
Sällskapet för Naturskydd 

 i Kristinehamn  

___________________________________________________________________________________________________

___ 
 
c/o Lars Myr Tel: 076 130 90 19 
Romelevägen 12,  Mail: larsmyrs@gmail.com  
68152 KRISTINEHAMN 
 

  1(2) 

  
 

  
 
 

   
 

Kristinehamns kommun 
6A Tekniska förvaltningen 
681 84 Kristinehamn 

 
 
Synpunkter renhållningsordning 
 
Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn, krets av Naturskyddsföreningen, framför föl-
jande synpunkter. 
 
I många delar är förslaget väl genomarbetat och positivt för att minska mängden avfall i 

kommunen. 

Exempelvis planer på fler bostadsnära uppsamlingskärl. Dessutom finns det klara ut-

tryckta mål hur avfallet ska minska inom kommunens verksamheter, som inom skola och 

vård. Ansvariga personer kommer att utses enligt förslaget. 

Det finns också uttalade mål i förslaget att öka andelen återbruk, återvinning och där-

med minska mängden avfall för förbränning. Något vi välkomnar. 

I förslaget ingår också informationsinsatser till de boende och uppföljning av utsatta 

mål. 

Vi saknar dock mer insatser för att minska nedskräpningen i naturen. 

Kommunen arbetar i dag för att informera allmänheten och stoppa mängden trädgårds-

avfall som slängs ut naturen. Bland annat med skylten:  ”Avstjälpning förbjuden.” 

På flera håll verkar uppmaningen ha avsedd effekt. Inte minst i närmiljön i bostadskvar-

teren. 

Ändå förekommer det fortfarande att trädgårdsavfall tippas i naturen där det inte hör 

hemma. 

För villaägare finns redan i dag möjligheter att beställa större kärl för trädgårdsavfall un-

der sommarhalvåret. Flera utnyttjar också möjligheten. 

I förslagen framgår att det ska ske mätningar av nedskräpningen årligen. Dessutom att 

det regelbundet genomförs skräpplockardagar med varje skola, medarbetare och förtro-

endevald. 
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Vi vill att kommunen gör större insatser för att minska mängden trädgårdsavfall i natu-

ren. Ofta hamnar också annat avfall i samma hög i mindre eller större omfattning. 

Även om återvinningscentralen på Strandmossen och andra mindre återvinningsstat-

ioner tar mot avfall dyker problemen upp.  

Förslag 

• Kommunen bör därför genom en enkät eller liknande få in synpunkter från främst 

villaägare om det finns något som kan underlätta insamlingen av trädgårdsavfall lo-

kalt. 

• Under punkten A1:4 i förslaget om årliga skräpplockardagar kan det vara en idé att 

även engagera allmänhet, föreningar och företag. 

• De skyltar om ”Avstjälpning förbjuden” bör förses med telefonnummer till motta-

gare av trädgårdsavfall. 
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