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Samhällsbyggnadsnämnden

Avfallsplan och renhållningsföreskifter för
avfallshanteringen i Hylte kommun
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avfallsplan samt renhållningsföreskifter ställs ut för
synpunkter under 6-8 veckor i oktober/november 2019.

Beskrivning av ärendet
Det sker fortlöpande förändringar som påverkar avfallshanteringen både vad gäller kommunens och
andra aktörers ansvarsområden. Själva synen på vad som är avfall förändras i takt med att tekniker för
återvinning utvecklas och ökad uppmärksamhet ges till nödvändigheten av en cirkulär ekonomi och ett
hållbart samhälle med så slutna kretslopp som möjligt.
Kommunerna är skyldiga att ha aktuella avfallsplaner, vilka ska ses över minst vart fjärde år och
uppdateras vid behov. Denna Avfallsplan har utarbetats under 2018 och 2019. Naturvårdsverkets
vägledning om Kommunal avfallsplanering (Rapport 6760; april 2017) och Avfall Sveriges Rapport
2018:16: Handbok i avfallsplanering Vägledning för ett framgångsrikt arbete har utgjort viktiga
underlagsmaterial.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i maj månad (2019/§47) att skicka förslag till avfallsplan samt
avfallsföreskrift för Hylte kommun ut på samråd till samtliga nämnder i Hylte kommun men även till
andra kommuner och andra aktörer. Samrådet är en lagstadgad del av processen i enlighet med 15 kap
42§ Miljöbalken.
Inkomna yttranden har sammanställts och redovisas i en samrådsredogörelse. Gulmarkerad text utgörs
av inkomna yttranden som medfört revidering i avfallsplan alternativt föreskift. Blåmarkerad text
utgörs av va-renhållningsenheten revidering.
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Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk
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