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Stadsbyggnadsnämnden

Remiss - Förslag till avfallsplan för Eskilstuna
kommun 2018-2022
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förslag till avfallsplan för Eskilstuna
kommun 2018-2022.

Sammanfattning
Ett förslag till ny avfallsplan 2018-2022 har tagits fram och sänts på remiss till
kommunens nämnder utifrån revidering av den tidigare antagna avfallsplanen 20132017, fastställd 28 februari 2013. Remissvaret ska vara kommunledningen tillhanda
senast 31 augusti 2017.
Stadsbyggnadsförvaltningen har haft tjänstemän från olika avdelningar representerade
i arbetet som har genomförts under ledning av kommunledningskontoret.
De mål och åtgärder som stadsbyggnadsnämnden berörs till störst del av handlar om
att nämnden/förvaltningen förväntas arbeta med att förebygga avfall samt bidra till att
öka materialåtervinning inom de egna verksamheterna. Förvaltningen förväntas även
se över rutiner för samråd vid fysisk planering samt bygg-och rivningslov och ta fram
riktlinjer för utformning av god avfallshanering riktat till planhandläggare,
bygglovshandläggare och byggherre.
Planen är tydlig med syfte, målsättningar och förväntningar på respektive
förvaltning/nämnd och Eskilstuna kommun i enlighet med gällande lagstiftning samt
riktlinjer från naturvårdsverket, stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ställa sig
bakom föreslagen avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022.

Ärendebeskrivning
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.
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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.
Ett förslag till ny avfallsplan 2018-2022 har tagits fram utifrån revidering av den
tidigare antagna avfallsplanen 2013-2017, fastställd 28 februari 2013. Arbetet har
utförts under ledning av kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen
och i samarbete med olika förvaltningar där stadsbyggnad har varit representerad. Den
reviderade avfallsplanen 2018-2022 har sänts på remiss till nämnder och bolag
däribland stadsbyggnadsnämnden, remissvaret ska vara kommunledningen tillhanda
senast 31 augusti 2017.
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. 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.
Naturvårdsverket har i mars 2017 beslutat om nya föreskrifter om innehåll i
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall.
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

Utifrån förändringarna i miljöbalken, riktlinjer från naturvårdsverket samt de
förbättringsområden som identifierats har förutom de mål som fortfarande är aktuella
enligt den tidigare planen även nya mål och åtgärder tagits fram.
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De mål och åtgärder som stadsbyggnadsnämnden berörs till störst del av handlar om
att nämnden förväntas arbeta med att förebygga avfall samt bidra till att öka
materialåtervinning inom den egna verksamheten exempelvis gällande nedskräpning,
offentliga papperskorgar samt bygg/underhållsavfall. Initialt kommer det behövas ta
fram strategier och handlingsplaner för bl.a. att minska nedskräpning samt ta fram
mätbara nyckeltal och kartlägga de mängder avfall som genereras samt material som
återvinns/återanvänds inom verksamheterna och vidare fortsatt avfallsförebyggande
arbete inom verksamheterna som då kan mätas. Förvaltningen förväntas även se över
rutiner för samråd vid fysisk planering samt bygg-och rivningslov samt ta fram
riktlinjer för utformning av god avfallshantering riktat till planhandläggare,
bygglovshandläggare och byggherre. Åtgärderna kommer, utifrån ekonomiskt
utrymme, successivt tas med i nämnders och bolags kommande årsplaner i syfte att
avfallsplanens mål ska vara uppfyllda senast i slutet av 2022.
Planen är tydlig med syfte, målsättningar och förväntningar på respektive
förvaltning/nämnd i enlighet med gällande lagstiftning samt riktlinjer från
naturvårdsverket. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför besluta att ställa sig bakom
förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022..
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