Informationsärende: projektstart för utveckling av
avfallsplanering i Eslöv, Höör och Hörby
Härmed informeras förtroendevalda i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och tekniska
nämnden att arbetet med att utveckla ny avfallsplanering för kommunerna Eslöv, Höör och
Hörby har inletts.
Gällande avfallsplan för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby löper ut under 2021, vilket
föranleder utvecklingen av ny avfallsplanering.
Denna skrivelse utgör ett rent informationsärende, med syfte att tidigt i projektet skapa
förutsättningar för god förankring inför kommande beslutsprocesser.

Bakgrund

Gällande avfallsplan för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby löper ut den 31 december 2021.
Detta föranleder utvecklingen av ny avfallsplanering i enlighet med Naturvårdsverkets
föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NSF
2020:6), vilka nyligen anpassats till reviderad avfallslagstiftning inom EU och Sverige. Syftet
är att gå från avfall till resurs och mot en mer cirkulär ekonomi på alla plan.
Projektet har initierats av kommundirektörerna i de tre kommunerna, i samråd med VD på
Merab. Projektstarten har godkänts av Merabs ägarsamråd. Arbetet med den nya
avfallsplanen samordnas genom en projektanställning i Eslövs kommun på 25 procents
arbetstid i 18 månader. Syftet är att förbättra resurshushållningen i de tre ägarkommunerna,
inom organisationerna såväl som i hushållen och i hela samhället. Kommunerna kan därmed
bidra till en mer cirkulär ekonomi, en hållbar utveckling och goda livsmiljöer i enlighet med
övergripande kommunal målstyrning.

Möjlighet till delaktighet

Normalt sett ska utvecklingen av ett övergripande styrdokument inkludera goda möjligheter
till deltagande under hela utvecklingsprocessen, till exempel genom gemensamma
seminarier, diskussionsgrupper och andra möjligheter till aktiv dialog.
På grund av de omfattande smittskyddsåtgärder som vidtagits i samhället i samband med
rådande pandemi behöver nu andra förankringsmetoder användas. Föreliggande
informationsärende utgör ett sådant inslag.
Under projektets gång kommer flera möjligheter till uppdatering och förankring; genom
ytterligare informationsärenden men också i samband med de politiska beslut som krävs
inför kommande samråd och utställning, genom yttranden under själva samrådet och
slutligen också när avfallsplanen är redo att antas i respektive kommunfullmäktige under
våren år 2022.
På grund av resursbrist kommer inte kommunernas partigrupper eller samtliga nämnder att
kunna beredas enskilda dialoger avseende innehållet i avfallsplaneringen, utöver den
formella samrådsprocessen. Därför erbjuds förtroendevalda möjlighet att under projektets

gång kontakta projektledaren via e-post för att få information, ställa frågor eller lämna
informella synpunkter för partigruppens eller nämndens räkning.
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