
 

 

 

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.) 


