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Avfallsplan för framtiden

Hjärups Byalag har noterat att Staffanstorp, jämfört med övriga kommuner i södra
Skåne, har halkat efter när det gäller utvecklingen av avfallshanteringen.
Av 14 kommuner som är delägare till Sysav sticker Staffanstorp ut som den enda som
inte alls har någon insamling av matavfall. Många kommuner i närområdet, till exempel
Lomma och Lund, har för länge sedan infört sopkärl med många fack för olika material,
vilket gör det smidigt för hushållen att sortera. Staffanstorp samlar in restavfall som går
till förbränning och trädgårdsavfall.
När det nu snart är dags för en ny avfallsplan, den nuvarande gäller 2010‐2015, så vill vi
från Hjärups byalags sida att kommunen höjer ribban så att vi som bor i kommunen ges
möjlighet att också vara med och bidra till en bättre miljö, inte bara för oss själva, utan
också för kommande generationer.
Enligt ett nationellt mål för 2018 ska 50 procent av matavfallet sorteras ut och
behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara.
Att ställa sig utanför nationella och regionala mål för avfallshanteringen är inte i linje
med kommunens egna miljömål.
Ur Staffanstorps miljömål:
Det övergripande miljömålet är ett långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart
samhälle som bygger på kretsloppsprincipen och som står i samklang med naturens
bärkraft. Denna strävan ska genomsyra alla verksamheter och även prägla planering och
stadsbyggnad.
I Lomma kommun infördes redan 2010 ett system med soptunnor med flera fack där
hushållen kan sortera förpackningar, matavfall och restavfall. Där sorteras sedan länge
mer än 50 procent av allt matavfall ut. Utsorteringen av förpackningar ökade också och
restavfallet minskade med nästan 50 procent.
Kraven på återvinning kommer med all sannolikhet att skärpas i framtiden. Vi ser att
återvinningsstationer tas bort i Hjärup. Ansvaret för insamling av förpackningar
kommer troligtvis snart att överföras från producenterna till kommunerna. Staffanstorp
behöver i tid hitta en lösning för avfallshanteringen som klarar framtidens krav.
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