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Den tidigare avfallsplanen för Östhammars kommun (Avfallsplan
Östhammars kommun, 2011-03-03) innehåll sex stycken avfallsmål inom
följande områden:


Farligt avfall



Minska mängden hushållsavfall



Matavfall



Slam och latrin

Flera av målen i avfallsplanen kan i praktiken betraktas som åtgärder och i
planen ges exempel på tänkbara aktiviteter men planen innehåller inte någon
handlingsplan med åtgärder.
I denna bilaga till Östhammars kommuns avfallsplan presenteras resultatet
av en översiktlig uppföljning av målen i tidigare avfallsplan. Bedömningen
måluppfyllelsen har gjorts baserat på uppgifter från intervju med
avfallschefen i kommunen i juni 2021.
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1 Resultat av uppföljning
Farligt avfall
Mål: Eventuellt farligt avfall i hushållsavfallet utsorteras i
enlighet med rutin vid Väddika.
Plockanalyser för kontroll och dokumentation av utsorterad mängd avsågs
göras fram till 2015.

Rutin för utsortering av farligt avfall ur inkommande avfall vid Väddika
avfallsanläggning saknas. I den mån utsortering av farligt avfall ur avfallet
sker så görs det vid enkla plockanalyser av avfall som kommer in till
anläggningen, exempelvis med fokus på ljuskällor och batterier.
Bedömning: Målet bedöms vara delvis uppfyllt, eftersom plockanalyser genomförs
för att ha kontroll på hur förekomsten av farligt avfall utvecklas över tid.

Minska mängden hushållsavfall
Mål: År 2015 är mängden hushållsavfall 10 % lägre per invånare
jämfört med år 2008.
Med hushållsavfall avsågs mängden hushållsavfall som omlastades på
Väddika avfallsanläggning. I planen nämns möjliga aktiviteter såsom
information, samråd med producenterna för att förbättra
insamlingssystemen för producentansvarsavfall och införande av
matavfallsinsamling.

Inget aktivt arbete för att minska mängden inkommande avfall inom
kommunalt ansvar till Väddika avfallsanläggning finns dokumenterat.
År 2015 infördes obligatorisk matavfallsinsamling.
Information till hushållen om vikten av utsortering av förpackningar har skett.
Mängden inkommande restavfall till förbränning som passerar Väddika
avfallsanläggning har legat på nivån 6 000 ton/år under åren fram till 2015
då matavfallsinsamling infördes. Därefter har mängden minskat med ca 25 %
jämfört med tiden före införande av matavfallsinsamling.
Bedömning: Målet bedöms vara uppfyllt.
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Matavfall
Mål: En utredning avseende möjligheten att samla in matavfall
för central behandling genomförs under 2011.
Målsättningen med utredningen var att inför kommande
entreprenadupphandling införa lämplig behandlingsmetod för det
organiska avfallet.

Utredning om matavfall saknas.
Matavfallsinsamling infördes 2015 för villor, flerfamiljshus, fritidshus och
verksamheter. Fritidshus på öar omfattas inte. Systemet är inte heller fullt
utbyggt hos flerbostadshus och verksamheter.
Bedömning: Målet bedöms vara uppfyllt genom att matavfallsinsamling har
införts, även om inte samtliga hushåll och verksamheter är anslutna.

Mål: År 2015 hemkomposterar 10 % av invånarna.
Möjliga aktiviteter som nämns i avfallsplanen är information och
erbjudande om månadshämtning vid hemkompostering av matavfall. I
planen nämns även att antalet anmälda hemkomposter avsågs följas upp.

Frågan har tidigare drivits inom kommunen.
Hemkompostering har svagt ökat under senaste femårsperioden. 2015 var
det 1024 hushåll som hemkomposterade och under 2021 var det 1062
hushåll.
Ca 5 % av hushållen hemkomposterar.
Bedömning: Målet är inte längre relevant, eftersom inriktningen nu är att
matavfall ska samlas in och användas som råvara vid produktion av biogas
för fordonsdrift, som ett led i arbetet för att minska klimatpåverkan.

Slam och latrin
Mål: Antalet abonnemang för latrinhämtning ska minskas med
25 % från 2008 års nivå till 2015 och med 50 % till 2018.
Möjliga aktiviteter som nämns i avfallsplanen är taxestyrning, krav i
renhållningsordningen och information om alternativa torrtoaletter.
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Latrinhämtning sker främst från fritidshus men även från vissa typer av
kommunal verksamhet såsom badplatser och fritidsområden. Inga åtgärder i
frågan har vidtagits förutom att styra med höjd taxa för latrinhämtning. I
dagsläget sker latrinhämtning från 208 abonnenter. År 2015 fanns det 298
abonnenter. Äldre statistik är inte tillgänglig.
Bedömning: Komplett underlag för att göra en slutlig bedömning av
måluppfyllelsen saknas. Eftersom inga aktiva åtgärder har vidtagits och ett
betydande antal abonnemang med latrinhämtning återstår, bedöms målet
inte vara uppfyllt.

Mål: En utredning av möjligheterna att tillvarata
fosforföroreningar i avlopp görs till år 2015.
Efter att det fastställts i vilken utsträckning fosfor återförs vid kommunens
reningsverk föreslogs i avfallsplanen att behovet av utökad rening skulle
undersökas.
En enklare utredning genomfördes i samband med att en projektbeskrivning
togs fram. Projektet genomfördes som ett ”Lovaprojekt”.
Det har drivits en testanläggning, i form av en befintlig gödselbrunn, vid
Bolka för behandling av slam genom hygienisering. Vid anläggningen har
slam från trekammarbrunnar tagits emot med start 2013. Anläggningen togs
aldrig i drift i fullskala och blev inte godkänd för slamhantering och leverans
till åkermark.
Bedömning: Målet bedöms inte vara uppfyllt.
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2 Samlad bedömning av måluppfyllelse
Av de sex målen i avfallsplanen har fem mål fortfarande bedömts vara
relevanta. Av dessa bedöms två vara uppfyllda (mål om minskade mängder
hushållsavfall till Väddika och mål om insamling av matavfall) och ett vara
delvis uppfyllt (mål om utsortering av farligt avfall ur inkommande avfall till
Väddika) och två inte vara uppfyllda (mål om minskad latrinhämtning och
mål om utredning om fosforföroreningar i avlopp).
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