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SAMRÅD  OCH  UTSTÄLLNING  AV
RENHÅLLNINGSORDNING
VafabMiljö Kommunalförbund ansvarar för den strategiska planeringen av

avfallshantering i samtliga kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby.

Ett förslag till gemensam renhållningsordning har tagits fram och ställs för

närvarande uti de 12 kommunerna. Detta utskick är en delav samrådet kring

renhållningsordningen och den utställning som just nu genomförs. VafabMiljö

tar emot era synpunkter så snart som möjligt, dock senast den 20 april.

Här hittar du underlaget för remissen.

Varje kommun måste ha en renhållningsordning som består av avfallsplan och

föreskrifter. Förutsättningarna för hur en renhållningsordning beslutas finns i

Miljöbalkens 15 kap §§ 41 och 42. Ienlighet med [5; 42 ska kommunen

samråda och ställa ut renhållningsordningen för granskning under minst fyra

veckor. Respektive kommun fattar beslut om utställning men den genomförs

av VafabMiljö. Innehåll i en avfallsplan regleras i Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
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hantering av avfall.

Iavfallsplanen föreslås mål för hur vi tillsammans kan bidra till att minska

våra avfallsmängder. Till exempel genom att göra det enklare att sortera ut

förpackningar från det brännbara avfallet och öka återanvändandet av saker.

Där finns också förslag på att minska mängden engångsartiklar vid köp av
hämtmat och att sopsanden ska återanvändas. Många fler mål inom olika
områden hittar du i avfallsplanen som sträcker sig till 2030. I föreskrifterna

regleras skyldigheter och ansvar för den enskilde, VafabMiljö och kommunen.

På https://vafabmiljo.se/avfallsplanen/ hittar du ytterligare information om

utställningen och underlaget.

Under våren och sommaren 2019 bearbetar VafabMiljö förslaget till

renhållningsordning. Islutet av september fattar VafabMiljös direktion beslut

om den slutliga versionen vilken därefter skickas ut till kommunerna för beslut

i respektive fullmäktige. Avsikten är att ha den gemensamma

renhållningsordningen ska börja gälla från 1 januari 2020.

Eftersom VafabMiljö tagit över ansvaret för den strategiska planeringen från

kommunerna är det VafabMiljö som står som avsändare och mottagare av

materialet. Svar på samråd och utställning skickas därför till

info©vafabmiljo.se. Ange  "Remissvar 2019/0164-VKF-1512" i

rubrikraden i ert e-postsvar.

Ert svar vill vi som sagt ha senast den 20 april.

Med vänlig hälsning

Linda Gårdstam
Planeringschef, VafabMiö Kommunalförbund

SÄNDLISTA

Arboga kommun, Västerås kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun, Sala kommun, Heby kommun,

Enköping kommun, Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Surahammars kommun,

Hallstahammars kommun, Miljö— och hälsa Västerås kommun, Miljö— och hälsa Köpings kommun, Miljö— och hälsa

Kungsörs kommun, Miljö— och hälsa Sala kommun, Miljö— och hälsa Heby kommun, Miljö- och hälsa Enköping

kommun, Miljö- och hälsa Skinnskattebergs kommun, Miljö- och hälsa Fagersta kommun, Miljö- och hälsa

Norbergs kommun, Miljö— och hälsa Surahammars kommun, Miljö- och hälsa Hallstahammars kommun,

Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala, Naturvårdsverket, Boverket, Trafikverket,

Lantmäterimyndigheten i Uppsala län, Lantmäterimyndigheten i Västmanlands län, Region Uppsala, Region

Västmanland, Mälardalens Högskola, Mälarenergi, Ena Energi, Sala-Heby Energi, Solör Bioenergi Fjärrvärme,

Västra Mälardalens Energi och Miljö, VB Energi, Funktionsrätt Västmanland, Funktionsrätt Uppsala län, Enköpings

Hyresbostäder, Hallstahem, Köpings bostad , Salabostäder, Mimer, Hebygårdar, Arbogabostäder,

Surahammarshus, Kungsörs fastighet, Mälardalens Brand— och räddningsförbund, Räddningstjänsten Enköping-

Håbo, Räddningstjänsten Sala-Heby, Västra Mälardalens räddningstjänst, Räddningstjänst Skinnskatteberg, Södra

Dalarnas räddningstjänstförbund, Hyresgästföreningen Aros—Gävle, Villaägarna Region Mitt, Villaägarna region

ABC, Centerpartiet Västmanland, Centerpartiet i Uppsala län, Kristdemokraterna i Västmanland,

Kristdemokraterna i Uppsala län, Liberalerna Västmanland, Liberalerna Uppsala län, Miljöpartiet Västmanland,
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Miljöpartiet Uppsala län, Moderaterna i Västmanland, Moderaterna Uppsala län, Socialdemokraterna Västmanland,

Socialdemokraterna Uppsala län, Vänsterpartiet Västmanland, Vänsterpartiet Uppsala län, Sverigedemokraterna

Västmanland, Sverigedemokraterna i Uppsala län, Nystart Enköping, Naturskyddsföreningen i Västmanlands län,

Naturskyddsföreningen i Uppsala län, WWF, LRF Mälardalen, Mälarhamnar AB, PRO Västmanlands län, PRO

Uppsala län, Vi i Hallsta, Hallstahammar Promotion, Centrumsamverkan Enköping, Företagarna i Enköping,

Västerås stads Strategiska Fastigheter Aktiebolag , Nya Västerås Flygplats AB, Västerås marknads— och
näringslivsaktiebolag, Bostad Västerås

Hörgärna av dig till Linda Gårdstam, linda.gardstam@vafabmiljo.se om du har frågor. Tack!

VafablVliliö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås
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Vafab Miljö kommunalförbund har tagit fram ett förslag till ny regional

Renhållningsordning bestående  av avfallsplan och  föreskrifter.  I  avfallsplanen

föreslås  mål för hur vi tillsammans kan  bidra  till att minska våra avfallsmängder,

göra det enklare att  sortera  ut förpackningar från det brännbara avfallet och öka

återanvändandet av saker. Där finns också förslag på att minska mängden

engångsartiklar när du köper hämtmat och på att sopsanden ska återanvändas.

Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för

medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring

avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i

15kap Miljöbalken. Förbundet ger nu medlemskommunerna samt invånare

möjlighet att yttra sig kring föreslagen Renhållningsordning och yttranden ska vara

VafabMiljö AB tillhanda senast den 30 april.

En intern remissprocess har under februari pågått för berörda verksamheter inom

Sala kommun.

SALA  KOMMUN YTTRAR ATT

Sala blev tidigt en ekokommun och har haft en lång tradition av att arbeta med

miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Den egna avfallshanteringen får vi idag till
stor del hjälp med från VafabMiljö kommunalförbund men vi ska fortsatt se vårt

ansvar som en del i förbundet samt försöka påverka för att hanteringen ska bli så

resurseffektiv som möjligt.

För att planen ska få genomslagskraft krävs att övergripande planering och årliga

verksamhetsplaner i de olika organisationerna tar avfallsplanen i beaktande och att
aktiviteter planeras och resurssätts. Den föreslagna Avfallsplanen innehåller mål

Även för de områden inom avfallshanteringen som inte ingår i 15kap Miljöbalken

och för dessa har kommunen fortsatt behållit ansvaret. Det handlar exempelvis om

mål för minimerad nedskräpning samt hantering av äldre nedlagda deponier och

medlemskommunerna åläggs att ta fram nedskräpningsplaner med tillhörande

åtgärder samt att vi senast år  2030  ska ha åtgärdat de äldre nedlagda deponier som
bedömts utgöra en risk för människors hälsa eller miljön, för Salas del är det två

deponier som kommer bli aktuella.

Sala kommun vill också påminna om den pedagogiska utmaning som
medlemskommunerna står inför i ochmed att avfallsplanen förespråkar en

minimering av matavfallet med 90 procent inom kommunala verksamheter. Ett mål
som kan jämföras med det nationella matsvinnsmålet på 50 procent minskat

matsvinn. Samtidigt som kommunens hemkomposterare blivit av med möjligheten

till taxeavdrag för hemkompostering.

Sala kommun vill se fossilfria transporter inom kommunen på sikt och idag

möjliggörs det till stor del av den biogasanläggning som finns centralt i Sala och där

bränslets ursprung är matavfall. Eftersom grundregeln inom avfallshantering är att
avfallet helst ska minimeras, det vill säga att vi i det här fallet ska eftersträva att äta

upp de livsmedel som motsvarar en tredjedel av de globala klimatutsläppen, så ser

vi att vi på sikt behöver se på fler källor till förnybart bränsle.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Linn Hemlin

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224-74  70 00 Mlljöstrateg

Box 304 Fax:  0224-188 50 Samhällsbyggnadskontoret

733 25 Sala kommun.info@sala.se linn.hemlin@sala.se

www.sala.se Direkt:  0224-747414
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Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt- Ett förtydligande yttrande kring Avfallsplanens mål  3.1.3  sid 13

Matsvinnet  i  kommunala verksamheter ska minska med 90  %  från  2023  till

2030.

I måltidsenheten  i  Sala kommun har det sedan  2014  arbetats intensivt i ett

samarbete med SLU för att minska det ätliga matsvinnet som uppstår i olika delar av

våra verksamheter. I och med att vi har många tillagningskök som tillagar mat från

grunden kan matavfallet (även oätliga avfallet som skaldelar, ben m.m.) bli stort. Vi

har under årens lopp successivt sett att det ätliga matsvinnet har minskat rejält. Det

behövs ett ständigt pågående arbete och kommunikation med alla våra gäster.

Vi har även i arbetet med ny livsmedelsupphandling tagit med ett nytt tänk att ge

livsmedelsproducenterna möjlighet att leverera varor med en kortare hållbarhetstid

för att inte "knuffa tillbaka” matsvinnet till produktionsledet.

Vi anser att det är ett orimligt högt satt mål under perioden. Vi förslår att den

nationella handlingsplanen utifrån Livsmedelsstrategin som fastställdes under

våren  2018  för att uppnå det globala hållbarhetsmålet med att halvera matsvinnet

till  2030  kan vara mer rimligt att nå.

Vi föreslår därför följande delmål:

År  2024  ska matsvinnet från kommunernas

storkök för skolor och omsorgsverksamhet

ha minskat med

20% jämfört med  2021.

År  2026  ska matsvinnet från kommunernas

storkök för skolor och omsorgsverksamhet

ha minskat med

40%  jämfört med  2021.

År  2028  ska matsvinnet från kommunernas

storkök för skolor och omsorgsverksamhet

ha minskat med

45% jämfört med  2021

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar att till VafablVliljö Kommunalförbund avge yttrande över

remiss Avfallsplan och föreskrifter dnr  2018/1315.


