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§ 137
Remiss av förslag - Avfallsplan för Eskilstuna
kommun (KSKF/2017:291)
Beslut
1. Förslaget till avfallsplan 2018-2022 sänds på remiss till kommunens nämnder
och bolag samt till berörda externa intressenter enligt sändlista, tillhörande
ärendet, över remissinstanser.
2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 31 augusti
2017.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 maj
2017. Av skrivelsen framgår att alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en
renhållningsordning med lokala föreskrifter och avfallsplan. Denna avfallsplan ska
styra avfallshantering, återvinning och återbruk i kommunen samt beskriva
kommunens avfallsförebyggande arbete. De lokala föreskrifterna antogs av
kommunfullmäktige den 19 juni 2012.
Planens uppgifter om avfall i kommunen ska delas upp på det avfall som kommunen
ansvarar för, respektive det avfall som kommunen inte har ansvar för. För avfall som
kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål för förebyggande och hantering av
avfallet. Mål och åtgärder i avfallsplanen ska utgå från nationella miljökvalitetsmål och
andra relevanta mål som berör avfallsområdet. För avfall som kommunen inte
ansvarar för ska planen innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera detta
avfall, i den utsträckning som kommunen kan påverka detta. Avfallsplanen ska
innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.
Naturvårdsverket har i mars 2017 beslutat om nya föreskrifter om innehåll i
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall.
Utöver detta finns det pågående nationella initiativ om främjandet av
delningsekonomi, mikroplaster, kommunalt insamlingsansvar och återvinning v
textilier samt att det finns redan nationella delmål om hållbar återföring av fosfor till
produktiv mark. Detta förslag visar hänsyn till de kommande ändringarna i nationell
lagstiftning så mycket det är möjligt.
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Den nuvarande avfallsplanen för Eskilstuna kommun fastställdes av
kommunfullmäktige den 28 februari 2013. Enligt bestämmelser i avfallsförordningen
(2011:927) ska det göras en översyn av avfallsplanen minst vart fjärde år.
Arbetet med revidering av kommunens avfallsplan har genomförts under ledning av
kommunledningskontoret med stöd av en extern konsult och på uppdrag av
kommunstyrelsen. En arbetsgrupp har bestått av representanter från
kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, miljö- och
räddningstjänstförvaltningen, Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna
Kommunfastigheter AB. Under processens gång har sex temamöten hållits för att ta
fram förslag till aktuella mål och åtgärder för enskilda avlopp, grovavfall, cirkulär
ekonomi, nedskräpning, förorenade områden och matsvinn. På temamöten har
representanter utöver arbetsgruppen från de berörda förvaltningarna och bolagen
deltagit.
En workshop med politiken organiserades den 28 mars 2017.
Styrgruppen för revideringen av avfallsplanen har varit Processutvecklingsgruppen
Miljö och samhällsbyggnadsarbete.
Sedan den nuvarande avfallsplanen togs fram har avfallshierarkin förts in på ett
tydligare sätt i miljöbalken, dels genom att införa en skyldighet om att vidta
avfallsförebyggande åtgärder och dels genom att ange den prioritetsordning som ska
gälla vid behandling av avfall. Ändringarna trädde i kraft den 2 augusti 2016.
Prioriteringsordningen innebär att avfall helst ska förebyggas, i andra hand
återanvändas, i tredje hand materialåtervinns, i fjärde hand återvinnas på annat sätt t
ex. genom energiåtervinning och sist bortskaffas. Ordningen gäller under förutsättning
att det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt.
Eskilstuna kommun ligger i framkant i avfallshantering men följande
förbättringsområden har identifierats och mål och åtgärder har tagits fram:
Under perioden, år 2018 till och med år 2022 ska:
 Fokus i ökad utsträckning ligga på att förebygga avfall
 ReTuna kretsloppspark utvecklas och bli ekonomiskt bärkraftig
 Andelen avfall som materialåtervinns öka
 Miljöbelastningen från deponerat avfall vid Lilla Nyby och gamla avfallsupplag
minska
De mål och åtgärder från tidigare avfallsplan som bedömts vara aktuella fortfarande
har uppdaterats och ingår i förslaget för ny avfallsplan.
Föreliggande förslag till ny avfallsplan med bilagor förslås gå ut på bred remiss enligt
bifogad lista med remissinstanser.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En offensiv kretsloppsinriktad avfallshantering är en central del i arbetet med hållbar
utveckling. Avfallsplanen med mål, åtaganden och indikatorer är en integrerad del i av
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kommunens styrsystem vilket är en garant för ett effektivt genomförande av planen.
Åtgärderna kommer, utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i förvaltningars
och bolags kommande årsplaner i syfte att avfallsplanens mål ska vara uppfyllda senast
i slutet av 2022.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Remissinstanser enligt sändlista tillhörande ärendet
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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