
 
 
 
 
 

Bilaga 1 Uppfö ljning av avfallsplan 
2014-2020 

  



2 
 

 
Uppföljning av Vaxholms avfallsplan 2014-2020 

 
Arbetet med denna avfallsplan har inte varit så aktivt som vore önskvärt. Arbete med målen har 
utförts, men det har inte funnits tillräckligt med resurser för att möjliggöra ett strukturerat och 
fokuserat arbete för samtliga mål. Kommande avfallsplan behöver förankras tydligare bland 
förvaltningar som normalt inte arbetar med avfallsfrågor och ansvarsfördelningen behöver bli 
tydligare. Handlingsplaner behöver följas upp och stämmas av årligen av ansvarig enhet på 
kommunen för att avfallsplanen ska beaktas i större utsträckning i samtliga verksamheters dagliga 
arbete. Dessa uppföljningar ska baseras på statistik och mätningar. 

☺  Uppnådd  

 Påbörjad, eller på väg att nås 

  Ser ut att inte nås 

 Ej påbörjad 

 
 

1 MÄNNISKAN I CENTRUM Uppföljning av aktiviteter   Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
1.1 

Förbättra förutsättningar för att 
avfallshanteringen beaktas i den 
fysiska planeringen och ta fram 
gemensamma riktlinjer vid ny- och 
ombyggnation 

År 2016 ska 
avfallshanteringen vara en 
del i kommunernas 
planarbete och utgå från 
gemensamma riktlinjer vid 
ny- och om byggnation. 
Riktlinjer ska finnas. 

☺ 

Kommunansvarig tillsatt på 
Roslagsvatten, som sätter fokus på 
och verkar för uppfyllnad av 
målet. Avfallsavdelningen ligger 
med som instans vid remissutskick 
till Roslagsvatten, via checklista.  
 

Aktivitet 
1.2 

Arbetsmiljöproblem vid 
avfallshantering 
ska kartläggas och möjliga 
åtgärder 
genomföras 

År 2016 ska prioriterade 
arbetsmiljöproblem enligt 
kartläggning 2014 vara 
åtgärdade. 

 

Många arbetsproblem är 
åtgärdade på Resarö och Rindö. 
Mycket arbete kvarstår både med 
kartläggning och åtgärder. 

Aktivitet 
1.3 

Besluta om vilka 
insamlingstjänster som 
ska erbjudas i Vaxholm. 

År 2016 ska beslut ha 
tagits om vilka 
insamlingstjänster som 
Vaxholm ska 
tillhandahålla. Tjänsterna 
ska vara anpassade till 
medborgares behov. 

☺ 

I samband med framtagande av ny 
taxa har detta utretts och kommer 
implementeras 2021 

Aktivitet 
1.4 

Framtagande av handlingsplan för 
hur kommunen ska hantera 
problem som uppstår kring ny 
lagstiftning om förbud mot att 
släppa ut toalettavfall från 
fritidsbåtar. 

År 2014 ska det finnas en 
handlingsplan för hur 
kommunen ska hantera 
oklarheter som uppstår 
kring ny lagstiftning om 
förbud mot att släppa ut 
toalettavfall från 
fritidsbåtar. 

☺ 

Utredning klar vid uppföljning 
2015. Blåplanen har följt PBL-
processen och antogs 2017-06.  
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2 KVALITET Uppföljning av aktiviteter  Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
2.1 

Informera och sprid kunskap till 
hushållen om varför avfall ska 
sorteras, och vilken nytta det gör. 

År 2016 ska minst 80 
procent av hushållen ha 
kunskap om varför avfall 
ska sorteras, och vilken 
nytta det gör. Detta 
undersöks genom en 
kundenkät. 

 

I kundundersökningarna som 
gjorts har frågan inte ställts så att 
den följer upp detta mål 

Aktivitet 
2.2 

Ta fram rutiner för 
avfallshantering vid extraordinära 
händelser. 

År 2016 ska det finnas 
rutiner för avfallshantering 
vid extraordinära 
händelser. 

☺ 
Uppnått 2015. 
 

 
 

3 AVFALLETS MÄNGD Uppföljning av aktiviteter  Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
3.1 

Verka för att öka andelen invånare 
som gör medvetna val i syfte att 
minska avfallsmängden. 

År 2016 ska minst 10 
procent fler invånare 
jämfört med 2014 göra 
medvetna val med syfte 
att minska 
avfallsmängden. Detta 
undersöks genom en 
kundenkät. 

 

Enligt kundenkät 2018 var det 
bara 48 % som gör medvetna val 
för att minska avfallsmängden.  
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4 AVFALLETS FARLIGHET Uppföljning av aktivitet  Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
4.1 

Informera hushållen om vad som 
är farligt avfall och var det ska 
lämnas. 

År 2016 ska minst 80 
procent av hushållen ha 
kunskap om vad som är 
farligt avfall och var det 
ska lämnas. Undersöks 
genom en kundenkät. 

 

Kundenkät 2018  
46% anser att de fått bra 
information om farligt avfall och 
var de kan lämna farligt avfall. 

Aktivitet 
4.2 

Undersöka om hushållen anser sig 
ha tillgång till ett tillfredsställande 
insamlingssystem för farligt avfall 
och elavfall. 

År 2016 ska minst 80 
procent av hushållen anse 
sig ha tillgång till ett 
tillfredsställande 
insamlingssystem för 
farligt avfall och elavfall. 
Undersöks genom en 
kundenkät. 

 

Kundenkät 2018 
68% anser sig ha tillgång till bra 
insamlingssystem för farligt avfall 

Aktivitet 
4.3 

Informera företag om vad som är 
farligt avfall och var och hur det 
och övrigt avfall ska lämnas. 

År 2016 ska företag ha fått 
information om vad som 
är farligt avfall och var och 
hur det och övrigt avfall 
ska lämnas. Undersöks 
genom en enkät. 

☺ 

SRMH informerar om detta 
systematiskt som en integrerad 
del av tillsynsbesöket, alla företag 
berörs inte varje år (2015).  

 
 
 

5 ÖKA ÅTERANVÄNDNINGEN Uppföljning av aktivitet  Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
5.1 

Öka medvetenheten om 
återanvändningens fördelar och 
öka andelen invånare som 
bidrar/handlar med begagnade 
varor. 

År 2016 ska minst 80 
procent av invånarna 
uppge att de bidrar med 
begagnade och/eller 
återanvända varor. 
Undersöks genom en 
kundenkät. 

☺ 

Målet är uppnått då 84% uppger 
att de lämnar saker till 
begagnatmarknaden men enbart 
48 % uppger att de köper 
begagnade varor. 
Kundenkät 2018 
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6 ÖKA MATERIALÅTERVINNINGEN Uppföljning av aktivitet  Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
6.1 

Öka materialåtervinningen av 
hushållsavfallet, inklusive biologisk 
behandling av matavfall. (År 2016 
ska minst 50 % 
materialåtervinnas) 

År 2016 ska minst 50 
procent av hushållsavfallet 
materialåtervinnas, 
inklusive biologisk 
behandling av matavfall.  

 

Informationsarbete pågår. 
Återvinning av textilier påbörjad 
på ÅVC. 2017: 39 %. 
Matavfallssortering införd. 
Samtliga kök i måltidsenheten har 
sedan 2017 full källsortering inkl. 
matavfallssortering.  

Aktivitet 
6.2 

Informera om och förbättra 
förutsättningarna till att kunna 
lämna förpackningar och 
returpapper i kommunen 

År 2016 ska högst 15 
procent förpackningar och 
returpapper finnas i säck- 
och kärlavfallet. 
Plockanalys genomförs 
2013. 

 

Plockanalys 2020 visar på att säck- 
och kärlavfallet innehåller ca 34 % 
förpackningar och returpapper.  
 

Aktivitet 
6.3 

Införa insamling och behandling av 
matavfallet från verksamheter 
såsom restauranger, storkök och 
butiker. (Minst 20 % ska sorteras 
ut 2016) 

År 2016 ska minst 20 
procent av matavfallet 
från restauranger, storkök 
och butiker samlas in och 
behandlas biologiskt. 
Detta genom att mängden 
matavfall insamlat från 
verksamheter jämförs 
med den mängd matavfall 
som beräknas uppkomma 
inom kommunen. 

 

Då matavfallet från verksamheter 
inte samlas in separat har vi inga 
värden att räkna på. Flertalet 
verksamheter som inte befinner 
sig i skärgården har 
matavfallsinsamling. 
 

Aktivitet 
6.4 

Införa sortering av hushållens 
matavfall 
för biologisk behandling, inklusive 
hemkompostering.(Minst 40 % ska 
sorteras ur 2016) 

År 2016 ska minst 40 
procent av hushållens 
matavfall sorteras ut för 
biologisk behandling, 
inklusive 
hemkompostering. Detta 
mäts via insamlade 
mängder samt skattning 
av mängden 
hemkomposterat avfall. 

 
2018 sorterades 35 % ut som 
matavfall.1 

Aktivitet 
6.5 

Utreda problematiken kring att 
lämna grovavfall i kommunen och 
förslag på åtgärder ska tas fram. 

Åtgärdsförslag ska vara 
framtagna. ☺ 

Fastighetsnära hämtning har 
införts samt att ÅVC Eriksö ska 
byggas om med möjlighet för 
återbruk. 
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7 ENERGIUTVINNING 
Uppföljning av aktivitet 

  

Aktivitet 
7.1 

Ta fram en åtgärdsplan för 
kvalitetssäkring av avfall till 
förbränning och rötning. 

År 2016 ska det finnas en 
åtgärdsplan för 
kvalitetssäkring av avfall till 
förbränning och rötning. ☺ 

Rutiner finns för 
avvikelsehantering samt 
mottagningskontroller. Vi 
tolkar detta delmål som att det 
enbart rör säck- och kärlavfall. 
 

Aktivitet 
7.2 

Minska andelen avfall som inte är 
brännbart i säck- och kärlavfallet. 

År 2016 får det finnas högst 
5 procent i säck- och 
kärlavfallet som inte räknas 
som brännbart avfall. 
Plockanalys genomförs 
2013, uppföljning sker 2016. 

☺ 
Plockanalys 2020 visade på att 
3,4 % var ej brännbart. 

Aktivitet 
7.3 

Säkerställa behandling av 
matavfall med biogasproduktion. 

År 2016 ska behandling av 
matavfall med 
biogasproduktion vara 
säkerställd. 

☺ 
Uppnått i och med införandet 
av matavfallsinsamling år 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


