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Samhällsbyggnadsnämnden

Antagande av avfallsplan och avfallsföreskrifter
(kommunal renhållningsordning)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny
renhållningsordning (avfallsplan och avfallsföreskrifter) tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till avfallsplan och avfallsföreskrifter (kommunal
renhållningsordning) med bilagor antas.
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
webbsida samt annonser i sociala medier. Inga ytterligare synpunkter inkom
under utställningsperioden.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Antagande av avfallsplan och avfallsföreskrifter (kommunal
renhållningsordning), 2021-09-20
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 är ett strategiskt dokument med mål och åtgärder för att minska
avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen har fem inriktningar med 13 mål
och 23 delmål som sammantaget visar riktningen för kommunens arbete med
att minska avfallets mängd och farlighet.
Lokala avfallsföreskrifter 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.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av åtgärder i avfallsplanen finansieras genom avfallstaxan och
förvaltningar och bolags ordinarie budget.
Kommunala mål
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § finns krav på att kommuner ska ha
en renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige.
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 med 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. Minskad nedskräpning bidrar till en mer
attraktiv stadsmiljö.
Ett företagsamt Linköping. Bidrar genom att åtgärder genomförs i samverkan
med fastighetsägare, byggföretag samt återvinningsföretag.
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.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Genomförande av åtgärderna i avfallsplanen bedöms inte innebära någon
skillnad för kvinnor, män, pojkar och flickor.
Samråd
Granskning av de lokala avfallsföreskrifterna har gjorts av juridikenheten.
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
bygg- och miljönämnden, för centerpartiets, miljöpartiets samt moderaternas,
kristdemokraternas och liberalernas lokala partigrupper.
Efter samrådstiden har en samrådsredogörelse sammanställts.
Projektgruppen har bestått av representanter från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen
(hållbarhetsenheten och näringslivsenheten) samt Tekniska verken i Linköping
AB. Referenspersoner från de kommunala bolagen och förvaltningar har
deltagit i workshops. Workshops har även genomförts med olika branscher
tillsammans med näringslivsenheten.
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Uppföljning och utvärdering
Aktualitetsprövning av avfallsplan, avfallsföreskrifter och bilagor ska ske varje
mandatperiod. Uppföljning av måluppfyllelse sker i samband med uppföljning
av handlingsplan eller när behov påkallas.
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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