Kommunal Avfallsplan
2015-2020
En introduktion till den kommunala
avfallsplanen och hur den påverkar dig

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal,
Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Därför gör vi en avfallsplan
Enligt Miljöbalken måste varje kommun ha en avfallsplan.
Syftet med avfallsplanen är att tydligt visa vilka ambitioner kommunen har på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det är också ett viktigt dokument som ger en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma håll.

Det här säger lagen att vi ska göra
Det är hårt reglerat i lag vilket ansvar en

ningsförordning som ska innehålla före-

kommun har i allt som rör avfall och ren-

skrifter, avfallsplan och en renhållnings-

hållning. Kommunen har ansvar för att

taxa. Renhållningsförordningen beslutas

omhänderta

av kommunfullmäktige.

kommuninvånarnas

hus-

hållsavfall och ansvarar även för admi-

Länsstyrelsen och kommunens tillsyns-

nistration och service. Renhållningen kan

kontor ansvarar för tillsyn, anmälningar,

skötas i egen regi men kan även helt eller

tillståndsärenden och myndighetsbeslut

delvis läggas ut på entreprenad.

enligt gällande regelverk.

Varje kommun har dessutom en skyldighet att upprätta en kommunal renhåll-

Utmaningar

Avfallstrappan

Den kommunala avfallshanteringen står
inför en rad stora utmaningar som alla
ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. För att nå dit måste renhållningsverksamheten hela tiden utvecklas så att
den kan ta hand om det avfall som produceras. Samtidigt måste vi tillsammans
sträva mot att återvinna och återanvända mer för att på så vis minska avfallsmängderna.
Du kan läsa mer om utmaningarna i avfallsplanens underlagsdel.
Avfallstrappan

är

ett

lagstadgat

EU-

direktiv som syftar till att minska sopmängderna. I den mån det är möjligt ska
det förhindras att avfall uppstår över huvud taget – genom förbättrade produktionsmetoder och förändrade konsumtionsmönster.

Ledstjärnor
Fyra ledstjärnor föreslås vägleda avfallsarbetet
de kommande fem åren, vilket innebär att:


det ska vara lätt för alla kommuninvånare
att göra rätt.



renhållningsarbetet ska vara l hållbart och
långsiktigt där vi förebygger uppkomsten
av avfall, med omtanke om kommande generationer.



det ska ﬁnnas en helhetssyn där hela kedjan i avfallshanteringen ﬁnns med.



renhållningen ska vara robust och arbetet
ska ske systematiskt och effektivt.

Strategier och mål
För att nå avfallsplanens mål fram till 2020, ﬁnns en rad delmål som ska uppfyllas.
Delmålen ska nås genom olika strategier som omfattar alla aspekter på modern renhållning. Det innebär bland annat övergripande mål som att avfallshanteringen ska
ingå som en naturlig del i kommunens samhällsplanering och att information om renhållning ska utvecklas. Avfallsplanen innehåller även delmål och strategier som rör farligt avfall, ökad källsortering, hantering av grovavfall, latriner och nedlagda deponier.

Förväntade konsekvenser
Syftet med avfallsplanen är att göra det tydligt vilka ambitioner kommunen har på avfallsområdet och vilka de förväntade konsekvenserna blir för miljön, kommunen, dess
invånare och verksamheter. De viktigaste som ska uppnås i den nya planen är ökad
återvinning och återanvändning samt minska resursförbrukning. Källsortering och insamlande av farligt avfall ska öka genom att kommuninvånarna ska få större kunskap
och förståelse för kretsloppet och ett hållbart samhälle.

Uppföljning
Eftersom avfallsplanen sträcker sig över fem år och innehåller en rad delmål kommer
den att behövas följas upp. Det görs dels för att alla inblandade ska veta hur det går
och vilka resultat åtgärderna i delmålen har givit. Uppföljningen är också viktig så att
alla invånare, politiker och övriga intressenter ska kunna ta del av, och få förståelse
för, vad som sker se vad som görs i avfallsplanens olika delprojekt.
Avfallsplanen uppdateras årligen.

Vill du veta mer?
Vill du fördjupa dig i vad den nya avfallsplanen för 2015-2020 innehåller, ska du ta
del av tre dokument; underlaget (måldokumentet), åtgärdsprogrammet och strategier
och mål, som förklarar avfallsplanen i sin helhet.
Underlaget (måldokumentet) förklarar hur man tänkt när avfallsplanen arbetats fram
och innehåller alla faktorer som planen bygger på och tar avstamp ur de ramverk
som satts upp av riksdagen och EU. Den innehåller allt från styrande faktorer, befolkningsunderlag, framtidstrender till insamlingsmängder och hur nöjda vi är med
renhållningen och en hel del
annat.
Strategier och mål talar om vilka
mål som kommunen har satt
upp för hela verksamhetens
alla delar och vilka strategier
man valt för att nå målen.
Åtgärdsprogrammet visar vilka
åtgärder och aktiviteter som
ska göras i varje mål, vem som
bär ansvaret och när det ska
göras fram till och med år
2020.
Dokument ﬁnns att ladda ner från www.ovanaker.se, www.bollnas.se eller www.borab.se
Det ﬁnns även utskrivna versioner på kommunhuset, stadshuset och biblioteken.

