
   
    

Naturskyddsföreningen i Österåkers synpunkter på; 

Österåkers kommun och Roslagsvattens Avfallsplan 2030  

 

Vi ser positivt på den framtagna Avfallsplanen 2030. Avfall är en stor tillgång för samhället och 

glädjande nog går hanteringen av uppkommen avfall åt rätt håll.  

Det viktigaste är att förebygga att avfall ens uppkommer. Återvinning av begagnade och trasiga saker 

ska gynnas och kommunen bör skapa möjligheter för kommuninvånare att detta kan ske. Förslag på 

tillvägagångssätt: 

• Fler lättåtkomliga insamlingsstationer för återbruk inte enbart vid den stora 

återvinningscentralen, Brännbacken. En del medborgare kan ha svårt att ta sig dit. 

Personalen som guidar besökarna vid centralen bör fråga alla om de har något 

som kan återbrukas. Ha tydlig skyltning och visa var det kan ställas för återbruk. 

Samarbeten med välgörenhetsorganisationer, lokala butiker och verksamheter 

som kan ta emot och sedan sälja sakerna bör organiseras, kanske inom 

återvinningscentralens område.  

• Utbilda kommuninvånarna i källsortering om varför det är viktigt att källsortera 
och vad som händer med insamlat avfall. Vi tror att det höjer kommuninvånarnas 
vilja att engagera sig och förstå kretsloppen. Information är ett mycket viktigt 
styrmedel för att förändra allmänhetens beteende när det gäller hantering av 
avfall. Informationsbehovet har ökat betydligt under senare år. Många kommuner 
som satsat på information har fått bättre sorterat avfall.  

• Öppna kommunala lokaler för lagning av möbler, kläder, elektronik där 

kommuninvånare själva kan komma och laga det som är trasigt. Här ska finnas 

nödvändiga verktyg och maskiner förreparationer tex borrmaskiner, skruvdragare, 

hammare, symaskiner etcetera. Att ha egna verktyg och maskiner man använder 

ett par gånger i livet är inte hållbart. Här kan de som har kunskaper hjälpa andra 

som inte har. 

Målsättningen i planen att minska mängden restavfall med 30 % per invånare till 2030 från dagens 72 

% är bra men kan säkert skruvas upp om förutsättningar för källsortering i såväl hemmen som 

insamlingsstationer utformas smidigt och lätthanterligt.  

Vidare ser vi att planen omfattar goda samarbeten med andra kommuner såsom Stockholm Exergis 

anläggning i Brista (restavfall) och Uppsala Vattens anläggning vid Kungsängens gård i Uppsala 

(matavfall). Dock kan man fundera på såväl ekonomiska- som miljövinster om kommunen kan klara 

hanteringen av matavfallet i egen regi. Vi vill påpeka att alla transporter i samband med insamling av 

vårt avfall bör ske med miljöanpassade fordon. Detta ska ingå in upphandlingarna av dessa tjänster.  

Vi vill även belysa att återvinningsstationernas skötsel är mycket viktigt. Lättillgängliga stationer för 

såväl hushållens fraktioner som grovsopor är ett måste för att få det hela att fungera. Man måste 

även kunna känna sig trygg då man lämnar sitt källsorterade avfall, då är det viktigt med bra 

belysning så att man tydligt ser var man ska slänga de olika fraktionerna och att stationerna hålls 

rena. Se till att tömningsfrekvensen av de olika containrarna sker så att inga kassar och annat ställs 

bredvid på grund av att det är fullt i containern. Detta tror vi ökar medborgares vilja att göra rätt. Vi 

vet att FTI ansvarar för detta men Österåker kommun kan tillsammans med andra kommuner ställa 

krav på hur insamlingen går till.  

 



   
 

 

Tills sist vill vi ta upp att mäta och föra statistik är ett effektivt sätt att nå sin målsättning. Här tror vi 

på synligheten av statistiken. Låt kommuninvånarna följa mätningar av insamlade fraktioner på en 

hemsida, det triggar igång viljan att förbättra och nå de gemensamma målen. Översätt det i sparade 

pengar och miljönytta.  
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