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Samrådsredogörelse 
 

Följande synpunkter på avfallsplanen inkom under utställningstiden i oktober 
och november 2017. De inkomna yttrandena finns tillgängliga hos 
kommunstyrelsen. Innehållet har sammanfattats och redovisas nedan. Tekniska 
förvaltningens kommentarer till yttranden redovisas med kursiv indragen text. 
 

Nämnder 
 

Bildningsnämnden ser positivt på att ett arbete påbörjats med att få till ett 
bättre avfallsarbete i kommunen. För att kommunens förskolor och skolor ska 
kunna bidra till sopsortering på bästa sätt behöver det dock finnas bra förut-
sättningar för detta ute på enheterna i form av material och verktyg. Det är 
viktigt att tekniska förvaltningen bistår med detta och att bildningsnämndens 
enheter inte själva står för detta. 

 Detta diskuteras vidare internt inom kommunen. 

Det önskas även att det i planen förtydligas att också bildningsnämnden har ett 
ansvar för punkt 1.3 i planens mål och åtgärder. Redan idag verkar bildnings-
nämnden genom exempelvis skolans ”skräpletardagar” till att både informera 
barn och personal om vikten av att minska nedskräpning samt att faktiskt göra 
en skillnad för offentliga miljöer. 

 Komplettering görs i  enlighet med nämndens önskemål. 

Ytterligare en ändring som önskas i planen är att det i uppföljningsaktiviteterna 
under mål och åtgärder specificeras vilka som ansvarar för respektive upp-
följning. Om tekniska förvaltningen ska ansvara för samtliga uppföljnings-
aktiviteter bör det framgå direkt i tabellen för att minska eventuell förvirring. 
Just nu kan det uppfattas som att det är respektive nämnd som ska ansvara för 
uppföljningen om endast tabellen ses. 

 Ett förtydligande görs i samband med mål och åtgärder om att tekniska 
förvaltningen ansvarar för att uppföljning görs, bl.a. genom att samla in 
uppgifter från kommunens verksamheter. 
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Miljö- och byggnadsnämnden anser att Vara kommuns mål och strategier 
för att minska avfallsmängder och öka återvinningsgraden beskrivs på ett bra 
sätt. Det är viktigt med informationsinsatser och konkreta insatser för att 
uppnå målen.  

Ett antal förslag till kompletteringar och justeringar av planen framförs, som 
gäller förtydliganden av nämndens roll som tillsynsmyndighet.  

 Ändringar görs i planen i enlighet med miljö- och 
 byggnadsnämndens synpunkter.  

Ett påpekande gäller att miljö- och byggnadsförvaltningen inte hanterar 
ansökningar om sophämtning för fritidshus. Däremot hanterar miljö- och 
byggnadsnämnden ansökningar om total befrielse av sophämtning vid 
obebodda fastigheter, vilket saknas i dokumentet.  

 Enligt kommunens gällande renhållningsordning är det miljö- och 
 byggnadsnämnden som hanterar ansökningar om längre uppehåll i hämtning 
 av avfall, både från permanentboende och från fritidshus 1. Renhållnings-
 ordningen kan behöva kompletteras avseende vilken instans som bedömer om 
 ett hus är fritidshus 2, en ändring som får hanteras separat från 
 avfallsplanen. 

Övriga synpunkter är att det är viktigt att öka öppettiderna på återvinnings-
centralen för att underlätta för invånare att återvinna sitt avfall. Det bör finnas 
förpackningsinsamling vid matbutikerna för att motverka nedskräpning i 
kommunen. 

 Öppettiderna på återvinningscentralen har utökats under år 2016 och 
2017. Förpackningsinsamling vid matbutiker är en viktig del att ta med i 
kommunens fysiska planering. 

 

Socialnämnden har tagit del av Tekniska förvaltningens förslag till Avfallsplan 
Vara kommun 2018-2028 och har inget att erinra mot förslaget.   

Planens första mål handlar om att avfall från boende och verksamma ska 
minska och en åtgärd är att samverka för att minska matsvinnet. Enligt 
socialnämnden sker idag redan en samverkan med Kostenheten vad måltider 
och beställning av råvaror beträffar. 

Tredje målet i planen anger bland annat att farligt avfall ska hanteras säkert. 
Nämnden framhåller att det riskavfall som genereras genom den kommunala 
hälso- och sjukvården hanteras i enlighet med Vårdhandbokens anvisningar 
och i tillämpliga delar Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

 

                                                 
1 Renhållningsordning § 32. Uppehåll i hämtning vid permanentbostad eller fritidshus kan efter 
ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden medges fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid 
om minst sex månader. 
2 Renhållningsordning § 13. Ordinarie hämtning utförs, i den ordning som renhållaren 
bestämmer, minst en gång varannan vecka året om från permanentbostäder och minst en gång 
varannan vecka från fritidsbostäder från och med 1 maj till och med 1 oktober samt under 
övrig tid efter beställning. 
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Kommunägda bolag 
 

Vara Bostäder AB:s styrelse konstaterar att de kommunala bolagen inte 
berörs i materialet, men anser att avfallsplanen saknar specifika mål och 
preciseringar avseende vad som ska uppnås och inom vilken tidsrymd det ska 
ske. Det saknas en viljeinriktning gällande metoder för avfallsinsamling, 
återvinning och återbruk.  

 De kommunala bolagen berörs uttalat av målet 2.2 ”Öka graden av 
källsortering och utred ett generellt införande av fastighetsnära insamling”. 
Kommunens bolag har lagts till som ansvariga på flera mål, som ett 
förtydligande av behovet att samtliga nämnder och bolag i kommunen 
beslutar om specifika mål och arbetar med åtgärder i den riktning som 
avfallsplanen anger.  

 

Partier 
 

Centerpartiet i Vara kommun lämnar följande synpunkter på avfallsplanen:  

Centerpartiet anser att det är viktigt att det finns en plan som möjliggör att 
slammet från reningsverken kan tas omhand på ett så miljömässigt bra sätt som 
möjligt. Första steget bör vara att se till att innehållet av tungmetaller, såsom 
bly, kvicksilver och kadmium, är så lågt som möjligt, så kallat uppströmsarbete. 
Att sprida slam på kommunal ägd mark anses inte vara en långsiktig lösning, 
utan inriktningen måste istället vara att utvinna fosforn ur slammet. Enligt 
Centerpartiet kommer det finnas mycket små möjligheter att sprida slam på 
åkermark, eftersom livsmedelsindustrin inte vill ha varor från slamgödslad 
mark. 

 Texten om slam är reviderad. Uppströmsarbete är en viktig åtgärd, vilket 
 kräver att VA-enheten avsätter  tid till det. Tillsynsarbete som utförs av 
 miljö- och byggnadsnämnden spelar också en viktig roll.  
 

Insamling av matavfall och/eller organiskt avfall bör enligt Centerpartiet i 
första hand startas i kommunens tätorter. ”Vi skall finna ett bra sätt att samla 
in detta. Vi kan studera hur det sker våra grannkommuner. Vi kommer aldrig 
undan med att inte göra något.”  

 En åtgärd läggs till om utredning av separat insamling av matavfall.  

Partiet framhåller även att avfallsplanen bör vara en vägledning för hur en ny 
återvinningscentral ska utformas, vad gäller mål för vilka volymer som skall 
samlas in samt vad gäller tillgänglighet, kapacitet, bekvämlighet m.m. 

 Det finns en behovsutredning gjord av en ny återvinningscentral, där 
 aspekter rörande volymer, besöksantal, kapacitet, tillgänglighet och säkerhet 
 m.m. finns beskrivna. Fortsatta studier kommer att genomföras om det 
 fattas politiskt beslut att gå vidare med förstudie. 
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Enligt Centerpartiet måste det även undersökas, och eventuellt föreslås en 
utformning för, hur avfallstaxan kan styra mot att mängden avfall som hämtas i 
sopkärlen blir så liten som möjligt. 
  
 Utredningar av miljöstyrande taxa och fastighetsnära insamling ska 
 genomföras. 

 
Länsstyrelsen 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län lämnar följande synpunkter: 

1. Avfallsplanens syfte. Avfallsplanens syfte har beskrivits i planen. 

2. Mål och åtgärder. Länsstyrelsen anser att ”den röda tråden” i avfallsplanen 
bör förtydligas. Avfallsplanen bör innehålla övergripande mål som anger 
inriktningen på avfallsarbetet i kommunen på längre sikt (10–15 år fram i 
tiden). Dessa mål bör brytas ned i konkreta delmål som är både mätbara och 
tidsatta. För varje mål bör avfallsplanen innehålla de åtgärder som krävs för att 
kunna uppnå målet. Det bör anges vilken av kommunens funktioner som är 
ansvarig för att genomföra de olika åtgärderna och när åtgärderna planeras 
genomföras.  

 2. Kommunen har valt att hålla en övergripande nivå på målen, med mer 
 specificerade målsättningar och åtgärder formulerade i en operativt inriktad 
 handlingsplan som kan revideras oftare än själva avfallsplanen.  
 

Avfallets totala miljöpåverkan från att det uppstår till dess att det deponeras, 
förbränns, återvinns eller återanvänds ska belysas samt tillämpning av 
avfallshierarkin. Detta ska sedan beaktas vid val av åtgärder och viljeriktning. 
Därför bör en uppskattning över prioriteringsnivå av målen göras. 
Förebyggande av avfallets mängd och farlighet samt hanteringen av farligt 
avfall bör ges hög prioritet. 

 2. Avfallets miljöpåverkan är inte kvantifierat i planen. För att göra det 
 skulle det krävas en större konsultutredning, vilket kommunen inte har 
 bedömt vara prioriterat inom ramen för planarbetet. Däremot finns en mer 
 övergripande beskrivning av de problem avfall ger upphov till i kapitlet 
 Omvärldsbeskrivning. Målens nummerordning (1-2-3) är inte lagd utifrån 
 en prioritering, utan framhåller snarare avfallsplanens tre fokusområden. De 
 tre fokusområdena är framtagna med tanke på avfallshierarkin, där 
 förebyggande av avfall och avfallets farlighet står högst i hierarkin. Om högre 
 prioritet ska ges till förebyggande av avfallets mängd och farlighet, samt 
 hanteringen av farligt avfall, talar det för att mål 1 och 3 är viktigast, och 
 att mål 2 (avfall tas om hand resurseffektivt) prioriteras ned. Kommunen 
 anser dock att mål 2 är avgörande för en hållbar avfallshantering. 
 Kommunen vill därför inte prioritera ned mål 2, utan planerar att arbeta 
 med genomförande av samtliga tre mål utifrån vad som är genomförbara 
 åtgärder (tekniskt, ekonomiskt, organisatoriskt lämpliga och möjliga 
 åtgärder).  
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2.1 Uppföljning. Tekniska förvaltningen har utsetts till att ha det operativa 
ansvaret för uppföljningen av avfallsplanens mål och åtgärder. En del av målen 
berör även andra nämnders ansvarsområden. Det bör tydligt framgå vilken 
återkoppling som förväntas av dessa ”andra nämnder”.  
 
Kommunstyrelsen är vanligtvis inte lämplig att utse som ensam ansvarig för att 
en åtgärd genomförs. En beredande förvaltning/nämnd bör i dessa fall utses. 

 2.1. Förtydliganden görs under mål och åtgärder, om att uppföljning görs 
 genom att tekniska förvaltningen begär in uppgifter från övriga nämnder och 
 sammanställer svaren. Kommunstyrelsen har ett tekniskt utskott som har 
 ansvar för tekniska förvaltningen, inklusive avfalls-verksamheten.  

 

3. Nedskräpning. Kommunen beskriver en ambition att minska ned-
skräpningen, både i offentliga miljöer och privata miljöer. Samtidigt ställer 
kommunen sig frågande till hur man kan vända en trend mot ökad ned-
skräpning, eller om kommunen måste räkna med större kostnader för att städa 
offentliga miljöer. Tydliga mål och åtgärder för att förebygga och begränsa 
nedskräpning behöver beskrivas i avfallsplanen. I Naturvårdsverkets nya 
vägledning om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av 
avfall (Rapport 6760) beskrivs hur kommunens arbete för minskad 
nedskräpning kan lyftas fram i avfallsplanen. 

 3. Nedskräpning - kommunen har valt att hålla en övergripande nivå på 
 målen och låta åtgärder stå i en handlingsplan, som kan revideras över tid.  
 Kommunen kommer att ta del av råden i rapporten ”Strategiskt arbete för 
 minskad nedskräpning” (Naturvårdsverket. 2013. Rapport 65519). 
 

4. Styrmedel. I avfallsplanen redovisas de styrmedel som kommunen planerar 
att använda. 

5. Koppling mellan fysisk planering och avfallsplanering. I avfallsplanen 
lyfter kommunen fram att ett viktigt styrmedel är att vid planering av nya 
områden måste hänsyn tas till att avfallshanteringen kan byggas in på ett 
ändamålsenligt och resurseffektivt sätt och att detta lyfts in tidigt i processen. 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen uppmärksammar detta styrmedel 
och önskar att kommunen i den efterföljande planeringen har med sig detta. 

Vad gäller översiktsplaneringen har Vara kommun en översiktsplan från 2012. 
I den finns rekommendationer om att förenkla för invånarnas möjlighet till 
sopsortering genom att ta med återvinningsstationer i planeringen. Med denna 
rekommendation, övriga översiktsplaneresonemang kring det strategiska 
miljöarbetet och det som kommunen skriver i avfallsplanen kring styrmedel 
finns planeringsmässiga förutsättningar för att avfallsfrågorna kommer in i den 
fysiska planeringen. 

Om kommunen vill utveckla arbetet med avfallsfrågor i översiktsplaneringen 
rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen vid nästa översyn av översikts-
planen ännu tydligare, helst på karta, synliggör avfallshanteringens infrastruktur 
och transportbehov och var det finns eller bör tillkomma återvinningsstationer, 
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behandlingsanläggningar och deponier. Framtida expansioner av anläggning-
arna är också viktigt att redovisa för att förhindra att t.ex. bostäder och skolor 
planeras i anläggningarnas närhet. 

 5. Kommunen tar till sig råd om synliggörande av avfallsfrågor i 
 översiktsplaneringen. 

6. Redovisning till Länsstyrelsen. I Naturvårdsverkets nya föreskrifter (NFS 
2017:2) framgår enligt 19 § följande: Kommunen ska lämna följande uppgifter 
om den kommunala avfallsplanen till Länsstyrelsen…  Länsstyrelsen vill att 
efterfrågade uppgifter … överlämnas inom sex veckor från att planen blivit 
antagen. Länsstyrelsen ser gärna att uppgifterna redovisas i tabellform. 

 6. Uppgifterna kommer att översändas efter antagande av planen. 

 

Privatpersoner  
 

En boende på landsbygden i kommunen undrar varför sophämtning måste 
ske var 14:e dag (26 gånger/år)? Vid hämtning brukar soptunnan, som är den 
minsta storleken, bara vara fylld till max en tredjedel. Den boende källsorterar 
och lämnar plast, metall, papper, pappersförpackningar och glas på åter-
vinningsstationer, samt har varmkompost. Istället framhåller den boende att 
sophämtning var fjärde vecka (eller max var tredje vecka) vore bättre, både för 
miljön och för plånboken.  

 Förslaget om glesare hämtning av det brännbara avfallet är intressant både 
ur ett kundperspektiv och ur ett miljöperspektiv. Idag finns möjligheten att 
ansöka om miniservice, vilket innebär hämtning av brännbart avfall sex 
gånger per år. I avfallsplanens mål 1.2 anges en utredning av miljöstyrande 
taxa för renhållning. Nya lösningar förutsätter dock ändring av 
renhållningsförordningen och av renhållningsavgifterna, samt komplettering 
av kommunens ramavtal (dvs. en ny överenskommelse med kommunens 
entreprenör, eller en ny upphandling).  

 

En boende i Stora Levene framhåller att den sedvanliga sophanteringen med 
hämtning varannan vecka fungerar utmärkt. Däremot anser den boende att 
ReturMera-tjänsten3 fungerar sämre, då Ragn-Sells ändrade hämtningen till 
dubbla turer varje månad under sommaren med insamling av tre fragment varje 
gång. Detta framhålls som otillfredsställande ur miljösynpunkt. Efter 
förändringen har hämtning dessutom skett endast en gång av tio på rätt dag. 
”Jag har ringt Ragn-Sells, men blev ovänligt bemött av deras kundtjänst. Jag lär 
nog inte vara ensam om att lämna tillbaka tunnan efter nyår. Det är ingen 
tvekan om att kommunen ska bygga en egen avfallsanläggning i framtiden.” 

 Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar, ReturMera-tjänsten, har 
tyvärr fungerat sämre sedan sommaren 2017 och entreprenören Ragn-Sells 
arbetar på en lösning.  

                                                 
3 Frivillig tilläggstjänst, där Ragn-Sells hämtar förpackningar vid fastigheten. 
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Vad gäller egen avfallsanläggning, så är den frågan frikopplad från hur 
insamlingen av förpackningar och hushållsavfallet sker. Fastighetsnära 
insamling 4 är tänkt att utredas (mål 2.2), och utöver det så kommer 
kommunen att behöva ha kvar sina återvinningsstationer för att invånarna 
ska kunna lämna förpackningar och papper där. 

 

En boende i Kvänum framhåller fördelarna med varmkompost. ”Vi är två 
personer i boendet, har två komposter, som vi skiftar insläpp vart annat år. Har 
haft sopkärl till tömning en gång hittills i år. Det blir näst intill inga sopor 
eftersom vi källsorterar övrigt material. Tycker det är en skyldighet att efter 
inköp ta hand om restprodukterna.” 

 Denna synpunkt sammanfaller med den från boende på landsbygden, om att 
 glesare hämtning av det brännbara avfallet är möjligt om man källsorterar 
 och komposterar det egna matavfallet. 

 

 

 

 

Åke B Lindström   Teresa Kalisky  

Teknisk chef    Verksamhetsutvecklare 

                                                 
4 http://fni.nu/ Hemsida om fastighetsnära insamling av förpackningar och material till 
återvinning. 

http://fni.nu/

