Bilaga 6 Uppföljning av föregående avfallsplan från år 2010
Detta är en uppföljning och utvärdering av föregående avfallsplan och avser utveckling till och med 2014. Källa: Statistik från Sigtuna kommun
och Avfall Web.
Målområde 1 Resusrshushållning
Status målåret Kommentar
Aktuellt att arbeta
2014
mer med
1.1. Den totala mängden hushållsavfall per invånare i Sigtuna
Mängden hushållsavfall har Förslag till nationellt

kommun skall inte öka till år 2014 jämfört med år 2009.
minskat med ca 19 %, från
miljömål.
580 till 468 kg per invånare.
1.2. År 2014 ska andelen människor som uppger att de medvetet
42 % tänker på det i ganska Nationellt ett

väljer att konsumera på ett sådant sätt att de ger upphov till mindre
hög eller mycket hög
prioriterat område
avfall ha ökat.
utsträckning, enligt enkät
våren 2013. Frågan ställd en
gång.
1.3. År 2014 ska mängden mat som kasseras inom storkök i
Då uppgifter om mängden
Nationellt miljömål,

kommunens verksamheter ha minskat med 20 procent jämfört med
kasserad mat år 2010
förslag till nytt
år 2010.
saknas, finns inte möjlighet etappmål.
att jämföra. Mätningar har
utförts under år 2014.
Erfarenheter från andra
kommuner visar att
matsvinnet kan minska
drastiskt när problemet
uppmärksammas.
1.4. År 2012 ska alla kommunens verksamheter ha rutiner för
År 2014 hade 55 st av
Kommunen anser att

källsortering av matavfall, förpackningar, tidningar och farligt
kommunens verksamheter
det är viktigt att vara
avfall.
någon form av sortering.
ett gott föredöme i
Alla har dock inte behov av frågan.
källsortering enligt
målbeskrivning.
1.5. År 2014 ska minst 50 % av matavfallet från hushåll,
Andelen matavfall som
Nationellt miljömål

restauranger, storkök och butiker tas omhand så att biogas
sorteras ut från villornas
produceras och så att växtnäringen kan utnyttjas.
avfall är ca 76 % och
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1.6. År 2014 ska minst 50 % av hushållsavfallet återvinnas genom
materialåtervinning eller biologisk behandling.

1.7. År 2014 ska högst 15 % förpackningar och returpapper finnas i
säck- och kärlavfallet relaterat till mängden brännbart avfall
exklusive matavfall.
1.8. År 2014 ska minst 95 % av fosforföreningarna i avlopp
återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till
åkermark. Ett system för spridning av slam från enskilda avlopp på
åkermark i närområdet ska testas.

2.1. Mängden utsorterat farligt avfall från hushåll ska minst

Status målåret
2014







Kommentar
motsvarande från lägenheter
är ca 56 %. Alla större
verksamheter har
utsortering. Under
förutsättning att
verksamheterna sorterar ut
matavfall i tillräcklig
omfattning, bedöms målet
vara uppnått. Se även figur
efter tabellen.
År 2014 återvanns 30% av
hushållsavfallet genom
materialåtervinning eller
biologisk behandling.
34-41 % förpackningar och
tidningar i behållare för
brännbart avfall enligt
plockanalys år 2014
År 2014 användes 46% som
gödselmedel på åkermark.
Resterande andel användes
huvudsakligen som
växtnäringsskikt på deponi
vid sluttäckning och en
mindre del till
jordtillverkning.
Testförsöket med spridning
av slam i närområdet har
inte genomförts.
Mängden farligt under

Aktuellt att arbeta
mer med

Nationellt miljömål,
förslag till nytt
etappmål.

Behov av
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motsvara 3,5 kg per invånare år 2014. Det ska inte finnas farligt
avfall i kärl- och säckavfallet.

2.2. Vid varje mättillfälle ska minst 95 % av hushållen ha kunskap
om vad som är farligt avfall och hur det ska sorteras.

2.3 År 2014 ska samtliga anmälnings- och tillståndspliktiga
miljöfarliga verksamheter, samt alla mindre miljöfarliga
verksamheter med fasta årliga tillsynsavgifter, ha haft tillsyn på sin
hantering av farligt avfall med syftet att samtliga verksamheter ska
ha god hantering av sitt farliga avfall.

Status målåret
2014




Kommentar
kommunalt ansvar var 2,6
kg/person år 2014. Mängden
farligt avfall inklusive
elavfall och batterier var
13,82 kg/person. Enligt
plockanalys gjord år 2014
kastas 10-80 gram farligt
avfall (inklusive elavfall och
batterier) per hushåll och
vecka i restavfallet. Det
motsvarar ca 8 1 % av allt
farligt avfall som kunderna
gör sig av med, exklusive
sådant avfall som slängs i
avlopp.
84% tycker att de är
tillräckligt informerade om
var de kan lämna sitt farliga
avfall. 7 procent tycker inte
att de är tillräckligt
informerade. Enligt enkät
2013.
Kontroll av
verksamheternas hantering
av farligt avfall ingår ofta
som en del av den ordinarie
tillsynen.
Tillsynsmyndigheten har

Aktuellt att arbeta
mer med
information finns.

1

13,82 kg x 2,1 personer per hushåll dividerat med 52 veckor = 0,558 kg per hushåll och vecka. Enligt plockanalysen finns ca 0,08 kg farligt avfall per hushåll och vecka i
restavfall från villor och 0,01 kg per hushåll och vecka i restavfall från lägenheter. Genomsnitt 0,045 kg per hushåll och vecka. 0,045/0,558= 8 %.
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2.4. Utsläppen av fossil koldioxid från de sopbilar som hämtar
hushållsavfall ska ha minskat år 2014 jämfört med år 2009.

Status målåret
2014



3.1. Vid varje mättillfälle ska 90 % av hushållen vara nöjda med
kommunens insamling av hushållsavfall.



3.2. Vid varje mättillfälle ska 90 % av hushållen vara nöjda med sitt
insamlingssystem för farligt avfall.



3.3. Nedskräpningen utomhus på platser som allmänheten har
tillträde till har minskat år 2014 med 50 % jämfört med år 2010.

Kommentar

Aktuellt att arbeta
mer med

dock inga system för att
följa upp exakt vilka frågor
som avhandlats vid de olika
tillsynsbesöken.
Krav enligt upphandling av
ny entreprenad, med start
sep 2014.
81 procent svarar då att de är
nöjda med hur
avfallshanteringen fungerar i
kommunen, enligt enkät
2013.
Det är 79 procent som är
nöjda med hur det fungerar
att bli av med sitt farliga
avfall, enligt enkät 2013.
Cirka 7 procent är missnöjda.
Detta är en förbättring
jämfört med förra
enkätundersökningen.
Ingen mätning har gjorts.
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Figur 1

Mängden matavfall som samlas in och skickas till biologisk behandling har ökat från år 2009 till år 2012 och därefter varit i stort
sett konstant.

5

