Tjänsteskrivelse

Daniel Pålsson Wargren

1 (3)

Datum

Diarienummer

2021-02-19

TSN 2020/44

Tekniska servicenämnden
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Revidering avfallsföreskrifter
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att anta Renhållningsordningen med
tillhörande bilagor att gälla från och med 2021-03-01. Vid samma tillfälle
beslutades även att teknisk servicenämnd skulle återkomma med reviderade
föreskrifter till kommunfullmäktige senast Q2 2021. Baserat på diskussionerna som
förelåg på kommunfullmäktiges möte fanns det önskemål att se över områdena
som berör: tömningsintervall fettavskiljare samt transportvägens bredd
Tekniska förvaltningen har beaktat de synpunkter som lyftes på mötet och föreslår
härmed förändringar i enlighet med förslag till beslut.
För ytterligare information se tjänsteskrivelse rubrik ”Ärendet”.

Beslutsunderlag
Avfallsföreskrift vilken biläggs ärendet
Beslut om revidering av avfallsföreskrifter, KF 2021-01-25, dnr 2020/293
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-19
Antagande av ny renhållningsordning för Trelleborgs kommun 2021-2030, TSN
2020/44
Samrådsredogörelse renhållningsordning 2020-08-31, TSN 2020/44
Beslut om utställning och remiss av ny renhållningsordning i Trelleborgs kommun,
2020-03-11, TSN 2020/44

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta att föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att tömning av fettavskiljare skall ske minst var tolfte vecka eller så ofta att
anläggningens funktion inte försämras.
att möjlighet att söka dispens för längre tömningsintervall utgår.
att befintlig formulering av avfallsföreskriften avseende transportvägens bredd, 29
§ andra stycket, skall stå kvar.

Tekniska Serviceförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Ärendet
Under 2019-2020 har den dåvarande avdelningen för Avfall och återvinning arbetat
med att ta fram ny Renhållningsordning för Trelleborgs kommun.
Renhållningsordningen består av kretskoppsplan och avfallsföreskrifter och
sträcker sig över åren 2021-2030.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att anta Renhållningsordningen med
tillhörande bilagor att gälla från och med 2021-03-01. Vid samma tillfälle
beslutades även att teknisk servicenämnd skulle återkomma med reviderade
föreskrifter till kommunfullmäktige senast Q2 2021.
Baserat på diskussionerna som förelåg på kommunfullmäktiges möte fanns det
önskemål att se över områdena som berör:
-

Tömningsintervall fettavskiljare
Transportvägens bredd

Tömningsintervall fettavskiljare
I nuvarande gällande avfallsföreskrifter antagna 2016 att gälla under åren 20172020 stipuleras en minsta tömningsfrekvens av minst en (1) gång per år.
Att ha en tömning en gång per år föranleder att tömningen försvåras samt att
arbetsmiljön försämras markant för den som utför uppdraget. Dessutom kan inte
funktionaliteten i avskiljaren garanteras vilket föranleder att ej avskilt fett återfinns
i stor utsträckning i det allmänna spillavloppsnätet.
De två standarderna som finns tillgängliga för området (SS-EN 1825-1 och SS-EN
1825-2) stipulerar regler för utformning och skötsel av fettavskiljare samt
förespråkar att om inget annat specificeras skall avskiljare tömmas, rengöras och
påfyllas med vatten minst en gång per månad och helst varannan vecka.
Med avseende på ovanstående föreslog teknisk servicenämnd i de nya
föreskrifterna att en tömning skall ske var fjärde vecka eller så ofta att
anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte försvåras av att fettet
stelnar och blir svårt att få ut ur anläggningen
Vid kommunfullmäktigemötet där föreskrifterna antogs föregicks beslutet av en
diskussion som behandlade nyttan av åtgärden i förhållande till kostnadsökningen
för enskilda näringsidkare varvid ett önskemål om att se över föreskrifterna
översändes till förvaltningen.
Efter att förvaltningen beaktat kommunfullmäktiges synpunkter föreslår
förvaltningen att tömningsintervallet sätts till minst en gång per 12:e vecka, dock
utan möjlighet att söka dispens till längre intervall. Kan inte fastighetsägaren
säkerställa fettavskiljarens funktion med det satta tidsintervallet kortas
tidsintervallet så att funktionen bibehålls.
Att ange ett längre intervall än i standarder angivet kan vara motiverat med
hänseende att både tjänstemannaorganisationen och verksamhetsutövaren sparar tid
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och resurser på att dispensansökningar kan tas bort samt att möjligheten att förkorta
intervallet finns kvar om avfallsansvarig nämnd så bedömer för funktionaliteten.
Transportvägens bredd
Skrivningen i avfallsföreskriften, 29 § andra stycket, följer nationella riktlinjer enligt
”Handbok för avfallsutrymmen - Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid nyoch ombyggnation”, Avfall Sverige (2018). Kraven är inte nya, de finns sedan
tidigare med i föreskrifterna som gällde 2017-2020.

29 § Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt och det ska inte
finnas utstickande grenar och andra hinder. Transportvägen ska också
röjas från snö och vara halkfri. Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7
meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden eller på
den fria bredden.
Transportvägen ska vara minst 5,5 meter bred om vägen inte är
enkelriktad. Om bilar får parkeras längs vägen så ska den vara
bredare. Om vägen är enkelriktad och det inte finns parkerade fordon
kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter.
Transportvägen ska klara tyngden av de hämtningsfordon som
normalt används.

Vid förändring av hämtningsplatser tas hänsyn till befintliga detaljplaner,
arbetsmiljö för hämtningspersonalen och abonnenternas service.
Kommunen kan inte genom föreskrifterna ställa krav på att vägar eller
bostadsområden skall byggas om. Det är när fysisk planering sker som möjligheten
att ställa krav skall finnas. Föreskrifterna visar vilka krav som gäller och om dessa
inte kan uppfyllas (farbar väg, framkomlighet, vändning mm) kan kommunen
anvisa om plats enligt 22 §.

