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Miljönämnden

Avfallsplan 2018-2021
Förslag till beslut
Miljönämnden är positiv till att en aktualisering av avfallsplanen har
tagits fram.
Miljönämnden kommer att kommer att planera in åtgärderna i
kommande tillsynsplaner när avfallsplanen är beslutad.

Ärendebeskrivning
Under våren 2017 har två arbetsgrupper med representanter från
Merab och de tre ägarkommunerna arbetat med att aktualisera den
nuvarande Avfallsplanen 2014-2017.
Ett förslag på avfallsplan 2018-2021 med föreskrifter har tagits fram
och Merab har skickat detta på remiss till kommunstyrelsen och
berörda nämnder.
Bygg och miljös förslag till beslut
Miljönämnden är positiv till att en aktualisering av avfallsplanen har
tagits fram.
Miljönämnden kommer att kommer att planera in åtgärderna i
kommande tillsynsplaner när avfallsplanen är beslutad.
Förslag till beslutsmotivering
Avfallsplanen har genomgått en aktualisering, men är uppbyggd på
samma sätt som den tidigare avfallsplanen 2014-2017.
Kapitel 2 med mål och åtgärder har uppdaterats och nya mål och
åtgärder har tagits fram.
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De mål som berör miljönämnden är:
Mål 5 ” Insamling av elavfall till materialåtervinning ska öka speciellt
för smått elavfall”
Här finns åtgärd 3 som milkönämnden är ansvarig för.
Tillsyn av butiker som tar emot de vanligaste typerna av farligt avfall
exempelvis elektronik, glödlampor, lågenergilampor och batterier.
Tillsyn föregås av information till butikerna.
Ansvarig: Miljönämnd eller motsvarande hos respektive kommun
Tid: 2019
Kostnad: Ingår i det dagliga arbetet.
Uppföljning: Avrapportering till uppföljningsgruppen.
Rapporteringen innefattar en redogörelse hur många tillsynsbesök
man har gjort samt resultat av tillsynen.
Mål 11 ”Det ska inte förekomma några illegala transporter av avfall
från Sverige”
Här finns åtgärd 1 som miljönämnden är ansvarig för
Tillsyn av transporter av avfall ska göras i samband med ordinarie
miljötillsyn på verksamheter. Transporttillstånd samt
transportdokument granskas.
Ansvarig: Miljönämnd eller motsvarande hos respektive kommun
Tid: 2018-2021
Kostnad: Ingår i det dagliga arbetet.
Uppföljning: Avrapportering av dokumentation till
uppföljningsgruppen av hur många verksamheter som kontrollerats
samt dess resultat.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-10
Följebrev till Berörda nämnder från Merab
Avfallsplan 2018-2021
Föreskrifter om avfallshantering
Föreskrifter bilaga 1
Föreskrifter bilaga 2
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