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Samrådsredogörelse vid framtagning av avfallsplan 2018-2025 för Bengtsfors,
Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner
Förslag på ny avfallsplan ställdes ut på remiss från och med den 2 maj 2018 – 31 maj 2018.
Avfallsplanen med tillhörande bilagor fanns tillgänglig på respektive kommuns bibliotek, kommunhus
(alternativt medborgarkontor) samt digitalt på respektive kommuns hemsida. Annonsering om
utställning av avfallsplanen har även gjorts i tidningen Dalslänningen, i tidningen Melleruds nyheter
och i tidningen Bohuslänningen.
Remissversionen med tillhörande bilagor skickades i digital form till Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, Dalslands Miljö- och Energiförbund, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Ragn-Sells AB,
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Polismyndigheten Väst, Pensionärernas Riksorganisation,
SPF Seniorerna, Naturskyddsföreningen, Företagarföreningen och Handikapprådet.
Bengtsfors kommun skickade även remissversionen till:
 Bengtsfors centrumförening
 Returen Bengtsfors
 Bengtsforshus
 Bengtsfors samhällsbyggnadsenhet
 Bengtsfors fastighetsservice
 Bengtsfors VA & Fjärrvärme
 Bengtsfors tekniska chef.
Dals-Eds kommun skickade även remissversionen till:
 Edshus AB
 MMK Plastics AB
 Faktorn AB
 Eds Plattsättning.
Melleruds kommun skickade även remissversionen till:
 AB Melleruds bostäder
 Melleruds medborgarkontor
 Byggnadsnämnden Mellerud
 Samhällsbyggnadskontoret Mellerud
 Biblioteket Mellerud.
Färgelanda kommun skickade även remissversionen till:
 Valbohem AB.

Inkomna yttranden under samrådstiden
Under samrådstiden inkom elva yttranden. Sammanställning av yttranden samt åtgärder redovisas
nedan. Kompletta yttranden återfinns som bilagor till detta dokument.
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Synpunkt

Har beaktats på följande sätt

Yttrande från Länsstyrelsen Västra angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
Avfallsplanens syfte har beskrivits i planen.

Synpunkten har noterats.

Länsstyrelsen anser att kommunen på ett tydligt sätt har redovisat uppsatta mål och
att målen uppfattas som realistiska och till viss del mätbara. Kommunen kan
påverka de åtgärder som föreslås att genomföras, för att helt eller delvis uppnå
målen.

Synpunkten består delvis av bekräftelse, vilket noteras.

Det finns en prioriteringsordning för mål och åtgärder. Avfallets miljöpåverkan från
att det uppstår till dess att det deponeras, förbränns, återvinns eller återanvänds
beaktas samt tillämpning av avfallshierarkin. Kommunen har till viss del lyft åtgärder
med förhållandevis liten insats i förhållande till effekt, för att kunna få en högre
prioritet.

Synpunkten består också av förslag på ändring, och har beaktats
som följande. Ett tillägg under kapitel 5 har gjorts, som tydliggör att
det för varje ingående år görs en sammanställande rapport kring
uppföljning som levereras till ansvarig nämnd i respektive kommun.
Detta ansvarar respektive kommuns ansvarig för.

Det som skulle kunna önskas är att det även skulle framgå en strategi för när
utvärdering av hur arbetet går ska ske, dvs vem ska sammanställa och utvärdera
arbetet och för vem ska utvärderingen presenteras samt hur, när och hur ofta. Detta
för att kunna fånga upp eventuellt avstannade aktiviteter, göra prioriteringar och
planera fortsatt arbete. Det skulle t ex kunna ske årligen i samband med
presentation av miljöbokslut eller liknande för kommunfullmäktige.
I avfallsplanen redovisas mål och åtgärder för att förebygga och begränsa
nedskräpning.

Synpunkten har noterats.

I avfallsplanen redovisas de styrmedel som kommunen planerar att använda.

Synpunkten har noterats.
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Som framgår av bilaga 3 arbetar Bengtsfors med en ny översiktsplan, men även
Melleruds kommun arbetar med en ny översiktsplan. Dals-Ed står inför en
aktualitetsprövning av sin översiktsplan. Viktigt att frågorna får utrymme i
kommande översiktsplaner också. Om kommunerna vill utveckla arbetet med
avfallsfrågor i översiktsplaneringen rekommenderar Länsstyrelsen att kommunerna
vid nästa översyn av översiktsplanerna, helst på karta, synliggör
avfallshanteringens infrastruktur och transportbehov och var det finns eller bör
tillkomma återvinningsstationer, behandlingsanläggningar och deponier. Framtida
expansioner av anläggningarna är också viktiga att redovisa för att förhindra att till
exempel bostäder och skolor planeras i anläggningarnas närhet.

Synpunkten har noterats och respektive kommun återkopplar till
relevant enhet/funktion. Ingen revidering kommer att ske.

I Naturvårdsverkets nya föreskrifter (NFS 2017:2) framgår enligt 19 § följande:
”Kommunen ska lämna följande uppgifter om den kommunala avfallsplanen till
länsstyrelsen:
1. datum för antagande av planen,
2. en sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel enligt 3–6 §§
3. resultatet av uppföljningen av föregående plan enligt 14 §, samt
4. uppgifter om nedlagda deponier enligt 15 §.”

Synpunkten består av tydliggörande om uppföljning och efter att
avfallsplanen är godkänd skickas efterfrågad information från
respektive kommun till Länsstyrelsen.

När kommunen redovisar efterfrågade uppgifter, enligt § 19, bör detta ske med
beaktande av syftet med redovisningen. I Naturvårdsverkets nya vägledning om
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (Rapport 6760)
anges att syftet med länsstyrelsens sammanställning av de kommunala
avfallsplanerna bland annat är att den ska utgöra ett underlag för:


Naturvårdsverkets arbete med att ta fram den nationella avfallsplanen,
programmet för förebyggande och andra strategier och handlingsprogram
inom avfallsområdet,
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att länsstyrelsen ska kunna bedöma utvecklingen av avfallshanteringen i
länet och i vilken grad planerna bidrar till att nå regionala och nationella mål
inom avfallsområdet,
att länsstyrelsen ska få en överblick över aktualiteten hos avfallsplanerna
och kunna upplysa kommunerna om behov av uppdatering.

Länsstyrelsen ser gärna att uppgifterna, enligt 19 §, redovisas i tabellform.
Observera att den ändrade avfallsplanen ska sändas till Länsstyrelsen för
kännedom.
Yttrande från Dalslands Miljö- och Energiförbund angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
Det bedöms finnas behov av en operativt samordnande resurs hos någon/några
kommuner för det fortsatta arbetet med åtgärderna i avfallsplanen.

Synpunkten har beaktats och ingen revidering kommer att ske.

Den årliga uppföljningen av avfallsplanen (sid 5) bör även innefatta Dalslands miljöoch energiförbund.

Synpunkten har beaktats och revidering har skett kring årlig
uppföljning, där det poängteras att Dalslands miljö- och
energiförbund bör vara delaktiga.

Kostnaden för aktiviteten A.4 (sid. 14) i avfallsplanen anges som liten. Det bör
uppmärksammas att det kan finnas viss osäkerhet i denna bedömning.

Synpunkten har beaktats, ingen revidering kommer att ske.

Det bör betonas att en nära samverkan mellan kommunernas
renhållningsfunktioner och VA-funktioner sannolikt är nödvändig när det gäller
aktivitet 4.1 (sid 19).

Synpunkten har beaktats, ingen revidering kommer att ske.

Nätverket för framtagande av avfallsplanen kan behöva leva vidare
för att samordna arbetet framåt. Ingen ytterligare samordnare hos
kommunerna kommer att tas fram utan befintligt nätverk och
ansvariga ska användas. Dalslands miljö- och energiförbund ska vara
involverade i arbetet framåt, vilket tydliggörs i avfallsplanen.
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Det bör påpekas att tabellerna bör göras mer lättlästa.

Synpunkten har beaktats och ingen revidering av tabellerna kommer
att ske. För att göra dokumentet mer lättläst ändras ordet
”målinriktning” till ”fokusområde” och dokumentets grammatik och
stavning gås igenom.

Yttrande från Kommunledningskontoret samhällsbyggnadsenheten, Bengtsfors, angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
För aktiviteterna är ansvarig enhet eller yrkesroll angiven, förutom för aktivitet A.3
och B.5 där kommunstyrelsen är ansvarig, vilket blir otydligt och inte följer den
övriga strukturen. Här bör en ansvarig yrkesroll eller enhet anges för att tydliggöra
ansvaret, även om det slutliga beslutet fattas av kommunstyrelsen.

Synpunkten har beaktats och reviderats, ansvarig för A.3 revideras till
Dalslands miljö- och energiförbund och ansvarig för B.5 ändras till
”Samhällsbyggnadsförvaltningen/tekniska kontoret”.

För aktivitet nummer 2.3 är planläggare ansvarig. Rollen planläggare bör
förtydligas, exempelvis med vilken enhet planläggaren hör till.

Synpunkten har beaktats och revidering har skett, ansvarig på 2.3
ändras till "Plan- och byggenheten".

För aktivitet A.3 bör även Dalslands miljö- och energikontor läggas till som ansvarig.
Då den samlade miljöexpertisen numera arbetar på miljökontoret bör frågorna om
vidare undersökningar, ansvarsutredningar m.m. för gamla deponier göras i dialog
med miljökontoret.

Synpunkten har beaktats och revidering har skett, ansvarig för A.3
revideras till Dalslands miljö- och energiförbund.

För att genomföra åtgärd B.3 är fysisk planering ett styrmedel. Här skulle det
behöva förtydligas på vilket sätt och i vilken omfattning fysisk planering kan/ska
påverka återbruk, t.ex. genom tillämpning av livscykelanalyser för byggnaders
klimatpåverkan, där återbruk kan ha stor effekt.

Synpunkten har beaktats och revidering har skett, "fysisk planering"
tas bort som styrmedel under B.3.

När det gäller åtgärd B.7 arbetar redan plan- och byggenheten i Bengtsfors
kommun utifrån fastlagda rutiner vid rivningslov, i enlighet med plan- och
bygglagen. Byggherren ansvarar för att det finns en rivningsplan (en slags
kontrollplan) som ska lämnas in signerad efter genomförd rivning. I de fall rivningen

Synpunkten har beaktats och revidering har skett, på B.7 ändras
platsen för "Fysisk planering" och "Tillsyn" så tillsyn står på samma
rad som Dalslands miljö- och energiförbund.
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omfattar miljöfarligt avfall ska kvitto på att deponering har skett lämnas in. Utöver
detta bedriver Plan- och byggenheten inte någon tillsyn av att rivningsplanen följs.
Det vore önskvärt att större mängder rivningsavfall kunde omhändertas lokalt,
framförallt för näringslivet och för de miljöeffekter längre körning innebär då stora
mängder måste lämnas i andra kommuner. Förslag till återbruk borde främjas.

Synpunkten har beaktats och ingen revidering kommer att ske.

Yttrande från projektledare för nya ÖP, Mellerud angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
Jag har inga synpunkter mer än att jag tänker vi får se över vad vi ska skriva i nya
ÖP. Följande har jag tagit från Framtidsstudien och gällande ÖP där jag behöver
mer info;
• ”Avfallsdeponi ska ersättas alltmer av återvinning i kommunen” – Kretsloppspark
planeras i södra industriområdet (vid kommunförrådet). Betyder detta att Hunnebyn
försvinner helt, Kretsloppsparken ersätter?
• ”Behov av fler muddertippningsplatser”? I så fall förslag på var?
• ”Närhet till ÅVC vid planering av nya bostadsområden.” Vad menar vi med nära?
Ska vi ha med riktlinjer om detta i ÖP?
• ”God framkomlighet för renhållningsbilar vid nya bostadsområden.” Vad betyder
det? Får renhållningsbilar backa? Om inte krävs bra svängradie eller möjlighet till
genomfart.
• ”Anläggning av fler våtmarker för att motverka närsaltläckage” (Öp2010)

Synpunkterna har noterats, ingen revidering kommer att ske.

Yttrande från Byggnadsnämnden Mellerud angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
Numrering av mål bör ändras då det upplevs som rörigt. Förslagsvis kan det
uppdelas om Målinriktning 1, mätbart mål 1A, mätbart mål 1B etc. Alternativt 1.1
etc.

Synpunkten har beaktats och ordet ”målinriktning” ändras till
”fokusområde”.
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Under Målinriktning 1 står att ”Nedskräpning i naturen och på allmänna platser
också ska undvikas”. Ordet ”undvikas” borde bytas ut till ”motverkas”. Målet får då
en helt annan betydelse.

Synpunkten har beaktats och ordet ”undvikas” har ändrats till
”motverkas”.

Avsaknad av avfallshantering av rivningsavfall i större mängder. Plan- och
byggenheten träffar ofta på människor som exempelvis ska riva hus. Ingen
återvinningscentral i närområdet tar emot sådana stora mängder rivningsavfall.
Enligt visionen ska avfallshanteringen i de fyra Dalslandskommunerna bidra till ett
hållbart samhälle, något som inte kan uppnås när man får leta sig utanför
landskapet för att slänga sitt rivningsavfall (dock tas små mängder emot av ÅVC).

Synpunkten har noterats, ingen förändring kommer att ske. Att se
över möjligheterna till rivningsavfall på ÅVC inkluderas i aktiviteterna
B.3 och B.7.

Vid rivningslov krävs kontrollplan (rivningsplan) och i många fall mottagningskvitton
för att se att rivningsavfallet har hamnat på rätt ställe. Vid ÅVC i Mellerud fås endast
ett kvitto som inte specificerar mängd och typ av innehåll. Att inte få
mottagningskvitton som är specificerade försvårar Byggnadsnämndens arbete med
att kontrollera att avfallet hamnar på rätt ställe. Under 5.4.7 Nr. B.7 står att
”Förbättra rutiner och tillsyn över hanteringen av rivningsavfall”. Riktiga
mottagningskvitton är en förutsättning för detta.

Synpunkten har noterats och kommunen tar med sig synpunkten i
arbetet framåt. Ingen revidering kommer att ske.

Yttrande från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, (yttrar sig över Mellerud & Färgelanda) angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
Enligt den nya avfallsplanen ska inga nya anläggningar eller områden behöva tas i
anspråk. I kommunerna förväntas även befolkningsmängden att öka samtidigt som
avfallet från varje hushåll antas minska, vilket leder till att den mängd avfall som
behöver hanteras kvarstår på samma nivå som i dagsläget.

Ingen erinran har noterats.

I framtiden finns det önskemål om att kommunerna ska kunna ta hand om det
biologiskt nedbrytbara avfallet på närmare håll samt eventuellt ha en egen
biogasproduktion i kommunerna. Detta är dock något som än så länge är en
framtidsvision och ännu inte aktuellt. I avfallsplanen står det även att det vid en
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uppstart av biogasproduktion, när det blir aktuellt, kommer utredas mer och
hanteras enligt gällande lagstiftning för tillståndsprövning.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har därmed inget att erinra då inga nya
anläggningar eller områden planeras under avfallsplanens gällande tid samt att
ungefär samma mängd avfall kan förväntas inom samma tid.
Vid eventuell framtida uppstart av biogasproduktion i Färgelandas och Melleruds
kommun kommer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund hantera
tillståndsprövningen enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Mätbart mål nr 3 "mängden kärlavfall i kommunerna ska minska med 20 % per
invånare år 2025 i jämförelse med 2016". Eftersom det i genomförda plockanalyser
framkommer information om felsorterat avfall som egentligen går under FTI kan det
förväntas att en större mängd avfall kommer att lämnas på ÅVS/ÅVC om avfall
sorteras rätt. Fler återvinningsstationer samt oftare tömningstider kan då bli aktuellt
för att minimera att ÅVS blir överbelamrade med avfall som exempelvis är
brännbart.

Synpunkterna har noterats, ingen revidering kommer att ske.

Yttrande från Åsebro IF, Mellerud, angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
I bilaga 2, sid. 20, tabell 17 fann jag ett fel: totalt antal 31? Och metall 26?

Synpunkterna har beaktats och revidering har skett. Siffrorna var
räknefel som korrigerats.

Yttrande från Valbohem, Färgelanda, angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
Ingen erinran.

Ingen erinran har noterats.

Yttrande från Polismyndigheten, Mellerud, angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
Ingen erinran.

Ingen erinran har noterats.
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Yttrande från Polismyndigheten, Färgelanda, angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
Ingen erinran.

Ingen erinran har noterats.

Yttrande från AB Melleruds bostäder angående samrådsversion avfallsplan 2018-2025
Ingen erinran.

Ingen erinran har noterats.

Bilaga 1: Yttrande från Länsstyrelsen
Bilaga 2: Yttrande från Dalslands Miljö- och Energiförbund
Bilaga 3: Yttrande från Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten Bengtsfors kommun
Bilaga 4: Yttrande från projektledare för ÖP, Mellerud
Bilaga 5: Yttrande från Byggnadsnämnden, Mellerud
Bilaga 6: Yttrande från Norra Älvsborgs Räddningsförbund, Mellerud och Färgelanda
Bilaga 7: Yttrande från Åsebro IF, Mellerud
Bilaga 8: Yttrande från Valbohem AB
Bilaga 9: Yttrande från Polismyndigheten, Mellerud
Bilaga 10: Yttrande från Polismyndigheten, Färgelanda
Bilaga 11: Yttrande från AB Melleruds bostäder
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Fel! Okänt namn på

dokumentegenskap.
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