Förslag till nya avfallsföreskrifter
Upplands-Bro kommun har tagit fram ett förslag till nya
avfallsföreskrifter som har varit ute på samråd under maj 2017. Inkomna
synpunkter beaktades och en del ändringar föreslås i de nya
avfallsföreskrifterna.
Ett nytt bearbetat förslag till avfallsföreskrifter ställs nu ut för granskning
för allmännhet och vi vill gärna ha era synpunkter på det nya förslaget.
Synpunkter kan lämnas till och med den 4 december 2017.

Varför avfallsföreskrifter?

Matavfallsinsamling

Alla kommuner är skyldiga att ha
avfallsföreskrifter som innehåller de formella
reglerna för kommunens avfallshantering.
I föreskrifterna finns detaljerade
bestämmelser om vilka krav som ställs på
fastighetsägaren vad gäller sortering av avfall,
hämtställen, framkomligheten för sopfordonen
samt hur hämtningen av sopor, slam och latrin
ska gå till och mycket annat.

Matavfallsinsamlingen från hushåll är i stort
sett införd i kommunen men fortfarande finns
en del fastigheter som har tidsbegränsad
dispens. Införande av matavfallsinsamling
från verksamheter pågår och fortsätter under
nästa år.
Insamlingen av matavfall är frivillig
men ska vara obligatorisk för fastigheter där
kommunen driver sin verksamhet.

Varför granskning?

Hämtningsintervall

Enligt miljöbalkens 42 § ska kommunen
samråda med en bred krets av intressenter om
renhållningsordning och därför ställa ut ett
förslag till renhållningsordning för
granskning under minst fyra veckor.

Hämtningar av matavfall från småhus
kommer att vara varannan vecka året runt
med möjlighet att beställa tätare hämtningar
mot särskild avgift.
Hämtningar av grov- och elavfall från
öarna kommer att utföras efter beställning och
överenskommelse med kommunen.

Förändringarna i de nya
avfallsföreskrifterna
För att förbättra läsbarheten har nya
föreskrifterna fått en ny struktur med
betydligt färre paragrafer och en bilaga som
innehåller samlad information om hantering
av olika avfallsfraktioner.

Ansvarsförändringar
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall om
fastighet inte kommer att nyttjas under längre
tid får medges av avfallsansvarig nämnd
istället för bygg- och miljönämnden.

Samhällsbyggnadskontoret
kommun@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
08 - 581 690 00

Tidsplan
Enligt Avfallsförordningen SFS (2001:927)
alla är skyldiga att sortera förpackningar,
tidningar och returpapper ut från sitt
hushållsavfall. Det ska vara obligatoriskt för
fastigheter där kommunen driver sin
verksamhet.

Övriga förändringar
Avstånd för maximal gångväg för
hämtningspersonal ändras från 30 meter till 10
meter med möjlighet till undantag för personer
med särskilda skäl.
Hämtning-betald-säcken för tillfalliga extra
sopor ersätts med vanlig sopsäck som ska
placeras bredvid sopkärl som sedan hämtas
efter förbeställning.
Kommunens översiktskarta indelad i
två hämtningsområden tillkommer till nya
avfallsföreskrifterna i bilaga 2.

Remisstiden pågår från och med 6 november
och sista dagen för att lämna synpunkter är den
4 december 2017.
Förslag till nya avfallsföreskrifter finns att läsa
i kommunhuset i Kungsängen och i biblioteket
i Bro samt på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/avfall
Synpunkter ska skickas till:
kommun@upplands-bro.se eller via post:
Upplands-bro kommun
Samhällsbyggnadskontoret
196 81 KUNGSÄNGEN.
Märk synpunkterna med - TN 17/0147
Efter remisstiden kommer förslaget till
avfallsföreskrifterna att justeras utifrån
inkomna synpunkter. Därefter beräknas de
kunna antas i början av 2018.

Frågor
Utökad valfrihet av tjänster
Möjlighet till varje vecka hämtningar för restoch matavfall mot särskild avgift.
Hämtning av farligt avfall från fastighet
kan beställas mot särskild avgift.

Har ni frågor om förslaget så kan dessa ställas
till Marina Danhill
marina.danhill@upplands-bro.se
telefonnummer: 08-581 696 26

