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§ 281

Dnr KS 2020/141

Renhållningsordning och avfallsplan 2020 till 2025
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa ut förslag till ny renhållningsordning med tillhörande
avfallsplan under fem veckor från och med torsdagen den 10 december till 15 januari 2021.
Renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan skickas även ut på samråd till följande
myndigheter och fastighetsägare under samma tidsperiod:
-

Övriga nämnder i Grästorps kommun

-

Länsstyrelsen Västra Götaland

-

Samtliga företag och fastighetsägare i Grästorps kommun via Näringslivssamverkan
Grästorp

-

Nuvarande utförare: Ragnsells, Farmatjänst och Stena Recykling

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats i allmänna utskottet 2020-11-09, § 127. Vissa ändringar skulle göras
efter utskottet inför kommunstyrelsens sammanträde då den nya avfallsförordningen börjat gälla,
vilket påverkade delar av innehållet. Då inga vägledningsdokument ännu har getts ut så har Miljö
och Hälsa i Lidköping varit behjälpliga med att se över vilka delar som måste ändras och vad
som måste läggas till för att den nya förordningen ska följas.
Utefter utskottets sammanträde har följande ändringar gjorts, allt är markerat med rött i
handlingarna:
Renhållningsordning Del 1 Föreskrifter
-

Datum för renhållningsordningen ska vara 2021-2025

-

Avfallsförordningens paragrafer (2020:614) och årtal har rättats till

-

Begreppet hushållsavfall har bytts ut till kommunalt avfall

-

Begreppet handlare och mäklare har skrivits till
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-

1.1.2 och 1.1.3 har rättats till enligt nya avfallsförordningen

-

1.1.3 har nya krav lagts till enligt nya avfallsförordningen
Bilaga 1 till föreskrifterna

-

Begreppet utförare har ersatts med mäklare

-

Sista meningen under punkt 5.2 har ändrats

-

Under punkt 6.8 har första meningen ändrats
Bilaga 2 till föreskrifterna

-

Punkt 5 har förtydligats

-

Punkt 7 har strukits då den ingår i punkt 5
Renhållningsordning Del 2 Avfallsplan

-

Punkt 5 har förtydligats utefter nya avfallsförordningen

-

Punkt 5.1 har förtydligats utefter nya avfallsförordningen

-

Sista meningen under punkt 5.2 har ändrats

-

Under punkt 6.8 har första meningen ändrats

Inledning
Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap. 41 § ska varje kommun ha en renhållningsordning med en
tillhörande avfallsplan. Den ska innefatta avfall som kommer från hushåll och
näringsverksamhet, vilka mängder det rör sig om, insamlingen, avfallets farlighet samt
behandling av avfallet. Avfallsplanen ska även redogöra för uppgifter om avfall som kommunen
inte har ansvar för, till exempel förpackningar. Grästorps kommuns renhållningsordning med
tillhörande avfallsplan sträcker sig till 2020 och ska nu utvärderas och ersättas av en ny.
Enligt lag (15 kap. 42 § Miljöbalken) ska renhållningsordningen med avfallsplan ställas ut i
minst fyra veckor så att bland annat allmänheten kan inkomma med synpunkter. Dom ska likaså
skickas ut för samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare.
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Protokollsutdrag allmänna utskottet 2020-11-09, § 127
Tjänsteskrivelse
Nu gällande renhållningsordning inklusive föreskrifter för avfallshantering
Nu gällande avfallsplan
Förslag till ny Renhållningsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Kommentar till förslagen (antas ej politiskt)
Avfallsplan
Beslutet ska skickas till
Övriga nämnder i Grästorps kommun
Länsstyrelsen Västra Götaland
Samtliga företag och fastighetsägare i Grästorps kommun via Näringslivssamverkan Grästorp
Nuvarande utförare: Ragnsells, Farmatjänst och Stena Recykling

Justerare

Utdragsbestyrkande

