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Gränsöverskridande transporter av avfall —
information
Syftet
På senare tid har miljöproblem förknippade med gränsöverskridande transporter av avfall till
länder i Afrika och Asien uppmärksammats både inom EU och inom Sverige. Genom
samverkan kan länets kommuner inspireras och motiveras att delta i Naturvårdsverkets
uppströmskampanj. Ett gemensamt deltagande i uppströmskampanjen stärker och underlättar
kommunernas tillsynsarbete.

Mål
Målet med projektet är att 4 kommuner i Stockholm län, Botkyrka, Stockholm, Sigtuna Södra
Roslagen samt Länsstyrslen i Stockholm ska ta fram ett informationsblad som kan delas ut till
återförsäljare/butiker/mindre el-reperatörer vilka tillhanda håller elektriska och elektroniska
produketer. Ett annat mål är att gemensamt genomföra ett informationsmöte riktat mot
privatpersoner som bla exporterar andrahandselektronik.

Hur levereras resultatet
Resultatet av samverkansprojektet redovisas i en rapport. Successiv inrapportering kommer ske
till Naturvårdsverkets webbforum.

Metod och avgränsning
Informationbladet tas fram under maj-oktober. Sigtuna kommun hade funderingar på att tillsyna
återförsäljare/butiker/mindre el-reperatörer under 2013.
Varje kommun väljer själv om man vill vara med på informationsmötena. Gemensamt hjälps vi
åt att tipsa varandra om exportörer som vill delta i träffarna. Länssyrelsen i Stockholm kommer
att delta.

Botkyrka

Ta fram informationsfolder, delta i informationsmöte med exportörer

Sigtuna

Delta i informationsmöte med exportörer, ta fram informationsfolder

Stockholm

Delta i informationsmöte med exportörer

Södra Roslagen

Delta i informationsmöte med exportörer

Österåker

Ta fram informationsfolder

Samverkansgrupp
Samy Said, Botkyrka kommun, projektledare; Nanna Spett, Stockholms kommun; Lena
Ahlgren, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor; Ylva Bjurström, länsstyrelsen i
Stockholms län; Mirja Nordin, Sigtuna kommun.

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Tidsinsats för deltagare i samverkan
Vi planerar ett möte i början av september 2012.

Start för samverkan och tidsplan
Projektet beräknas hålla på från den 8 maj 2012 till mitten av september.

Implementering
Projektet planerades under ett möte den 8 maj 2012. Denna plan har godkänts av alla deltagare.

Utvärdering
Resultatet kommer att diskuteras vid det uppföljande mötet i september.

Initiativ
Samverkansgruppen maj 2012.
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