Renhållningsordning med
föreskrifter och avfallsplan
Renhållningsordning Degerfors Kommun 2010-01-01

Bilaga 5 Miljöbedömning för Degerfors kommuns
avfallsplan
När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808) samt Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2006:6) en miljöbedömning göras. Syftet med miljöbedömningen är
att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling
främjas. I miljöbedömningen ska den miljöpåverkan som planens eller programmets
genomförande kan antas medföra beskrivas och bedömas.
Detta dokument redovisar resultatet av miljöbedömningen av Degerfors kommuns
avfallsplan.
Mål
Avfallsplanen omfattar ett huvuddokument med mål. I bilagor redovisas
nulägesbeskrivning, anläggningar, uppföljning av tidigare avfallsplaner med mera.
Nedan följer de övergripande mål som anges i planen.
•

Mål 1. Degerfors kommun samarbetar i avfallsfrågor med 6 andra kommuner:
karlskoga, Filipstad, Gullspång, Kristinehamn, Mariestad och Storfors, och har
inom det samarbetet tagit fram gemensamma övergripande mål för den nya
avfallsplanen.

•

Mål 2. Gemensam informations- och kommunikationsstrategi: Information
och kommunikation ser vi som nyckeln för att uppnå kommunens mål för
avfallshanteringen.

•

Mål 3. Slam från reningsverk ska ha sådan kvalitet att det kan spridas på
åkermark: Slam från reningsverk och enskilda avloppsanläggningar ska ses
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som en viktig resurs som vi måste jobba med för att sluta kretsloppet för
närsalter.
•

Mål 4. Kommunens verksamheter ska vara föredöme: Kommunen är en
stor arbetsgivare och en aktör som många kommuninvånare kommer i kontakt
med varje dag. Vi har därför möjölighet chans att påverka avfallshanteringen i
samhället genom att förgå med gott exempel.

•

Mål 5. Avfallsfrågorna ska vara en viktig del av tillsynen: Att påverka
avfallshanteringen hos företag är en viktig aspekt att jobba med. Ett sätt att
påverka den är genom direkt tillsyn.

•

Mål 6. Arbetsmiljö ska vara en viktig aspekt i all avfallshantering: Vi
tycker att det är viktigt att arbetsmiljön är bra för alla både de som ska hämta
avfall och de som lämnar. Detta är något som vi speciellt vill satsa på.

•

Mål 7. Taxan ska stimulera långsiktigt hållbara lösningar: Att göra rätt ska
premieras i den nya taxan.

•

Mål 8. Enkelt att sortera: Nyckeln till en fungerande avfallshantering är att
alla vet hur avfallet ska sortera och att det är enkelt och smidigt att göra rätt.

VERKSAMHETSMÅL OCH ÅTGÄRDER ÅR 2010 –2013
Mål för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
•

Av det organiska hushållsavfallet skall minst 40% behandlas biologiskt år 2013.

•

Det insamlade hushållsavfallet skall genom ökad källsortering minskas med 10%
till år 2012.

•

Under perioden skall två stickkontroller av hemkompostering genomföras och en
plockanalys av brännbart hushållsavfall

Miljökonsekvensbedömning: Positivt för miljön eftersom förbränning minskar och
källsorteringen ökar vilket ökar återvinningsgraden.
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Informationsmål
Vid minst ett tillfälle varje år skall riktad informationskampanj genomföras för att öka
kommuninnevånarnas kunskap om hur man skall källsortera och varför.
Kontinuerligt skall information om avfallshantering och källsortering uppdateras på
kommunens hemsida.
Miljökonsekvensbedömning: Positivt för miljön, källsorteringen ökar vilket ökar
återvinningsgraden och får invånarna mer miljömedvetna.

Mål för avfall från verksamheter
Underlätta för företag att källsortera genom information och rådgivning, riktad främst
gentemot mindre företag.
Miljökonsekvensbedömning: Positivt för miljön, källsorteringen ökar vilket ökar
återvinningsgraden och får invånarna mer miljömedvetna.

Mål för farligt avfall
Att genom bra och hög service på ÅVC minimera felsorteringen av farligt avfall. Inget
farligt avfall skall finnas blandat med annat avfall.
Miljökonsekvensbedömning: Positivt för miljön, ger en giftfriare miljö.

Mål för restavfall
Den totala mängden restavfall som deponeras skall maximalt uppgå till 375 ton år
2010 och 350 ton 2013. Deponering skall bara ske om det inte finns andra
behandlingsmöjligheter.
Miljökonsekvensbedömning: Positivt för miljön, positivt för bebyggd miljö, ger
friskare luft och ger en giftfriare miljö.

Mål för slam
Slam från avloppsreningsverken i kommunen och slam från enskilda brunnar skall
2013 hålla sådan kvalitet att det skall kunna återföras som växtnäring i form av
anläggningsjord eller jordförbättringsmedel.
Miljökonsekvensbedömning: Positivt för miljön. Tillskott av näring i form av
konstgödning kan minskas, detta är positivt framför allt beträffande fosfor som är en
ändlig resurs.
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Utvärdering
Vi har bedömt att den nya avfallsplanen för Degerfors kommun inte kommer att
medföra någon sådan betydande miljöpåverkan så att en särskild
miljökonsekvensbeskrivning behövs. Den bedömningen grundar sig på att målen och
åtgärderna i planen är framtagna med syfte att sluta kretsloppen och minska
miljöpåverkan. Genomförandet av planen medför behov av anläggningar för
insamling/sortering, eventuellt i form av fler återvinningscentraler, samt anläggningar
för behandling.
Kommunerna har i dagsläget inställningen att behandling ska handlas upp och inte
ske i egen regi. Detta innebär att det i förfrågningsunderlagen kommer att ställas
vissa krav för att behandlingen ska vara bra även ur ett miljömässigt perspektiv. Vilka
typer av anläggningar som kan bli aktuella och om de är befintliga eller om det byggs
nya går inte att säga i detta skede varför det också är svårt att ha en uppfattning om
kommande miljöpåverkan. Det är vår uppfattning att konsekvenserna av
behandlingsanläggningar bäst utreds och beskrivs i samband med eventuella
tillståndsprövningar och att vi genom kraven vid upphandling styr mot bra lösningar.
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