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Samråd: Renhållningsordning för kommunerna 
Eslöv, Höör och Hörby  
Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny renhållningsordning för 
kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.  

Kommunstyrelsen i Hörby kommun beslutade den 5 december 2022, 
kommunstyrelsen i Eslövs kommun beslutade den 6 december 2022 och 
kommunstyrelsen i Höörs kommun beslutade den 17 januari 2023 och att 
sända ut Renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby på 
samråd. 

Förslag till renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Höör och 
Hörby finns tillgängligt för samråd 1 februari – 10 maj 2023. 

Renhållningsordningen för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby ämnar 
uppfylla kravet i miljöbalken (15 kap 41 §) att varje kommun ska ha en 
renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter. Renhållningsordningen 
för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby följer Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2020:6) som stöds av 9 kap. 6 och 10 §§ avfallsförordningen 
(2020:614). 

Avfallsplanen ska fungera som kommunernas strategiska styrdokument för 
avfallshantering. Den innehåller bland annat mål och åtgärder för arbete för 
minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar avfallshantering. De 
lokala föreskrifterna för avfallshantering innehåller bland annat beskrivningar 
av ansvar, hur avfall ska sorteras och av anläggningar för avfallshanteringen i 
de tre kommunerna. Såväl avfallsplan som avfallsföreskrifter har tagits fram i 
samråd med kommunens verksamheter och utifrån de krav som ställs i 
lagstiftningen. 

 
Från de kommunala remissinstanserna (nämnder och bolagsstyrelser) önskar 
vi synpunkter på de nyckeltal som föreslås i avfallsplanen. Synpunkter önskas 
särskilt angående mål 2, avfallsminimering. Upphandling och inköp, 
återvinning och återbruk samt minskat matsvinn är centrala områden att 
arbeta med för att nå målet, men vi behöver också kunna mäta resultatet. 
Vilka produktslag kan vara lämpliga för att mäta minskad förbrukning, 
återtag, återbruk respektive livslängd? Vilka nyckeltal kan användas?  Vilka 
källor och metoder står till buds för att kunna mäta årligen? 
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Svarstid 
Renhållningsordningen för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby är utställd 
för samråd (enligt miljöbalken 15 kap 42 §) under perioden 1 februari-10 maj 
2023 på kommunernas hemsidor, där allmänheten kan läsa handlingarna och 
inkomma med synpunkter. Även fastighetsägare och berörda myndigheter har 
möjlighet att komma med synpunkter. 

Renhållningsordningen finns även att läsa på plats i kommunhusets reception 
på Ringsjövägen 4, Hörby. Receptionen har öppet måndag–torsdag kl. 08:00–
16:30 samt fredagar kl. 08.00–15:00. Lunchstängt kl. 12:00–12:45.  

Synpunkter på renhållningsordningen ska skickas skriftligen till 
Kommunstyrelsen Hörby kommun, Planering och utveckling, 242 80 Hörby 
eller planeringochutveckling@horby.se senast den 10 maj 2023. Märk gärna 
brevet med ” Renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Höör och 
Hörby”.  

Vid frågor angående renhållningsordningen kontakta miljöstrateg Ida Linné 
på telefon 0415-37 83 19 eller mail: ida.linne@horby.se.  

 

Renhållningsordningen består av följande dokument och bilagor: 

Avfallsplan remissversion 

Bilaga 1 till avfallsplan Miljöbedömning 

Bilaga 2 till avfallsplan Kommunens styrmedel 

Bilaga 3 till avfallsplan Ekonomiska konsekvenser och resursbehov 

Bilaga 4 till avfallsplan Översiktsplaner och framtida insamlingssystem 

Bilaga 5 till avfallsplan Nulägesbeskrivning 

Bilaga 6 till avfallsplan Uppföljning av avfallsplan 2018-2021 

Bilaga 7 till avfallsplan Projektorganisation, förankring och samråd 

Bilaga 8 till avfallsplan Nedlagda deponier 

Bilaga 9 till avfallsplan Barnkonsekvensanalys 

Avfallsföreskrifter remissversion 

Bilaga 1 till avfallsföreskrifter Sortering och avfall 

Bilaga 2 till avfallsföreskrifter Hämtningsintervall 

Bilaga 3 till avfallsföreskrifter Behållare 
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