängden utgörs ungefär 200 000 ton av schaktmassor och resterande, 300 000 ton,
utgörs till exempel av brännbart avfall, förpackningsavfall, bygg- och rivningsavfall.
1.3

Avfallshantering i Uppsala i framtiden

Uppsala kommun kommer att växa i framtiden och det medför en förtätning av staden och en
utbyggnad av kommunens tätorter. Utvecklingen går mot högre krav på sortering av avfall,
vilket ställer krav på att insamlingssystemen ska vara pedagogiskt utformade och ha en hög
tillgänglighet. Utvecklingstakten och innovationspotentialen för renhållnings- och
avfallshanteringsprocesser bedöms som hög både nationellt och i regionen. Dagens system
med hämtning av avfall i säck- och kärl fungerar generellt sett väl och förväntas även i
framtiden kunna möta de flesta krav som ställs på insamlingssystemens tillgänglighet och
effektivitet. Framtidens insamlingssystem bör dock även kunna erbjuda lösningar för till
exempel bebyggelse där kulturhistoria sätter gränser för anpassning till avfallshanteringen.
Det innebär att dagens insamlingssystem behöver kompletteras med system som har en
annan utformning, som till exempel underjordsbehållare.
För grovavfallet fungerar dagens system med insamling via Å V C generellt väl men många
fastighetsägare upplever problem med dumpning av grovavfall i trapphus och
bostadsområden. Det finns inga tecken på att mottagningen på centralerna kommer att

minska i framtiden. Även farligt avfall och smått el-avfall samlas in via ÅVC men
kompletterande system kan bli aktuella i framtiden för att öka tillgängligheten. För
insamlingen av förpackningsmaterial via Å V S ser situationen annorlunda ut. Det finns behov
av att förbättra insamlingen av förpackningar och tidningar. Såväl skötsel och utformning av
insamlingssystemet bör ses över och en nationell översyn av lagstiftningen pågår.
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Övergripande målbild

År 2022, när Uppsala kommun har arbetat med de mål som avfallsplanen sätter upp, har
insatserna resulterat i en effektivare material- och resurshantering och att
kommuninvånarnas engagemang och kunskapsnivå har ökat. I Uppsala kommun har vi
avfallssystem s o m innebär att det är lätt att göra rätt när invånarna hanterar alla typer av
avfall. Kommuninvånarna är nöjda med avfallshanteringen i kommunen och har kunskap om
vinsterna med att minimera avfallsmängder, återanvända produkter och återvinna.
Återvinningscentralerna i kommunen har utvecklats till att uppmuntra inte bara återvinning
utan också återanvändning av produkter som annars skulle ha slängts som avfall. Den ökade
återanvändningen leder till avfallsminimering och skapar ekonomiska och miljömässiga
fördelar för kommuninvånarna. Genom utbildnings- och informationsinsatser har
nedskräpningen och matsvinnet minskat. Det matavfall som ändå uppstår blir till biogas och
biogödsel. Insamlingssystemen uppfyller kraven på en god arbetsmiljö och mängden
felsorterat farligt avfall har minskat. Vid planperiodens slut har den negativa miljöpåverkan
från kommunens nedlagda deponier minskat.

3

Mål och åtgärder

Målen i avfallsplanen är indelade i två målområden. Målområdena har valts därför att de
fångar in de olika inriktningar som avfallsplanen omfattar under två tydliga områden. De två
målområdena innehåller i sin tur ett antal effektmål som beskriver vad Uppsala kommun vill
uppnå. Till effektmålen är mätbara mål och aktiviteter knutna som konkret beskriver hur långt
kommunen vill nå och hur kommunen ska arbeta för att komma dit. Målområden, effektmål,
mål och nollreferenser återfinns nedan medan aktiviteterna listas i avsnitt 6 Handlingsplan.
Det första målområdet heter Från avfall till resurs och beskriver Uppsala kommuns ambition
när det gäller avfallshanteringens resurseffektivitet och miljöpåverkan. Det andra målområdet
heter Avfallshantering

med människan

i fokus och beskriver Uppsala kommuns ambition att

skapa en avfallshantering som innebär en god arbetsmiljö för d e m som hanterar avfallet
samt ger god service till medborgarna där man ser människan som en resurs för att
minimera negativ miljöpåverkan och öka samhällets resurshushållning.
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Avfallsplanens giltighetstid sträcker sig över åtta år, från 2014 till 2022. Enligt lagstiftningen
(avfallsförordningen 2011:927) ska avfallsplanen ses över vart fjärde år och vid behov
uppdateras. Det finns i denna avfallsplan tre olika tidpunkter för måluppfyllnad; 2014, 2018
och 2022. De tre tidpunkterna uppfyller både lagstiftningens krav och de olika krav på arbetsoch tidsinsatser som krävs för att nå de uppsatta målen i planen.
3.1

Målområde Från avfall till r e s u r s

Målområdet Från avfall till resurs samlar materialåtervinning, återanvändning och farligt avfall
under samma rubrik. Målens ambitionsnivå anger den nivå som minst ska uppnås för att
målen anses uppfyllda.
3.1.1

Effektmål Materialåtervinningen s k a öka
Materialåtervinning

innebär att råvaror ersätts av källsorterat

material.

Detta leder till

att mindre råvaror behöver utvinnas och att vi på så sätt sparar både råvaror
energi. Materialåtervinning

spelar en viktig roll i ett hållbart och

samhälle. I Uppsala kommun
följande
•

vill vi öka materialåtervinningen

och

resurseffektivt

genom att sätta upp

mål:
År 2022 ska utsorteringen av förpackningsmaterial av metall, plast och papper
vara 30 procent.
Nyckeltal

- Måluppfyllnad

genom total

•

mäts som materialåtervinningsgrad,

d.v.s. Insamlad

mängd

mängd.

År 2022 ska utsorteringen av förpackningsmaterial av tidningar och glas vara
85 procent.
Nyckeltal

- Måluppfyllnad

genom total

•

mäts som materialåtervinningsgrad,

d.v.s. insamlad

mängd

mängd.

År 2022 ska utsorteringen av matavfall, inklusive hemkompostering, vara 60
procent.

•

Nyckeltal

- Måluppfyllnad

mäts som materialåtervinningsgrad,

insamlad

och hemkomposterad

mängd genom total

d.v.s. summan

av

mängd.

År 2018 ska minst 60 procent av näringsämnena i avloppsslammet nyttiggöras
på produktiv mark.
Nyckeltal

- Måluppfyllnad

mäts som avloppsslammets

avsättningsgrad

på

produktiv

mark.
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•

År 2018 ska 100 procent av näringsämnena i biogödseln nyttiggöras på
produktiv mark.
Nyckeltal

- Måluppfyllnad

mäts som biogödselns

avsättningsgrad

på

produktiv

åkermark.
•

År 2018 ska det finnas uppgifter på andelen icke-farligt byggnads- och
rivningsavfall s o m går till materialåtervinning.
Nyckeltal

- Måluppfyllnad

som går till
3.1.2

mäts som andel icke-farligt

byggnads-

och

rivningsavfall

materialåtervinning.

Effektmål Återanvändningen s k a öka
Ateranvändning
roll i ett hållbart

innebär

och resurseffektivt

återanvändningen

•

att varors

genom

livslängd
samhälle.

att sätta

ökar och ateranvändning
I Uppsala

upp följande

kommun

spelaren

viktig

vill vi öka

mål:

1

År 2022 ska 2,5 procent av det grovavfall som inkommer till ÅVC:erna
återanvändas.
Nyckeltal

•

- Måluppfyllnad

mäts som återanvänd

mängd genom total mängd

grovavfall.

2

År 2018 ska det finnas en Å V C med kretsloppsparksfunktion .
Nyckeltal

- Måluppfyllnad

mäts som förekomst

av återvinningscentral

med

kretsloppsparksfunktion.
•

3

År 2018 ska det finnas en ny Å V C i Uppsala k o m m u n .
Nyckeltal

•

- Måluppfyllnad

mäts som förekomst

av ny

återvinningscentral.

År 2018 ska det finnas uppgifter på andelen icke-farligt byggnads- och
rivningsavfall som går till återanvändning.
Nyckeltal

- Måluppfyllnad

som går till

mäts som andel icke-farligt

byggnads-

och

rivningsavfall

återanvändning.

1

Avfall s o m återanvänds består framför allt av produkter som tillhör den brännbara fraktionen. En 2,5
procentig minskning av totalmängden avfall insamlat på Å V C innebär en minskning på ca 700 ton
vilket motsvarar en 12 procentig minskning av den brännbara fraktionen.
En kretsloppspark är en återanvändningspark där EU's avfallshierarki är styrande. Besökarna
uppmuntras att på olika sätt öka återanvändning och återvinning vilket minskar mängden grovavfall.
Mer information återfinns i bilaga Ordlista.
Den nya återvinningscentralen ersätter en befintlig Å V C . Den nya Å V C : n beräknas bli större vilket
möjliggör en satsning på ökad återanvändning.
2

3
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3.1.3

Effektmål Mängden felsorterat farligt avfall s k a m i n s k a
Farligt avfall som hanteras felaktigt kan utgöra en stor risk för skada på

människors

hälsa och på miljön. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att
lämna in det separat till rätt avfallsmottagare.

Några av de egenskaper

farligt avfall är att det kan vara frätande, toxiskt, ekotoxiskt
kommun vill vi öka kunskapen
o

utmärker

eller brandlärligt

I Uppsala

om farligt avfall genom att sätta upp följande

mål:

År 2018 ska minst 95 procent av hushållen veta hur farligt avfall ska hanteras.
Nyckeltal

- Måluppfyllnad

mäts som andel av hushållen

de vet hur farligt avfall ska

•

som

som i undersökning

visar att

hanteras.

År 2018 ska minst 85 procent av hushållen ange att det är lätt att lämna farligt
avfall.
Nyckeltal

- Måluppfyllnad

mäts som andel av hushållen

det är lätt att lämna farligt

3.1.4

anger att

avfall.

Effektmål Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier s k a minska

/ kommunen

finns ett antal nedlagda deponier

och riskklassning.
människors

varav en del ännu inte genomgått

För varje sådan deponi skall en bedömning

hälsa eller miljön redovisas.

•

inventering

av risken för olägenheter

För att minska den negativa miljöpåverkan

nedlagda deponier i Uppsala kommun sätts följande

för

från

mål:
4

År 2018 ska alla nedlagda deponier vara inventerade enligt MIFO 1 .
Nyckeltal

3.2

som i undersökning

- Måluppfyllnad

mäts som antal MIFO 1 - inventerade

deponier.

Målområde Avfallshantering med människan i fokus

Målområdet Avfallshantering

med människan

i fokus samlar avfallsminimering,

nedskräpning, arbetsmiljö och service under samma rubrik. Målens ambitionsnivå anger den
nivå som minst ska uppnås för att målen anses uppfyllda.

Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) och innebär att man gör en sammanvägd bedömning
av riskerna för hälso- eller miljöskador vid ett förorenat område. I bedömningen utgår man från
föroreningarnas farlighet, nivåer, spridningsförutsättningar och områdets känslighet.
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3.2.1

Effektmål Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle
Medborgarnas

engagemang,

samhällsutvecklingen.
EUs avfallshierarki.
produceras,

beteende och handlingar

Att förebygga
Miljövinsten

uppkomsten

spelar stor roll för

av avfall utgör den översta nivån i

är större om en produkt aldrig produceras

används och återvinns.

Nedskräpning

negativ spiral som leder till ökad nedskräpning.
är problem som lyfts i den nationella

än om den

i offentliga miljöer skapar ofta en

Felaktig hantering av uttjänta

avfallsplanen.

Felaktig hantering kan

fordon

innebära

dumpning av fordon eller illegal export av avfall. För att minska mängden avfall som
uppkommer

i samhället,

ett långsiktigt

och felaktig hantering

av uttjänta fordon

arbete som handlar om att förändra beteenden

I Uppsala kommun
sätta upp följande
•

nedskräpning

vill vi minska avfallsmängderna

krävs

och attityder i samhället.

och nedskräpningen

genom att

mål:

Mängden matavfall som uppkommer där mat serveras ska minska
kontinuerligt från år till år i varje kommunal pedagogisk enhet.
Nyckeltal - Måluppfyllnad

•

mäts som årlig mängd matavfall

Från och med år 2014 ska Resurspriset

per elev.

delas ut årligen till en pedagogisk

enhet i Uppsala, oberoende av huvudman, som visar prov på innovativa
lösningar inom området matsvinn, avfallshantering eller nedskräpning.
Nyckeltal - Måluppfyllnad

•

mäts som utdelat

År 2018 ska nedskräpningen i Uppsala kommun ha minskat med 30 procent.
Nyckeltal - Måluppfyllnad

mäts som skräpindex

från åren 2010 till och med

•

pris.

jämfört

med

skräpindexmedelvärdet

2012.

Antalet inkomna klagomål avseende dumpning av uttjänta fordon ska årligen
minska.
Nyckeltal - Måluppfyllnad
uttjänta

mäts som antal inkomna klagomål

avseende

dumpning

av

fordon.
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3.2.2

Effektmål Arbetsmiljön för dem s o m hanterar avfall s k a vara god
Statistik visaratt

avfallshantering

är en bransch med stor risk för arbetsskador.

största riskerna vid insamling av avfall är belastningsskador,
trafikolyckor.

I Uppsala kommun vill vi säkerställa

hanterar avfall genom att sätta upp följande
•

olycksfall

en god arbetsmiljö

De

och
för dem som

mål:

Antal hämtställen för slam där arbetsmiljöproblem föreligger ska årligen
minska.

Nyckeltal

•

- Måluppfyllnad

mäts som antal åtgärdade

hämtställen.

Antal hämtställen för säck- och kärlavfall där arbetsmiljöproblem föreligger ska
årligen minska.

Nyckeltal

•

- Måluppfyllnad

mäts som antal åtgärdade

hämtställen.

År 2015 uppfylls gällande arbetsmiljökrav för avfallshantering vid alla ny- och
5

ombyggnationer .
Nyckeltal

ombyggnationer

3.2.3

6

- Måluppfyllnad

mäts som antal återrapporter

som rapporteras

in till Uppsala

avseende

Vatten och Avfall

ny- och
AB.

Effektmål G o d s e r v i c e
Det måste vara lätt att sortera rätt och kostnaden
Insamlingssystem

med hög servicenivå

rätt. I Uppsala kommun

underlättar

vill vi att insamlingssystemens

genom att sätta upp följande
•

för att göra det måste vara
för människor
utformning

att sortera
innebär god

rimlig.
avfallet
service

mål:

År 2018 ska minst 90 procent av tillfrågade hushåll ange att de är nöjda med
skötsel och bemötande på ÅVC:erna.
Nyckeltal

- Måluppfyllnad

skötsel och bemötande

5

mäts som andel hushåll som uppger att de är nöjda
på

med

ÅVC.erna.

Ombyggnationer avser ombyggnationer som innebär att arbetsmiljökraven inte längre uppfylls vid
hämtning av avfall
Återrapporter avser rapporter o m bristfällig arbetsmiljö av allvarlig karaktär
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•

År 2022 ska minst 80 procent av tillfrågade hushåll ange att de är nöjda med
skötseln av ÅVS:erna.
Nyckeltal - Måluppfyllnad
skötseln av

•

mäts som andel hushåll som uppger att de är nöjda

med

ÅVS:erna..

År 2018 ska minst 90 procent av tillfrågade flerbostadshushåll ange att de är
nöjda med hämtningen av säck- och kärlavfall.
Nyckeltal - Måluppfyllnad

mäts som andel en- och flerbostadshushåll

flerbostadsfastighetsägare

som uppger att de är nöjda med hämtningen

samt
av säck-

och

kärlavfall.

•

7

År 2018 ska minst 90 procent av tillfrågade fastighetsägare ange att de är
nöjda med hämtningen av säck- och kärlavfall.
Nyckeltal - Måluppfyllnad
nöjda med hämtningen

•

mäts som andel enbostadshushåll
av säck- och

som uppger att de är

kärlavfall.

År 2018 ska minst 75 procent av tillfrågade hushåll ange att de är nöjda med
renhållningen i offentlig miljö.
Nyckeltal - Måluppfyllnad
renhållningen

4

i offentlig

mäts som andel hushåll som uppger att de är nöjda

med

miljö.

Nationella och regionala krav och planer

Enligt miljöbalken 15 kap 11 § ska det i alla Sveriges kommuner finnas en
renhållningsordning innehållande föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen samt en
avfallsplan. Naturvårdsverket föreskriver (NFS 2006:6) om vad den kommunala avfallsplanen
ska innehålla. I dessa föreskrifter anges till exempel att den kommunala avfallsplanen ska ha
en tydlig koppling till den nationella avfallsplanen. Den nationella avfallsplanen knyter i sin tur
an till de nationella miljökvalitetsmålen Begränsad

klimatpåverkan,

Giftfri miljö och God

bebyggd miljö. Förutom lagstiftning och planer som rör miljö berör avfallshanteringen även
lagstiftning som handlar om arbetsmiljö. Dessutom finns ett antal regionala och lokala planer
och policys som berör avfallsområdet.

7

Fastighetsägare innefattar enbostadshushåll samt ägare av flerbostadsfastigheter.

11

4.1

Nationella avfallsplanen och miljökvalitetsmål

Den nationella avfallsplanen från 2012 sätter upp mål och åtgärder för fem prioriterade
områden. Planens prioriterade områden är avfall i bygg- och anläggningssektorn, hushållens
avfall, resurshushållning i livsmedelskedjan, avfallsbehandling samt illegal export av avfall till
andra länder. Erfarenheter visar att det effektivaste sättet att minska resursförbrukning och
miljöpåverkan är att förebygga avfall. Den nationella avfallsplanen har en tydlig koppling till
EU:s avfallshierarki och den prioriterar frågan om behovet av att minska avfallets mängd och
farlighet genom att förebygga dess uppkomst. Planen fungerar som ett komplement till
avfallslagstiftningen och ska bidra till att nå de mål, med relevans för avfallsområdet, som
satts upp inom miljömålssystemet.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som alla verksamheter ska
sträva mot och de ska vara uppfyllda inom en generation. I relation till miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö anges att avfallshanteringen ska vara effektiv för samhället. Det ska vara
enkelt att använda insamlingssystemen och uppkomsten av avfall ska förebyggas samtidigt
som resurserna i det avfall s o m uppstår ska tas till vara i så hög grad som möjligt. Under
miljökvalitetsmålet Begränsad

klimatpåverkan

ligger målet att utsläpp av växthusgaser ska

minska med 40 procent till år 2020 jämfört 1990. Avfallshanteringen står för ungefär 8
8

procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Den största delen utgörs av
metangas från deponering av nedbrytbart avfall, men även förbränning av plast, transporter
av avfall och biologisk behandling av avfall bidrar till utsläppen. Samtidigt har dagens
avfallshantering med ökad materialåtervinning, förbränning av avfall istället för fossila
bränslen i fjärrvärmeproduktionen och rötning av matavfall till biogas som drivmedel till
bussar och bilar bidragit till att minska de totala utsläppen av växthusgaser.
Avfallshanteringens inverkan på möjligheten att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är svår att
uppskatta. Avfallet innehåller en stor mängd farliga ämnen som kan spridas till miljön på olika
sätt och därmed är det av största vikt att avfallets farlighet minskas.
4.2

Arbetsmiljölagstiftning

Arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen förebygga så att arbetstagare inte utsätts för ohälsa
eller olycksfall. Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att de som arbetar med avfall ofta
utför ett tungt arbete och att arbetsmiljöriskerna för sophämtare är större än för de flesta
andra yrkesgrupper. Den aktuella arbetsmiljölagstiftningen handlar om belastningsergonomi
och manuell hantering (AFS 1998: 1 och 2001:1) men eftersom avfallshantering är en
transporttjänst krävs även att trafiksituationen är säker vid hämtning av avfall.
Från avfallshantering till resurshushållning, Sveriges avfallsplan 2 0 1 2 - 2 0 1 7 , rapport 6502,
Naturvårdsverket.
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4.3

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Enligt PBL ska
bebyggelse planeras till platser som är lämpliga med hänsyn till möjligheterna att ordna
bland annat avfallshantering. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och
förhandsbesked ska man ta särskild hänsyn till möjligheterna att anordna avfallshanteringen.
Avfallsområdet pekas ut i plan- och bygglagen för att betona avfallshanteringens allt större
betydelse för ett hållbart samhälle.
4.4

Regionala o c h lokala planer och policys

I kommunens policy för hållbar utveckling anges att Uppsala ska kännetecknas av ett
ansvarsfullt resursutnyttjande. Dokumentet betonar att det ska vara lätt för invånarna att leva
miljövänligt och att barn och ungdomar ska vara delaktiga i samhällsbyggandet. Vidare
betonas ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkerställa en miljö som främjar folkhälsa,
biologisk mångfald och som motverkar klimatförändringar.
Det regionala utvecklingsprogrammet för Uppsala län från 2008 satte upp fem övergripande
mål varav det fjärde, Klimatneutrala Uppsala, berör avfallsområdet bland annat genom att
man vill öka andelen hållbara jord- och skogsbruk och satsa på produktion och användning
av biogas som drivmedel.
Översiktsplanen för Uppsala kommun från 2010 anger att avfall ska tas tillvara på ett
kretsloppsanpassat sätt så att återvinning av material och energi kan ske på ett miljövänligt
och kostnadseffektivt sätt och att den totala mängden avfall som deponeras ska minska.
Planen understryker också den viktiga roll Hovgårdens avfallsanläggning har för
avfallshanteringen i Uppsala kommun. I översiktsplanen anges att, när nya
bebyggelseområden planeras, ska utrymme avsättas för de anläggningar och skyddszoner
som krävs för en väl fungerande avfallshantering och materialåtervinning.
4.5

Hur bidrar avfallsplanens mål o c h åtgärder till att uppfylla nationella och
regionala mål?

4.5.1

Den nationella avfallsplanen och miljökvalitetsmål

När det gäller hushållens avfall bidrar denna avfallsplan till att uppfylla nationella mål som
handlar om ökad återanvändning och materialåtervinning, minskad nedskräpning och god
service. Dessutom bidrar planens mål till att uppfylla de nationella mål som sätts upp kring
minskat matsvinn och återvinning av växtnäring och energi från matavfall. Planen avser
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också att öka medborgarnas kunskap om farligt avfall för att minska spridningen av farliga
ämnen i miljön.
4.5.2

Regionala mål

Avfallsplanen bidrar även till att regionala mål uppfylls genom att fokusera på god service,
åtgärder riktade mot skolungdomar samt ökad utsortering av förpackningsmaterial, tidningar
och matavfall. Ett tydligt fokus på god service ska göra det lätt för invånarna att göra rätt när
det gäller avfall och uttjänta produkter. Dessa mål främjar ett ansvarsfullt resursutnyttjande
där avfall ses som resurser för att producera nya produkter och biogas.

5

Skyldigheter och ansvar

Som avfallslämnare ansvarar man för att sortera avfallet enligt reglerna i kommunens
renhållningsföreskrifter samt att sortera avfall som regleras under förordningen om
producentansvar s o m till exempel förpackningar och tidningar. Förutom ansvaret att sortera,
samla in och behandla finns allmänna hänsynsregler i miljöbalken (2 kap 6 §) som gäller för
både enskilda hushåll och för verksamheter. En av reglerna, den så kallade
produktvalsprincipen,

uppmanar till att undvika att använda eller sälja produkter som kan

medföra risker för människors hälsa och miljö, om de kan ersättas av mindre farliga
produkter.
5.1

K o m m u n a l skyldighet o c h ansvar för hushållsavfall

Förutom skyldigheten att se till att det finns en aktuell renhållningsordning har kommunen
ansvar för insamling, hantering och behandling av hushållsavfall. Hanteringen av
hushållsavfallet finansieras via ett taxesystem. En del av det avfall som verksamheter och
företag producerar bedöms som jämförligt med hushållsavfall. Exempel på sådant avfall kan
vara det som uppkommer i en kontorsverksamhet, personalmatsalar och restauranger,
affärer och även industrier.
5.2

Producentansvar

Producentansvar innebär att det är producenten som har ansvar för att avfallet samlas in,
transporteras bort, återanvänds eller bortskaffas på ett sådant sätt att det är miljömässigt
godtagbart. Regeringen föreskriver vem det är som har producentansvar. Ansvaret innebär
att den som tillverkar eller importerar en produkt ska se till att avfallet samlas in och
behandlas. Obligatoriskt producentansvar finns för förpackningar, däck, returpapper, bilar,
elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur),
batterier, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.
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6

Ansvarsfördelning, måluppfyllnad och uppföljning

I och med att kommunfullmäktige fastställer avfallsplanens mål är det uppdragsnämnderna
och bolagens ansvar att arbeta för att uppfylla målen. Det innebär att samtliga nämnder och
bolag ska sträva efter att nå måluppfyllnad för avfallsplanens mål. Dessutom innebär det att
ansvariga nämnder och bolag upprättar handlingsplaner för att nå måluppfyllnad för sina mål
Uppföljning av avfallsplanens mål är en viktig faktor för att uppnå måluppfyllnad. Uppsala
Vatten och Avfall A B ansvarar för en kontinuerlig samlad uppföljning av avfallsplanen som
rapporteras till Kommunstyrelsen. I rapporteringen till Uppsala Vatten och Avfall A B ska
resultatet av genomförda aktiviteter samt planerade aktiviteter redovisas. Uppföljningen ska
ange hur långt man kommit på vägen mot måluppfyllnad samt vilka resurser och aktiviteter
som behövs för att nå projektmålen. Förutom de kontinuerliga uppföljningarna genomförs år
2018 en mer omfattande utvärdering av måluppfyllnad och avfallsplanens mål revideras då
vid behov.
I tabellerna nedan följer nyckeltal och tidpunkt för måluppfyllnad, nollreferenser och
ansvariga parter för avfallsplanens projektmål samt ansvariga parter för att rapportera in
uppgifter till Uppsala Vatten och Avfall A B inför de kontinuerliga uppföljningarna. I tabellerna
listas dessutom vissa utvalda aktiviteter som identifierats som viktiga för att uppfylla målen.
Övriga tillkommande aktiviteter definieras av de ansvariga parterna i handlingsplanerna för
respektive projektmål.
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6.1

Målområde Från avfall till resurs

6.1.1

Effektmål Materialåtervinningen s k a öka

Tabell 1. Mål, aktiviteter, nyckeltal och tidpunkt för måluppfyllnad, nollreferens och ansvarig part för effektmålet Materialåtervinningen ska öka. FTI AB står för Förpackningsoch tidningsinsamlingen, PBN står för plan- och byggnadsnämnden, GSN står för gatu- och samhällsmiljönämnden, Uppsala Vatten står för Uppsala Vatten och Avfall AB.
Tabellrader med mål är markerade med blått och tabellrader med aktiviteter är vita med kursiv text.
Mål

Nyckeltal

År 2022 ska utsorteringen av

Materiaiåtervinningsgrad, d.v.s.

förpackningsmaterial av metall,

insamlad mängd genom insamlad

plast och papper vara 30

mängd plus mängd i brännbart från

procent

plockanalys

Aktivitet

Nyckeltal

Öka antalet

åten/inningsstationer

Antal återvinningsstationer

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2022

24%

FTI A B

FTI A B

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

2022

41 st

FTI AB

FTI AB

Årligen

Saknas mätning

PBN/GSN

PBN/GSN

FTI AB

FTI AB

PBN

PBN

FTI AB

FTI AB

GSN

GSN

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Rapporteringsansvar

till minst 50
Föreslå lämpliga platser för

minst 5 platser per år

placering av återvinningsstationer
Bedömning av platsernas

Årligen

lämplighet och ansökan om
bygglov
Bevilja bygglov
Utplacering av nya
återvinningsstationer
Utvärdering av projektet med

2014

källsortering i offentliga miljöer
Utredning av omfattningen av
fastighetsnära insamling av

Genomförd utredning

2018

Utredning ej
påbörjad

förpackningsmaterial
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Utredning av hur källsortering i

Genomförd utredning

2014

offentliga miljöer kan utvecklas

Källsortering i

GSN

GSN

MHN

MHN

offentlig miljö införs
på utvalda platser
under 2013

Tillsyn enligt miljöbalken avseende

Måluppfyllnad mäts som genomförda

verksamheter som hanterar avfall

åtgärder enligt tillsynplan

Kontinuerligt

Tillsyns- och
behovsutredning
2013

Mål

Nyckeltal

År 2022 ska utsorteringen av

Materialåtervinningsgrad, d.v.s.

förpackningsmaterial av

insamlad mängd genom insamlad

tidningar och glas vara 85

m ä n g d plus mängd i brännbart från

procent

plockanalys

Aktivitet

Nyckeltal

Öka antalet

återvinningsstationer

Antal

återvinningsstationer

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2022

82 %

FTI A B

FTI A B

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

2022

41 st

FTI AB

FTI AB

Årligen

Saknas mätning

PBN/GSN

PBN/GSN

FTI AB

FTI AB

PBN

PBN

FTI AB

FTI AB

GSN

GSN

Rapporteringsansvar

till minst 50
Föreslå lämpliga platser för
placering av

minst 5 platser per år

återvinningsstationer

Bedömning av platsernas

Årligen

lämplighet och ansökan om
bygglov
Bevilja bygglov
Utplacering av nya
återvinningsstationer
Utvärdering av projektet med

2014

källsortering i offentliga miljöer
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Utredning av omfattningen av

Genomförd utredning

2018

fastighetsnära insamling av

Utredning ej

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

GSN

GSN

MHN

MHN

påbörjad

förpackningsmaterial
Utredning av hur källsortering i

Genomförd utredning

2014

offentliga miljöer kan utvecklas

Källsortering i
offentlig miljö införs
på utvalda platser
under 2013

Tillsyn enligt miljöbalken avseende

Måluppfyllnad mäts som genomförda

verksamheter som hanterar avfall

åtgärder enligt tillsynplan

Kontinuerligt

Tillsyns- och
behovsutredning
2013

Mål

Nyckeltal

År 2022 ska utsorteringen av

Materialåtervinningsgrad, d.v.s.

matavfall, inklusive

insamlad mängd genom insamlad

hemkompostering, vara 60

mängd plus mängd i brännbart från

procent

plockanalys

Aktivitet

Nyckeltal

Informationsarbete

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2022

44%

Uppsala

Uppsala Vatten

Vatten

Tidsram

Nollreferens

Kontinuerligt

Utveckla ett separat system för

Måluppfyllnad mäts som förekomst av

insamling av matfett

system

Tillsyn enligt miljöbalken avseende

Malluppfyllnad mäts som genomförda

utsortering av matavfall bl. a. inom

åtgärder enligt tillsynsplan efter

verksamheter som säljer och/eller

genomförd utredning

2018

Finns ej separat

Ansvar

Rapporteringsansvar

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

MHN

MHN

system
2014

Utredning ej
påbörjad

i

serverar livsmedel
Tillsyn enligt miljöbalken avseende

Måluppfyllnad mäts som genomförda

verksamheter som hanterar avfall

åtgärder enligt tillsynplan

Kontinuerligt

Tillsyns- och
behovsutredning
2013

MHN

MHN

Mål

Nyckeltal

År 2018 ska minst 60 procent

Måluppfyllnad mäts s o m

av näringsämnena i

avloppsslammets avsättningsgrad,

avloppsslammet nyttiggöras på

d.v.s. mängd avsatt slam genom

produktiv mark

producerad mängd

Aktivitet

Nyckeltal

Information till hushåll och företag

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

Ej påbörjat,

Uppsala
Vatten

Uppsala Vatten

används till
sluttäckning i
nuläget
Tidsram

Nollreferens

Kontinuerligt

Ansvar

Rapporteringsansvar

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

MHN

MHN

för att minska felsorteringar i
avloppet
Tillsyn enligt miljöbalken avseende

Målluppfyllnad mäts som genomförda

användningen av PRIO-ämnen,

åtgärder enligt tillsynplan

Kontinuerligt

Tillsyns- och
behovsutredning

utsläpp till dagvatten, ytvatten och

2013

grundvatten samt luft
Mål

Nyckeltal

År 2018 ska 100 procent av

Måluppfyllnad mäts s o m

näringsämnena i biogödseln

biogödselns avsättningsgrad, d.v.s.

nyttiggöras på produktiv mark

mängd avsatt biogödsel genom

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

100 %

Uppsala
Vatten

Uppsala Vatten

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

Kontinuerligt

Biogödseln klarar

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Ansvar

Rapporteringsansvar

producerad mängd

Aktivitet

Nyckeltal

Biogödseln ska vara certifierad

Måluppfyllnad innebär att biogödseln

enligt SPCR

klarar certifieringskraven

kraven för
certifiering

Mål

Nyckeltal

Tidsram

Nollreferens
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År 2018 ska det finnas

Måluppfyllnad mäts som andel

uppgifter på andelen icke-

icke-farligt byggnads- och

farligt b y g g n a d s - o c h

rivningsavfall som går till

rivningsavfall s o m går till

materialåtervinning

2018

Ingen uppgift

MHN

MHN

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

Utredning ej

MHN

MHN

MHN

MHN

materialåtervinning

Aktivitet

Nyckeltal

Genomföra tillsyns- och

Måluppfyllnad mäts som genomförd

behovsutredning i samarbete med

utredning

påbörjad

PBN, GSN, byggherrar m.m.
Tillsyn enligt miljöbalken avseende

Måluppfyllnad mäts som genomförda

verksamheter som hanterar avfall

åtgärder enligt tillsynplan

Kontinuerligt

Tillsyns- och
behovsutredning
2013

i
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6.1.2

Effektmål Återanvändningen s k a öka

Tabell 2. Mål, aktiviteter, nyckeltal och tidpunkt för måluppfyllnad, nollreferens och ansvarig part för effektmålet Återanvändningen ska öka. PBN står för plan- och
byggnadsnämnden, GSN står för gatu- och samhällsmiljönämnden, MEX-utskottet står för markexploateringsutskottet, Uppsala Vatten står för Uppsala Vatten och Avfall AB.
Tabellrader med mål är markerade med blått och tabellrader med aktiviteter är vita med kursiv text.
Mål

Nyckeltal

År 2022 ska 2,5 procent av

Återanvänd mängd genom total

det grovavfall som inkommer

mottagen mängd på

till återvinningscentralerna

återvinningscentralen

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2022

Ca 1 %

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

2018

Finns idag på hälften

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Kontinuerligt

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Kontinuerligt

MHN

MHN

återanvändas
Aktivitet

Nyckeltal

Utveckla systemen för
mottagning av prylar,

av återvinnings-

möbler och kläder på

centralerna i enklare

återvinningscentralerna

form

Informationsarbete
Tillsyn enligt miljöbalken

Måluppfyllnad mäts som

avseende verksamheter som

genomförda åtgärder enligt

hanterar avfall

tillsynplan

Mål

Nyckeltal

Nybyggnation av

Förekomst av

återvinningscentral med

återvinningscentral med

kretsloppsfunktion

kretsloppsfunktion

Tillsyns- och

Rapporteringsansvar

behovsutredning 2013

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

Finns ej

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten
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Aktivitet

Nyckeltal

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

MEX-utskottet

MEX-utskottet

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Bevilja bygglov

PBN

PBN

Byggnation av

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Ansvar

Rapporteringsansvar

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Föreslå lämpliga platser för
placering av återvinningscentral
utifrån begäran om
markanvisning
Bedömning av platsernas
lämplighet och ansökan om
bygglov

återvinningscentral med
kretsloppspark
Mål

Nyckeltal

Nybyggnation av

Förekomst av ny

återvinningscentral

återvinningscentral

Aktivitet

Nyckeltal

Föreslå lämpliga platser för

Tidsram

Nollreferens

2018

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

MEX-utskottet

MEX-utskottet

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Bevilja bygglov

PBN

PBN

Byggnation av

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

placering av återvinningscentral
utifrån begäran om
markanvisning
Bedömning av platsernas
lämplighet och ansökan om
bygglov

återvinningscentral

Mål

Nyckeltal

År 2018 ska det finnas

Måluppfyllnad mäts som andel

uppgifter på andelen icke-

icke-farligt byggnads- och

farligt b y g g n a d s - o c h

rivningsavfall som går till

rivningsavfall som går till

återanvändning

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

Ingen uppgift

MHN

MHN

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

Utredning ej påbörjad

MHN

MHN

Kontinuerligt

Tillsyns- och

MHN

MHN

återanvändning

Aktivitet
Tillsyns- och behovsutredning i
samarbete med PBN, GSN,

Nyckeltal
Måluppfyllnad mäts som genomförd
utredning

byggherrar m.m.
Tillsyn enligt miljöbalken

Måluppfyllnad mäts som

avseende verksamheter som

genomförda åtgärder enligt

hanterar avfall

tillsynplan

behovsutredning 2013
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6.1.3

Effektmål Mängden felsorterat farlig avfall s k a m i n s k a

Tabell 3. Mål, aktiviteter, nyckeltal och tidpunkt för måluppfyllnad, nollreferens och ansvarig part för effektmålet att Mängden felsorterat farligt avfall ska minska. Uppsala Vatten
står för Uppsala Vatten och Avfall AB. Tabellrader med mål är markerade med blått och tabellrader med aktiviteter är vita med kursiv text.
Mål

Nyckeltal

År 2018 ska minst 95

Måluppfyllnad mäts s o m andel av

procent av hushållen veta

hushållen som i undersökning

hur farligt avfall ska

visar att de har tillräckligt god

hanteras

kunskap om hur farligt avfall ska
ti •

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

91 %

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

2018

76%

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

hanteras

År 2018 ska minst 85

Måluppfyllnad mäts som andel av

procent av hushållen ange

hushållen s o m i undersökning

att det är lätt att lämna farligt

anger attt det är lätt att lämna

avfall

farligt avfall

Aktivitet

Nyckeltal

Information till hushåll för att

Kontinuerligt

Rapporteringsansvar

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

minska felsorteringen av farligt
avfall
Införa mobil insamling av farligt

Förekomst av mobil insamling av

avfall

farligt avfall

Tillsyn enligt miljöbalken

Måluppfyllnad mäts som genomförda

avseende verksamheter som

åtgärder enligt tillsynplan

hanterar avfall

2014

Finns ej

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Kontinuerligt

Tillsyns- och

MHN

MHN

behovsutredning
2013

<T
IT

6.1.4

Effektmål Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier s k a minska

Tabell 2. Mål, nyckeltal och tidpunkt för måluppfyllnad, nollreferens och ansvarig part för effektmålet Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. GSN står för
gatu- och samhällsmiljönämnden.
Mål

Nyckeltal

År 2018 ska alla nedlagda

Antal MIFO 1 - inventerade

deponier vara inventerade

deponier

enligt MIFO 1

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

6 av 115 deponier

GSN

GSN

inventerade enligt
MIFO 1
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6.2

Målområde Avfallshantering med människan i fokus

6.2.1

Effektmål Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle

Tabell 4. Mål, aktiviteter, nyckeltal och tidpunkt för måluppfyllnad, nollreferens och ansvarig part för effektmålet att Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle. GSN står för
gatu- och samhällsmiljönämnden, UAN står för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och BUN står för barn- och ungdomsnämnden, MHN står för miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Tabellrader med mål är markerade med blått och tabellrader med aktiviteter är vita med kursiv text.
Mål

Nyckeltal

Mängden matavfall s o m

Måluppfyllnad mäts som

uppkommer där mat serveras

årlig mängd matavfall per

ska minska kontinuerligt från

elev

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

Årligen

Finns ingen

UAN och B U N ,

UAN och B U N ,

samlad statistik

var för sig

var för sig

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

UAN och BUN,

UAN och BUN,

var för sig

var för sig

UAN och BUN,

UAN och BUN,

var för sig

var för sig

år till år i varje kommunal
pedagogisk enhet
Nyckeltal

Aktivitet
Utredning av metod

förmätning

Tidsram
2014

av matavfall i kommunala
pedagogiska enheter
Utbildnings- och informationssatsningar

Kontinuerligt

C
Mål

Nyckeltal

Tidsram

Från och med år 2014 ska

Måluppfyllnad mäts som

Resurspriset

utdelat pris

2014

År 2018 ska nedskräpningen i

Måluppfyllnad mäts s o m

2018

Uppsala k o m m u n ha minskat med

förändring av uppmätt

30 procent

skräpindex

Aktivitet

Nyckeltal

Anslutning till Håll Sverige Rents

Anslutning samt utskickade

Skräpplockardagar samt inbjudan till alla

inbjudningar

delas ut årligen till en

Nollreferens

Årligen from

Ansvar

Rapporteringsansvar

UAN/BUN

UAN

GSN

GSN

pedagogisk enhet i Uppsala,
oberoende av h u v u d m a n , s o m visar
prov på innovativa lösningar inom
området matsvinn, avfallshantering
eller nedskräpning
Skräpindexmedelvärde
: 9,4

Tidsram
Årligen

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

Skräpplockar-dagarna

GSN

GSN

GSN

GSN

GSN

GSN

GSN

GSN

har genomförts varje år

skolor och förskolor att delta i

sedan 2001

skräpplockar-dagarna
Kontinuerligt

Information
Utvärdering av projektet med

Genomförd utvärdering

2014

Källsortering i offentlig
miljö införs på utvalda

källsortering i offentliga miljöer

platser under 2013
Driva och utveckla kampanjen Valborg ett rent nöje

Årligen

Kampanjen har drivits
sedan 2007
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Mål

Nyckeltal

Antalet inkomna klagomål

Måluppfyllnad mäts s o m

avseende dumpning av

antal inkomna klagomål

uttjänta fordon ska årligen

avseende dumpning av

minska.

uttjänta fordon

Aktivitet
Information om riskerna med att

Nyckeltal

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

Kontinuerligt

15

MHN, GSN

MHN

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

Kontinuerligt

MHN

MHN

Kontinuerligt

MHN

MHN

lämna sitt fordon till en ickeauktoriserad bilskrot
Tillsyn avseende bilskrotar och
illegala bilskrotar.

6.2.2

Effektmål Arbetsmiljön för dem s o m hanterar avfall s k a vara god

Tabell 5. Mål, aktiviteter, nyckeltal och tidpunkt för måluppfyllnad, nollreferens och ansvarig part för effektmålet Arbetsmiljön för dem som hanterar avfall ska vara god. PBN
står för plan- och byggnadsnämnden och GSN står för gatu- och samhällsmiljönämnden, KSU står för kontoret för samhällsutveckling och Uppsala Vatten står för Uppsala
Vatten och Avfall AB. Tabellrader med mål är markerade med blått och tabellrader med aktiviteter är vita med kursiv text.
Mål

Nyckeltal

Tidsram

Antal hämtställen där arbetsmiljöproblem

Måluppfyllnad mäts som

Årligt mål

föreligger avseende hämtning av slam

antal åtgärdade hämtställen

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

Uppsaia Vatten,

Uppsala Vatten

fastighetsägare

ska årligen minska

Antal hämtställen där arbetsmiljöproblem

Måluppfyllnad mäts s o m

föreligger avseende hämtning av säck-

antal åtgärdade hämtställen

Årligt mål

Uppsala Vatten,

Uppsala Vatten

fastighetsägare

och kärl ska årligen minska

År 2015 uppfyller alla ny- och

Måluppfyllnad mäts s o m

ombyggnationer gällande arbetsmiljökrav

antal återrapporter avseende

vad gäller avfallshantering

ny- och ombyggnationer som

PBN, G S N

Årligt mål

PBN

rapporteras in till Uppsala
Vatten
Aktivitet
Utbildning riktad mot

Nyckeltal
bygglovshandläggare,

bygginspektörer, byggherrar,

fastighetsägare,

Tidsram

Rapporteringsansvar

Nollreferens

Ansvar

Genomförs inte

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

idag

gatudriftsansvariga och planarkitekter
Utforma ett samrådsforum tillsammans med
KSU

Finns inget
etablerat forum
idag
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6.2.3

Effektmål G o d s e r v i c e

Tabell 6. Mål, aktiviteter, nyckeltal och tidpunkt för måluppfyllnad, nollreferens och ansvarig part för effektmålet God service. FTI AB står för förpacknings- och
tidningsinsamlingen, GSN står för gatu- och samhällsmiljönämnden. Uppsala Vatten står för Uppsala Vatten och Avfall AB. Tabellrader med mål är markerade med blått och
tabellrader med aktiviteter är vita med kursiv text.
Mål

Nyckeltal

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

År 2018 ska minst 90 procent av

Måluppfyllnad mäts s o m andel

2018

83%

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

tillfrågade hushåll ange att de är

hushåll som uppger att de är

nöjda m e d skötsel och

nöjda m e d skötsel och

bemötande på

bemötande på

återvinningscentralerna

återvinningscentralerna

År 2022 ska minst 80 procent av

Måluppfyllnad mäts s o m andel

2022

68 %

FTI A B

FTI A B

tillfrågade hushåll ange att de är

hushåll s o m uppger att de är

nöjda med skötsel av

nöjda med skötsel av

återvinningsstationerna

återvinningsstationerna

Aktivitet

Nyckeltal

Tidsram

Förbättra städning och tömning av

Måluppfyllnad mäts som antal

Årligen

återvinningsstationerna

klagomål inkomna till FTI AB årligen

Nollreferens
Ca 150

Ansvar
FTI AB

Rapporteringsansvar
FTI AB
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Mål

Nyckeltal

År 2018 ska minst 90 procent av

Måluppfyllnad mäts som andel

tillfrågade flerbostadshushåll

flerbostadshushåll som uppger

ange att de är nöjda m e d

att de är nöjda med hämtningen

hämtningen av säck- och

av säck- och kärlavfall

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

73 %

Uppsala Vatten,

Uppsala Vatten

fastighetsägare

kärlavfall

År 2018 ska minst 90 procent av

Måluppfyllnad mäts s o m andel

tillfrågade fastighetsägare ange

enbostadshushåll s o m uppger

att de är nöjda m e d hämtningen

att de är nöjda med hämtningen

av säck- och kärlavfall

av säck- och kärlavfall

Aktivitet

Nyckeltal

Arrangera minst ett möte per år

Måluppfyllnad mäts som antal

mellan fastighetsägare och Uppsala

genomförda möten per år

2018

84 %

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

Inga möten

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

2018

Utredning ej

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten

Vatten
Genomförd utredning

Utredning för att förbättra
felrapporteringssystemet
entreprenörer-Uppsala

påbörjad

mellan
Vatten-

fastighetsägare
Mål

Nyckeltal

År 2018 ska minst 75 procent av

Måluppfyllnad mäts som andel

tillfrågade hushåll ange att de är

tillfrågade hushåll som uppger

nöjda med

att de är nöjda med

renhållningssituationen i offentlig

renhållningssituationen i offentlig

miljö

miljö

Tidsram

Nollreferens

Ansvar

Rapporteringsansvar

2018

57%

GSN

GSN

Aktivitet
Genomföra beteendepåverkande
insatser för att öka befolkningens
insikter om vad nedskräpning
innebär

Nyckeltal

Tidsram
Kontinuerligt

Nollreferens

Ansvar
GSN

Rapporteringsansvar

Ordlista
Avfallsplan - ett politiskt styrdokument som antas av kommunfullmäktige och beskriver hur
kommunen ska hantera avfallsfrågorna i framtiden. Planen innehåller uppgifter om avfall
inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.
Biogödsel - restprodukt som bildas vid biogasanläggningar som till exempel rötar gödsel,
källsorterat matavfall eller lantbruksgrödor. Biogödseln liknar till sin konsistens flytgödsel och
har ett rikt näringsinnehåll.
Farligt avfall - sådant avfall som finns uppräknat i avfallsförordningen (SFS 2011:927) och
som har egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte skada levande
organismer eller miljön.
Fastighetsnära insamling (FNI) - insamling vid fastighet, i direkt anslutning till eller mycket
nära fastigheten.
Fjärrvärme - storskalig metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i
en central produktionsanläggning och fördelas genom ett rörsystem till konsumenter.
Föreskrifter - kommunal lagstiftning som beskriver vilka regler som gäller för hantering av
avfall inom kommunen. Reglerna tar upp vem som ansvarar för vad, hur hushållsavfall ska
förpackas och förvaras, vad som är ordinarie hämtningsintervall, vad som gäller för
kompostering, slamhantering mm. Föreskrifterna anger också när man kan ansöka om
undantag från bestämmelserna.
Förpackningsmaterial - plast, metall, papper, kartong, wellpapp eller glas som används för
att förvara, skydda eller leverera en vara.
Grovavfall - avfall som är så tungt eller skrymmande, eller har andra egenskaper, så att det
inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
Hem kom postering - innebär kompostering (biologisk nedbrytning av organiskt material i
närvaro av syre) av matavfall och trädgårdsavfall vid fastighet. Kräver tillstånd från
miljökontoret.
Kretsloppspark - en ny typ av återvinningscentral där man även reparerar och förädlar
inlämnade produkter samt säljer olika återanvändbara produkter i butiker inom parkområdet.
Materialåtervinning - återvinning av material så att det kan användas i nya produkter.
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Miljöbalken - samlar huvuddelen av den svenska lagstiftningen på miljöområdet. Det
övergripande målet för miljöbalken är att främja en hållbar utveckling och på så sätt
tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.
Producentansvar - producenterna av varor ansvarar för att en vara eller produkt samlas in
och omhändertas på ett sådant sätt som krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar
avfallshantering.
Renhållningsordning - en samling dokument bestående av två huvuddelar,
renhållningsföreskrifterna som utgör de lokala reglerna för avfallshanteringen samt en
avfallsplan. Avfallsplanen är ett politiskt styrdokument omfattande allt avfall i kommunen.
Varje kommun måste ha en renhållningsordning enligt Miljöbalken.
R e v a q - certifieringssystem för slam från avloppsreningsverk.
Rötning - innebär syrefri, biologisk nedbrytning av organiskt material. Rötning av
avloppsslam och matavfall ger produktion av biogas som kan användas som energikälla och
som drivmedel för bussar och bilar. Rötning av matavfall innebär också produktion av
biogödsel till lantbruket.
Skräpindex - statistiskt mått för att mäta nedskräpning utvecklat av Statistiska centralbyrån
och Håll Sverige Rent.
Säck- o c h kärlavfall - avfall som läggs i säck eller kärl som brännbart avfall och matavfall,
exklusive förpackningsmaterial, tidningar, grovavfall och farligt avfall.
Verksamhetsavfall - avfall, som inte är hushållsavfall eller jämförligt sådant, som genereras
av företag eller andra verksamheter.
Återanvändning - Användning av kasserad produkt utan föregående förädling, till exempel
begagnade möbler.
Äterrapport - awikelserapport vid problem med hämtning av säck- och kärl avfall och slam
som fylls i av entreprenör och skickas till Uppsala vatten och avfall A B .
Återvinningscentral (ÅVC) - bemannad insamlingsplats för grovavfall som till exempel
möbler, metall, kyl- och frysskåp. Även producentansvarsmaterial, trädgårdsavfall och farligt
avfall kan lämnas på ÅVC:erna.
Återvinningsstation (ÅVS) - obemannad insamlingsplats med containrar för
förpackningsmaterial och returpapper.
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1. Ekonomiska konsekvenser av planens genomförande
Avfallsplanens mål innebär att dagens system för avfallshantering kommer att förändras.
Förändringarna medför konsekvenser för såväl miljö som ekonomi. Konsekvenserna för
miljön redovisas i bilaga Miljöbedömning

av Uppsala kommuns

avfallsplan

2014-2022

och de

ekonomiska konsekvenserna redovisas översiktligt nedan.
Avfallsverksamheten för hushållsavfall är taxefinansierad. Avfallstaxan bekostar insamling
och behandling av hushållsavfall, driften av återvinningscentralerria, kommunikation mot
invånarna, planering och kundservice. Avfallstaxan består av två delar: en grundavgift och en
hämtningsavgift. I grundavgiften ingår kostnader för drift av återvinningscentralerna,
kommunikation, planering och kundservice. I hämtningsavgiften ingår kostnader för
insamling och behandling av avfall. Avfallsverksamheten får inte bedrivas i vinstsyfte och får
inte generera något överskott och taxan ska antas av kommunfullmäktige.
De mål som avfallsplanen sätter upp kommer att påverka avfallstaxan. Översiktligt kommer
byggnationen av två nya återvinningscentraler (ÅVC:er) innebära en kostnad som motsvarar
5 procent av det totala avgiftsuttaget från kommuninvånarna för insamling och behandling av
hushållsavfall. Den uppskattningen inkluderar inga andra faktorer som kan påverka
avgiftsuttagets storlek i framtiden utan baseras enbart på nybyggnationerna av ÅVC:erna.
Samtidigt innebär kretsloppsparken större möjligheter för hushållen att handla med
begagnade varor. Många av målen som planen sätter upp kommer att kräva stora satsningar
på information vilket också kan bidra till en höjning av avgiftsuttaget. Nedan följer tänkbara
ekonomiska konsekvenser för olika delar av samhället vid planens genomförande uppdelat
på mål. Målen under effektmålet God service anses inte ge några betydande merkostnader
och ingår därför inte i konsekvensanalysen.
I följande tabeller beskrivs ekonomiska konsekvenser vid planens genomförande för olika
delar av samhället.
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1.1

Från avfall till resurs

1.1.1

Materialåtervinningen s k a öka

Tabell 1. Ekonomiska konsekvenser vid ökad utsortering av förpackningsmaterial och tidningar. Med hushåll
avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med fastighetsägare avses ägare av en eller
flerbostadsfastigheter. Med kommun avses kommunala nämnder eller bolag och med näringsliv avses företag,
myndigheter eller föreningar. Plus innebär en positiv ekonomisk konsekvens och minus innebär en negativ
ekonomisk konsekvens.
O k a d utsortering av

E k o n o m i s k a k o n s e k v e n s e r vid a v f a l l s p l a n e n s

förpackningsmaterial o c h tidningar

genomförande

Hushåll
Ökade körsträckor/transport
Ökade kostnader för fler återvinningsstationer
Fastighetsägare
+

-

Möjlighet till mindre abonnemang brännbart avfall
Kan innebära ökade kostnader för hantering av
förpackningsavfall
Ökade kostnader för information (flerbostadsfastighetsägare)

Kommunen

+

Möjlighet till att hålla nere kostnadsutvecklingen för
avfallskollektivet
Ökade kostnader för information

Näringsliv
Kostnad för nyttjande av allmän platsmark

+-

Innebär förändrade affärsmöjligheter
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Tabell 2. Ekonomiska konsekvenser vid ökad utsortering av matavfall. Med hushåll avses hushåll boende i eneller flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med
fastighetsägare avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med kommun avses kommunala nämnder eller
bolag och med näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar. Plus innebär en positiv ekonomisk
konsekvens och minus innebär en negativ ekonomisk konsekvens.
O k a d utsortering av matavfall

E k o n o m i s k a k o n s e k v e n s e r vid a v f a l l s p l a n e n s
genomförande

Hushåll
Fastighetsägare
+

Möjlighet till mindre abonnemang brännbart avfall
Ökade kostnader för insamling och behandling av matavfall
Ökade kostnader för information (flerbostadsfastighetsägare)

Kommunen
+

Ökad tillgång till substrat på biogasanläggningen
Ökade kostnader för information och tillsyn

Näringsliv
+

Ökad tillgång till biogas
Minskad försäljning av mat

Tabell 3. Ekonomiska konsekvenser vid nyttiggörande av näringsämnen i biogödsel och avloppsslam på
produktiv mark. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll
boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med fastighetsägare avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med
kommun avses kommunala nämnder eller bolag och med näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar.
Plus innebären positiv ekonomisk konsekvens och minus innebären negativ ekonomisk konsekvens.
Nyttiggörande av näringsämnen i

E k o n o m i s k a k o n s e k v e n s e r vid a v f a l l s p l a n e n s

s l a m på produktiv mark

genomförande

Hushåll
Fastighetsägare
Risk för ökade kostnader för information
Kommunen
Risk för ökade kostnader för hantering av slam
Risk för ökade kostnader för information
Näringsliv
+

Ökad tillgång till jordförbättringsmedel
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1.1.2

Återanvändningen s k a öka

Tabell 4. Ekonomiska konsekvenser vid ökning av avfall till återanvändning. Med hushåll avses hushåll boende i
en- eller flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med
fastighetsägare avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med kommun avses kommunala nämnder eller
bolag och med näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar. Plus innebär en positiv ekonomisk
konsekvens och minus innebär en negativ ekonomisk konsekvens.

Ökning av avfall till

Ekonomiska konsekvenser vid avfallsplanens

återanvändning

genomförande

Hushåll
+

Större möjligheter till ökad handel med återanvändbara
produkter

Fastighetsägare
Kommunen
Ökade kostnader för byggnation av nya återvinningscentraler
Näringsliv
+

Ökade möjligheter till handel med återanvändbara produkter
ger ökad sysselsättning
Risk för minskad nyförsäljning
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1.1.3

Mängden felsorterat farligt avfall s k a minska

Tabell 5. Ekonomiska konsekvenser vid en mindre mängd felsorterat farligt avfall. Med hushåll avses hushåll
boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med
fastighetsägare avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med kommun avses kommunala nämnder eller
bolag och med näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar. Plus innebär en positiv ekonomisk
konsekvens och minus innebär en negativ ekonomisk konsekvens.
Mindre m ä n g d felsorterat avfall

E k o n o m i s k a k o n s e k v e n s e r vid avfallsplanens
genomförande

Hushåll
Fastighetsägare
Ökade kostnader för information (flerbostadsfastighetsägare)
+

Minskade kostnader för avfallshantering

Kommunen
Ökade kostnader för information
Ökade inkomna mängder innebär ökade
behandlingskostnader
Näringsliv

1.1.4

Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier s k a minska

Tabell 6. Ekonomiska konsekvenser vid minskad negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier. Med hushåll
avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller
flerbostadsfastigheter. Med fastighetsägare avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med kommun avses
kommunala nämnder eller bolag och med näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar. Plus innebär en
positiv ekonomisk konsekvens och minus innebären negativ ekonomisk konsekvens.
Mindre m ä n g d felsorterat avfall

E k o n o m i s k a k o n s e k v e n s e r vid a v f a l l s p l a n e n s
genomförande

Hushåll
Fastighetsägare
Kommunen
Ökade kostnader för inventering
Näringsliv
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1.2

Avfallshantering med människan i fokus

1.2.1

Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle

Tabell 7. Ekonomiska konsekvenser vid minskad mängd matavfall i kommunala pedagogiska enheter. Med
hushåll avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller
flerbostadsfastigheter. Med fastighetsägare avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med kommun avses
kommunala nämnder eller bolag och med näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar. Plus innebär en
positiv ekonomisk konsekvens och minus innebär en negativ ekonomisk konsekvens.
Minskad m ä n g d matavfall i

Ekonomiska konsekvenser vid avfallsplanens

kommunala p e d a g o g i s k a enheter

genomförande

Hushåll
Fastighetsägare
Kommunen
+

Minskade kostnader för matinköp

-

Ökade kostnader för utbildning, information och
förändringsarbete

Näringsliv

Tabell 8. Ekonomiska konsekvenser vid minskad nedskräpning. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller
flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med fastighetsägare
avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med kommun avses kommunala nämnder eller bolag och med
näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar. Plus innebär en positiv ekonomisk konsekvens och minus
innebär en negativ ekonomisk konsekvens.
Minskad nedskräpning

Ekonomiska konsekvenser vid avfallsplanens
genomförande

Hushåll
Fastighetsägare
+

Minskade kostnader för städning

Kommunen
+

Minskade kostnader för städning
Ökade kostnader för information och förändringsarbete

Näringsliv
+

Möjlighet till försäljning i en mer attraktiv miljö
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Tabell 9. Ekonomiska konsekvenser vid minskad dumpning av uttjänta fordon. Med hushåll avses hushåll boende
i en- eller flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med
fastighetsägare avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med kommun avses kommunala nämnder eller
bolag och med näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar. Plus innebär en positiv ekonomisk
konsekvens och minus innebär en negativ ekonomisk konsekvens.

Minskad dumpning av uttjänta

Ekonomiska konsekvenser vid avfallsplanens

fordon

genomförande

Hushåll
Fastighetsägare
Kommunen
+

Minskade kostnader för städning
Ökade kostnader för information och förändringsarbete

Näringsliv
+

1.2.2

Ökade möjlighet till handel med uttjänta fordon

Arbetsmiljön för dem s o m hanterar avfall s k a vara god

Tabell 10. Ekonomiska konsekvenser vid förbättrad arbetsmiljö avseende hämtning av slam. Med hushåll avses
hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller
flerbostadsfastigheter. Med fastighetsägare avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med kommun avses
kommunala nämnder eller bolag och med näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar. Plus innebären
positiv ekonomisk konsekvens och minus innebär en negativ ekonomisk konsekvens.

Förbättrad arbetsmiljö a v s e e n d e

Ekonomiska konsekvenser vid avfallsplanens

hämtning av slam

genomförande

Hushåll
Fastighetsägare
Ökade kostnader för att minimera tung slangdragning och
tunga lock på slambrunnar
Kommunen
Ökade kostnader för handläggning samt ökade
entreprenadkostnader
+

Minskade entreprenadkostnader på grund av minskning av
sjukskrivningar

Näringsliv
+

Ny marknad skapas för tekniska lösningar vid slangdragning.
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Tabell 11. Ekonomiska konsekvenser vid förbättrad arbetsmiljö avseende hämtning av säck- och kärl. Med
hushåll avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller
flerbostadsfastigheter. Med fastighetsägare avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med kommun avses
kommunala nämnder eller bolag och med näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar. Plus innebär en
positiv ekonomisk konsekvens och minus innebär en negativ ekonomisk konsekvens.

Förbättrad arbetsmiljö a v s e e n d e

E k o n o m i s k a k o n s e k v e n s e r vid a v f a l l s p l a n e n s

hämtning av säck- och kärl

genomförande

Hushåll
Fastighetsägare

-

Okade kostnader för till exempel ombyggnation av soprum
och transportvägar

Kommunen

-

Okade kostnader för handläggning samt ökade
entreprenadkostnader

+

Minskade entreprenadkostnader på grund av minskning av
sjukskrivningar

Näringsliv

Tabell 12. Ekonomiska konsekvenser vid uppfyllnad av arbetsmiljökrav vid ny- och ombyggnationer. Med hushåll
avses hushåll boende i en- eller flerbostadsfastigheter. Med hushåll avses hushåll boende i en- eller
flerbostadsfastigheter. Med fastighetsägare avses ägare av en eller flerbostadsfastigheter. Med kommun avses
kommunala nämnder eller bolag och med näringsliv avses företag, myndigheter eller föreningar. Plus innebär en
positiv ekonomisk konsekvens och minus innebären negativ ekonomisk konsekvens.

Ny- o c h ombyggnationer uppfyller

Ekonomiska konsekvenser vid avfallsplanens

gällande arbetsmiljökrav

genomförande

Hushåll
Fastighetsägare
Kan i vissa fall begränsa möjligheten att bygga
Kommunen
Näringsliv
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Icke-teknisk sammanfattning
Uppsala kommun har tagit fram en ny avfallsplan för den föreslagna perioden 2014-2022
(åtta år). Den nu gällande avfallsplanen är från 1998 och är ett kommunalt styrdokument.
Miljöbalken reglerar miljöbedömningar av avfallsplaner. Dessa ska enligt Miljöbalken
bedömas ur miljösynpunkt. Hur omfattande miljöbedömningen skall vara avgörs av
kommunen i samråd med länsstyrelsen. Det som avgör omfånget av miljöbedömningen är
om någon betydande miljöpåverkan bedöms uppstå vid planens genomförande. Den
föreslagna avfallsplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Därför ska en mer
omfattande miljöbedömning göras tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Konsekvenserna redovisas i detta dokument.

Förslaget till ny avfallsplan består av två målområden, Från avfall till resurs samt
Avfallshantering

med människan

i fokus. Under dessa målområden finns ett antal effekt-och

delmål. Den föreslagna avfallsplanen bidrar till att uppnå sex av de svenska
miljökvalitetsmålen. God bebyggd

miljö, Begränsad

klimatpåverkan

i högre grad än övriga mål men även Frisk luft, Ingen övergödning

och Giftfri miljö påverkas
och Endast

naturlig

försurning berörs av planens genomförande. Avfallsplanens genomförande bedöms
dessutom överensstämma väl med de mål som är satta i den nationella avfallsplanen.

Avfallsplanens mål bedöms totalt kunna minska koldioxidutsläpp med ungefär 7600 ton per
år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 2,5 procent av det totala antalet bilar i Uppsala
1

kommun eller 0,8 procent av kommunens totala utsläpp av koldioxid . Siffrorna representerar
en grov uppskattning och d e största bidragen till utsläppsminskningarna beror på ökad
återanvändning och materialåtervinning. Effekten av vissa åtgärder, som till exempel
utbildnings- och informationssatsningar, är svåra att kvantifiera men bedöms ha stor potential
att förändra beteenden och på lång sikt bidra till en mer hållbar utveckling. Mål för förbättrad
arbetsmiljö, minskad negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier, farligt avfall och service
är också svåra att räkna på men beräknas bidra till måluppfyllnaden för övriga mål.
De negativa effekterna s o m identifierats vid planens genomförande berör transporter och
anläggningsarbeten. Dessa effekter bedöms vara små i jämförelse med de positiva
miljöeffekter som uppstår vid planens genomförande.

Baserat på uppskattningar från Handlingsplan

för Uppsalas

kommun
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1

Bakgrund

Ett förslag till ny avfallsplan för Uppsala kommun har tagits fram för perioden 2014-2022.
Kommunfullmäktige planeras anta den nya planen i början av 2014. Den tidigare gällande
avfallsplanen antogs 1998.

Enligt Miljöbalken ska en miljöbedömning av en kommunal plan göras om genomförandet av
planen antas medföra betydande miljöpåverkan. I miljöbedömningsprocessen ingår
upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som fungerar som underlag för
beslutsfattare. MKB: n ska beskriva sådant som är rimligt utifrån aktuell kunskap,
avfallsplanens detaljeringsgrad och allmänhetens intresse.

1.1

B e h o v o c h syfte

Uppsala kommuns förslag till ny avfallsplan bedöms medföra betydande miljöpåverkan vid
ett genomförande och därför ska en MKB upprättas. Den bedömningen baseras bland annat
på att planens mål bidrar till möjligheten att uppnå en rad av de nationella miljökvalitetsmål
som berör avfallsområdet. Behovsbedömningen liksom avgränsningen av miljöbedömningen
har gjorts i samråd med länsstyrelsen i Uppsala län.

Syftet med miljöbedömningen är att kunna integrera miljöaspekter i avfallsplanen.
Miljöbedömningen ska leda till att relevanta miljöaspekter beaktas i planarbetet. Den
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättas inom ramen för miljöbedömningen ska
bland annat garantera att de som beslutar om planen har kännedom om den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra.
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Förslag till avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022

2.1

Avfallsplanens syfte

Syftet med den nya avfallsplanen för Uppsala kommun 2014-2022 är att:
•

Ge en nulägesbeskrivning rörande avfallshanteringen inom Uppsala kommun

•

Fungera s o m kommunens styrdokument inom avfallsområdet

•

Tydliggöra kommunens ambitioner kring avfallshantering

•

Synliggöra hur avfallshanteringen fungerar och på så sätt ge utrymme till påverkan

2.2

Avfallsplanens innehåll

Naturvårdsverket föreskriver (NFS 2006:6) att en kommunal avfallsplan ska innehålla de
förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning. Till planen hör
bilagor som bland annat innehåller nulägesbeskrivningar av hushållsavfall och avfall från
verksamheter, förteckningar över tillståndspliktiga anläggningar och nedlagda deponier samt
en utvärdering av föregående avfallsplan.

Förslaget till avfallsplan innehåller två målområden:
1. Från avfall till resurs - innehåller mål som handlar om materialåtervinning,
återanvändning och farligt avfall
2. Avfallshantering med människa i fokus - innehåller mål som handlar om
avfallsminimering, nedskräpning, arbetsmiljö och service.
Samtliga mål och utförligare information om avfallsplanens innehåll finns i utkastet av
plandokumentet Avfallsplan

2.3

för Uppsala kommun

2014-2022.

Alternativ till föreslagen plan

Vid upprättandet av en MKB ska alternativ till planens utformning tas upp.

2.3.1

Nollalternativet

Nollalternativet avser den situation som uppstår om den föreslagna planen inte genomförs.
Då skulle den i dagsläget gällande avfallsplanen från 1998 kvarstå. Sommaren 2011 utkom
en ny avfallsförordning med krav på att den kommunala avfallsplanen ska ses över minst
vart fjärde år och vid behov uppdateras. Den nya lagstiftningen innebär att nollalternativet
skulle medföra att kommunen inte följer lagstiftningen. Nollalternativet jämförs därför inte
med den nu föreslagna planen.

2.3.2

Andra alternativ

Planens inriktning och mål har arbetats fram genom diskussioner med många olika berörda
parter och ligger inom ramen för vad kommunen anser vara rimligt att genomföra under
planens giltighetstid.
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3

Bedömningsgrunder

Genomförandet av miljöbedömningen underlättas av tydliga avgränsningar och metodval.
Vilka underlag som väljs avgör också metodvalet. Avgränsningar som gjorts är bland annat
urval av miljöaspekter och vilka miljömål som berörs av avfallsplanens mål.

3.1

Underlag

För att kunna bedöma avfallsplanens miljöpåverkan och vilka miljöaspekter som är
betydande har följande underlag använts:
•

Föreslagen avfallsplan för Uppsala kommun för perioden år 2014-2022

•

Miljöbalken

•

Den nationella avfallsplanen för perioden år 2012-2017 med tillhörande
miljöbedömning

•

Nationella miljökvalitetsmål

•

Naturvårdsverkets handbok om miljöbedömning av planer och program

•

Samråd med länsstyrelsen i Uppsala län

•

Forskning kring avfall

3.2

Avgränsningar

3.2.1

Betydande miljöaspekter

Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på de miljöaspekter som anses vara betydande vid
avfallsplanens genomförande.

De mest betydande miljöaspekterna för avfallshanteringen bedöms vara:
•

människors hälsa

•

materiella tillgångar och resurshushållning

•

luft- och klimatfaktorer

•

mark och vatten

•

bebyggelse

•

energianvändning

Vad gäller nybyggnation av återvinningsstationer och kretsloppspark hanteras miljöpåverkan
från dessa endast kortfattat i denna MKB. Miljöbedömningar genomförs istället som en del av
byggprocesserna i ett senare skede.

3.2.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

Miljöbedömningen avgränsas till miljöpåverkan i Uppsala kommun. Den tidsmässiga
avgränsningen är åtta år, från 2014 och fram till 2022 då planens giltighet upphör.
3.3

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som ska styra Sverige mot en hållbar
utveckling. Genomförandet av planen skulle påverka flera av de nationella
miljökvalitetsmålen. Framförallt berör avfallsplanens mål de nationella miljökvalitetsmålen
God bebyggd miljö, Begränsad

klimatpåverkan

Frisk luft, Bara naturlig försurning

och Giftfri miljö. Även miljökvalitetsmålen

och Ingen övergödning

berörs av avfallsplanens

genomförande.
3.4

Avfallsplanens mål

Samtliga mål i avfallsplanens bedöms ge effekter och konsekvenser på miljön varför alla mål
ingår i bedömningen.
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Miljöpåverkan, effekt och konsekvens

De miljökonsekvenser som den föreslagna avfallsplanens genomförande bedöms ha
beskrivs för varje effektmål.
4.1

Målområde 1: Från avfall till r e s u r s

Målområdet Från avfall till resurs innehåller fyra effektmål som innehåller delmål och
aktiviteter. Nedan återfinns tabeller för respektive effektmål där delmålen och aktiviteterna
redovisas. De fyra effektmålen är Materialåtervinningen
Mängden felsorterat
deponier ska

ska öka, Återanvändningen

farlig avfall ska minska och Negativ miljöpåverkan

minska.
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från

ska öka,

nedlagda

4.1.1

Effektmål: Materialåtervinning s k a öka

Delmål för effektmålet ses i Tabell 1.

Tabell 1. Delmål och aktiviteter för effektmålet Materialåtervinningen ska öka
Delmål för: Materialåtervinningen ska öka

Aktiviteter

År 2022 ska utsorteringen av förpackningsmaterial av

Öka antalet återvinningsstationer,

metall, plast och papper vara 30 procent (innebär

informationsarbete, utredning av

ökning med ca 20 % )

omfattningen av fastighetsnära
insamling av förpackningsmaterial,
-

utveckla källsortering i offentlig
miljö, tillsyn mot byggbranschen

År 2022 ska utsorteringen av förpackningsmaterial av

Öka antalet återvinningsstationer,

tidningar och glas vara 85 procent (innebär ökning

informationsarbete, utredning av

med ca 5 % )

omfattningen av fastighetsnära
insamling av förpackningsmaterial,
utveckla källsortering i offentlig
miljö

År 2022 ska utsorteringen av matavfall, inklusive

Informationsarbete, utveckla ett

hemkompostering, vara 60 procent (innebär ökning

separat system för insamling av

med ca 35 % )

matfett, tillsyn mot verksamheter

År 2018 ska minst 60 procent av näringsämnena i

Revaq-certifiering av

avloppsslammet nyttiggöras på produktiv mark

avloppsslammet,
informationsarbete, tillsynsarbete

År 2018 ska 100 procent av näringsämnena i

SPCR-certifiering

biogödseln nyttiggöras på produktiv mark

Miljökonsekvenser vid ökad materialåtervinning av förpackningsmaterial
Utsorteringen av förpackningsmaterial, papper och tidningar bidrar till ökad hushållning av
materiella tillgångar och energi. Livscykelanalyser visar entydigt att materialåtervinning
resulterar i lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser än övriga behandlingsmetoder (Tabell 2
och 3).

Tabell 2. Minskning av koldioxidutsläpp från materialåtervinning av förpackningsmaterial av
metall, plast och papper, vid ökad utsortering med 20 procent samt antal mil och bilar som
utsläppsminskningen representerar (körning å 1500 mil per bil och år). Beräkningarna
baseras på utsläppsminskningar vid återvinning av papper på 1,5 ton C 0 e k v / t o n avfall, av
2

metall på 10 ton C 0 e k v / t o n avfall och av plast på 2 ton C 0 e k v / t o n avfall.
2

2

Totalt insamlad

Förändring

mängd vid 20 %

(ton)

(ton)

C0

Antal mil

2

Antal bilar
(å 1500 mil)

ökning
(ton)
Papper

2 237

447

671

268 416

179

Metall

432

86

864

345 600

230

Plast

708

142

283

113 280

76

Totalt

3 377

675

1 818

727 296

485

Tabell 3. Minskning av koldioxidutsläpp från materialåtervinning av förpackningsmaterial av
glas och tidningar, besparing vid ökad utsortering med 5 procent samt antal mil och bilar som
utsläppsminskningen representerar (körning å 1500 mil per bil och år). Beräkningarna
baseras på koldioxidbesparing vid återvinning av glas på 0,6 ton C 0 e k v / t o n avfall och av
2

tidningar på 1,4 ton C 0 e k v / t o n avfall.
2

C0

Totalt insamlad

Förändring

mängd vid 5 %

(ton)

(ton)

2

Antal mil

Antal bilar
(å 1500 mil)

förändring
(ton)
Glas

4 744

237

142

56 928

38

Tidningar

9 016

451

631

252 448

168

Totalt

13 760

688

773

309 376

206

Genom ökad utsortering går mindre avfall till förbränning vilket minskar utsläpp av partiklar,
dioxiner och furaner. Minskningen av lokalt genererat avfall till förbränning kan eventuellt
leda till en ökad import av avfall till förbränning i fjärrvärmeproduktionen. Detta kan ge både
positiva och negativa miljöeffekter beroende på hur det importerade avfallet annars skulle ha
behandlats. Dessa miljöaspekter avhandlas inte i denna miljöbedömning eftersom den
geografiska avgränsningen är Uppsala kommun.

En annan konsekvens av en minskad mängd avfall till förbränning är att aska från
förbränningsanläggningar minskar. Detta är positivt från miljösynpunkt eftersom risken för att
8

farliga ämnen i askan sprids till mark eller vatten minskar. Detta bedöms ge positiva
konsekvenser på vatten- och markmiljön i närområdet.

En aktivitet för delmålet är att öka antalet återvinningsstationer vilket skulle innebära en
högre tillgänglighet för privatpersoner att lämna sitt utsorterade förpackningsavfall. Detta
skulle bidra till minskade enskilda transporter för de berörda hushållen. Å andra sidan
innebär en ökad utsortering av förpackningsmaterial att de enskilda transporterna ökar totalt
sett vilket leder till negativ miljöpåverkan. Även bebyggelsen kan påverkas negativt av
temporära effekter under byggnationen av återvinningsstationen och av ökad nedskräpning
när återvinningstationen är anlagd. >

•

•

•

—

-

—

Miljökonsekvenser vid ökad materialåtervinning av matavfall
Utsortering av matavfall innebär att produktionen av biogas och biogödsel ökar. Det ger
positiva miljökonsekvenser dels på grund av att näringsämnen i matavfallet kan återföras till
produktiv mark och att biogasen kan ersätta fossilt bränsle vid fordonsdrift. Effekten av att
ersätta fossilt bränsle med biogas vid fordonsdrift blir minskade utsläpp av växthusgaser och
partiklar till luft. En 35-procentig ökning av utsorteringen av matavfall till rötning skulle ge en
minskning av koldioxidutsläpp med ungefär 2000 ton vilket motsvarar ungefär 500 bilars
årliga utsläpp av koldioxid.

Aterförsel av biogödsel eller avloppsslam från biogasanläggning och reningsverk till produktiv
mark innebär att kretsloppen för viktiga näringsämnen, som fosfor, kväve och kalium, sluts.
Särskilt viktigt är att hushålla med fosfor eftersom det är en ändlig resurs. Dessutom är
brytning av ny fosfor mycket energikrävande. Återförseln av biogödsel och slam innebär
även att jordens struktur förbättras genom tillförsel av organiskt material så att behovet av
gödsling och vattning minskar.
En negativ effekt av spridning av biogödsel och avloppsslam på produktiv mark är risken för
ackumulering av tungmetaller, till exempel kadmium, i marken. Genom information till hushåll
och verksamheter om vad som får tillföras avloppsnätet kan risken för negativ miljöpåverkan
från föroreningar i slammet minskas.

Sammanfattning av effektmålet "Materialåtervinningen s k a öka"
Miljöeffekterna av delmålen under målet för ökad materialåtervinning bedöms sammanvägt
bli ökad material-och energieffektivitet. En negativ effekt är ökade enskilda transporter till
återvinningsstationerna. Den totala minskningen av koldioxidutsläpp på grund av ökad
materialåtervinning av förpackningsmaterial och matavfall skulle uppgå till 4 600 ton per år.
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Detta motsvarar en körsträcka på 1,8 miljoner mil eller det årliga utsläppet av koldioxid från
1 200 bilar.

4.1.2

Effektmål: Återanvändningen s k a öka

Delmål för effektmålet ses i
Tabell 4.

Tabell 4. Delmål för effektmålet Återanvändningen ska öka
Mål för effektmål: Återanvändningen ska öka

Aktiviteter

År 2022 ska 2,5 procent av det grovavfall som

Utveckla system för mottagning av

inkommer till återvinningscentralerna återanvändas

prylar, möbler och kläder på
återvinningscentralerna,
informationsarbete

År 2018 ska det finnas en återvinningscentral med

Byggnation av kretsloppspark

kretsloppsparksfunktion
År 2018 ska det finnas en återvinningscentral med

Byggnation av kretsloppspark

kretsloppsparksfunktion

Miljökonsekvenser vid ökad återanvändning:
En ökad återanvändning av produkter som annars skulle ha slängts som avfall medför att
mängden avfall minskar. Återanvändning av material leder också till minskad efterfrågan på
jungfruligt material vilket innebär en ökad hushållning av materiella tillgångar och energi. Hur
mycket den negativa miljökonsekvensen av nyproduktion minskar beror både på materialet
som återanvänds och hur det annars skulle ha behandlats. Textil, metall och elektronik är de
fraktioner som är mest miljöeffektiva vid återanvändning. Beräkningar, baserade på statistik
från kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg, ger att målet kring återanvändning skulle minska
koldioxidutsläppen med ungefär 2 600 ton. Detta motsvarar en körsträcka på en miljon mil
eller det årliga utsläppet av koldioxid från 700 bilar.

Byggnationen av nya återvinningscentraler ger negativa miljöeffekter på mark-, vatten- och
luftmiljön under den tid som anläggningsarbetet pågår. Även buller och d a m m kan orsaka
lokala, tillfälliga miljökonsekvenser på människors hälsa. Risken bedöms dock som liten då
det är få människor som vistas dagligen i anslutning till byggplatsen. Denna miljöpåverkan
bedöms inte vidare i denna miljöbedömning utan genomförs i samband med
tillståndsansökan för byggnationerna.
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Sammanfattning av effektmålet "Återanvändningen s k a öka"
Sammanfattningsvis bedöms effektmålet ge positiva konsekvenser på hushållning av
material och energi, samt på utsläpp av klimatpåverkande gaser. Den totala minskningen av
koldioxidutsläpp på grund av ökad återanvändning skulle uppgå till 2 600 ton per år. Detta
motsvarar en körsträcka på en miljon mil eller det årliga utsläppet av koldioxid från 700 bilar.
De negativa konsekvenserna bedöms vara tillfälliga under byggnationstiden av
återvinningscentralerna.
4.1.3

Effektmål: Mängden felsorterat farligt avfall s k a minska

Delmål för effektmålet finns i Tabell 5.

Tabell 5. Delmål för effektmålet Mängden felsorterat farligt avfall ska minska
Mål för effektmål: Mängden felsorterat farligt avfall ska

Aktiviteter

minska
År 2018 ska minst 95 procent av hushållen veta hur

Informationsarbete

farligt avfall ska hanteras
År 2018 ska minst 85 procent av hushållen ange att

Informationsarbete, mobil insamling

det är lätt att lämna farligt avfall

Miljökonsekvenser vid ökad k u n s k a p om hur farligt avfall s k a hanteras:
Genom att öka invånarnas kunskap om farligt avfall kan de sortera ut en större mängd samt
lämna avfallet på rätt insamlingsställe. På så sätt kan direkta och diffusa utsläpp av giftiga
ämnen minskas. Detta leder till en mindre mängd giftiga ämnen i miljön och miljöeffekterna
är positiva på miljön i stort. Den sammanvägda bedömningen av effektmålet innebär positiva
effekter på biologisk mångfald, vatten, mark och luft. Att sortera ut farliga ämnen och material
förbättrar också arbetsmiljön för dem som hanterar avfall och risken för olyckor minskar.
4.1.4

Effektmål: Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier s k a minska

Delmål för effektmålet finns i 6.
Tabell 6. Delmål för effektmålet Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska
Mål för effektmål: Negativ miljöpåverkan från nedlagda

Aktiviteter

deponier ska minska
År 2018 ska alla nedlagda deponier vara inventerade
enligt MIFO 1.
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Inventering och riskklassning

Miljökonsekvenser vid m i n s k a d negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier
Genom att öka inventera och riskklassificera nedlagda deponier kan åtgärder prioriteras till
de deponier som innebär störst risk för direkta och diffusa utsläpp av giftiga ämnen till miljön.
Detta leder till en mindre mängd giftiga ämnen i miljön och miljöeffekterna är positiva på
miljön i stort. Den sammanvägda bedömningen av effektmålet innebär positiva effekter på
biologisk mångfald, vatten, mark och luft.

4.2

Målområde 2: Avfallshantering med människan i fokus

Målområdet Avfallshantering

med människan

i fokus innehåller tre effektmål som innehåller

olika delmål och aktiviteter. Nedan återfinns tabeller för respektive effektmål där delmålen
och aktiviteterna redovisas. Det tre effektmålen är Medborgarna
samhälle, Arbetsmiljön
4.2.1

bidrar till ett hållbart

för dem som hanterar avfall ska vara god samt God service.

Effektmål: Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle

Delmål för effektmålet ses i 7.

Tabell 7. Delmål för effektmål Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle
Mål för effektmål: Medborgarna bidrar till ett hållbart

Aktiviteter

samhälle
Mängden matavfall som uppkommer där mat serveras

Mätning, information

ska minska kontinuerligt från år till år i varje kommunal
pedagogisk enhet
Från och med år 2014 ska Resurspriset

delas ut

Instifta pris

årligen till en pedagogisk enhet i Uppsala, oberoende
av huvudman, s o m visar prov på innovativa lösningar
inom området matsvinn, avfallshantering eller
nedskräpning
År 2018 ska nedskräpningen i Uppsala kommun ha

Anordna skräpplockardagar,

minskat med 30 procent

källsortering i offentliga miljöer,
minskad nedskräpning under
Valborg.

Antalet inkomna klagomål avseende dumpning av uttjänta

Tillsyn och samarbete med berörda

fordon ska årligen minska.

parter.
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Miljökonsekvenser vid minskat matsvinn i kommunens pedagogiska enheter:
Livsmedelsproduktionen påverkar miljön på flera sätt och bidrar till exempel till övergödning,
vattenanvändning, emissioner av växthusgaser och spridning av gifter i form av
bekämpningsmedel. Den största mängden matsvinn uppstår varken i kommunala kök, på
restauranger eller i livsmedelsbutiker utan istället hos hushållen.

Genom att minska matsvinnet i kommunala enheter minskas de negativa
miljökonsekvenserna från transporter och från själva produktionen av livsmedel. Det bidrar till
minskad energianvändning och utsläpp av bland annat växthusgaser. Arbetet med att
minska matsvinnet inkluderar bland annat informationsinsatser som förhoppningsvis ger
effekter även hos hushållen i form av minskade mängder kasserade livsmedel.

2

Nationella uppskattningar av miljöpåverkan från matsvinn i kommunala skolkök ger att
koldioxidutsläppen, vid en 50 % minskning av matsvinnet i Uppsala kommun, skulle minska
med ungefär 400 ton per år. Detta motsvarar en körsträcka på 150 000 mil eller det årliga
utsläppet av koldioxid från 100 bilar.

Minskad nedskräpning och minskad dumpning av uttjänta fordon har positiva effekter i form
av minskade utsläpp av giftiga ämnen till mark och vatten. Dessutom bedöms
nedskräpningens effekter beröra människors hälsa genom minskad skadegörelse och ökad
trygghet i den offentliga miljön.

Sammanfattning av effektmålet" Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle"
Den samlade bedömningen av effektmålet är att påverkan kommer vara positiv på luft- och
klimatfaktorer, övergödning, och energianvändning samt hushållande av resurser. Den totala
minskningen av koldioxidutsläpp på grund av ökad materialåtervinning av
förpackningsmaterial och matavfall skulle uppgå till 400 ton. Detta motsvarar en körsträcka
på 150 000 mil eller det årliga utsläppet av koldioxid från 100 bilar.

4.2.2

Effektmål: Arbetsmiljön för dem s o m hanterar avfall s k a vara god

Delmålen för effektmålet ses i 8.

2

Minskat svinn av livsmedel i skolkök, 2009, Naturvårdsverket, ISBN 978-91-620-5979-8
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Tabell 8. Delmål för effektmålet Arbetsmiljön för dem som hanterar avfall ska vara god
Mål för effektmål: Arbetsmiljön för dem som hanterar

Aktiviteter

avfall ska vara god
Antal hämtställen där arbetsmiljöproblem föreligger

Utbildning riktad mot

avseende hämtning av slam ska årligen minska

bygglovshandläggare, byggherrar,
fastighetsägare och planarkitekter

Antal hämtställen där arbetsmiljöproblem föreligger

Utbildning riktad mot

avseende hämtning av säck- och kärl ska årligen

bygglovshandläggare, byggherrar,

minska

fastighetsägare och planarkitekter

År 2015 uppfyller alla ny- och ombyggnationer

Utbildning riktad mot

gällande arbetsmiljökrav vad gäller avfallshantering

bygglovshandläggare, byggherrar,
fastighetsägare och planarkitekter,
Utforma ett samrådsforum
tillsammans med KSU

Miljökonsekvenser vid förbättrad arbetsmiljö:
O m arbetsmiljön för dem som hanterar avfall förbättras uppnås en positiv miljöpåverkan på
människors hälsa. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön vid hämtning av slam kan också
innebära att nya enskilda avloppsanläggningar byggs med bättre funktion än de äldre
anläggningarna. Det skulle innebära positiva effekter på miljön i form av minskade utsläpp av
näringsämnen till grund- och ytvatten med minskad övergödning som följd.
4.2.3

Effektmål: G o d Service

Delmål för effektmålet ses i Tabell 9.

Tabell 9. Delmål för effektmålet God service
Mål för effektmål: God Service

Aktiviteter

År 2018 ska minst 90 procent av tillfrågade hushåll
ange att de är nöjda eller mycket nöjda med skötsel
och bemötande på återvinningscentralerna
År 2022 ska minst 80 procent av tillfrågade hushåll

Förbättra städning och tömning av

ange att de är nöjda eller mycket nöjda med skötsel av

återvinningsstationerna

återvinningsstationerna
År 2018 ska minst 90 procent av tillfrågade
flerbostadshushåll ange att de är nöjda eller mycket
nöjda med hämtningen av avfall
Förbättra felrapporteringssystem,

År 2018 ska minst 90 procent av tillfrågade
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fastighetsägare vara nöjda eller mycket nöjda med

möten mellan fastighetsägare och

hämtningen av avfall

Uppsala Vatten, möten mellan
fastighetsägare och Uppsala Vatten

År 2018 ska 75 procent av tillfrågade hushåll ange att
de är nöjda med renhållningen i offentliga miljön

Miljökonsekvenser för G o d s e r v i c e :
Om kommuninvånarna är nöjda med avfallshanteringen leder det till bättre källsortering av
avfall, ökad återvinning, mindre nedskräpning och ökad aktsamhet vid användning av
insamlingsställen (fastighetsnära insamling, återvinningsstationer). Detta medför minskade
utsläpp av utsläpp växthusgaser, ökad resurseffektivitet, minskad energianvändning och
spridning av farliga ämnen.

5

Sammanfattande bedömning

Den föreslagna avfallsplanen bidrar till att uppnå sex av de svenska miljökvalitetsmålen. God
bebyggd miljö, Begränsad

klimatpåverkan

och Giftfri miljö påverkas i högre grad än övriga

mål men även Frisk luft, Ingen övergödning

och Endast naturlig försurning

berörs av planens

genomförande. Avfallsplanens genomförande bedöms dessutom överensstämma väl med de
mål som är satta i den nationella avfallsplanen.

Avfallsplanens mål bedöms totalt kunna minska koldioxidemissioner med cirka 7 600 ton per
år. Det motsvarar det årliga utsläppet från 2,5 procent av det totala antalet bilar i Uppsala

3

4

kommun eller 0,8 procent av kommunens totala utsläpp av koldioxid . Siffrorna representerar
en grov uppskattning och de största bidragen till utsläppsminskningarna beror på ökad
återanvändning och materialåtervinning. Effekten av vissa åtgärder, som till exempel
utbildnings- och informationssatsningar, är svåra att kvantifiera men bedöms ha stor potential
att förändra beteenden och på lång sikt bidra till en mer hållbar utveckling. De mål som rör
farligt avfall, förbättrad arbetsmiljö och service är också svåra att räkna på men beräknas
bidra till måluppfyllnad för övriga mål.

De negativa effekterna s o m identifierats vid planens genomförande berör transporter och
anläggningsarbeten. Dessa effekter bedöms vara små i jämförelse med de positiva
miljöeffekter som uppstår vid planens genomförande.

3

4

Baserat på en körsträcka på 1500 mil per år och bil
Baserat på 5,1 ton C 0 per capita (2007)
2
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6

Beaktande av miljökvalitetsmål i avfallsplanen

Avfallsplanens syftar bland annat till att bidra till en ökad resurshushållning och en hållbar
utveckling. Detta överensstämmer väl med de nationella miljökvalitetsmålens syfte att nå en
miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. Etappmål samt den nationella avfallsplanen har
fungerat som underlag för målformuleringen i Uppsala kommuns föreslagna avfallsplan.
Därför anses avfallsplanen ha god potential att bidra till att de delar av de nationella
miljökvalitetsmålen, som rör avfall, uppnås.

Avfallsplanen bidrar positivt till att uppfylla miljökvalitetsmålen "God bebyggd
"Begränsad

klimatpåverkan"

miljö",

och "Giftfri miljö". Dessutom bedöms genomförandet av

avfallsplanen bidra till uppfyllelsen av många av de mål kring avfallshantering som satts upp
inom ramen för den nationella avfallsplanen. Följande miljömål berörs av planens
genomförande utifrån den miljöbedömning som gjorts.
Miljökvalitetsmål

G o d bebyggd miljö
(återvinning, ingen deponering, lokalisering av
byggnader, buller etc.)

Avfallsplanens konsekvenser:
+

Ökad utsortering av matavfall

+

Minskat matsvinn

+

Ökad utsortering av förpackningsmaterial

+

Minskad uppkomst av avfall genom kretsloppspark
Aterförsel av näringsämnen i slam till

+

produktiv mark

Ökade körsträckor/ transport
Ökad markanvändning
Byggnation av nya återvinningsstationer
Byggnation av återvinningscentraler

16

Miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan
(minskning av emissioner av
växthusgaser)

Avfallsplanens
konsekvenser:
+

Ökad utsortering av matavfall

+

Minskat matsvinn

+

Ökad utsortering av
förpackningsmaterial

+

Minskad uppkomst av avfall genom kretsloppspark
•

-

Ökade körsträckor/ transport

Miljökvalitetsmål

Giftfri miljö
(förorenad mark, hushållsavfall, transporter)

Avfallsplanens konsekvenser:

+

Information om farligt avfall

+

Mindre avfall till förbränning

+

Minskad uppkomst av avfall genom kretsloppspark
Minskad påverkan från nedlagda deponier

+

Minskad påverkan från dumpning av uttjänta

+

fordon

+

Minskad nedskräpning

-

Ökade körsträckor/ transport

Miljökvalitetsmål

Frisk luft
(utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, partiklar, transporter)

Avfallsplanens konsekvenser:
+

Ökad utsortering av matavfall (ökad biogasproduktion)

+

Mindre avfall till förbränning genom ökad utsortering

Ökade körsträckor/ transport
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Miljökvalitetsmål

Ingen övergödning
(utsläpp av kväve, fosfor, jordbruk och transporter)

Avfallsplanens konsekvenser:
Ökad utsortering av matavfall (ökad biogödsel- och
+

biogasproduktion)

+

Mindre avfall till förbränning genom ökad utsortering

+

Minskat matsvinn

Ökade körsträckor/ transport

Miljökvalitetsmål

B a r a naturlig försurning
(utsläpp av svavel, kväve, transporter)

Avfallsplanens konsekvenser:
+

Ökad utsortering av matavfall (ökad biogödsel- och biogasproduktion)

+

Minskat matsvinn i kommunala pedagogiska enheter
Ökad utsortering av förpackningsmaterial (minskad påverkan genom

+

undviken nybrytning av material, samt undviken förbränning)
Minskad uppkomst av avfall genom kretsloppspark (ingen nyproduktion

+

behöver ske, minskade transporter)

+

Aterförsel av näringsämnen i slam

Ökade körsträckor/ transport

Uppsala kommuns målformulering överensstämmer väl med de nationella avfallsmålen
rörande det avfall som kommunen är rådig över (Tabell 10).
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Tabell 10. Jämförelse mellan nationella mål för avfall och mål i Uppsala kommuns
föreslagna avfallsplan för perioden 2014 - 2022.
Föreslagna nationella mål

Avfallsplanens mål och åtgärder

Etappmål

Uppsala kommuns

i

Miljömålssystemet

mål i

föreslagen

avfallsplan
Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan,

År 2022 ska utsorteringen av matavfall vara

senast 2018 ska minst 50 procent av

60 %. Innebär en 35 % ökning av

matavfall från hushåll, storkök, butiker och

utsorteringen. Detta ska uppnås g e n o m

restauranger sorteras ut och behandlas

informationsinsatser och tillsyn.

biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där
minst 4 0 procent behandlas så att även
energi tas till vara
Återanvändningen och materialåtervinningen

År 2018 ska det finnas uppgifter på andelen

av icke-farligt bygg- och rivningsavfall är

icke-farligt byggnads- och rivningsavfall s o m

minst 70 procent år 2020.

går till återanvändning och
materialåtervinning.

Minst 60 procent av fosforföreningarna i

År 2018 ska minst 60 procent av

avlopp år 2015 tas tillvara och återförs till

näringsämnena i avloppsslammet

produktiv mark, varav minst hälften återförs

nyttiggöras på produktiv mark. REVAQ-

till åkermark

5

certifiering, tillsyn.

Matavfallet minskar till 2015 med minst 20

Mängden matavfall som uppkommer där mat

procent jämfört med år 2010

serveras ska minska kontinuerligt från år till
år i varje kommunal pedagogisk enhet

Mål i Nationella

avfallsplanen

Uppsala kommuns

mål i

föreslagen

avfallsplan
Återanvändningen av hushållens avfall ska

År 2018 ska det finnas en

öka, bland annat genom att det ska bli

återvinningscentral m e d

enklare för hushållen att lämna material och

kretsloppsparksfunktion

produkter till återanvändning eller till
förberedelse för återanvändning.

År 2022 ska 2,5 procent av det grovavfall
som inkommer till återvinningscentralerna
återanvändas

5

Miljömålet gällde vid framtagandet av det kommunala målet
19

Materialåtervinning av hushållens avfall ska

Utsorteringen av metall, plast och papper

öka.

ska vara 30 %. Utsorteringen av tidningar
och glas ska vara 85 %. Målen ska nås
genom informationssatsningar och utökat
antal återvinningsstationer.

Minst 90 procent av hushållen ska vara

Mål kring service finns gällande skötsel på

nöjda med insamlingen.

återvinningsstationer, hämtning av avfall och
avlämning av farligt avfall. Andel av
tillfrågade hushåll ska vara nöjda med detta.

Nedskräpningen ska minska i städer, i

År 2018 ska nedskräpningen i kommunen ha

naturområden och längs kuster.

minskat med 30 %.

Insamlingen av elavfall till

Inga specifika mål finns med men det pågår

materialåtervinning ska öka, speciellt för

arbete i kommunen med frågan kring

smått elavfall.

insamling av elavfall.

Alla uttjänta fordon ska lämnas till

Antalet inkomna klagomål avseende

auktoriserad bilskrotare och sanering och

dumpning av uttjänta fordon ska årligen

demontering av uttjänta fordon ska

minska.

förbättras.
Risken för negativ miljöpåverkan från

År 2018 ska alla nedlagda deponier vara

nedlagda deponier ska minska. Alla

inventerade enligt MIFO 1.

kommuner och länsstyrelser ska ha
identifierat, inventerat och riskklassat alla
nedlagda deponier.
Anläggningar som förbränner avfall ska ha

Inga mål som rör

kontinuerlig provtagning av utsläpp av

avfallsförbränningsanläggningar finns med i

dioxiner och furaner.

planen.

Allt avfall ska lagras och kontrolleras på ett

Inga mål som rör lagring av avfall i

sådant sätt att bränder i avfallslager inte

avfallslager finns med i planen.

uppstår
Det ska inte förekomma några illegala

Inget mål men området finns med som

transporter av avfall från Sverige

aktivitet under mål för minskad dumpning av
uttjänta fordon.

Den miljö- och hälsomässigt säkra

Inga mål som rör användning av avfall och

användningen av avfall och material i

material i anläggningsarbeten finns med i

anläggningsarbeten ska öka.

planen.
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Utvärdering av Uppsala kommuns
avfallsplan från 2004

UPPSALA VATTEN

•

"KOMMUN

Innehåll
1

Bakgrund

2

2

Hushållsavfall o c h därmed jämförligt avfall

3

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
3

3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

3

Utfall

4

Trädgårdsavfall

5

Utfall

5

Farligt avfall

6

Utfall

6

Latrin och slam

6

Utfall

7

Avfall under producentansvar
3.1

4

Komposterbart och brännbart/osorterat avfall

7

K y l - o c h frysskåp

7

Utfall

8

Elektriskt och elektroniskt avfall

8

Utfall

8

Förpackningsavfall och returpapper

9

Utfall

9

Övrigt avfall

10

4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1

Park- och trädgårdsavfall

10

Utfall

10

B y g g - o c h rivningsavfall

10

Utfall

10

Avfall från energiutvinning

11

Utfall

11

Avfall från behandling av kommunalt och industriellt avloppsvatten
Utfall

11
12

Farligt avfall och specialavfall från verksamheter
Utfall

12
13

1

1

Bakgrund

Den renhållningsordning som gäller för Uppsala kommun idag antogs av kommunfullmäktige
den 25 september 1998. En ny renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den 27
september 2004 men den överklagades och fälldes slutligen under 2009 när Regeringsrätten
avslog vidare prövningstillstånd. Den fällande domen i Kammarrätten fastslogs därmed och
den äldre renhållningsordningen från 1998 blev den juridiskt gällande för Uppsala kommun.
Den här utvärderingen gäller dock för avfallsplanen som antogs 2004.

I avfallsplanen från 2004 fanns fem långsiktiga verksamhetsmål för avfallshanteringen i
kommunen:

1.

Farligt avfall ska sorteras där det uppstår för att möjliggöra ett miljöriktigt
omhändertagande.

2.

Avfall ska i första hand minskas. Det avfall som trots avfallsminskningen ändå
uppkommer ska sorteras för att möjliggöra följande prioriterade hantering:
återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering.

3. Avfallssystemet ska utformas för god funktion i närmiljön så att det kan nyttjas av alla,
oavsett ålder eller eventuella funktionshinder.
4.

Näringsämnen och mullbildande ämnen bör återföras i naturliga kretslopp.

5.

Miljöeffekterna av avfallstransporterna ska minska

Sedan avfallsplanen antogs 2004 har flera stora förändringar inom avfallsområdet skett.
Några större förändringar inkluderar deponeringsförbud för organiskt avfall från år 2005, då
det också antogs en ny förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter, och 2007 upphörde kommunernas möjlighet att ta frivilligt ansvar för annat farligt
avfall än hushållsavfall. Arbetet med att återföra näringsämnen till åkermark har inkluderat
byggnation av ett nytt vattenverk för att minska utfällningen av koppar från ledningsnätet
genom att mjukgöra vattnet.
Uppföljningen av 2004 års avfallsplan har genomförts under framtagandet av den nya
renhållningsordningen. En del av de mål som sattes upp 2004 har hunnit bli inaktuella sedan
planen antogs och en del av de mål som antogs var av visionär karaktär eller var omöjliga att
mäta på grund av brist på information.

2

Utöver de övergripande målen fanns specifika mål för olika avfallsslag och i utvärderingen av
målen används fyra symboler för att ange måluppfyllelse för respektive mål:

Målet är uppnått

Målet är inte uppnått

Information saknas

2

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

2.1

Komposterbart o c h brännbart/osorterat avfall

I Uppsala påbörjades insamlingen av komposterbart avfall i början av 90-talet och sedan år
2000 var alla kommuninvånarna skyldiga att sortera ut den komposterbara fraktionen.
Invånarna kunde välja mellan hemkompostering eller att låta kommunen hämta avfallet för
vidare transport och behandling. Sedan 2006 går istället merparten av matavfallet till rötning
för produktion av biogas och biogödsel. De mål som angavs i avfallsplanen var att:

1.

Samtliga hushåll och verksamheter ska tillämpa utökad
källsortering.

Även om målet kan anses vara uppfyllt pågår arbetet med att
förbättra

2.

sorteringsgraden.

Matavfall från hushåll och verksamheter ska ha en sådan kvalitet att
framställd kompostjord och biogödsel klarar kraven från jordbruket
som godkänt jordförbättringsmedel.

Målet är uppfyllt.
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3.

Matavfall och brännbart avfall ska vara fritt från farligt avfall.

0
Målet är inte uppfyllt, visionär

karaktär.

Åtgärder som angavs i avfallsplanen för att uppnå målen för matavfall och brännbart
/osorterat avfall inkluderade att informera hushållen om vikten av en hög utsorteringsgrad
och en hög kvalitet på det utsorterade materialet. Ambitionen var att nå en så pass hög
kvalitet på det utsorterade komposterbara materialet att det skulle gå till rötning istället för
kompostering. Avfallsplanen anger också att möjligheterna till att hjälpa funktionshindrade
med avfallshanteringen och ge dem större möjlighet att källsortera skulle utredas. Dessutom
skulle en utredning genomföras kring införande av system för digital identifiering av kärl.

2.1.1

Utfall

En plockanalys genomfördes 2010 på matavfall och den brännbara fraktionen från hushåll i
Uppsala kommun. Den visade att renhetsgraden för matavfall varierade mellan 93,5 och 98,6
procent och att den brännbara fraktionen hade en renhetsgrad som varierade mellan 24,8
och 41,8 procent. Flerfamiljshushåll hade den lägsta renhetsgraden på matavfall medan
villaägare med hemkompostering hade den lägsta renhetsgraden på den brännbara
fraktionen. Innehållet av farligt avfall varierade från 0 till 1,5 procent och matavfallet hade
betydligt mindre mängder än den brännbara fraktionen. Det finns alltså utrymme för
förbättring vad gäller utsortering av både matavfall och farligt avfall.

Sedan 2006 är den huvudsakliga behandlingsmetoden för matavfallet rötning istället för
kompostering. Biogödseln som framställs under rötningen är SPCR 120 certifierad och vilket
innebär att den klarar jordbruksverkets krav för spridning på åkermark.

Utformningen av avfallshanteringen så att systemen innebär god tillgänglighet för alla
medborgare hanteras vid plan- och byggärenden.
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2.2

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från hushåll samlades in via återvinningscentralerna för vidare transport till
Hovgårdens avfallsanläggning för kompostering. Det mål som angavs i avfallsplanen för det
insamlade trädgårdsavfallet var att:

1.

Trädgårdsavfall från hushåll ska ha en sådan kvalitet att framställd kompostjord klarar
kraven från jordbruket som godkänt jordförbättringsmedel

Målet är uppfyllt.
Åtgärder som angavs i avfallsplanen för att uppnå målet för trädgårdsavfall handlade om att
lämna information till hushållen om hur avfallet ska tas omhand, hur slutprodukterna används
och vilka mängder som samlas in.
2.2.1

Utfall

Trädgårdsavfall från hushåll har en sådan kvalitet att framställd kompostjord klarar kraven
från jordbruket som godkänt jordförbättringsmedel.

2.3

Farligt avfall

Hushållens farliga avfall samlades in via miljöstationer för vidare transport till olika
anläggningar för behandling. De mål som angavs i avfallsplanen för det farliga avfallet var
att:

1.

Den totala mängden farligt avfall per invånare ska minska.

Information

2

saknas.

100 % av hushållens farliga avfall ska samlas in.

Målet är inte uppfyllt, visionär

karaktär.

Åtgärder som angavs i avfallsplanen för att uppnå målen för farligt avfall var att informera
hushållen om produktval, vad som är farligt avfall och hur det samlas in. Dessutom skulle
förutsättningarna för att anordna en miljöstation i de centrala delarna av Uppsala utredas.
2.3.1

Utfall

Mängden insamlat farligt avfall från hushåll har ökat med ett par procent per år. För farligt
avfall från verksamheter saknas tillgång till statistik.

2.4

Latrin o c h s l a m

Latrin från enskilda avlopp samlades in och lades på deponi. Slam hämtades med
slamsugningsbil för vidare transport till avloppsreningsverket i Uppsala. De mål som angavs i
avfallsplanen för latrin och slam var att:

1.

Näringsämnen från latrin bör omhändertas.

0
Målet är

uppfyllt.

2.

Lokalt omhändertagande av slam från enskilda slamavskiljare och slutna tankar bör
eftersträvas.

Målet är inte

uppfyllt.

Åtgärder som angavs i avfallsplanen för att uppnå målen för latrin och slam innebar att annat
omhändertagande än deponering av latrin ska utredas och att utredningen om digital
identifiering av kärl även skulle omfatta slamavskiljare och slutna tankar.

2.4.1

Utfall

Förutsättningarna för latrin har ändrats i och med att förändrad tillämning av
arbetsmiljölagstiftning omöjliggjorde den gamla hanteringen med tunnor. Frågan om lokalt
omhändertagande av slam har inte utretts.

3

Avfall under producentansvar

3.1

K y l - och frysskåp

Uttjänta kyl- och frysskåp samlades in via återvinningscentralerna för vidare transport till
olika behandlingsanläggningar. Det mål som angavs i avfallsplanen för kyl- och frysskåp var
att:

1.

Alla kyl- och frysskåp ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Målet är uppfyllt.
Åtgärden som angavs i avfallsplanen för att uppnå målet för kyl- och frysskåp innebar att
informera hushållen om var kyl- och frysskåp ska lämnas.
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3.1.1

Utfall

År 2005 trädde en ny förordning i kraft om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter men insamlingen sker fortfarande via återvinningscentralerna och den fungerar
bra.

3.2

Elektriskt o c h elektroniskt avfall

Insamlingen av hushållens elektriska och elektroniska avfall samlades in via
återvinningscentralerna för vidare transport till olika anläggningar för demontering och
behandling. Det mål som angavs i avfallsplanen för det elektriskt och elektroniska avfallet var
att:
1.

Möjliggöra att hantering av elektriskt och elektroniskt avfall kan ske på bästa sätt.

Målet är uppfyllt.
Åtgärden som angavs i avfallsplanen för att uppnå målet för elektriskt och elektroniskt avfall
innebar att informera hushållen om var avfallet ska lämnas.

3.2.1

Utfall

År 2005 trädde en ny förordning i kraft om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter men insamlingen sker fortfarande via återvinningscentralerna och den fungerar
bra.

8

3.3

Förpackningsavfall och returpapper

Insamlingen av förpackningsavfall och returpapper skedde via återvinningsstationer varifrån
materialet hämtades och omhändertogs av olika materialbolag. Det mål som angavs i
avfallsplanen för förpackningsavfall och returpapper var att:

1.

Tillgängligheten för hushållen att avlämna förpackningsavfall och returpapper ska
öka.

Information

saknas.

Åtgärder som angavs i avfallsplanen för att uppnå målet för förpackningsavfall och
returpapper innebar att förbättra skyltning och städning vid återvinningsstationerna samt att
utöka fastighetsnära insamling, speciellt i de centrala delarna av Uppsala. Dessutom angavs
att fler återvinningsstationer bör byggas.

3.3.1

Utfall

En plockanalys som genomfördes i Uppsala år 2010 på hushållsavfall från flerfamiljshushåll
och villaägare visade att mängden material som faller under producentansvar uppgick till 0,4
- 1 , 8 procent av den biologiskt behandlingsbara fraktionen och till 25,1 - 32,4 procent av den
brännbara fraktionen.

Frågan om att öka tillgängligheten för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper
har inte lösts. Generellt har andelen hushåll anslutna till fastighetsnära insamling ökat medan
antalet återvinningsstationer har minskat. Det finns ingen bra statistik tillgänglig för att mäta
måluppfyllnaden. Det är svårt att hitta bra platser för insamling men dialogen med
producenternas samarbetsorganisationer fortsätter.

4

Övrigt avfall

4.1

Park- och trädgårdsavfall

Park- och trädgårdsavfall transporterades till Hovgårdens avfallsanläggning för samkompostering med hushållens kompostavfall. Det mål som angavs i avfallsplanen för parkoch trädgårdsavfall var att:

1.

Park- och trädgårdsavfallet ska ha en sådan kvalitet att framställd kompostjord klarar
kraven från jordbruket som jordförbättringsmedel.

Målet är uppfyllt.
4.1.1

Utfall

Park- och trädgårdsavfallet har en sådan kvalitet att framställd kompostjord klarar kraven
från jordbruket som jordförbättringsmedel.

4.2

B y g g - o c h rivningsavfall

Olika entreprenörer samlade in bygg- och rivningsavfall för vidare transport till
sorteringsanläggningar innan de olika fraktionerna behandlas vidare. Det mål som angavs i
avfallsplanen för bygg- och rivningsavfall var att:

1.

Återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall ska öka.

Information
4.2.1

saknas.

Utfall

Bygg- och rivningsavfall är svårt att kartlägga och kontrollera eftersom det inte ligger inom
det kommunala ansvaret. Det finns ingen statistik tillgänglig för att mäta måluppfyllnaden.

10

4.3

Avfall från energiutvinning

Avfallet som uppkommer vid förbränning i Vattenfalls värmeverk består av slagg och
flygaskor. Det mål som angavs i avfallsplanen för dessa avfallsslag var att:

1.

Andelen slagg från avfallsförbränning ska minska i relation till mängden avfall som
förbränns.

0
Målet är inte

uppfyllt.

Åtgärden som angavs i avfallsplanen för att uppnå målet för avfall från energiutvinning var att
samverkan för ett bättre och renare bränsle mellan avfallslämnare och Vattenfall AB Värme
Uppsala borde fortsätta.
4.3.1

Utfall

Den totala andelen slagg i relation till mängden avfall som förbränns har från år 2004 till 2012
ökat från 15 till 19 procent. Orsaken till detta är en ökande andel industri- och specialavfall av
den totala mängden avfall som förbränns i Vattenfalks värmeverk. Metallutsorteringen ur
slaggen har under perioden utvidgats från att omfatta enbart Uppsala kommuns andel av
slaggen till att omfatta hela slaggvolymen. Både magnetiska metaller (järnskrot) och
ickemagnetiska (aluminium, koppar och mässing) skiljs ut i sorteringen.

Då avfallsplanen togs fram pågick projektet "Renare avfall/ jakten på blyet" som pågick
mellan år 2000 och 2007. Projektet bedrevs för att minska halten bly och kadmium i
inkommande avfall. Utgångspunkten var att förbättrad elektronikåtervinning skulle minska
halterna i det brännbara avfallet. Det visade sig då inte vara ett så enkelt samband utan
dessa metaller finns i fler produkter än elektronik. Projektets slutsats blev att fortsatt arbete
borde bedrivas på nationell och internationell nivå genom att skapa krav på renare produkter
fria från tungmetaller.

4.4

Avfall från behandling av kommunalt o c h industriellt avloppsvatten

De mål som angavs i avfallsplanen för slam från de kommunala reningsverken var att:
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1.

Möjligheterna att återvinna material ur sand och rens från avloppsverken ska
undersökas.

Målet är uppfyllt.

4.4.1

Utfall

Möjligheterna att återvinna material ur sand och rens från avloppsverken har undersökts.

4.5

Farligt avfall o c h specialavfall från verksamheter

Verksamheters farliga avfall samlades in av tekniska beställarnämnden för vidare transport
till olika behandlingsanläggningar. De mål som angavs i avfallsplanen förfärligt avfall och
specialavfall från verksamheter var att:
1. Den totala mängden farligt avfall ska minska.

Information

2.

100 % av det farliga avfallet ska samlas in.

Information

3.

saknas.

saknas.

Inga schaktmassor ska användas i känsliga områden utan att de undersökts med
avseende på föroreningar och konstaterats innehålla lägre halter än tillämpliga
riktvärden eller motsvarande.

Information

saknas.
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1 Inledning
Under arbetet med att ta fram ett förslag till ny renhållningsordning för Uppsala kommun har
Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten) samrått med berörda parter på följande sätt:
•

Totalt tre referensgrupper med fastighetsägare, nämndsledamöter och övriga särskilt
berörda parter har deltagit på 12 referensgruppsmöten under arbetet med att arbeta
fram ett förslag till renhållningsordning (deltagarlista bifogas som bilaga 1
referensgrupper).

•

En telefonintervju riktad mot hushåll i kommunen genomfördes under 2012 för att
tidigt få in synpunkter på avfallshanteringen från hushåll i kommunen.

•

Den 18 januari 2013 genomfördes ett tidigt samråd med länsstyrelsen om
miljöbedömningen av förslaget till avfallsplan (mötesprotokoll bifogas som bilaga 2).
Olika kommunkontor har deltagit i arbetet med specifika frågor.

•
•
•

Förslaget har varit utskickat på remiss till särskilt berörda från den 26 juni 2013 till
den 4 oktober 2013 (remissinstanser bifogas som bilaga 3).
Förslaget har ställts ut, i Stadshuset och på biblioteken, för allmänhetens granskning
från den 16 december 2013 till den 31 januari 2014.

2 Remissinstanser
Lista över inkomna remissinstanser redovisas numrerade i nedanstående tabell i den ordning
remissvaren inkom. Förkortningarna används i löpande text för att identifiera
remissinstanser.
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Svarande
Länsstyrelsen (Lsst)
Uppsala Kommuns Fastighets AB (UKFAB)
Regionförbundet Uppsala län (RU)
Äldrenämnden (ÄN)
Uppsalahem AB (UAB)
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO)
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)
Uppsala universitet (UU)
Plan- och byggnadsnämnden (PBN)
Fastighetsägarna (F)
Räddningsnämnden (RN)
Styrelsen för teknik och service (STS)
Socialnämnden för barn och unga (SBU)
Landstinget Uppsala län (LUL)
Kulturnämnden (KTN)
Barn- och ungdomsnämnden (BUN)
Vattenfall AB värme Uppsala (VU)
Jordens vänner (JV)
Miljöpartiet de gröna (MP)
Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)
Fyrishov AB (FAB)
Hyresgästföreningen Uppsala - Knivsta (HUK)
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25
26
27
28

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Uppsala Domkyrkoförsamling (UD)
Styrelsen för vård och bildning (SVB)
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)

Redovisade synpunkter utan kommentar har inte bedömts kräva någon särskild hantering
men redovisas nedan. Inkomna synpunkter av redaktionell karaktär har beaktats i
revideringen av förslaget men redovisas inte i denna redogörelse. Följande remissinstanser
har inget att erinra eller har avstått från att yttra sig; Sveriges lantbruksuniversitet,
räddningsnämnden och kulturnämnden.

3 Synpunkter på förslag til! avfallsplan för Uppsala
kommun 2014-2022
Remissyttrandena är huvudsakligen samstämmiga avseende förslagets utformning och
struktur då man anser att förslaget är välskrivet, lättillgängligt med en tydlig layout trots
dokumentsamlingens omfattning . Flertalet positiva omdömen anger att avfallsplanen sätter
upp tydliga och mätbara mål .
1

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och plan- och byggnadsnämnden poängterar behovet av en
ny renhållningsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser vidare att den beskrivna
målbilden att uppmuntra till återanvändning och avfallsminimering är positiv. Gatu- och
samhällsmiljönämnden nämner särskilt utbildningsinsatser och förbättring av samverkan som
positiva delar i planen.
3.1

Allmänna synpunkter kring inriktning, innehåll och uppföljning

Nämnden för hälsa och omsorg och äldrenämnden påtalar vikten av enkla, överskådliga och
lätt tillgängliga system för att underlätta för nämndernas målgrupper att medverka till
måluppfyllelsen. Vidare anser nämnderna att förslaget lägger en god grund för den fortsatta
hanteringen av avfall i kommunen och att de effektmål som berör avfallssortering,
materialåtervinning med mera överensstämmer väl med nämndernas synsätt inom miljö- och
klimatområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden ställer sig positiv till en uppdatering av avfallsplanen och de
möjligheter det ger för att utveckla avfallshanteringen i kommunen. Idrotts- och
fritidsnämnden vill verka för att de mål som ställs upp i avfallsplanen beaktas i den
verksamhet som nämnden har inflytande över. Detta kan till exempelvis göras genom att
informera bokningskunder om avfallssortering i anläggningarna.
Socialnämnden för barn och unga anser att avsnittet om hur medborgarnas delaktighet i
sortering och återvinning bidrar till ett hållbart samhälle, utifrån ett barnperspektiv, är viktiga.
Nämnden skriver vidare i sitt yttrande att avfallsplanen med nulägesbeskrivning ger en bra
bild över avfallssituationen i Uppsala kommun.

1

LSST, UKFAB, RU, UAB, F, VU

2

RU, UAB, UU, F, VU
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3.1.1

Innovationer

Regionförbundet Uppsala län och plan- och byggnadsnämnden föreslår att avfallsplanen
skulle kunna kompletteras för att få en utförlig beskrivning av möjliga innovationsprocesser
kopplat till verksamhetsområdet och att skrivningarna kring ny teknik kunde utvecklas.
Hantering: Beaktas genom skrivning kring innovationer under 1.3.
3.1.2

Sopsugsanläggningar

Plan- och byggnadsnämnden och Fastighetsägarna lyfter frågan om möjligheten att etablera
sopsugsanläggningar i kommunen.
Hantering: En sopsugsanläggning kan vara ett lämpligt system för insamling av avfall i vissa
områden. Fördelarna med sopsugsanläggningar är bland annat att arbetsmiljön kan
förbättras, att möjlighet till längre tömningsintervall medges och att det är
utrymmesbesparande där man lämnar avfallet. Nackdelarna inkluderar en hög
investeringskostnad, att ljudnivån kan vara hög i närheten av turbinerna, att systemet är
utrymmeskrävande vid systemets tömningspunkt, att felsorteringar kan orsaka dyra driftstopp
i ledningarna vilket även kan orsaka problem med lukt och hygien samt att systemet inte kan
hantera alla fraktioner. De fraktioner som systemet inte kan hantera (till exempel glas) skulle
även kräva separat utrymme för insamling. Det finns idag ingenting som hindrar att en
fastighetsägare eller annan bygger och äger en sopsugsanläggning förutsatt att tömning kan
ske från container.
Vad gäller etablering av sopsugsanläggningar i egenskap av huvudman för den kommunala
avfallshanteringen finns såväl juridiska problem som problem med hur systemet skulle
finansieras. En sopsugsanläggning innebär en dyr investering och det är tveksamt om
miljöbalken tillåter att kostnaden slås ut över hela taxekollektivet . Det är också tveksamt om
det är lämpligt att en så dyr insamlingsanläggning, som skulle betjäna ett fåtal invånare,
finansiellt skulle belasta invånare som inte använder systemet. En särtaxa skulle å andra
sidan kunna innebära problem med att uppfylla likställighetsprincipen. Det är också juridiskt
oklart huruvida avfall under producentansvar får hanteras i ett system som ägs av
kommunen i egenskap av huvudman för avfallshanteringen. Mot den bakgrunden anser
Uppsala Vatten att sopsugsanläggningar bör ägas, finansieras och drivas av annan
huvudman än Uppsala Vatten.
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3.1.3

Hushållsavfallsperspektiv

Flera remissinstanser påpekar att avfallsplanens mål fokuserar kring hushållsavfall och att
vissa av de områden som den nationella avfallsplanen pekar ut som prioriterade inte finns
med i förslaget.
4

Hantering: Avfallsplanen kompletteras med mål och aktiviteter gällande tillsynsfrågor och
nedlagda deponier under 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 och 3.1.4.

3

Uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till automatiserad, tjänsteutlåtande, Göteborgs
stad, Diarienummer 0472/10.
avfallshantering
4

tSST, UAB, UU, STS, M H N , JV, FAB

3.1.4

Behov av samverkan

Ett antal yttranden beskriver behovet av samverkan såväl inom kommunen, som mellan
medborgare och verksamheter. Flera nämnder lyfter särskilt behovet av samverkan när det
gäller annan samhällsplanering inom kommunen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar
att avfallshantering bör vara en central del vid framtagande av översiktsplan, detaljplaner,
bygglov etc.
5
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Hantering: Samverkan inom kommunen är viktig. Hur kommunens olika nämnder och
förvaltningar ska samverka bör dock beskrivas på annan plats än i avfallsplanen. Befintliga
mål och aktiviteter som rör samverkan inom kommunen finns beskrivna i planen under
avsnitt 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2 samt 3.2.3. Styrelsen för teknik och service lyfter särskilt frågan om
att avfallsplanens mål bör omfatta alla delar av kommunen, även de delar som inte anges
som direkt ansvariga för specifika mål. Synpunkten beaktas genom att skrivningen kring
ansvar breddas till att omfatta hela kommunen. Vad gäller miljö- och hälsoskyddsnämndens
synpunkt så instämmer Uppsala Vatten och noterar att detta redan finns reglerat i nationell
lagstiftning.
3.1.5

Konflikt mellan avfallshantering och andra intressen

Ett antal remissinstanser tar upp problemet med när krav på avfallshantering och god
arbetsmiljö krockar med till exempel annan samhällsplanering.
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Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten delar
uppfattningen att målet i en konflikt mellan arbetsmiljökrav och utformning av byggnader är
att försöka hitta en gemensam lösning. I de fall en nybyggnation innebär att hämtning inte
kan ske i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning eller byggregler är det rimligt att
nybyggnationen inte genomförs. Antingen omplaneras bygget så att det uppfyller svensk
bygglagstiftning eller så genomförs det inte.
3.1.6

Avfallsminimenng

Länsstyrelsen saknar i förslaget tydligare skrivningar kring avfallsminimenng. Dessutom lyfter
ett antal remissinstanser frågan om att det saknas mål för avfallsminimenng i planen .
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Hantering: Förslaget kompletteras med en skrivning om avfallsminimenng under 4.1. Vad
gäller mål för avfallsminimenng föranleder synpunkten ingen ändring av förslaget. Det finns i
förslaget flera åtgärder för att arbeta med att förebygga avfall. Den aktivitet som förväntas ge
störst effekt är den som handlar om ökad återanvändning på återvinningscentralerna. Det är
lättare att uppnå en större minskning av avfallsmängderna genom att arbeta med ökad
återanvändning än med avfallsminimenng. Bedömningen är att man genom att satsa på mål
kring återanvändning agerar resurseffektivt för att minska miljöbelastningen från avfall.
3.1.7

Producentansvar

Fastighetsägarna skriver i sitt yttrande att man i planen bör beskriva hur man anser att
producentansvaret ska finansieras.
5

M H N , PBN, STS,JV, UD
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M H N , PBN, GSN
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UAB, M H N , PBN

8

UU, VU, MP, FAB
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Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Utformningen av finansieringen
av producentansvaret är en nationell fråga.
3.1.8

Farligt avfall från verksamheter

Ett antal remissinstanser föreslår i sina remissyttranden att man inom kommunen bör
underlätta för små företag att lämna farligt avfall.
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Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten delar
bedömningen av att företagens farliga avfall är en viktig fråga och att det finns ett kommunalt
intresse av att det hanteras korrekt. Enligt miljöbalken (MB) ansvarar kommunen för att
hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, återvinns eller
bortskaffas. Farligt avfall från verksamheter är inte hushållsavfall och kommunen kan därför
inte kostnadsfritt erbjuda denna service. Uppsala Vatten har avvecklat den avgiftsbelagda
mottagningen av farligt avfall från företag men bedömer inte att det försvårat för företagen att
lämna farligt avfall. Det finns andra aktörer som tar emot detta med samma tjänsteutbud.
Frågan om farligt avfall från företag bör hanteras genom tillsyn och information.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande innehåller en del sakfel som besvaras här.
Företag har aldrig kunnat lämna farligt avfall (undantaget el-avfall under producentansvar) till
återvinningscentralerna och det finns ingen information på Uppsala Vattens hemsida om att
verksamheter kan lämna farligt avfall till återvinningscentralerna. Tvärtom anger
informationen på hemsidan att det är förbjudet för företag att lämna farligt avfall till
återvinningscentralerna och Uppsala Vatten hänvisar till andra aktörer.
Vad gäller el-avfall, under producentansvar, får företag för närvarande lämna det till
återvinningscentralerna utan kostnad.
3.1.9

Insamling av grovavfall

Remissyttranden från Uppsalahem AB och Uppsala kommuns fastighets AB påpekar att de
upplever vissa problem med dumpning av grovavfall i bostadsområden. Landstinget och
Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta påpekar samtidigt att det saknas förslag till alternativt
insamlingssystem för grovavfall för hushåll som saknar tillgång till bil. Uppsalahem AB
efterlyser möjlighet för fastighetsägare att lämna grovavfall kostnadsfritt på
återvinningscentralerna.
Hantering: Beaktas genom en kompletterande skrivning om problem med dumpning av
grovavfall under 1.3.
Det finns stora svårigheter med att låta fastighetsägare lämna grovavfall kostnadsfritt på
återvinningscentralerna. Enligt MB 15:8 ska varje kommun svara för att hushållsavfall inom
kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det behövs för att tillgodose
såväl skyddet för människors hälsa och miljö som enskilda intressen, och hushållsavfall från
kommunen återvinns eller bortskaffas. Kommunen får enligt MB 27:4 meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
enligt MB eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av MB utförs genom kommunens
försorg.
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Det innebär att kommunen bara har rätt att meddela föreskrifter om avgift för det avfall som
omfattas av MB 15:8, hushållsavfall. Enligt MB 27:5 st 2-3 får avgiften bestämmas till högst
det belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för
renhållningen. Avgift får endast tas ut för att täcka nödvändiga kostnader för den hantering
av hushållsavfall som kommunen enligt MB 15:8 är skyldig att utföra.
Sammanfattningsvis så kan den avgift som kommunen har rätt att ta ut enligt MB 27:4 inte
användas för att finansiera omhändertagande av annat avfall än hushållsavfall. Eftersom
avfallet som kommer från till exempel ett fastighetsbolag inte är hushållsavfall så kan
omhändertagande av sådant avfall inte finansieras med renhållningstaxan. Dessutom
innebär Kommunallagens (1991:900) förbud mot att lämna stöd till enskilda näringsidkare att
Uppsala Vatten skulle bryta mot lagen genom att ge stöd till fastighetsägare i form av att de
får lämna grovavfall kostnadsfritt på återvinningscentralerna. En särbehandling av
fastighetsägare i denna fråga skulle innebära gränsdragningsproblem mot till exempel
byggföretag som renoverar privatbostäder.
För hushåll som saknar tillgång till bil finns redan idag möjlighet att beställa särskild hämtning
av grovavfall från Uppsala Vatten.
Harald Bohlin efterlyser särskilda insamlingsplatser för julgranar.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Ett särskilt system för
insamling av julgranar bedöms inte vara en prioriterad fråga i relation till övriga förslag i
avfallsplanen. För hushåll som saknar tillgång till bil finns möjlighet att beställa särskild
hämtning av grovavfall, inklusive julgran, från Uppsala Vatten.
3.1.10 Avfallsberedningens betänkande
Miljöpartiet de gröna skriver i sitt yttrande att det saknas en konsekvensbedömning av
avfallsberedningens betänkande (SOU 2012:56). Även Jordens Vänner efterlyser liknande
resonemang i planen.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten har valt att
skriva förslaget utifrån aktuell lagstiftning. Det är viktigt att en ny renhållningsordning så snart
som möjligt antas för att arbetet med att uppfylla avfallsplanens mål kan påbörjas. Att arbeta
in konsekvenser på grund av eventuellt ändrad lagstiftning skulle försena arbetet med ett till
två år. Dessa konsekvenser bör om möjligt hanteras som ett eventuellt tillägg till då fastställd
renhållningsordning.
3.1.11 Uppföljning
Länsstyrelsen anser att man i förslaget bör ange vad som får uppdateras i avfallsplanen utan
kommunfullmäktiges beslut och att det bör genomföras en årlig översyn av planen. Jordens
vänner skriver i sitt yttrande att man ställer sig undrande till möjligheten att följa upp
avfallsplanens mål och att uppföljningen sker för sällan.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Detta är redan reglerat i
miljöbalken: "En kommun behöver inte ställa ut ett förslag till ändring i renhållningsordningen,
om det berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av
begränsad omfattning". Avseende uppföljning delar Uppsala Vatten bedömningen att den bör
göras kontinuerligt.
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3.1.12 S t a d - o c h landsbygdsperspektiv
Jordens vänner efterlyser mer fokus på landsbygden och mindre tätorter i avfallsplanen och
efterlyser fler återvinningscentraler utanför centrala Uppsala.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Mål och åtgärder gäller i de
flesta fall både stad och landsbygd. För närvarande finns ett antal återvinningscentraler
utanför Uppsala tätort. Vid dessa återvinningscentraler finns möjlighet att lämna både
grovavfall, farligt avfall och produkter avsedda för återanvändning.
3.1.13 Bristande dialog med miljörörelsen vid framtagandet av planen
Jordens vänner saknar en dialog med miljöföreningarna vid framtagandet av planen.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Arbetet med att ta fram planen
beskrivs i inledningen av denna samrådsredogörelse. Referensgruppsarbetet har involverat
många olika intressenter inklusive representanter från miljörörelsen genom Svenska
naturskyddsföreningen (se bilaga 1).
3.1.14 Handlingsplan
Landstinget efterlyser en handlingsplan i sitt yttrande som specificerar aktiviteter och
åtgärder för att nå måluppfyllnad.
Hantering: Planen bedöms beskriva huvudaktiviteter och åtgärder på en lämplig nivå.
3.2
3.2.1

Synpunkter kring mål och målformuleringar
Målens ambitionsnivå

Ett antal yttranden efterlyser generellt högre nivåer för avfallsplanens mål.
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Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Nivåer för avfallsplanens mål
är satta utifrån nuläge och hur långt de bästa kommunerna i Sverige har kommit.
Målsättningen har varit att sätta upp utmanande men nåbara mål i avfallsplanen med
möjlighet till justering efter fyra år. Som exempel kan nämnas målet att 60 procent av allt
matavfall ska sorteras ut. Om målet nås innebär det en ökning av utsorteringen med 35
procent jämfört med dagens nivå. Samtidigt har vi under de senaste 8 åren ökat
utsorteringen med ca 20 procent trots ett aktiv arbete för ökad utsortering. Trots den höga
ambitionsnivån är bedömningen att det är möjligt att nå målen men att sätta högre mål skulle
innebära att frångå ansatsen om att alla mål ska vara realistiska och inte vara av visionär
karaktär.
3.2.2

Mål för nedlagda deponier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att det i avfallsplanen behövs mål och aktiviteter för
tillsynsmyndighetens arbete till exempel med nedlagda deponier. Även länsstyrelsen
påpekar behovet av MIFO-inventering av nedlagda deponier i sitt yttrande.
Hantering: Beaktas genom ett nytt effektmål och mål i avfallsplanen under 3.1.4.

U l l , M H N , JV, HUK, UD, MP
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3.2.3

Materialåtervinning

Målform ulering
Uppsala Kommuns Fastighets AB föreslår att ett mål sätts till att minska andelen felsorterat
material i den brännbara fraktionen.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Målen i avfallsplanen är satta
för att öka utsorteringen av förpackningsmaterial och matavfall. Detta innebär att andelen
felsorterat material i brännbart måste minska för att målet ska uppnås.
Fastighetsnära

insamling

Fastighetsägarna efterlyser i sitt yttrande mål för ökad fastighetsnära insamling samtidigt
som de påpekar att kostnaden för detta ska finansieras av producenterna av
förpackningsmaterial och tidningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterlyser i sitt yttrande
statistik på förekomst av fastighetsnära insamling i kommunen.
Hantering: Förslaget kompletteras med en ny aktivitet under 6.1.1 som går ut på att utreda
omfattningen av fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial. Mål för att öka den
fastighetsnära insamlingen av förpackningsmaterial får avvakta en eventuell lagändring.
Återvinningsstationer
Plan- och byggnadsnämnden påpekar att tidigare arbete med att hitta platser för
återvinningsstationer har varit svårt. Nämnden skriver att genom att redan i detaljplanen
lägga in områden för återvinningsstationer kan processen gå smidigare. Vidare anser
nämnden att alternativa utformningar på återvinningsstationerna skulle göra dem mindre
svårplacerade. Miljöpartiet de gröna efterlyser fler återvinningsstationer.
Hantering: Uppsala Vatten har ansvar för att bevaka frågan i planprocessen och instämmer i
vikten av att plats för återvinningsstationer planeras i ett tidigt skede. Vad gäller utformning
av återvinningsstationer är det en fråga som vilar på producenterna. Uppsala Vatten
instämmer i att det behövs fler återvinningsstationer.
Papperspåse för insamling av matavfall
Landstinget och Vattenfall AB värme Uppsala föreslår i sina yttranden att insamling av
matavfall ska ske i papperspåse istället för i plastpåse.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Systemet med att samla in
matavfall i plastpåse innebär både för- och nackdelar. Det finns inget krav på att insamling
ska ske i plastpåse utan Uppsala Vatten välkomnar fastighetsägare som väljer att sortera sitt
matavfall i papperspåse istället för plastpåse. Att genomföra en förändring av
insamlingssystemet genom att utsorteringen ska ske i papperspåse är en stor och kostsam
förändring. Om det går att förbättra sorteringen av matavfall genom att förstärka och förändra
kommunikation riktad mot hushåll och verksamheter så är detta att föredra framför
kostsamma systemförändringar.

Mål för biogödsel
Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterlyser i sitt yttrande mål för avsättning för biogödsel.
Nämnden vill också se mål för biogödselns kvalitet.
Hantering: Förslaget kompletteras med ett nytt mål och för biogödsel under 3.1.1 och 6.1.1.
Gällande biogödselns kvalité hanteras det i certifieringsprocessen.
Avloppsslam
Landstinget menar att skrivningen om återföring av näringsämnen från avloppsslam vinner
på att kompletteras med alternativa lösningar som till exempel urinseparering.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterlyser aktivitet för information mot företag.
Hantering: Beaktas under 6.1.1.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en aktivitet gällande tillsyn mot verksamheter
avseende användningen av PRIO-ämnen.
Hantering: Beaktas under 6.1.1.
Information
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta efterlyser mer
och förbättrad information om källsortering. Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta efterlyser
också studiebesök på kvällstid på reningsverket.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten instämmer i att
information om källsortering är viktigt och informationsarbetet är redan en naturlig och
prioriterad del av Uppsala Vattens verksamhet. Vad gäller inriktningen på informationsarbetet
har det visat sig att det viktiga för att förändra ett beteende är enkla system, motiverande
budskap om nyttan med sortering och positiv återkoppling snarare än detaljerade
sorteringsanvisningar. Uppsala Vatten erbjuder möjlighet till studiebesök vid flertalet av
sina anläggningar som normalt förläggs till dagtid. Vad gäller information på
återvinningsstationerna vilar det ansvaret på förpacknings- och tidningsindustrin.
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Materialåtervinning

av textilier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Uppsala universitet belyser vikten av att förbättra
insamling och materialåtervinning av textilier.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Avseende materialåtervinning
(och inte återanvändning) av textilier så pågår precis som nämnden påpekar
försöksverksamhet på området. Uppsala Vatten ser positivt på möjligheten att inom en
relativt snar framtid kunna införa insamling av textilier för materialåtervinning och anser
därför att det inte behövs något separat mål för detta i avfallsplanen.

Kågström, J. (2011). Today's perfect - t o m o r r o w ' s standard. The role of consumers and the limits of policy in
recycling. Doctoral Thesis. SLU.
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Uppföljning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det bör upprättas en plan för hur ofta
plockanalyser ska genomföras. Nämnden anser att detta behöver göras kontinuerligt för att
säkerställa kvaliteten.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten instämmer i att
det är viktigt att planen följs upp kontinuerligt. Plan för genomförande av plockanalyser ingår
Uppsala Vattens verksamhetsplanering snarare än i kommunens avfallsplan.
Kompletterande

mål och aktiviteter

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår ytterligare en aktivitet som handlar om att utveckla
källsortering på allmän plats.
Hantering: Beaktas under 6.1.1.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en aktivitet gällande tillsyn mot verksamheter som
säljer och/eller serverar livsmedel.
Hantering: Beaktas under 6.1.1.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår aktiviteter gällande tillsyn mot verksamheter som
hanterar avfall.
Hantering: Beaktas under 6.1.1, 6.1.2 och 6.1.3.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår ett nytt mål för byggnads- och rivningsavfall.
Hantering: Beaktas under 6.1.1 och 6.1.2.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår ett nytt mål för bilskrotning.
Hantering: Beaktas som nytt mål under 3.2.1 och 6.2.1.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår ett nytt mål gällande illegala transporter av avfall.
Hantering: Beaktas som skrivning under 3.2.1 och aktivitet under 6.2.1.
3.2.4

Återanvändning

Allmänt
Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta skriver att det tydligt måste framgå på
återvinningscentralerna var man ska lägga gods som man vill lämna för återanvändning. Ett
professionellt bemötande på återvinningscentralerna leder till att människor ser det positivt
att källsortera och återkommer gärna.

Målformulering
Ett flertal yttranden efterlyser ett förtydligande i målformuleringen om byggnation av en ny
återvinningscentral.
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Hantering: Målformuleringen förtydligas under 3.1.2.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att mål för återanvändning bör formuleras på
följande sätt: År 2022 ska xx % av det material som lämnas vid återvinningscentralerna och
som kan återanvändas, sorteras ut. Nämnden tror att det finns en pedagogisk poäng med att
inte kalla detta material för avfall eftersom det går att återanvända.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Kommunens skyldighet och
ansvar är att enbart hantera hushållsav/a//.
Ideella

föreningar

Miljöpartiet efterlyser en översyn av ideella föreningars möjlighet att lämna grovavfall och att
det borde vara möjligt att kunna lämna grovavfall på samma villkor som för hushållen.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Det finns redan idag möjlighet
för ideella föreningar som sysslar med återanvändning att få rabatt på
återvinningscentralerna. Frågan om rabatt för ideella föreningar på återvinningscentralerna
behandlades i kommunfullmäktige under 2013.
Kretsloppspark
Jordens Vänner beskriver i sitt yttrande ett projekt som föreningar i Uppsala kommun driver
som handlar om "Energi- & Kretsloppsparker" (EK-parker). Utifrån denna alternativa
systemlösning av avfallsfrågan föreslår Jordens Vänner bland annat en "designtävling" för att
ta fram hur en EK-park kan se ut.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Förslag till nybyggnation av
kretsloppspark återfinns i förslaget. Stora delar av yttrandet berör områden som inte ska ingå
i den kommunala renhållningsordningen.
Återanvändning

av textilier

Uppsala universitet efterlyser ytterligare åtgärder för att utveckla och förbättra system för
insamling och återvinning av kläder och textilier, även på återvinningsstationer.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Återanvändning av kläder är en
viktig fråga och satsningen på kretsloppsparken kommer att innebära ökade möjligheter för
återanvändning av olika produkter inklusive textilier.
3.2.5

Farligt avfall

Målformulering
Miljö- och hälsoskyddsnämnden skriver i sitt yttrande att det bör finnas ett mål om hur
mycket det farliga avfallet i den brännbara fraktionen respektive matavfallet ska minska,
1 2
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parallellt med mål om att utsortering av matavfall ska öka. Nämnden skriver även att mål för
hur mycket det insamlade farliga avfallet från hushållen ska öka bör formuleras.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten delar
nämndens uppfattning att detta är ett prioriterat område. I avfallsplanen finns följande mål
som berör området; år 2018 ska minst 95 % av hushållen veta hur farligt avfall ska hanteras,
år 2018 ska minst 85 % av hushållen ange att det är lätt att lämna farligt avfall.
Målformuleringarna har valts med hänsyn till att mätning av andelen farligt avfall i säck- och
kärlavfall är behäftat med mycket stora osäkerheter. Mätmetoden för att bestämma avfallets
sammansättning innebär att man manuellt eftersorterar insamlat hushållsavfall. Normalt
eftersorteras 3 500 kg per plockanalys vilket tar två veckor med en bemanning på 5 till 6
personer. För att kunna mäta mängden farligt avfall i hushållsavfallet med någon säkerhet
skulle det krävas att man istället skulle sortera runt 40 000 kg avfall. Mål för minskad mängd
farligt avfall i säck- och kärlavfallet är därmed inte realistiskt att mäta och följa upp. Mål för
insamlad mängd är lättare att mäta men är även det vanskligt i och med att förändringar kan
hänga ihop med förändringar i konsumtionsmönster snarare än beteendeförändringar.
Mobil insamling av farligt avfall
Ett antal remissinstanser efterlyser fler aktiviteter för att minska mängden felsorterat farligt
avfall.
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Hantering: Förslaget kompletteras med en ny aktivitet som innebär mobil insamling av farligt
avfall under 6.1.3.
Mål för farliga ämnen i olika produkter
Jordens Vänner och Vattenfall AB Värme Uppsala efterlyser mål för minskning av farliga
ämnen i olika produkter som till exempel skor.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten delar
uppfattningen att det är viktigt att minska produkters farlighet men bedömer att det är svårt
att bedriva arbetet på lokal nivå. Det finns inga planer på separat insamling av skor och
andra läderartiklar.
Mål för tryckimpregnerat

trä

Vattenfall AB Värme Uppsala föreslår ett mål för separat utsortering av tryckimpregnerat trä
på återvinningscentralerna.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Kunder som lämnar slipers
hänvisas till Hovgårdens återvinningscentral där avfallet hanteras separat. För att hantera
trä, klassat som farligt avfall, som hamnat i träfraktionen sker en eftersortering och eventuellt
påträffat farligt avfall transporteras till förbränning.
Uppföljning
Jordens vänner påpekar svårigheten med att mäta kunskapsmål för farligt avfall och betonar
vikten av information.

13
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Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppföljningen av
kunskapsmålen görs genom telefonintervjuer. Information är ett mycket viktigt verktyg och
Uppsala Vatten arbetar kontinuerligt med att utveckla former för att nå alla medborgare.
3.2.6

Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle

Allmänt
Utifrån ett barnperspektiv anser barn- och ungdomsnämnden att avsnittet om hur
medborgarnas delaktighet i sortering och återvinning bidrar till ett hållbart samhälle är viktiga.
Eftersom det handlar om att förändra beteenden och attityder i samhället är det nödvändigt
att göra barn delaktiga. Att grundlägga medvetenhet och delaktighet i återvinning och
sortering tidigt, blir en investering som ger god avkastning. Görs barn medvetna ställer de
dessutom krav på sina föräldrar. Mot bakgrund av målet i Barn- och ungdomspolitiskt
program för Uppsala kommun om delaktighet och inflytande anser nämnden att barn och
ungdomar ska involveras i arbetet med att minska avfallet och ges möjlighet att framföra
idéer.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås bli ansvarig för effektmål Medborgarna
bidrar till ett hållbart samhälle. Nämnden har inget att invända mot detta utan anser att målet
om minskad mängd matavfall liksom utbildnings- och informationsinsatser riktat både till
elever och personal är viktiga för resurshushållning och därmed ett hållbart samhälle.
Nämnden ser utdelningen av ett pris som en bra sporre för att uppnå resultat. Nämnden har
medel i budget, som kan användas för ändamålet.
Ansvarig för mål kring matsvinn och

prisutdelning

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att styrelsen för vård och bildning ska ansvara för
målet om minskad mängd matavfall samt att Uppsala Vatten ska ansvara för målet att dela ut
pris till en pedagogisk enhet i Uppsala, oberoende av huvudman, som visar prov på
innovativa lösningar inom området matsvinn, avfallshantering eller nedskräpning.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Enligt kommunens styrmodell
bör barn- och ungdomsnämnden ansvara för mål inom sitt verksamhetsområde.
Minskad

nedskräpning

Ett antal remissinstanser efterlyser och föreslår olika åtgärder och aktiviteter som kan vidtas
för att minska nedskräpningen.
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Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. En medveten ambition har varit
att hålla ner detaljeringsnivån för planens mål så att avfallsplanen får en lång livslängd.
Eventuellt fördjupat samarbete med polisen eller arbetssätt under Valborg utgör exempel på
sådant som ligger inom ansvarig nämnds verksamhetsplan snarare än i avfallsplanen.
3.2.7

Arbetsmiljön för dem som hanterar avfall ska vara god

Nollreferenser
Uppsalahem AB efterlyser nollreferenser för målen för förbättrad arbetsmiljö.

M H N , UU, HUK
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Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Statistik på antal felaktiga
nybyggnationer eller på exakt antal anläggningar med arbetsmiljöproblem saknas.
Målformulering
Fastighetsägarna anser att det är mer rättvisande att fokusera på att antalet inrapporterade
arbetsmiljöfall ska minska istället för antalet åtgärder. I många fall är det så kallade
okynnesanmälningar som inte har bevisad effekt på arbetsmiljö. Istället för att kräva
kostsamma ombyggnader är det bättre att inleda dialog med skyddsombuden och se vad
verklig orsak är till anmälan.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten delar inte
uppfattningen att många fall utgörs av "okynnesanmälningar". Stora resurser läggs på att
föra en dialog mellan entreprenörer och fastighetsägare för att lösa arbetsmiljöproblem.
Uppsala Vatten anser att det är mer relevant att mäta åtgärdade ställen.
3.2.8

God Service

Allmänt
Uppsalahem AB påpekar att det är otydligt om målet även avser hämtningen av eventuell
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.
Hantering: Beaktas under 3.2.3 och 6.2.3 där det förtydligas att målen avser hämtning av
säck- och kärlavfall.
Miljöpartiet anser att målen under god service bör ha mer fokus på hur de tillfrågade
hushållen upplever möjligheten att sortera och lämna sitt avfall.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. För att nå uppställda mål om
utsortering är det viktigt att känna till hur hushållen upplever möjligheten att lämna avfall och
vilka förenklingar som eventuellt behöver genomföras.
Nöjda

fastighetsägare

Uppsala Kommuns Fastighets AB och Uppsalahem AB föreslår i sina yttranden att det
behövs ytterligare en aktivitet avseende fastighetsägares nöjdhet om att förbättra
felrapporteringssystemet mellan entreprenörer, Uppsala Vatten och fastighetsägare. Även
Uppsalahem AB påtalar vikten av återkoppling mellan parterna.
Hantering: Förslaget kompletteras med en ny aktivitet under 6.2.3.
Uppsalahem AB och Uppsala universitet kommenterar att man bör förbättra
överensstämmelsen mellan mål och nyckeltal avseende fastighetsägares nöjdhet. Målet om
fastighetsägares nöjdhet riktar sig mot fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och
enbostadshushåll. Mätningen riktar sig enbart mot enbostadshushåll.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. På grund av svårigheter med
representativ mätning av fastighetsägares och bostadsrättsföreningars nöjdhet mäts
måluppfyllnaden med telefonintervjuer riktade mot enbostadshushåll.
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Nöjda

flerbostadshushåll

Uppsalahem AB skriver i sitt yttrande att det inte är rimligt att fastighetsägare står med som
ansvariga när det gäller hur nöjda flerbostadshushållen är med hämtningen av avfall. De
efterlyser även aktiviteter i planen som involverar entreprenörerna som hämtar avfall.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Kundens upplevelse avseende
nöjdheten med hämtning av avfall beror av en mängd faktorer såsom skötseln av
soprummet, att hämtningen fungerar, abonnemangets storlek med mera. Det är därför rimligt
att ansvaret för att det fungerar delas av Uppsala Vatten och fastighetsägarna. I aktiviteten
som handlar om att arrangera möten med fastighetsägare under 6.2.3 avser Uppsala Vatten
även att involvera entreprenörerna.
Nöjdhet avseende

renhållning

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår ytterligare en aktivitet för att genom
beteendepåverkande insatser öka befolkningens insikter om vad nedskräpning innebär.
Hantering: Beaktas under 6.2.3.
Mål för avfall jämförligt med

hushållsavfall

Fyrishov AB föreslår att mål läggs till som avser service till verksamheter vars avfall bedöms
som jämförligt med hushållsavfall.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Få aktörer innebär att mätning
av mål blir svårt. Uppsala Vatten avser att fånga upp detta med hjälp av de möten som ska
hållas med fastighetsägarna.
Övrigt
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår ett mål för att pröva möjligheten till avfallssortering i
bygglovsprövningar.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Prövning av möjlighet till
avfallshantering ingår redan i Plan- och bygglagen; "Vid planläggning och i ärenden om
bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna...
avfallshantering..."

4 Synpunkter på förslag till ordlista
Uppsala universitet skriver i sitt yttrande att kyl- och frysskåp av försiktighetsskäl borde
hanteras som farligt avfall snarare än som grovavfall.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Detta regleras i nationell
lagstiftning.

5 Synpunkter på förslag till ekonomisk
konsekvensanalys av Uppsala kommuns avfallsplan
2014-2022
5.1

Ökad materialåtervinning

Uppsalahem AB och Uppsala Kommun Fastighets AB påpekar att ökad materialåtervinning
skulle kunna få till följd att kostnaderna för information ökar vilket innebär en negativ
konsekvens för fastighetsägare.
Hantering: Beaktas under 1.1.1.
Uppsala universitet anser att en ökning av antalet återvinningsstationer torde medföra
kostnader i form av utrustning, personal, transporter.
Hantering: Beaktas under 1.1.1.
Uppsalahem AB anser att den ekonomiska konsekvensen av ökad utsortering av
förpackningar ska vara att kostnaderna för hantering av brännbart avfall minskar mer än den
ökade kostnaden för hanteringen av förpackningsavfall och tidningar.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. I den mån detta kan styras av
kommunen är det en taxefråga och behandlas inte i renhållningsordningen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Uppsala universitet påpekar att mål för slam skulle
kunna innebära att kommunen får ökade kostnader för information.
Hantering: Beaktas under 1.1.1.
Fastighetsägarna anser att mål för utsortering faller under producentansvaret varmed en
kostnadsökning för fastighetsägare inte kan accepteras.
Hantering: Synpunkten föranleder igen ändring av förslaget. Det finns inga tvingande krav i
planen på ombyggnation för att möjliggöra fastighetsnära insamling men om
fastighetsägaren genomför kostsamma ombyggnationer så ska detta redovisas.
Betalningsansvaret regleras i nationell lagsstiftning.
Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta skriver i sitt yttrande att det vid minskad mängd
matavfall innebär en negativ konsekvens för näringslivet som får en lägre försäljning.
Hantering: Beaktas under 1.1.1.
Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta ifrågasätter att det vid ökad utsortering skulle innebära
en negativ konsekvens för hushållen.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten anser att ökad
utsortering kan innebära ökade kostnader för hushållen i form av ökade kostnader för
insamling av en större mängd material.
5.2

Ökad återanvändning
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Uppsalahem AB och Uppsala Kommuns Fastighets AB påpekar att ökad återanvändning
skulle kunna få till följd att grovavfallet som ställs på fel ställe minskar, vilket är positivt för
fastighetsägare. Om en kretsloppspark tas i drift kan det förhoppningsvis ge ökat incitament
att åka dit för att lämna grovavfall eller farligt avfall.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. En satsning på ökad
återanvändning leder inte nödvändigtvis till minskad dumpning av grovavfall.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att en positiv effekt för näringslivet kan vara ökad
efterfrågan på produkter med lång livslängd som är möjliga att reparera.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Det finns inte någon tydlig
koppling mellan ökad återanvändning och ökad efterfrågan på produkter med lång livslängd
som är möjliga att reparera.
5.3

Mindre mängd felsorterat farligt avfall

Uppsala Kommuns Fastighets AB skriver i sitt yttrande att genomförandet skulle innebära en
positiv konsekvens för fastighetsägarna genom minskade kostnader för avfallshantering.
Hantering: Beaktas under 1.1.3.
Uppsalahem AB anser att det är oskäligt att fastighetsägarna ska stå för ökade kostnader för
information om farligt avfall.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Fastighetsägaren ansvarar för
att det farliga avfallet inte blandas med säck- och kärlavfallet.
5.4

Förbättrad arbetsmiljö

Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta och Uppsala universitet skriver i sitt yttrande att
genomförandet skulle innebära en positiv konsekvens för kommunen genom minskade
kostnader för sjukskrivningar.
Hantering: Beaktas under 1.2.2.
Fastighetsägarna påpekar att arbetsmiljöproblem är arbetsgivarens ansvar och inte
fastighetsägarens, även om det historiskt sett ofta varit fastighetsägaren som fått ta
kostnaden för arbetsmiljöåtgärder.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Arbetet med att förbättra
arbetsmiljön kommer att fortsätta och att det kommer att innebära kostnader för
entreprenörer, fastighetsägare och Uppsala Vatten.
5.5

God Service

Uppsalahem AB och Uppsala universitet ifrågasätter huruvida mål för God service inte
skapar några merkostnader.
Svar: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Målen för God service förväntas inte
innebära några betydande kostnader i relation till övriga mål i planen.
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6 Synpunkter på förslag till miljöbedömning av Uppsala
kommuns avfallsplan 2014-2022
6.1

Utformning

Jordens Vänner ifrågasätter miljöbedömningen utifrån formuleringen och arbetssätt kring
alternativ till förslag.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget.
6.2

Import av avfall

Uppsala Kommuns Fastighets AB och Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta efterlyser
ytterligare skrivningar kring hur förändringar av import av brännbart avfall kan komma att
förändras om planens mål om ökad utsortering uppfylls.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Frågor avseende import av
avfall regleras i nationell lagstiftning.
6.3
6.3.1

Transporter
Förändring vid utökad sortering

Uppsala Kommuns Fastighets AB och Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta ifrågasätter
huruvida transporterna ökar vid utökad sortering.
Hantering: Beaktas genom redigering av skrivning under 4.1.1.
6.3.2

Vikten av transporter

Styrelsen för teknik och service anser att transporternas påverkan på miljön bör få större
utrymme, då transportarbetet som uppstår i avfallshanteringen är omfattande.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten delar
styrelsens uppfattning att det är viktigt med minskningar av transporternas miljöbelastning
men som redovisas i miljöbedömningen utgör transporterna en mindre del av utsläppen om
man jämför med t ex framställning av nya produkter och avfallsbehandling.
6.4

Materialåtervinning

Uppsala Kommuns Fastighets AB undrar om enskilda transporter ingår i siffran 4 600 ton
samt ifrågasätter totalsumman på besparing av koldioxid.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Siffrorna anses vara korrekt
återgivna i miljöbedömningen. Enskilda transporter är svåra att uppskatta och ingår inte i
beräkningarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser gärna att det under rubriken Miljökonsekvenser vid ökad
materialåtervinning av matavfall tas med den positiva effekten av återföring av rötrest genom
innehållet av organiskt material.
Hantering: Beaktas under 4.1.1.
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6.5

Bygg- och rivningsavfall

Uppsalahem AB ställer frågan om hur målet om återanvändning av bygg- och rivningsavfall
följs upp på nationell nivå.
Hantering: På nationell nivå ansvarar Naturvårdsverket för sammanställning av statistik på
återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Statistiken över bygg- och rivningsavfall i
Sverige är generellt mycket bristfällig, med osäkerheter på upp till 50 procent .
15

7 Synpunkter på förslag till utvärdering av avfallsplan
2004
Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar en analys av vad som kunde har gjorts annorlunda
för att nå mål som inte uppnåtts. Nämnden saknar även en analys av de erfarenheter som
gjorts och slutsatser om vad man bör arbeta vidare med i avfallsplanen 2014-2022. För
många av målen från 2004 anges som resultat att "information saknas". En förklaring till
varför information saknas och hur den skulle kunna tas fram bör framgå. Nämnden skriver
vidare att det i den kommande planen är viktigt att de mål som anges också följs upp och att
det beskrivs hur och med vilken periodicitet uppföljningen ska ske samt vilket underlag från
vilka aktörer som behövs.
Hantering: Beaktas under avsnitt 1. Naturvårdsverkets föreskrifter från 2006 innebär att
avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur mål och åtgärder i den föregående
avfallsplanen följts upp. Vid framtagandet av den tidigare planen fanns inga specifika krav på
uppföljning. I den gamla planen fanns dessutom mål där information/statistik saknas och
därför varit omöjliga att mäta. En konsekvens av uppföljningen av den gamla planen, som
genomförts först vid framtagandet av det nya förslaget, har varit ansatsen att i den nya
avfallsplanen sätta realistiska, mätbara mål. En konsekvens av Naturvårdsverkets föreskrifter
är att uppföljningen för målen i den nya planen finns väl beskriven.
7.1

Digital avläsning

Uppsalahem AB nämner i sitt yttrande frågan kring digital identifiering av kärl (vilket i
förlängningen kan ge möjlighet till viktbaserad taxa).
Hantering: Behöver ej behandlas. Digital avläsning håller på att införas i regionen. Frågan
om viktbaserad taxa har aldrig utretts.
7.2

Utredning miljöstation

Uppsalahem AB undrar i sitt yttrande om resultatet av utredningen kring miljöstation i
centrala Uppsala.
Hantering: Behöver ej behandlas. Åtgärden om utredning av miljöstation som angavs i
planen genomfördes aldrig.

Naturvårdsverket (2010). Avfall i Sverige 2008. Rapport 6362. ISBN 978-91-620-6362-7.
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8 Synpunkter på förslag till nulägesanalys hushållsavfall
Uppsala kommun
Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta efterfrågar fler papperskorgar som är utformade så att
fåglar och smådjur inte kommer åt skräpet.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Papperskorgar med öppna
inkast är inget problem under förutsättning att de töms med tillräcklig frekvens. I kommunen
pågår försök med "smarta" papperskorgar som klarar längre tömningsintervall och
rapporterar fyllnadsgrad till renhållaren. Det innebär att utvecklingen snarare går mot en
minskning av antalet papperskorgar. Samtidigt pågår en satsning på beteendeförändring för
att få människor att ta ansvar för sitt skräp och minska nedskräpningen.

9 Synpunkter på förslag till nulägesanalys
verksamhetsavfall Uppsala kommun
9.1

Allmänt

Länsstyrelsen anser att Uppsala Vatten har gjort ett ambitiöst arbete för att få fram underlag
för uppskattning av de mängder verksamhetsavfall som uppstår i kommunen. Länsstyrelsen
vill peka på att Naturvårdsverket i det förslag till nationellt avfallsförebyggande program som
man lagt fram konstaterat svårigheterna att ta fram rättvisande statistik för
verksamhetsavfall. Naturvårdsverket kommer därför jobba med frågan, något som
kommunerna kan ha nytta av i en framtid.
Gatu- och samhällsmiljönämnden vill se större möjligheter för att tippa schaktmassor inom
kommunen.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten instämmer i
beskrivningen av att schaktmassor utgör en stor del av det verksamhetsavfall som uppstår i
kommunen. Uppsala Vatten instämmer även i att det kan finnas behov av att skapa fler
mottagningsplatser för icke-förorenade schaktmassor inom kommunen.
Uppsala universitet undrar om sortering anses vara en behandlingsmetod att likställa med
materialåtervinning och deponi.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Under inhämtningen av data
från anläggningar som hanterar verksamhetsavfall användes sortering som en kategori
oavsett slutbehandlingsmetod.

10Synpunkter på förslag till tillståndspliktiga
anläggningar för avfallshantering
Inga synpunkter har inkommit rörande bilagan.
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11 Synpunkter på förslag till nedlagda deponier i Uppsala
kommun
Inga synpunkter har inkommit rörande bilagan (se dock nytt mål för deponier i avfallsplanen).

12 Synpunkter på förslag till länsstyrelsens
sammanställning
Inga synpunkter har inkommit rörande bilagan.

13Synpunkter på förslag till renhållningsföreskrifter
13.1 Generella synpunkter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det inte bör specificeras i föreskrifterna huruvida
ansökningsförfarandet vid undantag innebär ansökan eller anmälan. I övrigt ser nämnden
inga hinder för att dessa uppgifter läggs på nämnden men det bör förtydligas att detta blir
aktuellt endast i de fall Uppsala Vatten och fastighetsägaren inte kommer överens om
exempelvis var hämtning av avfall ska ske.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten instämmer i att
grunden är att överenskommelse med fastighetsinnehavare ska ske i första hand. Vad avser
uppehåll i hämtning ser Uppsala Vatten att den frågan handlar om myndighetsutövning och
därmed måste frågan hanteras av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Detta är också ett
ärende som innebär en större ärendemängd att hantera. Det ska i föreskrifterna anges
förutsättningar för att få undantag. En av dessa förutsättningar är huruvida
ansökningsförfarandet innebär en ansökan eller en anmälan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden skriver att innehållet i remissen berör såväl
miljöskyddsaspekter som arbetsmiljöaspekter. I strävan att uppnå såväl arbetsmiljökrav som
miljökrav måste en avvägning göras om en åtgärd är ekonomiskt motiverad. Det ansvar som
enligt förslaget ligger på fastighetsägaren kan innebära stora kostnader för den enskilde.
Enligt MB kap 15 § 8 ska kommunen i sin planering och i sina beslut beakta att
borttransporten anpassas till de behov som finns hos olika slag av bebyggelse. I
avvägningen bör därför andra alternativ exempelvis hämtning med annat/mindre fordon
beaktas. Det kan exempelvis avse krav på ökad vägbredd på grund av större
hämtningsfordon. Föreslagna krav i föreskrifterna kan även leda till ökat remissförfarande
mellan nämnden och Uppsala Vatten.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget.

13.2 Enskilda paragrafer
7§
Fastighetsägarna önskar att det i renhållningsordningen ska införas begreppet "abonnent"
eller liknande som ska vara ytterst ansvarig för att bestämmelserna i renhållningsordningen
följs och betalningsansvarig enligt avtal och föreskrifter.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Förslaget innebär att
fastighetsinnehavaren ska teckna abonnemang och är därmed betalningsansvarig i enlighet
med miljöbalken.
8§
Uppsala Kommuns Fastighets AB föreslår att i behövlig omfattning stryks.
Hantering: Beaktas under 8 §.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på formuleringen i 8 § om avfallslämnarens
skyldighet att hålla avfallsslag åtskilda. Nämnden har i sin tillsyn sett stora behov av att
informera och bedriva tillsyn inom detta område, framförallt hos livsmedelsföretag såsom
livsmedelsbutiker, restauranger och caféer. Nämnden avser att utveckla sin tillsyn inom detta
område.
11 §
Uppsala Kommuns Fastighets AB påpekar att kärl som inte töms snabbt leder till hygieniska
olägenheter.
Hantering: Beaktas under 11 § genom förtydligande av vilken typ av avfall (farligt avfall och
grovavfall) som föranleder att kärl inte töms. Detta bedöms minska risken för
tolkningsproblem.
Uppsalahem AB påpekar vikten av att trasiga kärl byts ut vid behov.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förlaget. Frågan om byte av trasiga kärl
regleras i avtal med utförare.
14§
Fastighetsägarna skriver i sitt yttrande att det bör framgå vem som ansvarar för
buntning/förpackning av grovavfall.
Hantering: Beaktas genom följande tillägg: Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättsinnehavare ansvarar för buntning, emballage och märkning.
16 §
Fastighetsägarna påpekar att det är oklart vad man menar med "lätt kan förflyttas".
Hantering: Beaktas genom omformulering under § 16.
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19 §
Uppsala Kommuns Fastighets AB föreslår införandet av straffavgifter istället för utebliven
hämtning vid överfull eller för tung behållare.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget.
24 §
Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar specifik information för hur hämtning av latrin ska
ske. Det bör framgå av föreskrifterna att latrin måste samlas upp i tank som kan slamsugas
av kommunens entreprenör.
Hantering: Beaktas genom följande reviderade skrivning: Slamavskiljare, brunn, tank och
minireningsverk ska vara av den typ att tömning kan ske med slamsugningsfordon. Tank
eller behållare för latrinavfall ska vara av den typ att tömning kan ske med
slamsugningsfordon.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar ett stycke om hur tömning av portabla toaletter t ex
byggtoaletter kan ske genom Uppsala Vattens försorg om hyresavtal saknas.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Det är inte relevant huruvida
det finns hyresavtal eller inte för om detta avfall är ett hushållsavfall och därmed faller under
den kommunala bortforslingsskyldigheten.
26 §
Fastighetsägarna anser att även den skrivning som anges i § 26 innebär långtgående krav
på fastighetsinnehavare att anordna lämpliga avfallsutrymmen inom fastigheten. Förslaget
bör ta större hänsyn till det grundlagsskyddade egendomsskyddet och proportionaliteten i de
krav som ställs på fastighetsägarna.
Hantering: Beaktas genom att 26 § utgår.
28 §
Då det gäller tillträde till avfallsutrymme för hämtning vill miljö- och hälsoskyddsnämnden
uppmärksamma att hämtning på udda tider, exempelvis tidiga morgnar och helger, kan leda
till klagomål från närboende och om klagomål anses befogade kan det bli aktuellt med
förelägganden i det tidsintervall som avfall får hämtas.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget.
30 §
Fastighetsägarna saknar kravspecifikationer på till exempel vändplatser.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Att specificera till exempel
storlek på vändplan skulle innebära att många fastighetsägare skulle tvingas bygga om, även
om vändmöjligheten i praktiken är tillräcklig. Uppsala Vatten anser att nuvarande skrivning
innebär större möjligheter att göra bedömningar i det enskilda fallet.

31 §
Fastighetsägarna anser att det bör framgå hur lång dragvägen får vara eller att det i
föreskrifterna bör finnas uppsatta riktvärden för att åstadkomma tydlighet och förutsebarhet.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Riktvärden är inte lämpliga i
föreskrifter utan bör istället förmedlas istället genom information.
32 §
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att formuleringen vid fastighetsgräns
vid fastighetsinnehavarens
fastighet.

bör bytas mot

Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten avser att vid
behov hämta inne på fastigheten om detta kan ske utan att riskera hämtningspersonaiens
säkerhet eller arbetsmiljö.
35 §
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tydliga anvisningar ska tas fram gärna som en
lättillgänglig informationsskrift för kommuninvånarna som anger vilka kriterier som måste
vara uppfyllda för exempelvis slamtömningsfordons framkomlighet i samband med tömning
av slamavskiljare, slutna tankar o.s.v. I tredje stycket anser nämnden vidare att det bör
framgå vilka tekniska hjälpmedel som fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kan vara
behjälplig med för att underlätta tömning av befintliga avloppsanläggningar som har längre
avstånd än 10 meter från uppställningsplats för slambil till tömningsstället. Det bör även
framgå att det finns teknik som är applicerbar för tömning på längre avstånd.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring. Uppsala Vatten ser positivt på samarbete
med miljökontoret för att ta fram information. Skrivningar om vilka tekniska hjälpmedel som
kan användas bör inte skrivas in i föreskrifterna. Detta beror dels på att förutsättningarna
ändras snabbt och dels på att sådana skrivningar är av sådan karaktär att de inte lämpar sig
i författningstext.
36 §
Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att det bör framgå vad "nyanläggning" av
slamavskiljare är. I det här fallet gör nämnden tolkningen att det rör sig om nya anläggningar
i samband med nya fastighetsbildningar. Det bör även framgå vilka särskilda skäl som kan
medge ett längre avstånd än 10 m.
Hantering: Beaktas genom följande reviderade skrivning: Vid nyanläggning av
slamavskiljare, brunnar, minireningsverk, tankar och fosforfällor med filtermaterial i lösvikt,
som kräver tillstånd, ska avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slamavskiljare,
brunn, tank, fosforfälla eller anslutningspunkt inte överstiga 10 meter och terräng ska medge
slangdragning, om det inte föreligger särskilda skäl. I övrigt gäller § 35.
42 §
Länsstyrelsen föreslår att paragrafen skrivs om som: Grovavfall från hushåll sorteras och
lämnas till återvinningscentraler eller hämtas efter beställning från fastighetsinnehavaren.
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Hantering: Beaktas genom följande reviderade skrivning: Grovavfall lämnas vid
återvinningscentral. Särskild hämtning av grovavfall sker efter beställning.
52 §
Sveriges veterinärmedicinska anstalt skriver i sitt yttrande att eget omhändertagande av
latrin och slam på grund av risk för smitta enbart bör tillåtas om materialet hygienbehandlas
innan vidare användning.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden kommer att beakta frågan i samband med tillståndsprövning av
aktuella ärenden.
55 §
Fyrishov AB föreslår att det under rubriken "Total befrielse från skyldigheten att överlämna
avfall till kommunen" anges att verksamheter vars avfall bedöms vara jämförligt med
hushållsavfall kan befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen där
verksamhetens hantering via entreprenörer är betryggande för människors hälsa och miljön,
utan att det krävs särskilda skäl därutöver.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Frågan bör hanteras nationellt
och regelverket bör vara lika i hela Sverige. Uppsala Vatten anser att ett sådant undantag
skulle innebära problem med gränsdragning.
Bilaga A
Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta ifrågasätter om hushållspapper med matfett sorteras
som matavfall och att det i så fall krävs en motivering eftersom många tror att allt
hushållspapper ska sorteras som matavfall (organiskt material).
Hantering: Beaktas genom borttagning av hushållspapper i bilaga A. Frågan betraktas
generellt som en informationsfråga.
13.3 Övrigt
Fastighetsägarna anser att det är önskvärt att kommunen tar ställning om man tillåter
matavfallskvarnar eller inte.
Hantering: Beaktas genom ny § 23 avseende kvarnar kopplade mot tank. Avseende kvarnar
kopplade mot avloppsnätet regleras detta i Allmänna bestämmelser för användande av
Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 9 §.
Fastighetsägarna noterar att förslaget inte innehåller några bestämmelser om
felsorteringsavgifter, men påpekar att sådana debiteras, och avger sina synpunkter på
förekomst av felsorteringsavgifter.
Hantering: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. Uppsala Vatten tillämpar inga
felsorteringsavgifter.

