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Bakgrund
Trafikkontoret har fått för yttrande, remiss av utkast till idébok från Boverket
”Avfallshantering - säkert, tillgängligt och estetisk”. På grund av den korta
handläggningstiden har trafikkontoret svarat med ett kontorsyttrande.
Manuset speglar lagstiftningens möjlighet att stärka avfallshanteringen i
planeringsprocessen samt visar goda exempel.

Remissen
Stockholms stad har fått Boverkets utkast till idébok "Avfallshantering - säkert,
tillgängligt och estetisk. Vägledning och inspiration vid planering och byggande
av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler” på remiss
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(dnr 303-64/2011), och vidareremitterat den till trafikkontoret. Sista svarsdatum
till Boverket var 4 februari 2011.

Ärendets beredning
Trafikkontoret avdelning avfall har inhämtat synpunkter från avdelningarna
trafikplanering, tillstånd och stadsmiljö samt underrättat Stadsbyggnadskontoret
om remissen. Då remisstiden varit kort har endast ett begränsat antal synpunkter
inkommit. Stadsbyggnadskontoret hade inga synpunkter.

Trafikkontorets synpunkter
Det är välkommet med inspirationskällor som belyser stöd i lagstiftningen för att
bygga ett hållbart samhälle. Det finns stort behov av idéer om hur en hållbar
infrastruktur för hantering av avfall i kretslopp genomförs.
Förslaget att tydligare markera avfallshanteringen i hela planeringsprocessen
genom att redan i översiktsplanen hänvisa till den lokala renhållningsordningen är
bra. Det ställer krav på att avfallsplanen och föreskrifterna ger tydliga riktlinjer för
utveckling av en hållbar avfallshantering.
Utkastet är i flera stycken ofullständigt. Förslaget speglar endast delvis en
pågående utveckling inom avfallsområdet i Stockholm och i större städer. En
utveckling där nya tekniker tas i anspråk för att minska nedsmutsning och
förbättra säkerhet genom att till exempel minimera manuellt arbete.
Eftersom remisstiden har varit kort har det inte gått att få in alla berördas
synpunkter. Det är kontorets förhoppning att det ges möjlighet att i ny
remissvända lämna synpunkter på ett fullständigt manus.
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