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Naturskyddsföreningen Norrköping har erhållit remissversionen (april 2012) av Föreskrifter för 
avfallshantering inom Norrköpings kommun. För att få en komplett bild av kommunens 
renhållningsordning har vi också studerat avfallsplanen. 
 
Kommunen arbetar aktivt för att avfallet ska sorteras rätt och för att miljöpåverkan från avfallet 
ska bli så liten som möjligt. Sopblad, sopbok och sorteringsguide är exempel på detta. Ett viktigt 
dokument i sammanhanget är föreskrifterna för avfallshanteringen. Det reglerar olika aktörers 
ansvar och tyngdpunkten i föreskrifterna ligger på fastighetsinnehavarens och avfallslämnarens 
ansvar. I stora delar anser vi att föreskrifterna blivit bra utformade och de tar upp olika situationer 
och olika typer av avfall, men inom vissa områden saknas information eller så är den knapphändig. 
 
Bilagt finns några aktuella bilder från kommunen. Bild 2 visar miljön i utkanten av stan. Ingen 
vacker syn precis och det är förvånande att det ser ut så här i kommunen, trots 
informationsmaterial, återvinningsstationer och återvinningscentraler. Vi upplever att situationen 
försämrats de senaste åren, men vi tror inte att det enbart beror på en nedskräpande allmänhet. Det 
kan vara avfallstransporter där avfallet är dåligt täckt eller ha andra orsaker. 
Problemet är inte minst estetiskt, men det medför också en stor kostnad för kommunen. Av den 
orsaken borde föreskrifterna behandla frågan. 
 
Som ett exempel på en dåligt fungerande återvinningsstation är sedan flera år den utmed 
Arkösundsvägen i Smedby (bild 1). Här är tömningstillfällena av de olika kärlen alldeles för glesa. 
Ofta är kärlen överfulla och irriterade eller slarviga konsumenter ställer då helt sonika sina kassar 
runtomkring kärlen så att papper och plast vid blåsväder flyger vida omkring på båda sidorna om 
Arkösundsvägen. Städningen runt anläggningen med en skräpradie på flera hundra meter är 
mycket bristfällig och skräp ligger kvar i flera år. Här krävs en skärpning av tömningsintervallerna 
och bättre tillsyn av anläggningen. 
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Vi har tidigare nämnt att föreskrifterna beskriver fastighetsinnehavarens och avfallslämnarens 
ansvar, men för att få ett fungerande kretslopp är inte det tillräckligt. Andra aktörer, som deltar i 
avfallshanteringen, är de som jobbar med insamling, transport och behandling av avfallet. Oavsett 
om det sker på entreprenad eller inom kommunen bör deras ansvar tydliggöras i föreskrifterna. Inte 
minst för att allmänheten ska uppleva det meningsfullt att källsortera sitt avfall. 
 
I stans ytterkanter förekommer en omfattande dumpning av trädgårdsavfall (se bild 3–7). Inte ens 
naturreservat (Vrinnevi) är förskonade från dumpning av trädgårdsavfall. Naturområden, som var 
tänkta att vara rekreationsområden, blir mer och mer motbjudande att besöka. Det biologiska 
avfallet bryts förvisso ned, men det tar lång tid och allt är inte nedbrytbart. Metallskrot och 
plastsaker förekommer också (se bild 5). 
De tätortsnära naturområdena har ofta en biologisk mångfald, något som i sig är skyddsvärt. Om 
dessa områden istället används som avstjälpningsplats kommer säkert fauna och flora att förändras 
till det sämre. Ett exempel är den lilla vackra myren intill ett av stadens villaområden. Där är 
villaägarna på gång att fylla myren med trädgårdsavfall. På myren förekommer den ovanliga 
myrpärlemorfjärilen (bild 8) och om några år är både myr och fjärilar borta om dumpningen av 
trädgårdsavfall får fortsätta. 
I föreskrifterna finns ett avsnitt om trädgårdsavfall, men det framgår inte om det är ok att dumpa 
avfallet i närmaste naturområde. På den punkten behöver föreskrifterna göras tydligare. 
Naturskyddsföreningen Norrköping anser att naturområden ska hållas fria från avfall, även 
trädgårdsavfall. 
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