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Samhällsbyggnadsnämnden

Utställning av avfallsplan och föreskrifter (kommunal
renhållningsordning)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra
utställning av avfallsplan och avfallsföreskrifter.
Ärende
Avfallsplan med bilagor samt lokala avfallsföreskrifter (kommunens
renhållningsordning) har varit föremål för samråd under perioden 22 februari
till 22 april 2022. Under samrådstiden har det inkommit totalt tolv skrivelser,
varav en från en privatperson.
Yttranden är överlag positiva till att kommunens har uppdaterat avfallsplanen
men innehåller ett antal förslag till hur avfallsplanen kan förbättras. De större
synpunkterna handlar om:
• Att avfallsplanen skulle kunna ha ett större fokus på förebyggande av avfall
med högre ambitionsnivå, bland annat genom ett konkret föreslag på en vision
som visar på ambitionsnivå.
• Att tidpunkten för uppföljning och utvärdering behöver tydliggöras för att
säkerställa att avfallsplanen genomförs.
• Att avfallssortering på förvaltningarna kostar, och att förvaltningarna önskar
tillskott av medel.
• Att beskrivningarna av den sociala hållbarheten och om konsumtion och
avfall behöver utvecklas.
• Att näringslivets viktiga roll som möjliggörare tydliggörs.
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Därtill finns flera synpunkter av redaktionell karaktär. Avfallsplanen med
bilagor samt avfallsföreskrifter har justerats och kompletterats enligt
beskrivning i samrådsredogörelsen.
Nästa steg för avfallsplanen är utställning under sommaren 2021. Antagande av
avfallsplanen planeras i kommunfullmäktige under hösten.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utställning av avfallsplan och föreskrifter, 2021-05-31
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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Bakgrund
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § finns krav på att kommuner ska ha
en renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och lokala
avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och
farlighet.
Avfallsplanens syfte är att fastställa mål och åtgärder för kommunens arbete
för att minska avfallets mängd och farlighet på ett sätt som bidrar till cirkulär
ekonomi samt att utveckla strategier för kommunens styrmedel på
avfallsområdet. Vägledande är ambitionen i avfallshierarkin och kommunens
målsättningar om koldioxidneutralitet och giftfri miljö.


Avfallsplanen som är ett strategiskt dokument med mål och åtgärder för
att minska avfallets mängd och farlighet.



Lokala föreskrifter som reglerar hur det kommunala avfallet, tidigare
kallat hushållsavfall, ska omhändertas och hur det ska sorteras inför
hämtning och omhändertagande. I föreskrifterna förtydligas även frågan
om vem som har ansvar för olika delar av omhändertagandet och hur
föreskrifterna ska tillämpas.



Följande bilagor medföljer avfallsplanen: handlingsplan med åtgärder,
nuläget med avfallsmängder, uppföljning av föregående avfallsplan,
lagar och mål på avfallsområdet, anläggningar för avfallshantering,
nedlagda deponier samt miljökonsekvensbeskrivning.

Avfallsplanen har fem inriktningar med 13 mål och 23 delmål som
sammantaget visar riktningen för kommunens arbete med att minska avfallets
mängd och farlighet.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av åtgärder i avfallsplanen finansieras genom avfallstaxan och
kommunens ordinarie budget.
Kommunala mål
Ett klimatsmart Linköping. Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet
som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att
Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att
uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är
positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att
Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025.
Linköpings kommun har ett kemikalieprogram men det övergripande målet att
de som bor, vistas och verkar i Linköping gör medvetna val och inte använder
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hälso- och miljöskadliga kemikalier samt att Linköpings kommunkoncern inte
sprider kemikalier som utgör risk för människa och miljö.
Ett attraktivt och tryggt Linköping. Avfallsplanen bidrar genom att minskad
nedskräpning bidrar till en mer attraktiv stadsmiljö.
Ett företagsamt Linköping. Avfallsplanen bidrar genom att samverka med
fastighetsägare, byggföretag samt återvinningsföretag i genomförandet av
avfallsplanen.
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.
Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser
dem med störst behov. Avfallsplanen bidrar genom att möjliggöra
genomtänkta bostadsnära tjänster för återvinning samt ändamålsenlig
utformning av återvinningscentraler.
Stark gemenskap och människor i arbete. Avfallsplanen bidrar genom att
erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter för Linköpingsbor som står långt från
arbetsmarknaden.
Samråd
Samråd har pågått under tiden 22 februari till 22 april 2021.
Samrådshandlingarna skickades till kommunens samtliga nämnder och bolag,
Länsstyrelsen, representanter för fastighetsägare, byggföretag,
avfallsleverantörer och andra berörda. Digitala presentationer har hållits för
för bygg- och miljönämnden, för centerpartiets och miljöpartiets lokala
partigrupper.
Efter samrådstiden har en samrådsredogörelse sammanställts.
Jämställdhet
Genomförande av åtgärderna i avfallsplanen bedöms inte innebära någon
skillnad för kvinnor, män, pojkar, flickor.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Plankontoret
Alisa Basic
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Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen Hållbarhetsstaben
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