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Inledning
Alla kommuner i Sverige är, enligt Miljöbalken 15 kap 41 §, skyldiga att ha en
renhållningsordning. Kommunfullmäktige beslutar om renhållningsordning i
enlighet med bemyndigande i 15 kap miljöbalken.
Renhållningsordningen består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter som
kommunen meddelar med stöd av regeringens bemyndigande enligt miljöbalken.
Renhållningsordningen vänder sig till alla som bor och/eller arbetar i kommunen
liksom till dem som driver verksamhet i kommunen. Vi är alla berörda av
avfallsplanen och föreskrifterna; som boende, elev, lärare, anställd i kommunal
verksamhet, anställd i privat näringsliv eller som turist.

I Avfallsplan med bilagor
Del I består av Avfallsplan, med bilagor, för perioden 2018-2021.
Avfallsplanen beskriver hur kommunen planerar att arbeta för att uppnå de mål
som satts upp. Den beskriver också utgångsvärden och förutsättningar för
planeringen samt hur vi mäter och redovisar resultatet av våra ansträngningar.

II Renhållningsföreskrifter
Del II består av Renhållningsföreskrifter att gälla från och med 2018-05-01.
Renhållningsföreskrifterna beskriver de regler som gäller för utförandet av den
kommunala renhållningsskyldigheten. Den beskriver också de regler som gäller
för avfallsinnehavarens hantering av det hushållsavfallavfall som uppkommer.
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Revidering/aktualitetsprövning
Revidering/aktualitetsprövning ska genomföras minst en gång per
mandatperiod.
Ny plan ska fastställas av kommunfullmäktige.
Revidering/aktualitetsprövning av avfallsplan
Datum
Revision Revision avser
/version
2017-09-26
1.0
Remissversion
2018-01-23
1.1
Tn förslag till slutlig version
2018-03-22
1.2
Kf beslut om antagande

Beslutshänvisning
Beslut i tn 2017-09-26 § 86
Beslut i tn 2018-01-23 § 6
Beslut i kf 2018-03-22 § 30

