
 

 

Bilaga 7 - Samråd 
 

Samråd om avfallsplanen 
Under samrådet bjöd vi in alla som är berörda av avfallsplanen att komma med synpunkter. 
Yttranden kom in från två privatpersoner, två organisationer, tre politiska partier, fem nämnder, en 
grannkommun och en myndighet. 

Yttrandena genomsyrades av att avfallsplanen upplevs som väl genomarbetad, att den innehåller 
många bra och viktiga åtgärder och att den kommer vara ett bra verktyg för kommunen att klättra 
uppåt i avfallstrappan.  

Det kom in en hel del förbättringsförslag och synpunkter, främst på åtgärderna i handlingsplanen. 
Kommunens nämnder ser många åtgärder som realistiska att utföra, men föreslår samtidigt en del 
justeringar. Några nämnder lyfter upp att genomförandet kan vara ekonomiskt och personellt 
utmanande då kommunen befinner sig i ett ansträngt läge. 

Andra synpunkter som kom in handlar om att det är viktigt att kommunen går före och genomför 
åtgärder inom sin egen organisation. Samarbete med näringslivet lyfts som en möjlighet. Även att ta 
vara på möjligheten till medborgardialog. En del specifika förslag ges som att prioritera upp en flytt 
av återvinningscentralen och att införa 8-facksinsamling för villahushåll. En genomgång av samtliga 
synpunkter finns i en samrådsredogörelse.  

Ändringar som genomförts med anledning av de synpunkter och idéer som kommit in under 
samrådet är främst en uppdatering av handlingsplanen (bilaga 1), där de viktigaste ändringarna är:  

 Under mål 1 har en ny åtgärd lagts till ”Samarbete med näringslivet”. 
 Under mål 3 har Socialtjänsten och Skolor & förskolor lagts till som deltagare till åtgärden ”Mäta 

matsvinn”. 
 Under mål 4 har inriktningen på åtgärden ”Prylpool” ändrats till att avse en utveckling av 

befintliga prylpooler. 
 Under mål 5 har den tidigare åtgärden ”Sorteringsstandard” delats upp i två åtgärder: ”Ta fram 

sorteringsstandard” och Införa sorteringsstandard”. Tranåsbostäder har lagts till som deltagare. 
Huvudansvar för åtgärden har ändrats. 

 Under mål 6 har VA & Avfall lagts till som deltagare till åtgärden ”Återanvändbara skräppåsar”. 
 Under mål 9 har Gata, Projekt och Tranås Energi lagts till som deltagare till åtgärden ”Hållbar 

masshanteringsplan”. 
 Investeringsbehovet har förtydligats för aktuella åtgärder. 

I avfallsplanens huvuddokument har kapitlet om uppföljning förtydligats. Kapitlet om 
insamlingssystem har uppdaterats med nyheter sedan samrådsversionen togs fram. Även bilagan om 
förändringar inom avfallslagstiftningen (bilaga 5) har uppdaterats med nyheter. 

Inga ändringar har gjorts i övriga bilagor. Det kom inte in några synpunkter om 
miljökonsekvensbeskrivningen i samrådet. 

Samrådet om avfallsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning pågick mellan den 4 maj 
och 15 juni 2020. Kommunens nämnder fick förlängd svarstid fram till 31 augusti.


