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ÖVERSIKTSPLANER, FRAMTIDA 

INSAMLINGSSYSTEM OCH ANLÄGGNINGAR FÖR 

BENGTSFORS, DALS-ED, FÄRGELANDA OCH 

MELLERUDS KOMMUNER  

  
Bilaga 3 till avfallsplan för fyra Dalslandskommuner 2018-2025 

2018-06-26 

 

Översiktsplaner, framtida insamlingssystem och anläggningar 

Avfallsplanen ska också innehålla en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för 

att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga arbete 

med fysisk planering. Nedan följer en beskrivning hur avfallsfrågan hanterats i respektive 

kommuns översiktsplan. 

Planen ska även innehålla en bedömning av behovet av nya insamlingssystem och 

anläggningar för att hantera avfall, behovet av nedläggning eller förändring av befintliga 

insamlingssystem och anläggningar för att hantera avfall, och avfallsflödenas framtida 

utveckling. 

 

Bengtsfors 

Bengtsfors kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2013, 

planen vann laga kraft den 30 december 2013. 

I översiktsplanen beskrivs att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för t.ex. 

anläggningar för avfallshantering så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Vidare beskrivs att som underlag för kommunernas arbete med frågor rörande avfallshantering 

och avställda avfallsanläggningar ska finnas en kommunal avfallsplan. Bengtsfors kommuns 

avfallsplan antogs 2002 och arbetet med en ny plan har påbörjats. 

I översiktsplanen redovisar kommunens ställningstagande avseende avfallshanteringen, dvs: 

 En ny avfallsplan ska tas fram 

 Avfallet är en resurs som ska tas tillvara och utnyttjas 

 Återvinningsstationer ska finnas enkelt och tillgängligt 

 Tillgängligheten till återvinningscentralen ska vara god 

 Kommunen ska verka för att avfallet minskar och källsorteringen ökar 
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Dals-Ed 

Dals-Ed kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2003, planen 

vann laga kraft den 22 januari 2004. 

I översiktsplanen uttrycks förutsättningarna att återvinning av avfall eftersträvas och att 

schaktmassor som uppkommer i samband med byggande ska ses som en resurs och 

återanvändas i största utsträckning. 

I översiktsplanen nämns att arbete pågår med att ta fram en ny avfallsplan för perioden 2003–

2010 och man beräknade att planen skulle antas under hösten 2003. 

I konsekvensanalysen till översiktsplanen uppmärksammas följande: 

 Fler och fler förpackningsfraktioner kommer att tas omhand via återvinningsstationer 

spridda över kommunen. Kommunen har ansvaret för återvinningsstationerna, som ska 

ges en enhetlig och god estetisk utformning. 

 Rivningsavfall och schaktmassor skall ses som resurser. 

 Genom att fler kretslopp sluts kommer avfallsdeponin att räcka mycket länge. 

Färgelanda 

Färgelanda kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 3 september 2014, planen 

vann laga kraft 15 oktober 2014. 

I översiktsplanen beskrivs att kommunens avfallsplan/renhållningsordning antogs 1998 och att 

nya föreskrifter om avfallshantering har antagits under 2013. I de nya föreskrifterna anges bland 

annat att allt avfall skall sorteras. 

Vidare beskrivs att återvinningsstationer för hushållens inlämning av förpackningar och batterier 

finns på fem platser i kommunen, i Färgelanda, Stigen, Ödeborg och Högsäter. Insamling av 

hushållens farliga avfall sker vid miljöstationerna i Färgelanda och vid Stigens 

återvinningsstation. Stigens återvinningscentral fungerar som kommunens mellanlagringstation 

för grovsopor och som central för återvinning av diverse sorters avfall. Allt hushållsavfall inom 

kommunen transporteras från och med 1 november 2013 till HA Recyclings anläggning i 

Trollhättan. 

I översiktsplanen beskrivs kommunens samhällen och förutsättningar samt eventuella förslag 

för avfallshanteringen. 

 Ellenö: 

o Återvinningsstation saknas för närvarande i Ellenö. 

o Förslag: Utrymmen för återvinning bör avsättas vid detaljplaneläggning. 

 Färgelanda: 

o Återvinningsstationer finns strax norr om korsningen mellan 

Centrumvägen/Timmervägen och i anslutning till Höjden-området. 
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o Förslag: Läge för en ny, välbelägen återvinningsstation bör studeras om 

bostäder ska byggas intill det nuvarande området vid Timmervägen. 

o Förslag: Utrymmen för återvinningsmaterial bör avsättas vid 

detaljplaneläggning. 

 Högsäter: 

o En återvinningsstation finns i södra delen av samhället, vid brandstationen, 

väster om väg 172. 

o Förslag: Utrymmen för återvinning bör avsättas vid detaljplaneläggning. 

 Stigen: 

o I anslutning till Högsätersvägen (väg 2084) ligger Stigens återvinningscentral. 

Den fungerar som mellanlagringstation i kommunen för hushållens grovsopor 

och här återvinns olika sorters material. Rena schaktmassor kan också 

deponeras här. En miljöstation är också placerad på området. En 

återvinningsstation finns i centrala Stigen. 

 Ödeborg: 

o En återvinningsstation finns vid Bruksvägen, mitt i samhället. 

Mellerud 

Melleruds kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2010, planen vann 

laga kraft den 16 juli 2010. 

I översiktsplanen beskrivs att det finns sju kompletta återvinningsstationer för inlämning av 

förpackningar och tidningar i kommunen. Fyra av anläggningarna finns i Melleruds tätort samt 

en i vardera Grinstad, Dals Rostock och Åsensbruk. Hushållens övriga avfall transporteras till 

Heljestorps avfallsanläggning i Vänersborg för att bli biogas eller förbrännas. 

Hunnebyns avfallsstation omfattar återvinningscentral, omlastningsstation av grovavfall och 

miljöstation för lämning av farligt avfall. Den tidigare deponin vid avfallsstationen håller på att 

sluttäckas. Sluttäckningen ska enligt översiktsplanen vara klar år 2015. 

I översiktsplanen beskriver man tendensen att avfallsdeponi alltmer ersätts av återvinning i 

kommunen. 

Översiktsplanen nämner att behov finns för fler muddertippningsplatser i kommunen och ser det 

som en utvecklingsmöjlighet. 


