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Ärende KS2021/00231
Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Granskningsversion på Kommunfullmäktiges riktlinjer för
avfallshantering (avfallsföreskrifter)
Remissinstanser
Kommunstyrelsen önskar att nedan remissinstanser inkommer med yttrande.
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Halmstads Energi och Miljö AB
Halmstads Fastighets AB
Hemvårdsnämnden
Laholmsbuktens VA AB
Länsstyrelsen i Hallands län
Miljönämnden
Region Halland
Räddningsnämnden
Servicenämnden
Teknik- och fritidsnämnden
Avfallsföreskrifterna kommer även att skickas på internt granskningsrunda till
kommunledningsförvaltningen samt publiceras på Halmstads kommuns hemsida.
Frivilliga remissinstanser
För andra mottagare av detta missiv innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Sammanfattning av remissärendet
Under hösten 2021 har ett förslag på nya avfallsförskrifter varit ute på samråd. De synpunkter som
inkommit har hanterats och besvarats, se vidare i samrådsredogörelsen. Enligt 15 kap 42§ miljöbalken
ska avfallsföreskrifter även ställas ut för granskning under minst 4 veckor. Remissen gäller
granskningsversion av föreslagna avfallsföreskrifterna. Nya avfallsföreskrifter planeras för beslut i
kommunfullmäktige under våren 2022.
Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade
instanser senast 2022-03-27. Svaren skickas via e-post till ks.diarium@halmstad.se. Ange
ärendets diarienummer 2021/00231 och remissinstansens namn i ämnesraden.
Tjänstepersoner från KLF och HEM finns tillgängliga för information och föredragningar om så
efterfrågas. Granskningsversion av avfallsföreskrifterna kommer att ställas ut i foajén på rådhuset.
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Frågeställningar
I remissen vill kommunledningsförvaltningen ha synpunkter på granskningsversionen:
1. Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifternas granskningsversion för nämndens/styrelsens
verksamhetsområde?
Att svara på remiss
Remissinstansens yttrande får gärna vara kort och med instansens ställningstaganden tydligt markerade i
punktform. Om remissinstansen inte har några synpunkter, ser vi gärna att svaret ger besked om detta.
Utredningens förslag ska inte återges i yttrandet, men om nämnden ändå vill referera till något som
sagts i yttrandet är det viktigt att särskilja vad som sagts i yttrandet och vad som är nämndens eget
ställningstagande. Detta kan göras till exempel genom underrubriker eller kursivering av text. För vidare
instruktioner finns texten Svara på remiss – hur och varför att hämta på regeringens webbplats (se under
informationsunderlag).
Informationsunderlag
1. Riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifterna), Halmstads kommun - granskningsversion
2. Samrådsredogörelse
3. Instruktion om att svara på remiss:
http://www.regeringen.se/49b6b4/contentassets/b682c0e61b4c40c9ab88d227707c47b5/svara-paremiss---hur-och-varfor-pm-200302
Kommunledningsförvaltningen
Alexandra Sandberg, Handläggare, Hållbarhetsstrateg
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