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Hur ska vi ta hand om vårt avfall?

5

– Tyck till om och lämna synpunkter på förslaget till ny renhållningsordning

T

för vad. Exempelvis anges vilka regler som gäller
rots att samrådsom du som fastighetsägare vill komtiden, den tid då
postera ditt matavfall själv, var ditt avfall
myndigheter, sakägaFörhindra
hämtas och hur mycket det kostar.
re/allmänhet och förvalt- uppkomst av
avfall
ningar har möjlighet
et är tillsammans vi
att lämna synpunkter
kan skapa en ekoloÅterbruk
på förslaget, knappt har börjat,
giskt hållbar kommun.
är förslaget till ny renhållningsDärför är det viktigt
ordning redan omdebatterat i meatt så
dia. Det visar på det intresse som finns
Materialåtervinning
många
för frågor som rör vår miljö och vårt samhälles
All
utveckling.

D

I

Sverige är det kommunernas ansvar att forsla
bort och behandla allt hushållsavfall som kommunens invånare producerar. Det är hur detta ska
gå till och de politiska ambitionerna för en hållbar
utveckling på avfallsområdet som anges i renhållningsordningen.

E

xempel på frågor som renhållningsordningen
ska ge svar på är hur kommunen ska arbeta
med att minska den totala mängden avfall som
produceras, hur vi ska underlätta för individer och
verksamhetsutövare att agera på ett så resurseffektivt sätt som möjligt och hur det ska organiseras. Om ingenting görs kan det bli så illa att avfallsmängden i Sverige kan fördubblas till 2030.

E

tt viktigt tillägg i förslaget till ny renhållningsordning är att kommunen snart kommer att
börja samla in matavfall. Vi i Femklövern vill att
produktionen av biogas ska öka och en viktigt råvara till biogasproduktion är matavfall från hushåll och verksamheter. Vilken typ av insamlingssystem för matavfall vi ska ha i Halmstad kommer
det att tas beslut om under året.

F

örutom målen för avfallshanteringen, består
renhållningsordningen av föreskrifter kring
avfallshanteringen. Föreskrifterna klargör hur avfallshanteringen ska gå till och vem som ansvarar
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avfallsEnergiutvinning
hantering
genomsyras av ”avfallstrappan”, där det gäller att hålla
sig så högt upp i trappan som möjligt.

Deponering

som möjligt lämnar synpunkter på förslaget till
renhållningsordning. Det ska vara enkelt att fatta
miljömässigt riktiga beslut och då behöver vi veta
vad du tycker!

D

ärför vill vi uppmana så många som möjligt
att komma till de informationsmöten som
kommunen anordnar Rådhuset torsdagen den 27
september. Politiker och tjänstemän är på plats
mellan klockan 14.00 och 19.30 för att diskutera innehållet. Samlad information hålls klockan
14.30, klockan 16.30 och klockan 18.30.

O

m du inte har möjlighet att komma, men ändå
vill ta del av utställningen kring renhållningsordningen så finns materialet i utställningshörnan
på bottenvåningen i Rådhusets entré fram till och
med den 30 oktober. Det går också att ta del av förslaget elektroniskt via kommunens webbplats.
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