
Bilaga 7 Samra dsredogo relse 



1 Samråd och remiss 
Innan kommunen antar renhållningsordningen (avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering) ska 

kommunen, enligt 15 kap 42 § miljöbalken: 

• på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och 

myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och 

• ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor. 

Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens början. 

Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom 

vilken tid och till vem som synpunkter ska lämnas. 

Enligt 15 kap 43 § miljöbalken ska kommunen när den antar renhållningsordningen ta hänsyn till de 

synpunkter som har kommit fram i samrådet.  

Denna bilaga utgör en redogörelse över hur samråd har genomförts och hur inkomna synpunkter har 

hanterats i samband med upprättande av avfallsplanen för Vaxholms stad.  

1.1 Samråd – genomförande 

De övergripande målområdena formulerades i ett tidigt skede och beslut om att anta dem fattades 

samtidigt som Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 

avfallsplan 2019-03-21. Vaxholms stad gav därefter Roslagsvatten i uppdrag att ta fram ett förslag till 

avfallsplan.  

Roslagsvatten tog i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen under våren 2020 fram ett förslag till 

avfallsplan. Förslaget remitterades till kommunen som inkom med synpunkter. Samtliga synpunkter 

besvarades och vissa ändringar av texterna gjordes. En ny version av avfallsplanen togs fram och 

Kommunstyrelsen fattade i juni 2020 beslut om att ställa ut förslaget till plan för allmänheten.  

1.2 Kungörande och utställning 

Beslut om utställning fattades av Kommunstyrelsen 2020-06-04 och förslaget ställdes därefter ut för 

allmänhetens granskning under perioden 2020-07-06 till 2020-08-24. Under utställningsperioden 

fanns avfallsplanen tillgänglig för nedladdning på kommunens respektive Roslagsvattens webbplats. 

Avfallsplanen fanns också tillgänglig i kommunhusets entré och på Vaxholms stadsbibliotek.  

1.3 Samråd med Länsstyrelsen 

Enligt NFS 2020:6 ska Undersökningssamråd enligt miljöbalkens 6 kap 6 § ska hållas med 

Länsstyrelsen. Undersökningssamråd genomfördes 2020-06-12. Eftersom avfallsplanen i detta skede 

var redo för utställning omfattade mötet även samråd enligt 15 kap 42 § (se inledande stycke ovan).  

Länsstyrelsen konstaterade vid samrådet att Roslagsvatten följt gällande regler och riktlinjer i 

bedömningen om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen konstaterar också att Roslagsvatten 

bedömt att den nya avfallsplanen i Vaxholm respektive Österåker inte innebär betydande 

miljöpåverkan. Kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan om betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsens yttrande från 2020-08-11 finns längst bak i denna bilaga. 

 



1.4 Remissinstanser 

Följande aktörer fick förslaget till avfallsplan på remiss: 

• Länsstyrelsen i Stockholms län 

• Statens fastighetsverk 

• Trafikförvaltningen SLL 

• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

• Naturskyddsföreningen 

• Företagarföreningen 

• Villaägarföreningen 

• Kommunens förvaltningar 

• Kanalen, Mitt i Södra Roslagen, Skärgården 

1.5 Remissvar 

Synpunkter har inkommit från följande externa aktörer:  

• Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) 

• Statens fastighetsverk 

• Naturskyddsföreningen 

Synpunkterna finns i sin helhet sist i denna bilaga. 

Dessutom har kommunledningskontoret inkommit med ett yttrande där synpunkter inhämtats från 

stadsbyggnadsförvaltningen, bygglov, planenheten, tekniska enheten, fastighetsenheten och 

kommunledningskontoret. I yttrandet förs önskemål fram om att kommunen ska få möjlighet att 

granska planen innan den går till politiskt antagande.  

Yttrandet återges i sin helhet sist i denna bilaga.  

1.6 Förändringar efter utställning och samråd 

1.6.1 Synpunkter från SRMH 

Synpunkter från SRMH ledde till förändringar av målformuleringen om nedlagda deponier. Mål 4.4 

(Alla deponier som kommunen har tillsyn över ska vara inventerade och riskklassade) ströks i sin 

helhet och åtgärder i handlingsplanen för mål 4.5 formulerades om enligt förslag som tagits fram av 

kommunens hållbarhetsenhet i samarbete med SRMH. Målnumreringen avser utställningsversionen 

av avfallsplanen.  

1.6.2 Synpunkter från Statens fastighetsverk 

Statens fastighetsverk (SFV) anser att planen är väl genomarbetad och stödjer förslaget till 

avfallsplan. SFV ser positivt på de förslag som berör SFV i egenskap av fastighetsägare. SFV förde inte 

fram några synpunkter som ledde till förändringar av avfallsplanen.  

1.6.3 Synpunkter från Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen efterfrågar en tydligare koppling mellan de åtgärder som ska genomföras 

inom avfallsplanen.  Eftersom handlingsplanen kommer att lyftas ut ur avfallsplanen görs dock inga 



justeringar inför antagandet av planen. En översyn kan i stället göras då handlingsplanen ska 

revideras.  

Naturskyddsföreningen har som förslag att hantering av trädgårdsavfall flyttas till annan plats för att 

avlasta återvinningscentralen på Eriksövägen, exempelvis till värmeverket på Kullö. Det är ett 

intressant förslag som kan komma att undersökas.  

Naturskyddsföreningen efterlyser en risk- eller sårbarhetsanalys och en prioritetsklassning. En 

översiktlig prioritetsklassning finns i handlingsplanen i och med att tidpunkt för att genomföra 

åtgärder redovisas. När det gäller risk- och sårbarhetsanalys kan avfallsplanen eventuellt 

kompletteras med en sådan vid första revidering.  

De synpunkter som Naturskyddsföreningen förde fram angående nedlagda deponier medförde en 

förnyad genomgång och uppgifter hämtades in från Länsstyrelsens EBH-stöd.  

Svar på Naturskyddsföreningens synpunkter:  

• Felaktig fastighetsbeteckningen har uppdaterats enligt motsvarande information i EBH-

stödet. 

• Det finns behov av att bedriva tillsyn på nedlagda deponier i Vaxholm genom att ställa krav 

på markägare att genomföra provtagning och därefter eventuella åtgärder.  

SRMH har inte haft tillräckliga resurser för detta arbete. Under hösten 2020 planeras detta 

arbete att tas upp igen. 

• Tabellen har kompletterats med den information som är känd i dagsläget (svar på synpunkt 

angående år då deponierna lades ner.) 

• En inventering och översiktlig miljöriskklassning genomfördes 1993. Därefter har visst arbete 

skett enligt information i EBH-stödet samt i tabell 1 i bilaga 5. 

• En avstämning har gjorts mot informationen i EBH-stödet under oktober 2020 och bilaga 5 är 

uppdaterad (svar på synpunkt om alla deponier ingår i tabellen).  

1.6.4 Yttrande från kommunledningskontoret 

Yttrandet och synpunkter som har lämnats separat har lett till att följande mål har tagits bort ur 

avfallsplanen (numreringen avser utställningsversionen av avfallsplanen): 

• Mål 1.6 - användningen av engångsartiklar ska minimeras 

• Mål 5.4 - Nedskräpningen ska minska 

• Mål 5.5 – Krav ska ställas på redovisning av hantering av avfall vid rivnings- och bygglov 

Följande mål har formulerats om (målnumreringen avser utställningsversionen): 

Mål nr Tidigare formulering Ny formulering 

1.7 Avfall från kommunens verksamheter 
ska minska med 40 % per 
heltidsanställd. 

Avfall från kommunala verksamheter ska 
minska.  

1.8 En plan för ökad lokal hantering av 
massor tas fram. 

Kommunen ska arbeta för att öka lokal 
användning av massor.  

2.3 Matsvinnet från de kommunala 
verksamheterna ska minska till 
maximalt 20 gram per serverad 
portion. 

Matsvinnet från de kommunala skolorna och 
förskolorna ska vara maximalt 20 gram per 
serverad portion.  



4.3 Hanteringen av snö från 
vinterväghållningen ska ske på ett 
miljösäkert sätt.  

Upplag av snö från vinterväghållningen ska ske 
på ett miljösäkert sätt. 

5.2 Invånarnas och verksamhetsutövarnas 
kunskap om hur utsläpp av 
mikroplaster kan undvikas ska öka.  

Invånarnas och verksamhetsutövarnas kunskap 
om hur uppkomst av mikroplaster kan undvikas 
ska öka. 

5.3 Kommunen ska säkerställa att 
kustlinjen och vattendrag på 
kommunal mark städas regelbundet.  

Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete med 
att minska och förebygga nedskräpning på land 
och längs kustlinjen.  

6.6 Avfallshanteringen ska vara en 
självklar del av den kommunala 
planeringen och en långsiktigt hållbar 
infrastruktur för avfallsflöden, 
återbruk och återvinning ska säkras.  

Avfallshanteringen ska vara en självklar del av 
den kommunala planeringen. 

 

Utöver detta har texter justerats enligt kommunledningskontorets förslag i följande dokument: 

• Inledning  

• Vision och mål 

• Bilaga 2 - Nulägesbeskrivning 

• Bilaga 3 – Framtida insamlingssystem och avfallsmängder 

• Bilaga 4 – Styrmedel 

• Bilaga 5 – Nedlagda deponier 

• Handlingsplanen (som också utgår ur själva avfallsplanen) 

1.6.5 Länsstyrelsens yttrande 

I sitt yttrande hänvisar Länsstyrelsen till NFS 2020:6 som trädde ikraft 1 augusti 2020. Eftersom 

avfallsplanen togs fram och samråd hölls innan detta datum har avfallsplanens arbete utgått från NFS 

2017:2, som gällde fram till 1 augusti 2020. Detta har även diskuterats med Länsstyrelsen, som 

menar att yttrandet är generellt och innehåller synpunkter att ta hänsyn till inför kommande 

revideringar. Länsstyrelsens yttrande har därmed inte lett till några förändringar i avfallsplanen.  

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE  

 
 
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 
 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 
 

 
Postadress 
183 80 Täby 
 

Växel 
08-578 663 00 
 

 
Hemsida 
www.srmh.se  
 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 

 
 

 

Dnr: SRMH-2020-1607.5519 2020-08-31 
   
Susanne Backlund 
Inspektör 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

 

 

Remiss - Övrig remiss - Avfallsplan för Vaxholms stad 
2021-2030 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att tillstyrka förslag 
till Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2030 men med beaktande av följande 
synpunkt: 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är en tillsynsmyndighet och 
kontorets verksamhet utgår från lagstadgad beslutad behovsutredning och 
tillsynsplan antagna av nämnden. Avfallsplanen kan inte i detalj ange vad 
nämnden ska göra eftersom detta måste bestämmas av nämnden själv.  

Sammanfattning 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (hädanefter förkortad SRMHN) 
har mottagit remiss för Avfallsplan för Vaxholms stad/Roslagsvatten 2021-
2030.  

Kontoret har granskat avfallsplanen och har synpunkter på handlingsplanen 
avseende ”Målområde 4 – Kretslopp ska vara giftfria” där SRMHN är angiven 
som ansvarig för flera åtgärder/aktiviteter vad gäller deponier.  

SRMHN är en tillsynsmyndighet. Avfallsplanen kan inte i detalj ange vad 
SRMHN ska göra eftersom detta måste bestämmas av SRMHN. 

I övrigt har kontoret inga synpunkter. 

Beskrivning av ärendet 

En avfallsplan är ett viktigt styrdokument som ska visa riktningen för arbetet 
inom avfallsområdet i kommunen. Avfallsplanen riktar sig till alla som bor och 
verkar i kommunen. Syftet med en avfallsplan är att minska mängden avfall 
och avfallets miljöpåverkan vilket leder mot ett hållbart samhälle. 

Avfallsplanen består av tre delar: 

- Del 1 är en inledning som bland annat inkluderar syfte, organisation och 
ansvar.  

- Del 2 beskriver de sex olika målområdena för avfallshanteringen. Målens 
syfte är att material ska cirkulera genom återanvändning av produkter och 
återvinning av material, och att avfallsmängden ska minska. 

Beslutsdatum: 2020-09-21 Dnr: SRMH-2020-1607.5519



2(2) 

Dnr: SRMH-2020-1607.5519
- Del 3 är handlingsplanen där aktiviteter för respektive mål finns beskrivna 

med vem eller vilka som är ansvariga, tidplan för åtgärder och vilka 
resurser som behövs för olika åtgärder. 

- Till avfallsplanen hör 8 st bilagor. 

Kontoret har efter granskning av avfallsplanen följande synpunkter: 

I handlingsplanen (del 3) ”Målområde 4 – Kretslopp ska vara giftfria”, anges 
att SRMHN är ansvarig för vissa mål samt ansvarig för genomförande, 
samordning och uppföljning av åtgärder. Vidare anges att nämnden tillsätter 
resurser efter behov och prioriteringar.  

SRMHN har tillsynsansvaret för förorenade områden, inklusive deponier, men 
det innebär inte att SRMHN ansvarar för exempelvis undersökningar. SRMHN 
kan dock ställa krav på ansvariga att utföra undersökningar och vidta 
åtgärder.  

Deponier finns med i SRMHN:s behovsutredning och tillsynsplan.  

SRMHN är en tillsynsmyndighet och kontorets verksamhet utgår från 
lagstadgad beslutad behovsutredning och tillsynsplan antagna av nämnden. 
Uppföljning sker också i nämnden.  

SRMHN anser givetvis att arbete med deponier är mycket viktigt. Däremot 
kan inte avfallsplanen i detalj ange vad SRMHN ska göra eftersom detta 
måste bestämmas av nämnden själv.  

Ovan nämnda synpunkter lyftes av kontoret i januari 2020 i samband med att 
Roslagsvatten skickade en ”förremiss”, men skrivningen är fortfarande 
densamma. 

I övrigt har kontoret inga synpunkter.  

Vissa redaktionella synpunkter har kontoret kommunicerat med Roslagsvatten 
och tas därför inte upp i detta tjänsteutlåtande. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Kontoret anser efter granskning av utställningsversion att Avfallsplan för 
Vaxholms stad 2021-2030” kan tillstyrkas, men med beaktande av att SRMHN 
är en tillsynsmyndighet vars verksamhet och budget styrs av lagstadgat 
beslutad behovsutredning och tillsynsplan. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Susanne Backlund 

 

Bilagor:   Utställningsversion av avfallsplan 2021-2030 
    

Expedieras till:   Vaxholms stad 

  Roslagsvatten   



Beslutsdatum: 2020-09-21 Dnr: SRMH-2020-1607.5519







 

 

 

Förslag till Avfallsplan 2021-2030, synpunkter 

 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av rubricerade förslag till avfallsplan och lämnar härmed 

sina synpunkter. 

Naturskyddsföreningen välkomnar den nya avfallsplanen som på ett systematiskt sätt presenterar åtgärder 

för att nå målen för avfallshanteringen i Vaxholm. Vi är positiva till att avfallsfrågorna behandlas ur flera 

olika perspektiv. Detta återspeglas av de många bilagorna, som dock ger en något splittrad bild då 

beskrivning av mål, åtgärder och uppföljning återfinns på olika ställen. 

Det övergripande målet i avfallsplanen från 2013 var: ”År 2020 ska avfallshanteringen i Vaxholms kommun 

vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga 

resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett 

miljöproblem.” Detta mål är långt ifrån uppfyllt, trots att en hel del av delmålen har fått ”grön gubbe”. Det 

är tydligt att det var ett stort glapp mellan genomförandet av många av åtgärderna och deras betydelse för 

möjligheten att nå det övergripande målet. 

I den nya avfallsplanen är målet istället uppdelat på sex mer konkreta och mätbara delmål. Detta, 

tillsammans med att uppföljning kommer att utföras 2022 och 2026, kommer förhoppningsvis att leda till 

en bättre måluppfyllelse. 

Däremot borde kopplingen mellan olika åtgärder framgå tydligare, då vissa åtgärder är tänkta att ha en 

faktisk effekt på avfallssituationen, medan andra är tänkta att mäta effekterna. Den senare typen av åtgärd 

är således beroende av att den första blir genomförd. 

I planen nämns på ett par ställen att återvinningscentralen (ÅVC) vid Eriksö planeras att byggas ut. Hur 

den utbyggda ÅVC:n ska vara utformad och när den beräknas vara klar framgår inte. 

Naturskyddsföreningen kan dock konstatera att den nuvarande utformningen av ÅVC:n är bristfällig. Om 

dessutom nya fraktioner ska introduceras riskerar funktionen hos ÅVC:n att ytterligare försämras vilket 

kan befaras motverka flera av planens delmål. 

En åtminstone tillfällig dellösning kunde vara att flytta hanteringen av trädgårdsavfall till en annan plats, 

förslagsvis vid närvärmeverket på Kullö, då materialet i så fall där kunde omvandlas till flis och 

komposteras eller komma värmeverket till nytta, utan transporter. 

I bilaga 5 listas nedlagda deponier. Naturskyddsföreningen kan konstatera att den i princip är identisk med 

motsvarande tabell i avfallsplanen från 2013 (inklusive felaktig fastighetsbeteckning för Rindö 3:225), dvs 

ingenting har hänt i denna fråga. Vi hävdar liksom då att året när de olika deponierna lades ner är en 

relevant uppgift att tillföra tabellen. Det verkar från tabellen som att objekten redan har inventerats 

eftersom de tilldelats en riskklass. Enligt Länsstyrelsen är dock inget av dessa objekt inventerade. 

Naturskyddsföreningen är också lite undrande till om samtliga nedlagda deponier i kommunen verkligen 

har identifierats i denna lista. 



 

Planen innehåller många delmål vilka om de uppfylls kommer att leda till ett väsentligt steg mot 

minskande avfallsmängder och förbättrad avfallshantering. Det kan dock finnas många hinder på vägen 

och Naturskyddsföreningen efterlyser en sårbarhets- eller riskanalys som kan belysa behov av 

förebyggande åtgärder. Det skulle också behövas någon form av prioritetsklassning. 

Vaxholm 1/9 2020 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

 

Jan Holmbäck (ordf.) 









Yttrande
 

1 (1)

Datum
2020-08-11
 

Beteckning
566-46586-2020
 

Enheten för miljöskydd
Fredrik Stohm Kronfeld

Roslagsvatten
Dennis.Olsson@roslagsvatten.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Undersökningssamråd, Vaxholms kommun 
Länsstyrelsen roll i den kommunala avfallsplaneringen är bl.a. att verka för att 
kommunerna fokuserar på åtgärder som bidrar till att nå de nationella målen inom 
avfallsområdet. Länsstyrelsen ska även verka för att planen får det innehåll som 
krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall och att vi sedan får de 
uppgifter som enligt 22 och 23 §§ samma föreskrift ska kunna lämnas ut på 
begäran till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen anser att avfallsplanen i huvudsak är väl utförd med relevant 
innehåll. Miljöbedömningen kan dock i större utsträckning kopplas till de globala 
miljömålen för att säkerställa att dessa kommer att efterlevas.
Ett av syftena med de nya EU direktiven på avfallsområdet är främjandet av 
Cirkulär ekonomi, och det bör tydligt framgå att bolagets verksamhet främjar 
Cirkulär ekonomi. 
Vidare anser Länsstyrelsen att avfallsplanen även bör omfatta en bedömning av 
framtida avfallsflöden samt de insamlingssystem och anläggningar som behövs 
för att genomföra planen. Således bör även miljöbedömningen utgå från de 
konsekvenser insamlingssystemet och anläggningarna får. Miljöbedömningen ska 
även innehålla konsekvenser av åtgärder och styrmedel som enligt NFS 2020:6 4-
9 § ska finnas med i en avfallsplan.
Avfallsplanen bör även innehålla information om;

 Hur schakt- och avfallsmassor bör hanteras i kommunen. Hantering av så 
kallat sulfidberg bör också ingå i miljöbedömningen.

 Hur arbete med förorenad mark/område sker samt hantering av bygg och 
rivningsavfall, nedskräpning och illegal/otillåten verksamhet i naturen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av t.f. miljöskyddschef Lars Åkerblad med miljöhandläggare 
Fredrik Stohm Kronfeld som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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