AVFALLSPLAN
Härjedalens kommun
2014-2017

Vision
Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering
generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara delaktiga.
Avfallet ska sorteras och behandlas så att resursutnyttjandet optimeras och miljöpåverkan minimeras.

Denna avfallsplan antogs i Kommunfullmäktige 2013-10-02 § 117

FÖRORD

Det goda värdskapet, långsiktighet och miljöfrågorna skall prägla våra mål.
Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen arbetar för att alla ska få behovsanpassad tömning.
Fler abonnenter måste dela på kostnaderna så att avgifterna kan bli lägre och rättvisare. Alla
fastigheter som har taxeringsvärde som indikerar behov av renhållning skall ingå i
renhållningskollektivet och få tillgång till ÅVC, både för brännbart och annat avfall.
Möjligheten till lågt nyttjande tas bort då avgiften blir lägre.
Arbetsform
Vi skall omgruppera containrarna främst i turist- och glesbyggda områden för att minska deras mängd
och tömningsintervall.Vi byter ut containrar till mindre behållare samt omvandlar B-områden till Aområden där det är möjligt.
Vi strävar efter att bofasta i kommunen ska ha samma renhållningsavgift oberoende på var de bor.
Vi skall fortsätta bygga ut med underjordiska behållare i första hand i turisttäta områden t.ex.
Vemdalsskalet och Lofsdalen samt utreda var vi i övrigt behöver bygga ut med dessa.
Återvinningscentraler (ÅVC)
Återvinningscentralerna behöver bli mera tillgängliga, utvecklas och bli mer serviceinriktade.
Därefter kan klippkorten tas bort och normalhushållet lämna avgiftssfritt. Vi ska starta ett pilotprojekt
för återbruk i Sveg. Träavfall ska krossas och flisas på plats.
Vi skall ha samma öppettider, varje onsdag och söndag, med utbildad och serviceinriktad personal.
Administrativa åtgärder
Informationen och tillgängligheten för att få svar på frågor kring renhållning skall förbättras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen skall se över möjligheten att samfakturera VA och renhållning.
En ny handläggartjänst är tillsatt på renhållningsenheten.
Slamhantering
Gamla locken ska bytas ut mot nya, som är lättare i vikt. Projekt att minska mängden avfall på ett
ekologiskt sätt (bakteriemetoden) startas i Sveg.
Arbetsmiljökrav medför att slamtömning skall kunna ske närmare brunnarna.
Kompostering
Eftersom Härjedalen är stort med stora avstånd, kommer kommunen inte att kunna satsa på
konventionell matavfallsinsamling. Det skulle medföra stora kostnader i nya och andra typer av
behållare, sopbilar och lagringslokaler. Mängden avfall i kommunen räcker inte till för att producera
kompost och biogas i ekonomiskt gynnande mängder.
I stället rekommenderas hemkomposter, där det går. Vid flerfamiljshus kan fastighetsägaren ha egna
komposter för sina hyresgäster. Renhållningsenheten kommer att var behjälplig för de som vill ha hjälp
initialt. Ett projekt att kompostera i stora kök (skolor, Svegsmon, restauranger mm) startas i Sveg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontakt med en utvecklare av torkningssystem av matavfall som
kan vara ett alternativ till komposteringen i framtiden.
Utredning om återvinning
En statlig utredning pågår kring avfallshanteringen, den omfattar ansvaret för insamling och
omhändertagande av förpackningar, grovavfall och verksamheters hushållsavfall. Kommunerna skall
vara beredda på att anpassa avfallsplanen om ansvaret övergår till kommunerna.
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SAMMANFATTNING AV AVFALLSPLANEN

Avfallshanteringen idag
Härjedalens kommun ansvarar för att samla in hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Insamlingen
sker främst genom kärlhämtning, grovsopshämning, återvinningscentraler och insamling av farligt
avfall. För vissa avfallsslag gäller producentansvar, bland annat för förpackningsmaterial och tidningar,
vilka samlas in av producenterna via återvinningsstationer. Alla deponier i kommunen har lagts ner,
vilket har lett till ökad återvinning och energiutvinning.
Denna avfallsplan beskriver Härjedalens kommuns mål och ambitioner för den kommunala avfallshanteringen, under perioden 2014 till 2017, med syfte att minska miljöbelastningen från
verksamheterna och bidra till uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen
tillsammans med de lokala föreskrifterna om avfallshantering för Härjedalens kommun ska
tillsammans utgöra kommunens renhållningsordning.

Miljökonsekvenser
De flesta av de planerade målen och åtgärderna bedöms leda till direkta förbättringar för miljön och
dessutom planeras en rad insatser och utredningar som kan ge positiva effekter på sikt.

Mål för framtiden
Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte
och mål är att klargöra gällande förhållanden i kommunen och att redovisa förslag till mål och tänkbara
åtgärder för att nå de nationella och regionala miljömål som riksdagen och Länsstyrelsen i Jämtlands
län fastställt inom avfallsområdet. De framtagna målen bygger också till stor del på EU:s
avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan.

Av de målen som var uppsatta i föregående avfallsplan har 8 av 16 mål uppnåtts, 1 mål har uppnåtts
delvis, 3 mål går inte att följas upp och 4 mål har inte uppnåtts( se bilaga nr.5 ).
För uppföljning av avfallsplanens mål och revidering ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden på
uppdrag av kommunstyrelsen.
Till denna förenklade avfallsplan finns ett antal bilagor som beskriver hur renhållningen har
fungerat och hur den fungerar i dag. Bilagorna kan beställas hos Renhållningsavdelningen.
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Avfallsminimering

Hur
Genom kontinuerlig information till
kommuninvånare, besökare, restauranger
och butiker ska avfallsmängderna minskas,
framförallt matavfallet. Genom kontinuerligt
arbete i skolan ska matsvinnet i
skolmatsalarna och skolköken minska.

Mål 1
År 2017 ska avfallsmängden, relaterat till invånare
och turister, minskat i jämförelse med 2012.
Mål 2
År 2017 ska mängden matavfall i säck- och
kärlavfallet från restauranger, storkök, butiker,
näringsliv och kommunala verksamheter ha minskat
med 20 % jämfört med hösten 2012.

Ansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden och berörda
nämnder
Uppföljning
Statistiksammanställning och årlig
plockanalys av säck- och kärlavfall i tätort,
glesbygd och turistområde
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Öka återanvändningen

Hur
Genom att förbättra förutsättningarna
för boende, besökare och
verksamheter i kommunen bidra till
ökad återanvändning.

Mål 3
År 2014 ska det finnas möjlighet att lämna produkter till
återbruk på kommunens återvinningscentraler.

Mål 4
År 2014 ska det finnas system för återbruk på
kommunala verksamheters inventarier

Ansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden och
berörda nämnder

Uppföljning
Avtalsuppföljning,
statistiksammanställning över mängder
för återbruk på återvinningscentraler
och kommunala verksamheter.
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Öka materialåtervinningen

Hur
Genom information om vikten av återbruk och
sortering av avfall. Detta ska ske genom öppna
möten och genom information på hemsidor och
trycksaker som skickas ut till hushållen.

Mål 5
År 2017 ska mindre än 35 kg tidningar och
förpackningar per invånare och turist och år finnas i
säck- och kärlavfallet.

Ansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden och berörda nämnder

Mål 6
År 2017 ska materialåtervinningen vara minst 60 % av
totala mängden hushållsavfall.

Uppföljning
Årlig uppföljning genom plockanalys av säck- och
kärlavfall i tätort, glesbygd och turistområde och
statistiksammanställning.
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Deponering

(Bild från Avfalls Sverige)

Hur
Genom strategiskt arbete med att öka
återbruk och återvinning ska
deponering minskas. Särskilda insatser
i avfallsflödet vid återvinningscentralerna.

Mål 7
År 2017 ska mängden hushållsavfall som
deponeras halverats jämfört med 2012.
Mål 8
År 2017 ska alla nedlagda deponier vara
inventerade och klassificerade.

Ansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden och
berörda nämnder

Uppföljning
Statistiksammanställning
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Farligt avfall

Hur
Genom strategiskt informationsarbete.

Mål 9
År 2017 ska det inte finnas något farligt avfall i säckoch kärlavfallet.

Ansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden och
berörda nämnder

Uppföljning
Årlig uppföljning genom plockanalys av
säck- och kärlavfall i tätort, glesbygd
och turistområde.
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Service till
kommuninvånarna

Hur
Dels genom utökning av systemet med
behovshämtning från dagens
hämtområde A* att även innefatta
hämtområde B*. Dels genom övergång
till maskinella system där så är möjligt.
Skapa större möjlighet att påverka sin
avfallsmängd genom att öka
tillgängligheten till olika
återvinningssystem.

Ansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden och
berörda nämnder

Uppföljning
Uppföljning av taxekonstruktionens
effekter. Avstämning mot status 2013.

Mål 10
År 2017 ska avfallsavgiften stå i relation till hur mycket
avfall abonnenten lämnar.
Mål 11
År 2017 ska alla i hämtområde B* ha ett tillfredställande
insamlingssystem för säck- och kärlavfall
Mål 12
År 2014 ska det vara ökad tillgänglighet och bättre
service på återvinningscentralerna jämfört med 2012.
Mål 13
Snarast ska tillgänglighet för att lämna förpackningar
och tidningar öka jämfört med 2012.
* Hämtområde A är tätorter
* Hämtområde B är glesbygd och turistområde
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Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet
i en kommunal avfallsplan
NFS 2006:6 - Grundföreskrift
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en
kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning
Tillämpningsområde
Avfallsplanen skall innehålla en beskrivning av de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets
mängd och sammansättning. Planen skall innehålla uppgifter om antal invånare, antal hushåll i
kommunen fördelat på boendeform samt kommunens näringslivsstruktur.
Genom de här föreskrifterna upphävs Naturvårdsverkets kungörelse (1991:3) med föreskrifter om
innehållet i kommunal avfallsplan.
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