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Samhällets mål och krav på avfallshanteringen i Sto rfors kommun
Lagstiftningen ställer krav på avfallshanteringen och kommunernas
renhållningsordning
Avfallshanteringen är till stor del styrd av olika lagkrav. Lagkraven utgår ofta från BU-direktiv som
sedan införts i den svenska lagstiftningen genom lagar, förordningar och föreskrifter.
Kommunen ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall och dänned jämförligt
av.fall, vilket fuungår av miljöbalkens 15 kapitel 8 §:
Den kommUDala renhållningsskyldigbeten

8 § Varje kommun skall, om inte annat föreskrivs med stöd av 6 S, svara för att
1. hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det
behövs fOr att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda
intressen, och
2. hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas.
När kommunen planlägger och beslutar hur denna skyldighet skall fullgöras, skall hänsyn
tas till fastighetsinnehavares och nyttjanderättsha vares möjligheter att själva ta hand om
hushållsavfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet ror människors hälsa
och miljön. Kommunen skall i sin planering och i sina beslut vidare beakta att
borttransporten anpassas till de behov som finns bos olika slag av bebyggelse.
I sådana planer och beslut skall anges under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare själva får ta hand om hushålls avfall och, när föreskrifter enligt 10 §

gäller, annat avfall som uppkommit hos dem.

Detta innebär att kommunen måste samla in hushålIsa vfallet och se till att det behandlas på ett bra sätt.
Kommunens avfallsroreskrifter beskriver hur detta ska gå till. Kravet på att kommunen måste ha en
avfallsplan och föreskrifter för hantering av avfallet finns också i miljöbalkens 15 kapitel under § 11:
Kommunal renhållningsordning

11 § För vatje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall innehålla de
foreskrifter om hantering av avfall som gäller ror kommunen och en avfallsplan.. I
renhållningsord.IDngen skall sådana förutsättningar anges som avses i 8 § tredje stycket
Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens
åtgärder for att minska avfallets mängd och farlighet.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer far meddela foreskrifter om
av.fallsplanens innehåll.

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) för vad en kommunal
avfallsplan ska innehålla. Planen ska bland annat innehålla:
o En beskrivning av kommunen och hur avfallshanteringen sker.
o Mål, åtgärder för insamling och behandling av avfall, samt ror hur avfallets mängd och
farlighet ska minskas. Målen ska utgå från de nationella och regionala miljökvalitets
målen.
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o Uppgifter om avfallsanläggningar i kommunen
o Uppgift om nedlagda deponier
När det gäller förpackningar, returpapper, elektriska och elektroniska produkter, bilbatterier, bilar och
däck ansvarar producenterna för att samla in och ta omband detta avfall. De ska se till att det :finns ett
lämpligt insamlingssystem och att avfallet återvinns.
För övrigt avfall (avfall från verksamheter) är det den som ger upphov till avfallet som har ansvar för
att se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Nationella och regionala miljörnål
Sveriges riksdag har satt upp nationella mål för miljökvaliteten inom 16 olika områden. Till dessa har
riksdagen vid flera tillf'allen beslutat om delmål fram till och med 2020. Delmålen anger inrik:tning och
tidsperspektiv för att uppnå miljökvalitetsmålen.
I Sveriges nationella avfallsplan, ''Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan
2012-2017", som troligen kommer beslutas i september 2005, beskrivs hur avfallshanteringen
påverkar de nationella miljömålen. Avfallshantering en är främst placerad under målen "God bebyggd
miljö" och "Giftfri miljö", men berör även indirekt andra miljökvalitetsmål, t ex målen inom området
"Begränsad klimatpåver!mn".
När det gäller avfallsområdet finns följande nationella och regionala målformuleringar:
God bebyggd miljö:
• Senast år 20 l O skall minst 50 % av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning,
inklusive biologisk behandling.
• Uppkomsten av farligt avfall har minskat till år 20 15 jämfört med år 2006.
• Insatser ska vidtas senast 2018 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst
50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas
biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 % behandlas så att även energi tas tillvara
• Senast år 2015 skall minst 60 % av fosfor föl-eningama i avlopp utnyttjas som växmäring, varav
minst hälften bör återföras till åkermark.
• Den resurs som avfall utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på
och risker för hälsa och miljö minimeras.
• Den totala mängden genererat avfall ska år 2010 vara på samma nivå som den var år 2006.
• Insatser ska vidtas senast 2020 så att förberedande t för återanvändning, materialåtervinning och
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent.
Giftfri milj ö:
• Senast år 2015 ska slam från minst 60 % av länets kommunala avloppsreningverk vara av den
kvaliteten att det kan läggas på produktiv marIe.
• Hälso- och miljöriskema vid framställning och användning av kemiska ämnen ska minska
fortlöpande fram till år 20 1O enligt indikatorer och nyckeltal som ska fastställas av berörda
myndigheter. Under samma tid ska förekomsten och användningen av kemiska ämnen som
försvårar återvinning av material minska.

Dessa nationella och regionala miljömål har utgjort underlag för målen i avfallsplanen för Storrors
komrum. Några kommunala miljömål fanns inte när denna avfallsplan togs fram.

