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Dnr KS/2022:91 

24 - Utställning av Renhållningsordning och 

Avfallsplan 2022-2030  

Enligt Miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en, av kommunfullmäktige 

antagen, renhållningsordning bestående av lokala föreskrifter och avfallsplan där 

kommunens målsättning för avfallshantering framgår. Hagfors kommuns 

nuvarande renhållningsordning togs fram i samarbete med Sunne, Torsby och 

Munkfors kommuner 2011. Avfallsplanen i nuvarande renhållningsordning har 

daterade mål och de lokala föreskrifterna är i behov av uppdatering. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har därför tagit fram ett nytt förslag på 

renhållningsordning, gemensamt med Sunne, Torsby och Munkfors kommun. 

 

I renhållningsordningens lokala föreskrifter framgår vilka regler som styr 

avfallshantering i Hagfors kommun. Här framgår bland annat kommunens och 

fastighetsägarnas ansvar. Exempel på vad som regleras i de lokala föreskrifterna 

är vilka regler som gäller för avfallsbehållares placering, tömningsintervall, 

framkomlighet och förutsättningar för undantag. I förslaget till ny 

renhållningsordning har de lokala föreskrifterna en gemensam del för alla fyra 

kommunerna. De regler och tillämpningar som skiljer sig mellan kommunerna 

beskrivs i enskild bilaga för respektive kommun.  

I förslaget till ny renhållningsordning har de lokala föreskrifterna uppdaterats för 

att stämma överens med ändringar i Miljöbalken och Avfallsförordningen. För att 

tydliggöra kommunens regler för avfallshantering har regler som tidigare 

återfunnits i kommunens renhållningstaxa inkluderats i de lokala föreskrifterna. 

Texter i föreskrifterna har ändrats för att förtydliga innebörd och tillämpning, för 

att förenkla handläggning av ärenden. Texter har även ändrats eller lagts till för 

att anpassa föreskrifterna för insamling och hantering av matavfall, samt för nya 

typer av avfallsbehållare som inte var vanligt förekommande när Hagfors 

kommuns tidigare föreskrifter antogs. De ändringar som görs berör bland annat 

tömningsintervall och uppehåll i hämtning av avfall, där de nya föreskrifterna ger 

möjlighet att medge uppehåll under kortare perioder och mindre frekvent tömning 

av vissa typer av avfall. 

 

I avfallsplanen, som sträcker sig från 2022 till 2030, framgår målsättning för 

avfallshantering för Sunne, Hagfors, Torsby och Sunne kommun. En 

sammanfattning av den nya avfallsplanen, jämfört med tidigare avfallsplan, 

återfinns i bilaga 1. 
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Innan en ny renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan kan antas av 

kommunfullmäktige skall den ställas ut. Detta för att allmänheten ska ha 

möjlighet att ge synpunkter. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 10 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-26 

Renhållningsordning och Avfallsplan 2022-2030 för SuToHaMu inkl. bilagor 

Bilaga 1 Sammanfattning av mål i avfallsplanen 

Avfallsplan och Renhållningsordning från 2011 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att renhållningsordningen med föreskrifter och 

avfallsplan ska ställas ut. 

Beslutet om utställning förutsätter också att kommunerna Sunne, Torsby och 

Munkfors fattar beslut om utställning av motsvarande dokument. 

 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

GVA-chef Emil Florell 

Driftledare Leif Nilsson 

Miljö- och byggavdelningen  

Sunne kommun 

Torsby kommun 

Munkfors kommun 

 

 
 


