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Dnr KS17/212
Ekerö kommun har tagit del av förslaget till Nationell avfallsplan och
avfallsförebyggande program för 2018-2023 och välkomnar först och främst att
den nationella avfallsplanen och programmet för förebyggande av avfall har
samlats i ett dokument.
Ekerö kommuns uppfattning är att förslaget till nationell avfallsplan och
avfallsförebyggande program är en beskrivning av nuvarande avfallshantering
och avfallsströmmar i Sverige och vilka styrmedel och åtgärder som är
vidtagna, vilket bör innebära att förslaget inte uppfyller alla delar i
avfallsdirektivet.
I Avfallsdirektivet står det att ”Avfallsplanerna ska omfatta en analys av den
nuvarande situationen […] och de åtgärder som ska vidtas för att i
miljöhänseende förbättra sunda förberedelser för återanvändning,
materialåtervinning, återvinning och bortskaffande av avfall samt en
utvärdering av hur planen kommer att bidra till genomförandet av målen och
bestämmelserna i detta direktiv”.
De redan påbörjade åtgärderna som beskrivs i dokumentet har ingen tydlig
koppling till beslutade mål. Det är av stor vikt att uppställda mål och vidtagna
åtgärder ställs i relation till varandra. Dels för att kunna avgöra om det är
möjligt att uppnå de mål som är beslutade med presenterade åtgärder, och dels
för att kunna avgöra om de åtgärder som vidtas är av betydelse för att uppnå
beslutade mål. Det är också av betydelse för att kunna avgöra vilka åtgärder
som bör vara högst prioriterade och för att kunna avgöra om fler åtgärder
behövs för att uppnå ställda mål.
För att kunna utvärdera resultatet av vidtagna åtgärder samt prioritera mellan
åtgärder är det även viktigt att ha ett bra underlag som stöd. Det bör vara en
prioriterad åtgärd att ta fram sådant underlag.
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Tillsyn nämns mycket kortfattat och är koncentrerat på sanktionerna som är en
av följderna om man i tillsynen upptäcker brott mot lagstiftningen. Tillsyn är
effektivt styrmedel för förbättrad avfallshantering och uppströmsarbete vilket
inte nämns. Det tillsynsarbete som bedrivs idag finns inte heller beskrivet trots
att det torde vara både omfattande och bidra till målsättningar inom
avfallsområdet.
För Ekerö kommun

Adam Reuterskiöld
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