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§ 237 Antagande av avfallsplan och lokala
avfallsföreskrifter
Dnr SBN 2019-126
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny
renhållningsordning (avfallsplan och avfallsföreskrifter) tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till avfallsplan och avfallsföreskrifter (kommunal
renhållningsordning) med bilagor antas.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden
med motiveringen:
"Sverigedemokraterna är i grunden positiva till den nya avfallsplanen. Det
finns många bra aspekter och nödvändiga förändringar som lyfts fram.
Däremot är vi kritiska till hur avfallsplanen ska finansieras, mer specifikt att
det delvis görs genom en höjd avfallstaxa.
Tekniska verken går i dag med stor vinst. Vi menar att Tekniska verken,
genom överskottet, ska finansiera kostnaderna som uppstår som en följd av
antagandet av avfallsplanen. Inte genom en höjd avfallstaxa.
Därför yrkade vi på att ärendet skulle återremitteras eftersom det innebär att de
ekonomiska konsekvenserna av förslaget ändras. Alternativt menade vi att
förslaget skulle omarbetas så att det kunde genomföras utan att höja
avfallstaxan. Då vårt förslag om återremiss föll yrkade vi avslag till beslutet."
Ärende
Avfallsplanen med bilagor samt lokala avfallsföreskrifter (kommunens
renhållningsordning) har varit föremål för samråd under perioden 22 februari
till 22 april 2022. Under samrådstiden inkom elva skrivelser, varav en från en
privatperson. En samrådsredogörelse samt en utställningsversion av
dokumenten togs fram Utställning av avfallsplanen pågick under 24 juni till 23
augusti. Under utställningsperioden fanns information på kommunens
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webbsida samt annonser i sociala medier. Inga ytterligare synpunkter inkom
under utställningsperioden.
Avfallsplanens fem inriktningar är: Minimalt, resurseffektivt och klimatsmart;
God avfallshantering för en giftfri miljö; Samhällsplanering som underlättar
förebyggande och hantering av avfall; Fritt från skräp och Socialt och
ekonomiskt hållbart.
I avfallsplanen finns mål och delmål samt en handlingsplan med cirka 65
åtgärder. Åtgärder genomförs med kommunens styrmedel som fysisk
planering, tillsyn, upphandling, information, avfallstaxan och
avfallsföreskrifter.
Yrkanden
Chris Dahlqvist (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att Tekniska
verken i dag går med stor vinst och att Tekniska verken, genom överskottet,
ska finansiera kostnaderna som uppstår som en följd av antagandet av
avfallsplanen. Inte genom en höjd avfallstaxa, vilket innebär att de ekonomiska
konsekvenserna av förslaget ändras.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar därefter avslag på förvaltningens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer först proposition på det formella yrkanden om återremiss
och finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens förslag till beslut
mot Chris Dahlqvists (SD) avslagsyrkande och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Del 1. Avfallsplan – ” Tillsammans gör vi Linköping mer cirkulärt”
Del 2. Lokala avfallsföreskrifter för Linköpings kommun
Bilaga 1. Handlingsplan med åtgärder
Bilaga 2. Nuläget i siffror
Bilaga 3. Uppföljning av mål och åtgärder i föregående avfallsplan
Bilaga 4. Lagar och mål på avfallsområdet
Bilaga 5. Anläggningar för att förebygga och hantera avfall
Bilaga 6. Uppgifter om nedlagda deponier i Linköpings kommun
Bilaga 7. Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
__________
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Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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