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Beslut om granskning av kommunfullmäktiges riktlinjer för
avfallshantering (avfallsföreskrifter)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag på riktlinjer för
avfallshantering i Halmstads kommun och skicka dessa på granskning.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 om samrådsförslag för nya riktlinjer för
avfallshantering i Halmstads kommun. Sedan antagandet av nuvarande
avfallsföreskrifter (2018-12-19 KF § 216) har det skett förändringar både i miljöbalken
och i omvärlden som medför revideringsbehov.
Enligt 15 kap. 42§ miljöbalken ska kommunen innan antagande på lämpligt sätt och i
skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett
väsentligt intresse samt vara ute på granskning under minst fyra veckor. Beslutet gäller
granskningsförslag på avfallsföreskrifter för Halmstads kommun. Granskningstiden
beräknas pågå i åtta veckor, fram till den 27 april 2021. Beslut om nya avfallsföreskrifter
kommer att fattas av kommunfullmäktige under våren 2022.
Enligt 15 kap. 43§ miljöbalken ska kommunen ta hänsyn till de synpunkter som har
kommit från i samrådet och granskningen enligt 42§. Under samrådet som ägt rum
mellan 2021-09-01 och 2021-10-29 har det inkommit några yttranden. Flera instanser
framför att det är ett bra och tydligt dokument. De förändringar som gjorts till
granskningsversionen är huvudsakligen rättning av direkta felaktigheter eller
förtydligande och har inte bedömts kräva analys.
Både Halmstads Fastighets AB samt planavdelningen och mark- och
exploateringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen har framfört synpunkter på
förslaget om maximiavstånd på dragvägen.
I avfallsförskrifterna finns sedan tidigare (långt tillbaka i tid) inskrivet att sophämtning
normalt sker vid fastighetsgräns, men Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) har
önskat förtydliga vad som bedöms vara acceptabelt dragvägsavstånd för att underlätta
framtida arbete med att redan i planeringsskede ta god hänsyn till avfallshanteringen.
Det konstateras att många olika intressen exempelvis samhällsbyggnadsprocess och
fastighetsägare står i konflikt med Arbetsmiljöverkets krav för sopbilschaufförernas
arbetsmiljö, vilket är ett återkommande problem.
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Förslaget är hämtat från branschorganisationens Avfall Sveriges handbok för
avfallsutrymmen och redan idag arbetar HEM efter dessa premisser när de lämnar
synpunkter i detaljplane- och bygglovsprocess. Att inte godkänna förslaget medför att
HEMs arbete försvåras och att ytterligare adresser i kommunen kommer att behöva
hanteras i efterhand för att åstadkomma säker sophämtning. Det är bättre för alla parter
att det redan från början tas fram genomtänkta lösningar, än att behöva konstruera
mindre bra lösningar i efterhand när människor redan har flyttat in, vilket i många fall
bara skapar frustration hos de boende. I sammanhanget är det också värt att omnämnda
att det från år 2023 blir krav på bostadsnära insamling av förpackningar (plast, metall,
papper, glas) vilket innebär att ännu mer avfall ska hämtas bostadsnära och då kommer
sopbilschaufförer att behöva dra ännu fler avfallsbehållare. Då blir det ännu mer
väsentligt att avfallshanteringen har bra lösningar så att insamling kan ske i anslutning till
bostaden samtidigt som borttransporten fungerar. HEM kommer att fortsätta att föra
kontinuerlig dialog med alla fastighetsägare som har långa dragavstånd.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-01-11, KSU § 4
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret har i samråd med Halmstads
Energi och Miljö AB och bygg- och miljöförvaltningen hanterat inkomna
samrådsyttranden. Kommunjurist har konsulterats
Fastighetsnämnden, 2021-10-27, FN § 90
Halmstads Energi och Miljö AB, 2021-10-29
Halmstads Fastighets AB, 2021-10-15
Hemvårdsnämnden, 2021-10-27, HN § 124
Hylte kommuns samhällsbyggnadsnämnd, 2021-10-19, § 82
Laholmsbuktens VA, 2021-11-22, LBVAAB, § 119
Laholms kommuns kommunstyrelse, 2021-10-12, § 208
Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-09-30
Miljönämnden, 2021-10-25, MN § 75
Servicenämnden, 2021-10-18, SE § 42
Teknik- och fritidsnämnden, 2021-10-18, TFN § 134
Kommunstyrelsen, 2021-08-31, KS § 208
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-08-17, KSU § 132
Kommunstyrelsen, 2021-05-21, KS § 138
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-05-04, KSU § 91
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag på riktlinjer för
avfallshantering i Halmstads kommun och skicka dessa på granskning till berörda
nämnder, bolag och myndigheter.
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Yrkanden
Ordföranden (M) yrkar att beslutspunkten får följande lydelse:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag på riktlinjer för
avfallshantering i Halmstads kommun och skicka dessa på granskning.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag med sitt ändringsyrkande
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
_______
Justeringsdag

2022-01-31

Sekreterare

Susanne Johansson

Ordförande

Jonas Bergman

Justerare

Stefan Pålsson
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