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Dnr SBN.2015.19

Sektor samhällsbyggnad
Handläggare: Carina Åberg
Tel: 0303-33 01 07
E-post: carina.aberg@ale.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Renhållningsordning – Föreskrifter om
avfallshantering
En kommuns renhållningsordning ska enligt gällande definition bestå av tre dokument vilka är;
avfallsplan, föreskrifter om avfallshantering samt taxa.
Renhållningen har under 2014 arbetat fram föreskrifter om avfallshantering samt avfallsplan
kommunspecifik bilaga till A2020. Möten med parlamentariskt tillsatt grupp från SBN har
hafts under 2014 i arbetet med framtagandet.
Föreskrifter om avfallshantering kommer ersätta det som idag kallas Ale kommuns
renhållningsordning som antogs år 2000. I föreskrifterna har anpassning till nya förordningar,
författningar och riktlinjer gällande avfallshantering och arbetsmiljö gjorts.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade tidigare om utställning av föreskrifter och utställningen
har nu ägt rum. Under utställningsperioden inkom en person med synpunkt kring kostnad för
gemensamhetshämtning jämfört med enskild hämtning månadstömning. Inga ändringar i
föreskrifterna är gjorda.

Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till
samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreskrifterna om avfallshantering.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar översända föreskrifterna till kommunfullmäktige för
antagande.

Carina Åberg
Renhållningschef

Carita Sandros
Sektorchef, sektor samhällsbyggnad

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor

Föreskrifter för avfallshantering
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Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
För kännedom
Renhållningschef
Verksamhetschef teknik
Sektorchef samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsnämnden

Bakgrund
En kommuns renhållningsordnings två dokument gällande avfallsplan och föreskrifter ska
uppdateras vart fjärde år. Nuvarande dokument är från 2000.
Lagar/rekommendationer vilka bland annat har tagits hänsyn till i föreskrifterna
 Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927),
 Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om producentansvar
för elektriska och elektroniska produkter (2005:209), batterier (2008:834), returpapper
(1994:1205), producentansvar för förpackningar (2006:1273) med flera.
 Andra författningar, såsom lag (1980:424) och förordning (1980:789) om åtgärder mot
förorening från fartyg, smittskyddslag (2004:168), arbetsmiljölagen (1977:1160) samt till
arbetsmiljölagen tillhörande föreskrifter.
 Samt övriga författningar så som LOU, PBL, trafiksäkerhetslagen.

Samråd/samverkan
Har ägt rum med Miljö och Hälsa.

Barnperspektiv
Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv.

Tillgänglighet
Gemensamhetshämtning ska beaktas i planeringsskedet vid nybyggnation och vid förändring
av befintliga hamnplatser. Längsta tillåtna dragmeter är enligt föreskrifterna 21 meter men
eftersträvan mot uppställningsplats i anslutning till angöringsplats ska alltid göras. Kundens
tillgänglighet för sophantering ska alltid beaktas men renhållningsarbetarens arbetsmiljö går
alltid före kundens bekvämlighet.

Mångfald och jämställdhet
Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Gemensamhetshämtning vilka föreslås i föreskrifterna kommer generera lägre intäkter till
avfallskollektivet jämfört med dagens system.

Miljökonsekvenser
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Med de nya föreskrifterna ges kommuninnevånarna tydliga instruktioner hur avfall vilket
uppkommer ska omhändertas på ett miljöriktigt och hälsosäkert sätt.

Ärendets informationsbehov
Föreskrifterna har under en månad ställts ut på kommunens bibliotek samt Renhållningschef
har haft telefontid för att svara på frågor och mail har besvarats.
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