Samrådsredogörelse
Revidering av Lokala föreskrifter
om avfallshantering för Gävle,
Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby kommuner

Samrådsredogörelse Revidering av lokala avfallsföreskrifter 1 (6)

Innehållsförteckning
ALLMÄNT OM UPPLÄGG OCH ORGANISATION FÖR ARBETET .......................................... 3
REMISS OCH UTSTÄLLNING .................................................................................................. 3
REMISS TILL KOMMUNALA VERKSAMHETER ............................................................................................... 3
REMISS TILL EXTERNA AKTÖRER ................................................................................................................ 3
UTSTÄLLNING FÖR ALLMÄNHETENS GRANSKNING ..................................................................................... 3
SÄNDLISTA .............................................................................................................................. 3
INKOMNA YTTRANDEN ......................................................................................................... 4
SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER .................................................................................. 5

Samrådsredogörelse Revidering av lokala avfallsföreskrifter 2 (6)

Allmänt om upplägg och organisation för arbetet
Arbetet att ta fram förslag till reviderade Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors,
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner har pågått under 2020.
Arbetet att ta fram förslaget har skett i dialog mellan Gästrike återvinnare och de kommunala
tillsynsmyndigheterna. Förslaget färdigställdes i december 2020.
Remiss och utställning av förslaget skedde under februari – mars 2021.

Remiss och utställning
Remiss till kommunala verksamheter
Remissen till kommunala tillsynsmyndigheter och kommunala bostads- och fastighetsbolag
pågick från 2020-02-01 till 2021-03-31.

Remiss till externa aktörer
Remissen till externa aktörer pågick från 2021-02-01 till 2021-03-19.

Utställning för allmänhetens granskning
Utställning för allmänhetens granskning pågick från 2021-02-01 till 2021-03-19.
Utställningen annonserades på respektive kommuns webbplats och förslaget ställdes ut på
www.kretsloppsplangavleborg.se .

Annan extern granskning
Förslaget har också granskats av externa kompetenser som lämnat förbättringsförslag.

Sändlista
Remissen skickades till följande mottagare:
Kommuner och kommunala verksamheter
1.
2.
3.
4.
5.

Gävle kommun: Livsmiljö Gävle (Miljö- och hälsa), Gavlefastigheter och Gavlegårdarna
Hofors kommun: Västra Gästriklands samgällsbyggnadsförvaltning och Hoforshus
Ockelbo kommun: Västra Gästriklands samgällsbyggnadsförvaltning och Ockelbogårdar
Sandviken kommun: Västra Gästriklands samgällsbyggnadsförvaltning och Sandvikenhus
Älvkarleby kommun: Bygg & miljö och Älvkarlebyhus

Regionala myndigheter och organisationer
6.
7.
8.
9.

Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Uppsala
Region Gävleborg
Högskolan i Gävle

Producentorganisationer
10. Förpacknings- och tidningsinsamlingen
11. El-Kretsen
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12. Sveriges Apoteksförening
13. Svensk Däckåtervinning
14. BilSweden
Återvinningsföretag
15.
16.
17.
18.
19.

Suez (numera PreZero)
Stena
Ragn-Sells
Dewatech
Kuusakoski

Fastighetsägare
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Fastighetsägarna MittNord
Villaägarna
HSB
Riksbyggen
Amasten
Heimstaden

Näringsliv
26.
27.
28.
29.

Mellansvenska Handelskammaren
Företagarna Gävleborg
Svenskt Näringsliv Gävleborg
Almi företagspartner

Intresseorganisationer
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Biodriv Mitt
LRF
Naturskyddsföreningen i alla kommuner
Omställning Gävle
Hyresgästföreningen
Pensionärernas riksorganisation
SPF Seniorerna
Funktionsrätt Sverige

Inkomna yttranden
Yttranden har inkommit från följande organisationer med flera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gavlefastigheter
Gavlegårdarna
Sandvikenhus
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Älvkarleby kommun, Bygg & miljö
Naturskyddsföreningen Älvkarleby
Naturskyddsföreningen Sandviken
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Sammanfattning av synpunkter
De synpunkter som har lämnats handlar framförallt om nedanstående punkter. I anslutning till
varje punkt finns en kommentar med bemötande av synpunkt och om den föranleder ändring i
förslaget.
1.

Fastighetsägarna Mitt Nord och Gavlegårdarna tillstyrker inte förslaget om ett större
ansvar för fastighetsinnehavare. Fastighetsägarna MittNord framför att om ändringen
genomförs, är det viktigt med god dialog i god tid mellan förbundet och berörd
fastighetsinnehavare.
Kommentar: Förslaget om större ansvar behålls, och kompletteras med text om dialog och
framförhållning. Dessa bestämmelser flyttas också från de lokala föreskrifterna om
avfallshantering till avfallstaxan och kommer att beslutas i separat beslut om avfallstaxan
längre fram.

2.

Naturskyddsföreningen i Älvkarleby har uppmärksammat att bestämmelser om invasiva
växter saknas i förslaget.
Kommentar: Detta kompletteras i föreskrifterna.

3.

Bygg & miljö Älvkarleby har uppmärksammat att beslut om befrielse från hämtning bör
tidsbegränsas till högst 5 år och att det även behöver införas en skrivning om att
tillsynsmyndigheten vid olägenhet kan besluta om att beslut om befrielse ska upphöra.
Kommentar: Detta justeras och kompletteras enligt synpunkt.

4.

Gavlegårdarna har frågor om tillämpningen avseende §10 Avfallsbehållare och hämtställe,
om underjordsbehållare kräver sådan överenskommelse med förbundet som avses.
Kommentar: Underjordsbehållare ingår i det som avses med ”andra kärl, behållare,
utrustning eller system för avfallshantering”, varför svaret blir ja. Ingen justering av text i
§ 10 förslaget. I § 15 kompletteras texten med underjordsbehållare.

5.

Gavlegårdarna menar att §11c om placering av behållare behöver förtydligas om
föreskriften även omfattar befintliga miljörum.
Kommentar: Bestämmelsen gäller både befintliga och nya miljörum. Befintliga miljörum
med en fungerande hantering kommer inte att påverkas, men förbundet behöver stöd för att
kunna förändra hämtställen med betydande arbetsmiljöproblem. Ingen justering av text i
förslaget.

6. Gavlegårdarna befarar stora problem i fastighetsbeståndet om förbundet enligt § 13 inte
utför hämtning om miljörummen vid hämtningstillfället inte till fullo lever upp till
uppställda krav. Nuvarande ordning, där hämtning sker men att en extra avgift debiteras,
föreslås gälla även framöver.
Kommentar: Nuvarande ordning där hämtning sker men att en extra avgift debiteras enligt
överenskommelse/beställning kan fortsätta och ryms inom sista meningen i § 13 ”Hämtning
kan också ske tidigare efter beställning och mot avgift.” Ingen justering av text i förslaget.
7.

Gavlefastigheter undrar om rapporteringsskyldigheten till Naturvårdsverket för farligt
avfall behöver skrivas in i dokumentet.
Kommentar: Rapporteringsskyldigheten gäller inte för det som de lokala
avfallsföreskrifterna reglerar och behöver inte skrivas in dem.

8. Gavlefastigheter föreslår att skrivning om farligt avfall i bilaga B justeras till” Hushåll,
verksamhetsutövare och fastighetsinnehavare kan efter beställning få farligt avfall hämtat
av förbundet”.
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Kommentar: De lokala avfallsföreskrifterna reglerar inte farligt avfall från verksamheter
utan enbart farligt avfall från hushåll. Ingen justering av text i förslaget.
9. Gavlefastigheter uppmärksammar att bestämmelser om sopsug saknas i föreskrifterna.
Kommentar: I § 10 regleras bland annat ”utrustning eller system” vilket innefattar även
sopsug. I § 15 införs en komplettering med ”annan utrustning”.
10. Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige förordar att bestämmelser om
abonnemang och betalning flyttas till Avfallstaxan och inte regleras i de lokala
avfallsföreskrifterna.
Kommentar: Bestämmelserna om abonnemang och betalning flyttas till avfallstaxan.
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