Program för avfall 2019 - 2028

Bilaga 7

Hur vi tagit fram programmet och strategin för avfall
Arbetet med ett ta fram en ny plan som skulle ersätta
avfallsplanen från 2005 pågick från 2015 till 2017.

1. Organisation
Styrgruppen bestod av tekniske chefen, avfallschefen,
samhällsbyggnadschefen samt miljöchefen.
Styrgruppen utsåg en arbetsgrupp och en
referensgrupp.
Arbetsgruppen bestod av två tjänstemän från Teknisk
förvaltning; Avfall Återvinning, och två tjänstemän
från förvaltningen Samhällsbyggnad; en från Miljö
och Hälsa och en från Plan och Bygg.
Referensgruppen bestod av fyra politiker;
ordförande(MP) och en ordinarie ledamot(C) i Miljöoch Samhällsnämnden samt ordförande(V) och en
ordinarie ledamot(C) i Utförarstyrelsen.

2. Förutsättningar utifrån
lagstiftning och kommunens
styrmodell
Enligt miljöbalken är kommunerna skyldiga att
upprätta avfallsplaner och Naturvårdsverket meddelar
föreskrifter om vad den kommunala avfallsplanen får
innehålla. Under 2016 arbetade Naturvårdsverket
fram nya föreskrifter som började gälla 2017. Det
innebar att också Östersunds kommuns plan fick en
delvis ny inriktning under arbetets gång.
Under planarbetet omarbetade även kommunen sin styrmodell vilket också inverkade på
planens utformning.

3. Omvärldsbevakning
Arbetsgruppen tog del av åtskilliga avfallsplaner från olika delar av landet samt Avfalls
Sveriges Handbok i kommunal avfallsplanering.
Under 2015 företog arbetsgruppen och referensgruppen två studieresor. I maj 2016 åkte de till
Härnösand för att titta på deras insamling med fyrfackskärl och deras planer på en torrrötningsanläggning för biogasproduktion. I augusti 2016 åkte de till Mälardalen för att titta
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djupbehållare i Stockholms förorter och innerstad
fyrfacksinsamling, optisk sortering och en ny återvinningscentral i Södertälje
fragmenteringsanläggningen i Huddinge
optisk sortering och återvinningscentral med återbruksgalleria i Eskilstuna
biogasanläggningen i Västerås

4. Dialog med medborgare
Under några evenemang fanns representanter för arbetsgruppen och referensgruppen på plats
för att möta människor och prata om avfallshantering och den kommande avfallsplanen.




September 2015: En torgdag under den europeiska trafikantveckan
Oktober 2015: Återbruksdag på Återvinningscentralen i Odenskog
Augusti 2016: Mässan Fastighet 2016 för ägare till flerbostadshus

Under evenemangen hösten 2016 delades också en enkät ut och den fanns också tillgänglig på
ostersund.se Syftet med enkäten var att kartlägga medborgares attityder och vanor.

5. Utställning
Styrdokumenten (Program för avfall, Strategi för avfall samt Lokala föreskrifter om avfall)
ställdes ut för granskning under tiden 16 oktober till 13 november 2017. Handlingarna ställdes
ut genom publicering på ostersund.se där alla dokument fanns tillgängliga under
granskningstiden. Annons om utställningen av styrdokumenten var införd i lokaltidningarna
lördag den 14 oktober. Huvuddokumenten fanns tillgängliga i rådhusets reception och på
Östersunds bibliotek under granskningstiden. Information om styrdokumenten var utställd på
kommunens medarbetardagar 26 - 31 oktober. Handlingarna sändes också till berörda
sakägare, myndigheter, politiska partier, organisationer och kommunala förvaltningar.
Under utställningstiden fördes ett ”runda bords-samtal” med Lundstams och en ”återbruksdag” arrangerades på återvinningscentralen i Odenskog.
Eftersom de politiska partierna upplevde att de ej fått ta del av remissen under hösten 2017
ställdes styrdokumenten åter ut under tiden 10 mars till 8 april 2018. Styrdokumenten ställdes
ut genom publicering på ostersund.se där alla dokument fanns tillgängliga under
granskningstiden. Annons om utställningen av styrdokumenten var införd i lokaltidningarna
lördag den 10 mars. Huvuddokumenten fanns tillgängliga i rådhusets reception och på
Östersunds bibliotek under granskningstiden. Handlingarna sändes till berörda sakägare,
myndigheter, politiska partier, organisationer och kommunala förvaltningar.
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