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Styrmedel

Styrmedel
För att uppnå avfallsplanens mål finns ett antal styrmedel som kommunen kan använda sig av. Dessa kan ses som kommunens verktyg för att genomföra åtgärder och
nå de uppsatta målen. Styrmedel som är relevanta för avfallsplanen är både kommunala styrdokument, lagstiftning samt globala, nationella och lokala mål. De styrmedel
som används kan delas in i ekonomiska, administrativa, och informativa. Utöver dessa
är det generellt viktigt att kommunernas egna verksamheter föregår med gott exempel och visar vägen för hur avfallshanteringen bör fungera.

Följande styrmedel finns för att uppnå målen i denna avfallsplan:

Ekonomiska styrmedel
Avfallstaxa
Kommunerna tar ut avgift för hämtning, transport och omhändertagande av avfall
under kommunalt ansvar. Taxan kan användas som ett styrmedel och leda till en mer
hållbar avfallshantering då den kan möjliggöra för förebyggande arbete med informationskampanjer exempelvis.

Tillsyn
Samtliga tillsynsmyndigheter inom kommunerna utövar tillsyn enligt bestämmelserna
i miljöbalken. Genom rådgivning, men även att vid behov förelägga verksamheter att
förbättra sin avfallshantering kan tillsynsmyndigheterna bidra till en mer hållbar avfallshantering.
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Administrativa styrmedel
Avfallsföreskrifter
Avfallsföreskrifter anger de bestämmelser som avser skyldigheter och ansvar gällande
insamling av avfall som hamnar under det kommunala ansvaret. Dessa föreskrifter ska
följas av samtliga.

Fysisk planering
De kommunala översiktsplanerna och detaljplanerna skapar förutsättningar för en hållbar avfallshantering. Det är viktigt att de som arbetar inom avfallsområdet inom kommunerna tillsammans med förbundet kan vara delaktiga och ser till att avfallsfrågorna
kommer in tidigt i planskedena för att säkerställa en långsiktigt hållbar avfallshantering
där framtida problem rörande arbetsmiljö eller andra störningar så som buller förebyggs.

Upphandlingar
Upphandlingar av kommunens varor och tjänster går att utforma med krav på ett sätt
som bidrar till att avfall minimeras eller materialåtervinns. Upphandling är även ett viktigt verktyg för att minska förekomsten av farliga ämnen.

Informativa styrmedel
Ansvaret att samla in kommunalt avfall medför att kommunerna har möjlighet att utbilda invånarna samt att påverka dem, företag och andra aktörer via kommunernas
hemsidor eller andra kanaler.
Detta kan innefatta rena informations- och kommunikationsinsatser, men även att på
andra sätt underlätta för kommuninvånarna att göra rätt. Det kan exempelvis handla
om att göra det naturligt att lämna det som kan återanvändas till återbruk.
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I samarbete med:
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