
Avfallsplan
Söderhamns kommun 2015 - 2030
En introduktion till den kommunala avfallsplanen 
och hur den påverkar dig.

Planen är framtagen i samarbete mellan 
samtliga kommuner i Hälsingland.



Därför gör vi en avfallsplan
Enligt Miljöbalken måste varje kommun ha en avfallsplan. Syftet med avfallsplanen är att tydligt 
visa vilka ambitioner kommunen har på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. 

Det är också ett viktigt dokument som ger en helhetsbild över avfallshanteringen, så att politiker, 
invånare och verksamheter kan se att utvecklingen går åt rätt håll.

Det här säger lagen att vi ska göra
Det är hårt reglerat i lag vilket ansvar en kommun har i allt som rör avfallsfrågor. Kommunen har 
ansvar för att omhänderta kommuninvånarnas hushållsavfall. Det innefattar även administration och 
service. Renhållningen kan skötas i egen regi eller helt eller delvis läggas ut på entreprenad.

Varje kommun har en skyldighet att upprätta en kommunal renhållningsordning som ska innehålla 
föreskrifter, avfallsplan och en renhållningstaxa. Renhållningsordningen beslutas av kommunfull-
mäktige. Länsstyrelsen och kommunens tillsynsmyndighet ansvarar för tillsyn, anmälningar, till-
ståndsärenden och myndighetsbeslut enligt gällande regelverk.

Utmaningar
Den kommunala avfallshanteringen står inför en rad stora 
utmaningar, som alla ska bidra till ett långsiktigt hållbart 
samhälle. 

För att nå dit måste renhållningsverksamheten hela tiden  
utvecklas så att den kan ta hand om det avfall som produceras. 

Samtidigt måste vi tillsammans sträva mot att återvinna och  
återanvända mer för att på så vis minska avfallsmängderna.

Du kan läsa mer om utmaningarna i 
Avfallsplan del 3, underlag.

Avfallstrappan
Avfallstrappan är ett lagstadgat EU-direktiv som syftar 
till att minska sopmängderna. 

I den mån det är möjligt ska det förhindras att avfall 
uppstår över huvud taget – genom förbättrade produk-
tionsmetoder och förändrade konsumtionsmönster.



Ledstjärnor
Fyra ledstjärnor föreslås vägleda vårt avfallsarbete. De 
innebär att:

* Det ska vara lätt för alla kommuninvånare att göra rätt.

* Renhållningsarbetet ska vara hållbart och långsiktigt, 
där vi förebygger uppkomsten av avfall med omtanke  
om kommande generationer.

* Det ska finnas en helhetssyn där hela kedjan i avfalls-
hanteringen finns med.

* Renhållningen ska vara robust och arbetet ska ske  
systematiskt och effektivt.

Strategier och mål
För att nå avfallsplanens mål fram till 2030, finns en rad delmål som ska uppfyllas. Delmålen ska 
nås genom olika strategier som omfattar alla aspekter på modern renhållning. Det innebär bland 
annat övergripande mål som att avfallshanteringen ska ingå som en naturlig del i kommunens 
samhällsplanering och att information om renhållning ska utvecklas.

Avfallsplanen innehåller även delmål och strategier som rör farligt avfall, ökad källsortering, 
hantering av grovavfall, latriner och nedlagda deponier.

Förväntade konsekvenser
Syftet med avfallsplanen är att göra det tydligt vilka 
ambitioner kommunen har på avfallsområdet och vilka de 
förväntade konsekvenserna blir för miljön, kommunen, 
våra invånare och verksamheter.

Det viktigaste som ska uppnås i den nya avfallsplanen är 
ökad återvinning och återanvändning och minskad resurs-
förbrukning. 

Källsortering och insamlande av farligt avfall ska öka 
genom att kommuninvånarna ska få större kunskap och 
förståelse för kretsloppet och ett hållbart samhälle.

Uppföljning
Eftersom avfallsplanen sträcker sig över flera år och innehåller en rad delmål kommer den att 
behöva följas upp. Uppföljningen görs för att alla inblandade ska veta hur det går och vilka resultat 
åtgärderna i delmålen har gett. 

Uppföljningen är också viktig så att alla invånare, politiker och övriga intressenter ska kunna ta del 
av och förstå vad som görs i avfallsplanens olika delprojekt. 



Vill du veta mer?
Vill du fördjupa dig i den nya avfallsplanen behöver du ta del av tre dokument: 

  1 Strategier och mål
  Strategier och mål talar om vilka mål kommunen har satt upp för verksam-   
 hetens alla delar och vilka strategier vi valt för att nå målen.

  2 Åtgärder
  Åtgärdsprogrammet visar vilka åtgärder och aktiviteter som ska göras i varje   
 mål, vem som bär ansvaret och när det ska göras fram till och med år 2030.

  3 Underlag
  Underlaget förklarar hur vi tänkt när avfallsplanen arbetats fram. Det    
  innehåller alla faktorer som planen bygger på och tar avstamp i ramverk 
  från riksdagen och EU. Underlaget innehåller allt från styrande faktorer, 
  befolkningsunderlag och framtidstrender till insamlingsmängder, hur nöjda 
  vi är med renhållningen och en hel del annat.
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