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Sammanfattning
Denna rapport presenterar resultatet av en jämförande studie av sex kommunala avfallsplaner.
Studierna har gällt hur kommunerna tagit hänsyn till miljömålen i sina avfallsplaner och hur
den beskrivna avfallshanteringen fungerar ur ett miljöperspektiv. Avfallsplaner från
kommunerna Borås, Göteborgsregionen, Helsingborg, Kristinehamn, Varberg/Falkenberg och
Ängelholm har studerats. De studerade faktorerna är:

 Avfallsplanens mål
 Nulägesbeskrivning - avfallshantering och insamlingssystem (för villor och
flerbostadshus)

 Hur avfallsplanen överensstämmer med EU:s avfallshierarki
Ovanstående faktorer har studerats med avseende på EU:s avfallshierarki, aktuella miljömål,
lagkrav samt förordningar och föreskrifter gällande avfallshantering. Detta ligger till grund
för bedömningen av hur miljöinriktad avfallshanteringen är. Kommunerna har alltså även
studerats med avseende på hur de uppnår miljömål och föreskrifter gällande
avfallshanteringen i sina avfallsplaner. Resultatet har sammanställts i en tabell, där likheter
och skillnader beskrivs.
Resultatet visar att det finns skillnader i hur miljöinriktad kommunernas avfallshantering är,
vad det gäller insamlingssystem, behandlingsmetoder och hur de uppnår miljömålen. Studier
tyder på att flerfackskärl är det bästa insamlingssystemet, vad gäller avfallsmängder och
sorteringsgrad. Hur man behandlar avfallet är en bidragande faktor för att uppnå miljömålet
"God bebyggd miljö", att ta hand om uppkommet matavfall genom biologisk behandling är
nödvändigt för att uppnå delmålet till miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö".
Hur stor betydelse miljökvalitetsmålen har i den kommunala avfallsplanen varierar. Hälften
av kommunerna tycks inte ha tagit tillräckligt hänsyn till miljömålen när de skrivit sin
avfallsplan, då endast hälften av de studerade avfallsplanerna uppnår delmålet till "God
bebyggd miljö", som värnar om ökad utsortering av matavfall och behandling genom
biologisk behandling. Det övergripande målet med Sveriges miljömål är att miljöproblemen
till stor del ska vara lösta till nästa generation (Miljömålsportalen, 2012a).
Miljökvalitetsmålen bör därför prioriteras i samtliga kommunala avfallsplaner.
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Abstract
This report presents a comparative study of municipal waste management plans. Six waste
management plans from different municipalities in Sweden have been studied and compared.
The comparison of waste management plans have been made according to how the municipal
waste treatment works from an environmental perspective. The comparison of the waste
management plans has been compiled in a table to make it easier to discern differences and
similarities. The points that have been studied in the municipal waste management plans are;




Waste plan's objectives
Description of current situation - waste management and collection system (for houses
and apartment buildings
How the waste management plan complies with the European Union’s approach to
waste management.

The factors listed above have been studied regarding to EU's waste hierarchy, rules and
regulations regarding waste management and the current environmental goals. This is the
basis for assessing how waste management works in a environmental perspective. How the
municipalities achieve environmental goals and regulations regarding waste management
have also been studied.
The results shows that there are differences regarding collection systems and treatment
methods within the different municipalities. Treatment methods of wastes is a contributing
factor to achieve the environmental goal "A good urban environment".
Biological treatment of food wastes is necessary to achieve the environmental goal "A good
urban environment". Of the six municipalities who are studied, it shows that only three
municipalities have collections of food wastes for their households. This means that only
three of the municipalities achieve the environmental objectives regarding increased recycling
of food wastes.
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Förord
Kursen Miljöskyddsteknik – vatten och mark väckte mitt intresse för avfallshanteringen, då en
gästföreläsare från Brasilien hade en föreläsning om just avfallshantering. Denna föreläsning
fick mig att fundera mer på hur det går till just i Sverige när man planerar för
avfallshanteringen.
När jag började skriva detta examensarbete visste jag egentligen ingenting om kommunal
avfallshantering, mer än att varje kommun ska ha en avfallsplan. Det gjorde att jag ville ta
reda på hur det egentligen fungerar i kommunerna, och hur stora skillnader som finns i
avfallshanteringen mellan olika kommuner. Hur stor betydelse har vår miljö och utvecklingen
av ett hållbart samhälle för kommunerna när man planerar avfallshanteringen?
Jag skulle vilja tacka min handledare Kerstin Rolleberg för att ha hjälpt mig med mitt
examensarbete. Jag vill också tacka min handledare Peter Limme som har hjälp till med
aktuell litteratur till mitt examensarbete. Han har dessutom ställt upp på en intervju, som har
varit mycket givande, om Halmstads nya avfallsplan.

Halmstad, maj 2012
Theres Borssén
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1 Inledning
1.1 Syfte
Syftet med rapporten är att visa hur miljöinriktad avfallshanteringen är i olika kommuner,
genom att peka på hur kommunerna tagit hänsyn till miljömål och utvecklingen av ett hållbart
samhälle i sina kommunala avfallsplaner.

1.2 Avgränsningar
Examensarbetet inriktar sig endast på hushållsavfall från villor, fritidsbostadshus och
flerbostadshus, inget verksamhetsavfall har studerats. Avfallsplanerna från kommunerna har
studerats och jämförts i följande avseenden: insamlingssystem, behandlingsmetoder,
avfallsmängder från hushåll, samt de faktorer som visar hur avfallsplanen uppnår aktuella
miljömål och föreskrifter gällande avfallshanteringen, så som biologisk behandling,
nulägesbeskrivning och mål med avfallsplanen.

1.3 Metod
Rapporten är främst en litteraturstudie av lagtexter, förordningar, föreskrifter och miljömål,
vilka tillsammans ligger till grund för hur en avfallsplan ska utarbetas, samt avfallsplaner.
Rapporter från Naturvårdsverket och Avfall Sverige har studerats, samt EU:s avfallshierarki.
Avfallsplaner från sex kommuner med varierande storlek har studerats. Samtliga avfallsplaner
är gällande under jämförandet, avfallsplanerna är antagna under tidsperioden år 2009-2011.
Kommunernas mål, insamlingssystem och behandlingsmetoder för avfall har studerats i de
kommunala avfallsplanerna, samt hur de uppnår aktuella miljömål och föreskrifter som rör
avfallshanteringen.
Resultatet av studierna av kommunernas avfallsplaner har sammanställts i en tabell, innan
resultatet diskuterats och slutsatser dragits.
En intervju har gjorts med Peter Limme som nu arbetar med att ta fram Halmstads nya
avfallsplan. Intervjun fokuserar på hur Halmstad kommun resonerar kring sin framtida
avfallshantering.

1.4 Bakgrund
I takt med att befolkningen växer och välfärden ökar, ökar också mängden avfall. Det är
viktigt att en avfallsplan främjar en hållbar utveckling. En avfallsplan som främjar en hållbar
utveckling innebär framför allt att man använder sig av avfallshierarkin och behandlar avfallet
på ett sätt som inte ger upphov till olägenheter för människors hälsa och miljö.
En viktig del i en avfallsplan är därför att försöka minska mängden avfall, då en minskning av
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avfallet kan bidra till en lägre miljöbelastning och en resursbesparing. För att minimera
miljöpåverkan från avfallshanteringen ska återanvändning och materialåtervinning prioriteras.
Idag finns det miljömål som rör både materialåtervinning och biologisk behandling av
organiskt avfall. Hur kommunerna arbetar för att uppnå dessa mål skiljer väsentligt från
kommun till kommun, vilket gör att en del kommuner inte har uppnått aktuella delmål för
materialåtervinning och biologisk behandling av organiskt avfall (Miljömålsportalen, 2012b).
Utifrån Avfall Sveriges rapport ”Svensk Avfallshantering 2011” har sex kommuner valts ut,
varav tre av dessa har obligatorisk utsortering av matavfall från hushållen. Också Avfall
Sveriges sammanställda lista över kommuner med insamling år 2011 har varit till hjälp för att
välja ut kommuner med biologisk behandling av matavfall. (Avfall Sverige, 2011a)
Detta examensarbete belyser kommuners avfallshantering ur ett miljöperspektiv. Hur
miljöarbetet har utvecklats inom avfallsområdet kan variera mellan olika kommuner.
Anledningen till att hälften av kommunerna som har studerats har obligatorisk utsortering av
matavfall från hushållen och resterande hälft inte har någon obligatorisk utsortering av
matavfall från hushållen, beror på att rapporten vill visa vad det är som gör att en del
kommuner har en mer miljövänlig avfallshantering och därmed kommit längre i utvecklingen
av sin avfallsplanering.
Helsingborg, Borås och Ängelholm har samtliga obligatorisk utsortering och biologisk
behandling av matavfall från hushållen. Göteborgsregionen, Varberg/Falkenberg och
Kristinehamn erbjuder lite eller ingen utsortering och biologisk behandling av matavfall från
hushållen, dessa sex avfallsplaner har därför studerats och jämförts med varandra.
Riksdagen har ansvar om att besluta om nya lagar i Sverige. Regeringen kan lämna in en
proposition till riksdagen med ett förslag till en ny lag, en lagändring kan uppstå vid
exempelvis ett vallöfte. (Regeringen, 2012) Riksdagen har även ansvar om att besluta om
delmål till de 16 miljökvalitetsmålen (Miljömålsportalen, 2012c). På grund av att nya lagar
kan stiftas och delmål till miljökvalitetsmål kan revideras eller aktualiseras är det väsentligt
att de utvalda avfallsplanerna är gjorda i samma tidsperiod.
Med hjälp av sammanfattningen från avfallsplanerna har en jämförande studie gjorts för att
enklare kunna utläsa resultatet. Detta resultat har sammanställts i en tabell.

2 Miljökvalitetsmål som rör avfallshanteringen
2.1 Miljökvalitetsmål, som direkt berör avfallshantering
Sverige har idag 16 miljökvalitetsmål som är mycket viktiga för Sveriges framtid och för en
hållbar utveckling. Det är främst miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” som direkt kan
tillämpas på avfallshanteringen. Ansvarig myndighet för detta miljökvalitetsmål är Boverket.
Följande delmål gällande avfall har satts upp för miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”:
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Fram till år 2010 ska minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom
materialåtervinning, hit hör även biologisk behandling.
Fram till år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger,
storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling, detta gäller även
hemkompostering. (Boverket, 2012)

För att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen har regeringen infört etappmål som
ersätter delmålen. I april 2012 fastställde regeringen 13 etappmål inom fyra prioriterade
områden, däribland luftföroreningar och avfall. (Naturvårdsverket, 2012a) Utöver dessa
etappmål ska det även finnas preciseringar för miljökvalitetsmålen. Etappmålen och
preciseringarna ska vara stöd för länsstyrelser, kommuner, myndigheter och näringsliv, då de
visar vilka områden som bör prioriteras i miljöarbetet. (Miljömålsportalen, 2012d)
Ett nytt etappmål från miljömålsberedningen som rör återvinning av matavfall har föreslagits:


Fram till 2015 ska minst 40 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök
och butiker återvinnas genom biologisk behandling, detta gäller även
hemkompostering. (Miljömålsportalen, 2012e)

Avfallshanteringen, dvs. insamling och behandling av avfall, kan kopplas till de flesta av
miljömålen. Insamling av avfall sker med hjälp av renhållningsbilar. Utöver detta sker
transporter från återvinningsstationer och återvinningscentraler till olika platser för
slutbehandling. På grund av transporternas påverkan på luft och klimat bör man ha som mål
att kunna behandla avfallet så nära källan som möjligt. Förnybara fordonsbränslen kan vara
bra alternativ för avfallstransporterna, vilket bidrar till en mindre påverkan på luft och klimat,
som i sin tur gynnar miljökvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Frisk luft”.
Förbränningsanläggningar släpper ut rökgaser, dessa rökgaser bör renas så effektivt som
möjligt för att minska miljöpåverkan. Det är även viktigt att kommunerna satsar på att få
hushållen att sortera ut farligt avfall från restavfallet (restavfall är det avfall som blir över
efter källsortering), på grund av att alla förbränningsanläggningar inte är anpassade för att
behandla farligt avfall (NSR, 2012a).
Energi som produceras från rötningsanläggningar är mer miljövänligt än den energin som
skapas från fossila bränslen, så som olja, kol och naturgas. Rötningsanläggningar är därför ett
steg i rätt riktning för att uppnå delmålen till miljökvalitetsmålet "Begränsad
klimatpåverkan". (Bioenergiportalen, 2012) (Naturvårdsverket, 2011)

2.2 Miljökvalitetsmål som indirekt berörs av avfallshanteringen
Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” berörs indirekt av avfallshanteringen. Vid
avfallshanteringen bör man tänka på att försöka behandla avfallet nära källan för att minska
transporternas belastning på klimatet. Men miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”
kan även gynnas av avfallshanteringen, då fjärrvärme och fjärrkyla kan produceras från
förbränningsanläggningarna. Den producerade fjärrvärmen och fjärrkylan bidrar till en mer
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miljövänlig energianvändning. För fordon innebär biogas, som kan ersätta fossila
fordonsbränslen från rötningsanläggningar, miljövänlig energianvändning.
Utsläpp från vägtrafiken påverkar klimatet, bidrar till försurning, övergödning och bildning av
marknära ozon (Miljömålsportalen, 2012f). Användning av miljövänliga fordonsbränslen och
minskade transporter är två bidragande faktorer för att uppnå miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”.
Bensindrivna fordon ger upphov till bensenutsläpp som är cancerframkallande, genom att
använda ett mer miljövänligt fordonsbränsle kan utsläppen av bensen minska
(Miljömålsportalen, 2012g). Dieseldrivna fordon bidrar till mindre utsläpp av koldioxid än
bensindrivna fordon, däremot är utsläpp av kväveoxider och partiklar högre för dieseldrivna
fordon. Kväveoxider kan bidra till försurning av mark och vatten, partiklar kan vara skadliga
för luftvägarna (Konsumentverket, 2012). Grova partiklar från slitage av vägar är ett problem
från vägtrafiken. Dessa partiklar är den luftförorening som ger störst hälsoproblem i svenska
tätorter (Miljömålsportalen, 2012h).
I de flesta tätorter är biltrafiken den största utsläppskällan av kväveoxider (NOx). Kväveoxid
bildas vid all typ av förbränning och kan ge negativa effekter på både miljö och hälsa. I
naturen kan kväveoxiden orsaka övergödning och försurning samt bildandet av marknära
ozon. (Miljömålsportalen, 2012i)
Biltrafikens utsläpp av kväveoxid ger alltså även upphov till negativ påverkan för
miljökvalitetsmålen ”Bara naturlig försurning” och ”Ingen övergödning”. Genom att
minska körsträckor och transporter minskar man också transporternas påverkan.
En del avfall kan inte tas om hand på annat sätt än genom deponering. Om lakvattnet från
deponin kommer ut i sjöar, vattendrag eller grundvattnet kan detta bidra till en negativ
påverkan för vattenkvalitén. Hur recipienten påverkas av lakvattnet beror på vilken avfallstyp
som deponeras, eller har deponerats. Lakvatten kan bland annat innehålla olika typer av
metaller, dioxiner, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel och syreförbrukande ämnen. Det är
därför viktigt att man renar lakvattnet från deponin innan det släpps ut till recipienten.
(Naturvårdsverket, 2008) Genom att se till så att inga föroreningar kommer ut i sjöar,
vattendrag eller grundvatten bidrar det till bättre förutsättningar för att uppnå
miljökvalitetsmålen "Levande sjöar och vattendrag" och "Grundvatten av god kvalitet".
Förbränningsanläggningar kan ge upphov till utsläpp av luftföroreningar, så som svavel och
kväve. En effektiv rening av rökgaser och en effektiv förbränning från
förbränningsanläggningar är viktigt för att minimera miljöpåverkan. (Svensk Fjärrvärme,
2012a)
För att minska påverkan från skogsbruket är det viktigt att värna om ökad pappersåtervinning,
det återvunna pappret kan på så vis bli till nytt papper. Därmed är pappersåtervinningen en
viktig faktor för miljökvalitetsmålet "Levande skogar". (Ragn-sells, 2012)
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3 Lagstiftning
Svensk avfallshantering regleras i Miljöbalkens 15 kapitel om avfall och producentansvar,
därutöver finns en rad olika förordningar om avfall, så som Avfallsförordning (2011:927),
Förordning (2001:512) om deponering av avfall samt Förordning (2006:1273) om
producentansvar för förpackningar.
År 2011 upphävdes Avfallsförordning (2001:1063) och ersattes med Avfallsförordning
(2011:927) som började gälla från och med den nionde augusti år 2011. Detta innebär att
samtliga avfallsplaner som studeras regleras av Avfallsförordning (2001:1063), då de är
skrivna innan Avfallsförordning (2011:927) trädde i kraft.
Förordningar utfärdas av regeringen och är som ett komplement till riksdagens lagar, en lag
gäller dock över en förordning. Utöver förordningar och lagar finns även föreskrifter,
föreskrifter är liksom förordningar och lagar bindande. Föreskrifter kan beslutas av centrala
myndigheter så som naturvårdsverket eller socialstyrelsen, dock gäller förordningar och lagar
över föreskrifter. Förordningar och föreskrifter är förtydliganden av lagar och är därmed mer
detaljerade.

3.1 Miljöbalken
Enligt Miljöbalk (1998:808) 15 kapitel om avfall och producentansvar ska varje kommun ha
en renhållningsordning innehållande avfallslagstiftning och en avfallsplan. Avfallsplanen ska
bland annat belysa kommunens avfallshantering och insamlingssystem.
Varje kommun har en renhållningsskyldighet enligt Miljöbalken15 kap. 8 §. Om inte annat
föreskrivs med stöd av 6 § ska varje kommun svara för att;
hushållsavfallet inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning om detta behövs
med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljön. Hushållsavfallet ska då återvinnas
eller bortförskaffas.
Kommunen ska ta hänsyn till fastighetsägarens möjligheter att själv ta hand om sitt
hushållsavfall. Denne måste dock ta hand om sitt avfall på ett sätt som är godtagbart med
hänsyn till skydd för miljön och människors hälsa.
Insamlingen av hushållsavfallet ska anpassas till de behov som finns.
6 § som belyses i 8 § ovan gäller producentansvar. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att samla in,
transportera bort, återvinna, återanvända eller bortförskaffa avfall. Dessa föreskrifter får
meddelas för det avfall från varor och förpackningar som producenterna har tillverkat.
Även den kommunala renhållningsordningen belyses i 15 kap. miljöbalken. I Miljöbalken 15
kap. 11 § står det att varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla
föreskrifter om hantering av avfall som gäller den specifika kommunen. Utöver föreskrifterna
ska även en avfallsplan finnas med.
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Avfallsplanen ska i sin tur innehålla uppgifter om avfall inom kommunen, samt åtgärder som
kommunen gör för att minska avfallets mängd och farlighet.
Och det viktigaste av allt, vad är då avfall? Enligt 15 kap. 1 § miljöbalken definieras vad som
avses med avfall;
"1 § Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser
eller är skyldig att göra sig av med."

3.2 Avfallsförordningen
För att få en mer specifik bild över vad kommunen får göra och vad kommunen ska göra i den
kommunala renhållningsordningen, står det i avfallsförordningen (2001:1063) följande;
Enligt Avfallsförordning (2001:1036) 10 § ska varje kommun besluta om en
renhållningsordning, detta står även i 15 kap. 11 § Miljöbalken som nämnts i avsnitt 3.1.
Föreskrifter om avfallsplanens innehåll får meddelas av Naturvårdsverket.
Föreskrifter om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska
vara beskaffade och skötas får meddelas av kommunfullmäktige, detta gäller dock inte för
mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar enligt 16 § Avfallsförordning
(2001:1063).
Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om att vissa slag av avfall ska förvaras och
transporteras bort skilt från annat avfall. Kommunfullmäktige får även meddela föreskrifter
om åtgärder som behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller
miljöskäl i fråga om förvaring och transport av avfall enligt 17 §.
Bestämmelserna i 16-17 §§ gäller dock inte för avfall som ska hanteras genom en producents
försorg, enligt18 §. Den kommunala avfallsplanen ska innehålla ett särskilt avsnitt om
förpackningsavfall enligt förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar.
Enligt 13 § får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om att "den som i kommunen
bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall
lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning."
Utöver detta får kommunfullmäktige meddela närmare föreskrifter om hanteringen av
hushållsavfall enligt Avfallsförordning (2001:1063)14 §.
Enligt Avfallsförordningen (2001:1063) 21 a § ska kommunen ansvara för att hushållsavfall
som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Föreskrifter om hantering och sortering av hushållsavfall som utgörs av farligt avfall får
meddelas av kommunen enligt 21 b §.
Vid förvaring och transport av brännbart avfall ska detta avfall vara skilt från annat avfall
enligt 19 § Avfallsförordning (2001:1063). Närmare föreskrifter om sortering av brännbart
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avfall får meddelas av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om
undantag från kravet i första stycket.
Enligt 12 § får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om "skyldighet för kommunerna att
underrätta Naturvårdsverket om den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av
verksamheten jämförd med avfallsplanen."
En kopia av avfallsplanen ska skickas till länsstyrelsen. Om avfallsplanen ändras ska
kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen, 11 § Avfallsförordning
(2001:1063).
I Avfallsförordning (2011:927) finns en bestämmelse om uppdatering av avfallsplaner, denna
bestämmelse kan dock inte tillämpas på de studerade avfallsplanerna då de är skrivna innan
förordningen trädde i kraft. Denna bestämmelse regleras i 80 § Avfallsförordning (2011:927).
Enligt 80 § Avfallsförordning (2011:927) ska uppgifterna i en avfallsplan ses över minst vart
fjärde år och de ska uppdateras vid behov.

3.3 Naturvårdsverkets författningssamling
Utöver vad som sägs i lag och förordningar gällande renhållningsordning och avfallsplaner
har naturvårdsverket sammanställt föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal
avfallsplan, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en
kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning. Enligt dessa föreskrifter och
allmänna råd ska en kommunal avfallsplan innehålla; nulägesbeskrivning, uppgifter om
nedlagda deponier, mål, åtgärder och uppföljning, samråd och miljöbedömning,
förpackningsavfall och returpapper. (Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2006:6)
Samtliga paragrafer och information gällande avfallshanteringen som redovisas nedan (avsnitt
3.3.1 - 3.3.5) är hämtat ur Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning.
3.3.1 Nulägesbeskrivning
Enligt 2§ i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en
kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning ska uppgifter om antal invånare,
antal hushåll i kommunen fördelat på boendeform samt kommunens näringslivsstruktur finnas
med i avfallsplanen.
Utöver detta ska det enligt 3 § finnas uppgifter om vart avfallet uppkommer,
insamlingssystem, insamlade avfallsmängder samt hur avfallet återvinns eller bortförskaffas.
Avfallsplanen ska innehålla enligt 3 § innehålla följande uppgifter för hushållsavfall som
kommunen ansvarar för
1. var avfallet uppkommer,
2. insamlingssystem,
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3. insamlade avfallsmängder och
4. hur detta avfall återvinns eller bortskaffas.
Allmänna råd till 3 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning
Hushållsavfall bör redovisas i nedanstående grupper, insamlad mängd samt hur avfallet
återvinns eller bortförskaffas bör anges för varje grupp.
1. Kärl och säckavfall
2. Grovavfall
3. Matavfall
4. Latrinavfall
5. Slam
6. Farligt avfall
7. Småbatterier
Enligt 4 § ska avfallsplanen innehålla översiktliga uppgifter om mängd, återvinnings- och
bortförskaffningssätt för det avfall som kommunen inte ansvarar för.
Allmänna råd till 4 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning
Avfall som omfattas av producentansvar bör redovisas i nedanstående grupper;
1. Tidningspapper
2. Wellpapp- och kartongförpackningar
3. Plastförpackningar
4. Träförpackningar
5. Metallförpackningar
6. Glasförpackningar
7. Däck
8. Blybatterier tyngre än 3 kg
9. Bilar
10. Elektriska och elektroniska produkter
Det avfall som kommunen inte ansvarar för skall redovisas översiktligt.
Uppgifter om kommunens anläggningar för återvinning och bortförskaffande av avfall ska
finnas i avfallsplanen enligt 5 §. Detta gäller endast de anläggningar som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Vilka uppgifter som krävs för varje anläggning finns att hämta i
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal
avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning 5 § p. 1-7.
3.3.2 Nedlagda deponier
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Enligt 6 § ska varje avfallsplan innehålla uppgifter om nedlagda deponier och bedöma risker
för olägenheter för människors hälsa eller miljö för varje enskild deponi. Om kommunen har
varit verksamhetsutövare för den aktuella deponin ska även uppgifter om planerade och
vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön finnas med i
avfallsplanen.
De allmänna råden till 6 § säger att uppgifter om namn och plats för varje deponi bör finnas
med i planen. Uppgifter om det avfall som har deponerats på deponin bör redovisas.
3.3.3 Mål, åtgärder och uppföljning
Avfallsplanen ska innehålla mål för insamling och behandling av det avfall som kommunen
ansvarar för, samt mål för att minska avfallets mängd och farlighet. Utöver detta ska planen
även innehålla lokala mål inom avfallsområdet som ska utgå från nationella miljökvalitetsmål
och regionala mål. För dessa lokala mål ska det finnas en beskrivning på hur de kan bidra till
att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen respektive de regionala målen enligt 7 §.
Allmänna råd till 7 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning
Hantering av farligt avfall bör ha hög prioritet när målen utformas.
De mål som sätts upp för kommunens insamlingssystem bör omfatta olika typer av
bostadsområden, säkerhetskrav, estetiska kvaliteter, samt möjligheter för att motverka
nedskräpning. I avfallsplanen bör det också anges vilken servicegrad kommunen planerar för
insamling av farligt avfall och grovavfall.
En beskrivning av hur kommunens tillsyn kommer att bedrivas för att uppnå de beskrivna
målen bör finnas i avfallsplanen.
För det avfall som kommunen inte har ansvar för ska avfallsplanen enligt 8 § ha lokala mål
som utgår från aktuella miljökvalitetsmål som rör avfallsområdet.
En beskrivning av aktuella åtgärder som kommunen planerar för att uppnå målen enligt 7-8
§§ ska finnas med i avfallsplanen enligt 9 §.
Allmänna råd till 9 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning
Det bör anges i planen vem som är ansvarig för att genomföra de olika åtgärderna, även när
åtgärderna planeras att genomföras.
En beskrivning om hur målen kommer att följas upp ska finnas med i planen enligt 10 §,
utöver detta ska det även finnas en beskrivning om hur mål och åtgärder i den föregående
avfallsplanen följdes upp.
3.3.4 Samråd och miljöbedömning
Enligt 15 kap. 13 § miljöbalken ska samråd genomföras angående förslag till
renhållningsordning. Avfallsplanen ska ha en beskrivning av hur detta samråd har genomförts
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enligt 11§ i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en
kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning.
Enligt 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken ska en miljöbedömning av planer och program
genomföras. Avfallsplanen ska beskriva hur miljöbedömningen har genomförts, enligt 12 § i
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal
avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning.
3.3.5 Förpackningsavfall och returpapper
Enligt förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar 10 b § ska planen
innehålla ett avsnitt om förpackningar samt platser där insamling av förpackningsavfall finns.
Utöver detta ska avfallsplanen enligt 15 § även redovisa uppgifter kring åtgärder för att
hindra att förpackningsavfall uppstår, samt åtgärder som främjar till återanvändning av
förpackningar. För returpapper ska motsvarande uppgifter redovisas.
Avfallsplanen bör innehålla en beskrivning om hur tillsynen kommer att bedrivas över
producenterna för förpackningar och returpapper.
Hur hushållen kommer att få information från kommunen om hur förpackningsavfall och
returpapper hanteras bör framgå i planen.
Detta angivna rättsystem som har nämnts ovan, tredje kapitlet, omfattar bestämmelser för
avfallsområdet och är en av grundpelarna i renhållningsordningen. Rättsystemet reglerar
bland annat ansvarsfrågan, dvs. vem som är ansvarig för att samla in och behandla avfallet.
En renhållningsordning behöver även ett ekonomiskt system som klargör hur kostnaderna ska
fördelas från avfallsverksamheten och finansieras av olika aktörer. Renhållningsordningen
blir inte komplett förrän man har ett tekniskt system som omfattar samhällets tekniska
infrasystem vad det gäller insamlingssystem, behandlingsmetoder m.m. (Förutsättningar för
renhållningsordningen - Halmstad kommun).

3.4 Producentansvaret
Mycket av det uppkomna avfallet ligger under producentansvaret, vilket innebär att
producenterna har en skyldighet att samla in, transportera, återvinna, återanvända eller
bortförskaffa avfallet. Det finns ett flertal förordningar som reglerar detta, förordning
(2006:1273) om producentansvar för förpackningar, förordning (1994:1205) om
producentansvar för returpapper, förordning (2008:834) om producentansvar för batterier,
förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter,
förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel. I dessa förordningar regleras
även hushållens skyldigheter att sortera ut detta avfall från rest- och matavfallet.

3.5 Nedskräpning
Redan i 1964 års naturvårdslag fanns ett förbud mot nedskräpning, denna regel överfördes
senare till miljöbalken (Michanek G., Zetterberg C., Den svenska miljörätten). I miljöbalken
15 kap. om avfall och producentansvar 30 § står det följande; "Ingen får skräpa ned utomhus
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på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en
kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning bör kommunen motverka
nedskräpning, vilket bör finnas med i avfallsplanen. För att motverka nedskräpning krävs det
att invånarna får information från kommunen, organisationer eller stiftelser som bidrar till en
attitydförändring kring nedskräpning, som gör att man inte vill skräpa ner. Håll Sverige Rent
är en stiftelse som arbetar flitigt med att motverka nedskräpningen. (Håll Sverige Rent, 2012)
Allmänna råd till 7 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning
”Mål för insamlingssystem bör omfatta systemets utformning med hänsyn till olika typer av
bostadsområden, estetiska kvaliteter, säkerhetskrav samt möjligheter att motverka
nedskräpning…”

4 Avfallshierarkin
Avfall är en miljöbelastning och det är därför viktigt att man hanterar avfall på rätt sätt. EU
har en så kallad avfallshierarki som belyser hur man ska hantera uppkommet avfall på bästa
sätt. Tanken är att man ska börja uppifrån med att främst försöka förebygga uppkommet
avfall, ju längre ned man kommer i hierarkin desto sämre alternativ är det för miljön då
resurshållningen minskar.
Lagstiftning och politik inom avfallsområdet ska följa avfallshierarkin, därför ska regler och
styrmedel finnas för att styra avfallshanteringen i enlighet med avfallshierarkin. Avsteg från
avfallshierarkin kan dock göras enligt EU:s regler. Detta gäller endast om det är miljömässigt
motiverat eller om det inte ekonomiskt rimligt eller tekniskt möjligt. (Naturvårdsverket,
2012b)

Figur 1 – EU:s avfallshierarki/avfallstrappa (SRV återvinning AB, 2012)
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4.1 Avfallsminimering
Avfallsminimeringen är en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle, men det är en av de
svåraste punkterna för en kommun att arbeta med i sin avfallsplan. (Avfall Sverige, 2012a)
Avfallsminimeringen bygger mycket på att befolkningen måste vara delaktig.
Avfallsmängderna kan inte minska om inte hushållen och verksamheterna arbetar för detta.
Åtgärder för att minska uppkommet avfall kan exempelvis vara att minska matsvinnet från
skolmatsalar och ökad återanvändning av produkter istället för att slänga dem. (Avfall Sverige,
2012b) Kommunerna kan bidra med är att ge ut information till verksamheter och hushåll om
varför det är viktigt att minska sitt avfall och hur man kan gå till väga för att minska mängden
uppkommet avfall.

4.2 Återanvändning
Återanvändning av varor och produkter bidrar till en miljövinst, på så vis att man kan spara på
jordens resurser. Istället för att slänga varorna och producera nya kan man återanvända dem.
Dock finns det mycket som inte kan återanvändas och som måste behandlas på ett annat sätt.
Ett sätt för att öka återanvändningen är att öka utbudet av second hand butiker och
loppmarknader. Ökade möjligheter för att återanvända kläder och textilier borde utvecklas då
den ökade klädkonsumtionen är en stor miljöbelastning. (Debatt, SVT, 2012)

4.3 Materialåtervinning
Idag finns det en hel del produkter som kan återvinnas och bli till nya produkter. Papper, glas,
kartonger, tidningar, aluminiumburkar, konservburkar, plast samt metaller ur vissa produkter
så som datorer m.m. kan alla återvinnas.
Cirka 49 procent av Sveriges hushållsavfall behandlades genom materialåtervinning
(inklusive biologisk behandling) år 2009. Detta innebär en mängd på 2 204 280 ton, denna
mängd uträknat per person blir 236 kg. Enligt delmålet till miljökvalitetsmålet ”God bebyggd
miljö” skulle 50 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas (inklusive biologisk
behandling) till år 2010. (Avfall Sverige, 2012c)

4.4 Energiutvinning
Material som inte kan återanvändas eller återvinnas kan många gånger behandlas på ett sätt
som utvinner energi. Ett exempel på detta är förbränningsanläggningar, dessa anläggningar
förbränner avfall och får på så vis ut värme och energi som kan användas till fjärrvärme och
elproduktion. (Naturvårdsverket, 2012c)
Förbränningsanläggningar kan påverka miljön negativt på grund av rökgasutsläpp till luften.
Hur skadliga dessa utsläpp är beror främst på vilket bränsle som används. Rökgaserna kan
reduceras med hjälp av olika typer av rökgasrening. (Länsstyrelsen, 2012)
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4.5 Deponering
Deponering är en metod som kan ge stora miljöpåverkningar på grund av föroreningar från
lakvattnet, dock innehåller renat lakvatten idag relativt små mängder miljögifter.
(Naturvårdsverket, 2012d)
År 2001 skärptes kraven för deponering av avfall genom införlivning av EG direktivet i den
svenska lagstiftningen "Förordning (2001:512) om deponering av avfall".
Deponiförordningen har bidragit till strängare krav på bland annat hantering av lakvatten,
bottentätning, sluttäckning m.m. vilket gör att de få deponier som finns idag har en högre
standard än tidigare. (Naturvårdsverket, 2012e) Den striktare lagstiftningen har lett till en
markant minskning av deponeringsanläggningar och mängden avfall som deponeras.
Sverige har även en så kallad deponiskatt "Lag (1999:673) om skatt på avfall" och ett
deponeringsförbud för brännbart- och organiskt avfall som ska fungera som ett styrmedel för
att öka återvinningen. År 2002 infördes deponeringsförbudet för brännbart avfall i
"Förordning (2001:512) om deponering av avfall", och år 2005 omfattades även organiskt
avfall. (Naturvårdsverket, 2012f) Deponering ska alltså enbart vara ett alternativ för avfall
som varken kan återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas.

5 Biologisk behandling av avfall
Biologisk behandling innebär att organiskt avfall, som matavfall, bryts ned av
mikroorganismer. Drygt 154 kommuner hade år 2009 mer eller mindre utbyggda system för
att kunna samla in matavfall, därutöver har ett sextiotal kommuner planer på att införa ett
system för separering och behandling av matavfall. Med Sveriges 290 kommuner innebär det
att cirka 75 kommuner år 2009 inte har ett insamlingssystem för matavfall.
14 procent av hushållsavfallet gick till biologisk behandling under 2009, detta motsvarar cirka
600 000 ton avfall varav drygt 180 000 ton utgjordes av matavfall, resterande mängd avfall
utgjordes av park- och trädgårdsavfall. (Naturvårdsverket, 2012g)
Att behandla sitt matavfall genom biologisk behandling är att föredra ur miljösynpunkt då
näringsämnena kan återföras till naturen. I delmålet till miljökvalitetsmålet "God bebyggd
miljö" finns det mål om att öka återvinning av matavfall från hushåll, restauranger, storkök
och butiker genom biologisk behandling. Minst 35 procent skulle återvinnas biologiskt till år
2010, år 2009 återvanns cirka 21 procent matavfall biologiskt. (Naturvårdsverket, 2012g) Nu
gäller ett nytt delmål för biologisk behandling; senast år 2015 ska minst 40 procent av
matavfallet behandlas biologiskt. (Avfall Sverige, 2011a)

5.1 Kompostering
För att mikroorganismerna ska kunna bryta ned det organiska avfallet i en kompost krävs det
tillgång till syre, restprodukten blir koldioxid, vatten och kompostjord. Kompostjorden kan
sedan användas som gödsel eller jord och på så sätt återför man näringen till jorden.
(Naturvårdsverket, 2012g)
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5.2 Rötning
Rötning av organiskt avfall sker under syrefria förhållanden, restprodukterna blir biogas och
rötrest. Rötresten kan likt kompostjorden användas som gödsel eller liknande. Biogasen kan
uppgraderas till fordonsbränsle eller användas för energiproduktion. (Naturvårdsverket,
2012g)
Studier har visat att rötning har större miljöfördelar än kompostering, detta på grund av att
biogas kan utvinnas ur processen. Biogas kan ersätta fossila bränslen och kan på så vis minska
utsläppen av koldioxid. Dock bör inte kompostering uteslutas, då det är en billigare metod än
rötning. (Naturvårdsverket, 2007)

5.3 Avfallskvarnar
Ett annat sätt att sortera ut sitt matavfall är genom att använda avfallskvarnar.
Det är vanligast att avfallskvarnarna är kopplade till det kommunala avloppet och efter att
matavfallet har malts ned spolas det vidare via ledningsnätet till de kommunala
reningsverken. Reningsverken kan därefter behandla det malda matavfallet genom rötning och
utvinna biogas.
Avfallskvarnen kan även vara kopplad till en uppsamlingsbehållare där det malda matavfallet
sedan töms av en slamsugarbil, därefter kan det malda avfallet transporteras till en
rötningsanläggning för biogasproduktion.
Såvida slammet inte tas om hand och transporteras till en rötningsanläggning, tas varken
energin eller näringen i matavfallet till vara med denna metod. Vilket innebär att metoden då
inte kan räknas till biologisk behandling då näringsämnena inte återförs till marken.
(Naturvårdsverket, 2012h)

5.4 Problem som kan orsakas av biologiska behandlingsmetoder
Dock kan även biologisk behandling ge upphov till en del miljöproblem, så som utsläpp av
metangas eller lustgas som båda är växthusgaser och därmed klimatpåverkande. Även utsläpp
av ammoniak kan förekomma vilket kan bidra till försurning och övergödning. Vid utsläpp av
lakvatten från komposter kan vattnet ge upphov till övergödning och luktproblem då det
innehåller organiskt material och närsalter. (Naturvårdsverket, 2012g)
Utvinningen av biogas blir mindre av malt avfall från avfallskvarnar kopplade till
avloppssystem, än om matavfallet transporteras direkt till en rötningsanläggning. Stora
mängder kväve avgår i reningsprocessen vilket gör att det rötade avloppsslammet är mer
näringsfattigt när det återförs till lantbruket. Om matavfallet går direkt till en
rötningsanläggning kommer en större del av kvävet att kunna återvinnas. När matavfallet
blandas med avlopp från hushållen är risken stor att rötslammet innehåller kemikalier och
läkemedel, vilket gör att få vill använda rötslammet.
Vid användning av avfallskvarnar finns det en risk att avloppsledningarna blir igensatta på
grund av att stora mängder malt matavfall fastnar i ledningarna. (Naturvårdsverket, 2012h)
21

6 Farligt avfall
Det är viktigt att farligt avfall sorteras ut från hushållssoporna och lämnas in på aktuella
insamlingsplatser såsom återvinningscentraler. Hushållen bör få information från kommunen
eller avfallsentreprenörerna om vad som klassas som farligt avfall, då kunskapsbrist kan bidra
till en minskad separering av farligt avfall.
Avfall som är explosivt, brandfarligt, frätande, smittoförande eller giftigt för människa och
miljö klassas som farligt avfall. (Naturvårdsverket, 2012i)
Det är kommunen som ansvarar för insamling, transport och behandling för hushållens farliga
avfall. Hushållen är skyldiga att sortera ut farligt avfall från det övriga hushållsavfallet. Den
vanligaste typen av insamlingssystem för farligt avfall från hushållen är på kommunernas
bemannade återvinningscentraler, men en del kommuner erbjuder även fastighetsnära
insamling av farligt avfall från hushållen. (Avfall Sverige, 2011a)

7 Styrmedel
För att vi ska ha en hållbar avfallshantering finns det olika styrmedel, en del av dessa har
redan nämnts, så som producentansvaret, deponiskatten, samt förbudet mot att deponera
brännbart och organiskt avfall. Utöver dessa styrmedel får man inte glömma de allmänna
hänsynsreglerna som finns i miljöbalken 2 kap, dessa hänsynsregler gäller för alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd. Även avfallsplanerna i sig
är en typ av styrmedel. Bestämmelsen om att kommuner ska ha en kommunal avfallsplanering
har funnits sedan år 1991. (Naturvårdsverket, 2012j)

8 Insamlingssystem för hushållsavfall
8.1 Enfackskärl
I enfackskärl slängs både matavfall och restavfall ihop. Såvida ingen
fastighetsnära hämtning av producentavfall (förpackningar och
tidningar) sker får hushållen själva ansvara för att lämna detta på
återvinningscentraler eller återvinningsstationer.

Figur 2 - enfackskärl

8.2 Två separata kärl
Två separata kärl kan användas för att sortera ut matavfall.
Matavfallet slängs då vanligtvis i ett brunt kärl, medan
restavfallet (brännbart avfall) slängs i ett grönt kärl. Såvida
ingen fastighetsnära hämtning av producentavfall
(förpackningar och tidningar) sker får hushållen själva
ansvara för att lämna detta på återvinningscentraler eller
återvinningsstationer.
Figur 3 - två separata kärl
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8.3 Flerfackskärl
Ett flerfackskärl innebär att man sorterar sitt avfall i olika
fack i kärlet. Ett kärl kan ha upp till fyra fack, facken har
ofta varierande storlek beroende på vilken avfallstyp som
ska slängas. Kommunen kan erbjuda hushållen upp till två
kärl med totalt åtta fack för sortering. Hushållen kan då
sortera producentavfallet (förpackningar och tidningar)
direkt vid fastigheten och behöver således inte lämna detta
på återvinningscentraler eller återvinningsstationer.

Figur 4 - flerfackskärl

8.4 Optisk sortering
Optisk sortering sker genom att avfallet sorteras i
olikfärgade påsar. Påsarna slängs sedan i ett
gemensamt kärl, efter insamlingen sker en
sortering där de olikfärgade påsarna avskiljs från
varandra för att sedan slutbehandlas. Vanligast är
Figur 5 - olikfärgade påsar för optisk sortering
sortering av matavfall och restavfall (brännbart
avfall), men systemet kan även utvecklas till att sortera fler avfallstyper.

8.5 Underjordsbehållare
Underjordsbehållare är ett djupbehållarsystem för avfall
där ca 60 procent av behållaren ligger under marken.
Tömningen av behållaren görs av en lastbil med kran.
(Hämta Avfall, 2012a)
I underjordsbehållare kan det få plats stora mängder
avfall, därför är underjordsbehållaren bäst lämpad i
områden där insamlingsbehovet är stort.

Figur 6 - underjordsbehållare

8.6 Sopsug
En sopsugsanläggning placeras under ett
sopnedkast. Anläggningen består av
transportledningar och vid tömningen
sugs avfallet via ledningarna till en
mottagarstation. Genom att ha olika
inkastluckor för avfallet kan man sortera
olika avfallstyper. (Hämta Avfall, 2012b)
Figur 7 - sopsug
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9 Sammanfattning av avfallsplaner
9.1 Borås - nulägesbeskrivning
Borås avfallsplan gäller från år 2011 till och med år 2020.
Till invånarantalet är Borås Sveriges trettonde största kommun. År 2008 hade Borås kommun
ca 101 500 invånare varav omkring 60 000 av dessa bor i staden, resterande mängd bor på
landsbygden eller i närliggande samhällen.
Borås kommun använder optisk sortering av hushållsavfall. Hushållen sorterar avfallet i två
olikfärgade påsar, svarta och vita. I de vita påsarna ska det endast finnas brännbart avfall och i
de svarta påsarna ska det endast finnas matavfall. Kärlet töms i en och samma bil för att sedan
transporteras vidare till Sobacken avfallsanläggning där sorteringen sker. Påsarna som
används för avfallssorteringen ingår i avfallsabonnemanget.
Tillverkning av el, fjärrvärme och fjärrkyla görs från utsorterat brännbart avfall från hushållen
(vita påsar) samt brännbart verksamhetsavfall på Borås kraftvärmeverk Ryaverket.
Borås kommun var en av de första med att införa optisk sortering av avfall och har framställt
biogas i snart 20 år (sedan 1994).
I Borås finns cirka 80 återvinningsstationer där producentavfall ska lämnas in, så som papper,
förpackningar och batterier. Samtliga återvinningsstationer erbjuder insamling av batterier,
glas och tidningar. Plast-, pappers- och metallförpackningar kan lämnas in på flertalet
återvinningsstationer.
Utöver de 80 återvinningsstationerna finns fem återvinningscentraler. Där sker insamling av
komposterbart avfall, brännbart avfall, metallskrot, obehandlat och tryckimpregnerat trä, gips,
däck (utan fälgar), fyllnadsmaterial, vitvaror (även kyl och frys), elektronikavfall samt farligt
avfall. Producentavfall kan även lämnas på återvinningscentralerna.
För flerbostadshus finns möjlighet till att beställa fastighetsnära insamling av producentavfall.
Insamlingen sker genom att ett kärl placeras ut i ett soprum eller miljöhus i anslutning till
fastigheten. (Borås avfallsplan, 2011-2020)

9.2 Göteborgsregionen - nulägesbeskrivning
Göteborgsregionens avfallsplan gäller från år 2011 till och med år 2020.
Göteborg är Sveriges andra största stad och ligger i sydvästra delen i Västra Götalands län.
Göteborgsregionens kommuner Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö har gjort en gemensam
avfallsplan som ska gälla fram till år 2020. År 2007 hade Göteborgsregionen 907 000
invånare och ca 420 000 hushåll. Av dessa hushåll bor drygt 60 procent i lägenhet.
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Endast en liten del av matavfallet behandlas biologiskt i Göteborgsregionen, detta matavfall
behandlas genom kompostering.
I Göteborgsregionen är förbränning vid Renovas anläggning i Sävenäs den vanligaste
behandlingen för avfallet. I Sävenäs, Göteborg, finns en anläggning för energiutvinning av
avfall genom förbränning. Det finns tre förbränningslinjer på förbränningsanläggningen, en
fjärde linje är nu under utbyggnad. Energi ur hushållsavfall, industriavfall och visst farligt
avfall (t.ex. impregnerat trä) utvinns i förbränningsanläggningen.
Producenterna ansvarar själva för insamlingen av producentansvarsavfall, papper och
förpackningar samlas in via fastighetsnära insamling och återvinningsstationer. Fastighetsnära
insamling av förpackningar och returpapper sker främst för flerbostadshus. Denna insamling
får fastighetsägaren bekosta.
I Göteborgsregionen finns 17 stycken återvinningscentraler och 642 återvinningsstationer för
producentansvaret. På 74 av dessa sker även insamling av farligt avfall.
Materialåtervinning och biologisk behandling uppgick till 32,4 procent under år 2008 i
Göteborgsregionen, fastän det nationella målet för materialåtervinning inklusive biologisk
behandling låg på 50 procent till år 2010.
I Göteborg finns en kretsloppspark (Alelyckan) där återanvändning står i centrum. Innan
kunden får tillgång till återvinningscentralen finns möjligheten att lämna in brukbara varor till
återanvändning. (Göteborgsregionens avfallsplan, 2011-2020)

9.3 Helsingborg - nulägesbeskrivning
Helsingborgs avfallsplan gäller från år 2011 till och med år 2015.
Helsingborg kommun ligger i nordvästra Skåne och har cirka 130 000 invånare. Totalt finns
det drygt 62 000 hushåll i Helsingborg.
Helsingborg har en vision om avfallshanteringen idag vilken lyder: "Helsingborgs stad ska bli
bäst i Sverige på återvinning och förebyggande av avfall!"
Helsingborg har idag en återvinningscentral och elva återvinningsstationer. På dessa platser
kan privatpersoner även lämna tidningar och förpackningar. Utöver detta finns fyra
miljöbodar där privatpersoner kan lämna farligt avfall.
Utsortering av matavfall är obligatorisk för Helsingborgs invånare.
För villor och flerfamiljsfastigheter erbjuder Helsingborgs stad fastighetsnära insamling av
tidningar och förpackningar. Vid flerfamiljsfastigheter erbjuds även tömning av trädgårdskärl,
tömning av grovsopor och insamling av småelektronik, ljuskällor och batterier.
Det finns flera olika abonnemang för utsortering av avfall som villaägarna kan välja, sortering
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i tvåfackskärl eller fyrfackskärl. Vid sortering i tvåfackskärl sorteras restavfall och matavfall
ut och slängs i var sitt fack, producentansvarsavfall får kunden lämna på återvinningscentraler
eller återvinningsstationer. Man kan även välja en fastighetsnära hämtning av
producentansvarsavfall, då sker insamlingen i två kärl med fyra fack i varje, totalt åtta fack för
sortering. I det ena kärlet kan pappersförpackningar, restavfall, matavfall och färgade
glasförpackningar slängas. I det andra kärlet kan tidningar, mjuk- och hårdplast,
metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar slängas. Kunden kan också välja storlek
på kärlet och hur ofta tömning ska ske. (Helsingborgs avfallsplan, 2011-2015)

9.4 Kristinehamn - nulägesbeskrivning
Kristinehamns avfallsplan gäller från år 2010 till och med år 2017.
Kristinehamns kommun har en befolkningsmängd på cirka 24 000 personer och är beläget i
Värmlands län, nordöstra delen om Värnen. I nuläget sker ingen utsortering av matavfall från
hushållen.
Arbetet med avfallsplanen har till stor del skett i samverkan med kommunerna i östra
Värmland; Karlskoga, Storfors, Filipstad, Degerfors, Gullspång och Mariestad.
I Kristinehamns kommun erbjuds ofta fastighetsnära insamling av producentavfall för dem
som bor i flerbostadshus.
I Kommunen finns 22 återvinningsstationer och 7 miljöstationer där hushållen kan lämna sitt
avfall såsom farligt avfall, grovavfall och producentavfall. (Kristinehamns avfallsplan, 20102017)

9.5 Varberg/Falkenberg - nulägesbeskrivning
Varbergs och Falkenbergs avfallsplan gäller från år 2010 till och med år 2015.
De båda städerna är belägna i västra Hallands län. I Varbergs kommun bor cirka 57 000
personer och i Falkenbergs kommun cirka 41 000 personer.
I nuläget sker ingen biologisk behandling för hushållsavfallet. En rötningsanläggning finns i
Falkenberg, men där behandlas endast avfall från storkök, restauranger och lantbruk.
Matavfallet från hushållen slängs tillsammans med brännbart avfall i ett och samma kärl, detta
avfall transporteras sedan vidare till Halmstad för förbränning på Kristineheds
förbränningsanläggning.
Hushållen ska själv sortera ut grovavfall, farligt avfall och producentavfall från restavfallet,
detta avfall ska lämnas på återvinningscentraler eller återvinningsstationer. I de båda
kommunerna finns det totalt nio återvinningscentraler och ca 60 återvinningsstationer.
I Varbergs kommun är sophämtningen viktbaserad (sedan 1995). Utöver den fasta avgiften
betalar men även för mängden avfall som slängs i kärlet. Detta system gör att hushållen själva
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kan påverka kostnaden för sophämtningen genom ökad sortering eller kompostering.
För villor och hyreshus finns möjlighet för fastighetsnära insamling av glasförpackningar.
I Falkenbergs tätort kan hushållen prenumerera på fastighetsnära hämtning av trädgårdsavfall.
Kärl för detta avfall töms 18 gånger under perioden mars till och med november.
Hushållen i Falkenberg blir tilldelade återvinningskort för att få lämna avfall på
återvinningscentralen. Beroende på vilket abonnemangstyp hushållet har får de ett visst antal
fria besök per år.
Varberg och Falkenberg har idag ett avtal med Halmstad Energi och Miljö som avser att
avfallet behandlas på Kristineheds förbränningsanläggning. Detta avtal gäller fram till 201212-31. (Varbergs/Falkenbergs avfallsplan, 2010-2015)
Enligt Falkenbergsposten (vecka 18, fredag 4 maj 2012) har det kommunalägda Vivab
beslutat att alla hushåll i Falkenbergs kommun ska få ett extra kärl för att sortera ut
matavfallet. Man skriver att ett extra kärl anses vara billigare och bättre än ett flerfackskärl.
Detta system kommer att införas om ett och ett halvt år, då ska också kommuninvånarna
betala sopavgift utefter avfallets vikt. Det utsorterade matavfallet ska bland annat användas
till biogasproduktion. (Falkenbergsposten, 2012)

9.6 Ängelholm - nulägesbeskrivning
Ängelholms avfallsplan blev antagen av kommunfullmäktige år 2009 och gäller fram till år
2013.
Ängelholm ligger i nordvästra Skåne och har en befolkningsmängd på cirka 40 000 personer i
kommunen. Ängelholm har biologisk behandling av matavfall genom rötning, och
trädgårdsavfall tas om hand genom kompostering. Ängelholm erbjuder fastighetsnära
insamling av farligt avfall till villa- och fritidshus.
För alla villahus och fritidshus i Ängelholm tas en grundavgift ut för sophämtning, denna
avgift inkluderar hämtning av avfall, grovavfall och farligt avfall, tillgång till
återvinningsstationer och återvinningsgård samt administration och information.
För villa- och fritidshus sorteras restavfall och organiskt avfall i separata kärl som sedan
hämtas av entreprenören enligt önskat intervall. Det utsorterade organiska avfallet måste dock
hämtas minst varannan vecka. När det organiska avfallet slängs ska det förpackas i
papperspåsar, dessa papperspåsar samt en hållare ingår i abonnemanget.
Utöver hämtning av restavfall och organiskt avfall kan även hämtning av grovsopor, elavfall
och farligt avfall göras för samtliga villa- och fritidshus. För att tömning ska ske av detta
avfall får en beställning göras hos kommunens avfallsentreprenör. Dock hämtas sådant avfall
vid max sex tillfällen under ett år. Farligt avfall ska förvaras i en röd box som abonnenten får
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efter beställningen.
Förutom hämtning av restavfall och organiskt avfall brukar flerfamiljsfastigheter även ha
tillgång till utsortering av förpackningar och tidningar i de gemensamma soprummen. Dock
ligger ansvaret på fastighetsägaren om vilket avfallsabonnemang som tecknas.
Till skillnad från villa- och fritidshus kan inte hämtning av grovsopor, elavfall eller farligt
avfall beställas för flerfamiljsfastigheter. Dock kan fastighetsägaren göra en beställning av
hämtning för dessa avfallslag från kommunens avfallsentreprenör.
På Ängelholms återvinningsgård finns möjlighet att lämna in grovsopor, elavfall och
trädgårdsavfall. Där finns även en miljöbod där farligt avfall kan lämnas in.
I Ängelholms kommun finns 22 återvinningsstationer och en återvinningsgård där
producentansvarsavfall ska lämnas om hushållen inte har en fastighetsnära insamling av detta
avfall.
För dem som vill ha hämtning av trädgårdsavfall kan en beställning göras hos Tekniska
kontoret. (Ängelholms avfallsplan, 2009-2013)

9.7 Halmstad - nulägesbeskrivning
Halmstad är beläget i västra Hallands län. Halmstad kommun har cirka 92 000 invånare och är
således Sveriges 18:e största kommun. (Halmstad kommun, 2012a)
HEM (Halmstad energi och miljö AB) ansvarar för insamling av hushållsavfallet. Totalt finns
fem återvinningscentraler och 75 återvinningsstationer i kommunen. (Halmstad kommun,
2012b)
9.7.1 Intervju
En intervju har gjorts med Peter Limme, som arbetar på samhällsbyggnadskontoret i
Halmstad med att ta fram Halmstads nya avfallsplan. Den nya avfallsplanen ska gälla under
åren 2013-2016 och därmed gäller den nuvarande avfallsförordningen (2011:927).
Avfallsplanen kommer att gälla under fyra års tid, vilket stämmer överrens med bestämmelsen
i 80 § Avfallsförordningen (2011:927).
Intervjun fokuserar på hur Halmstad kommun resonerar kring sin framtida avfallshantering.
Intervjun är relevant för rapporten för att ge en inblick i hur en kommun kan resonera när man
utarbetar sin avfallsplan, samt hur målen kommer att sättas för att uppnå miljömålen.
Halmstad är även intressant på grund av att kommunen nuläget inte har någon utsortering av
matavfall från hushållen.
Följande frågor har ställts under intervjun;
1. Vilka åtgärder tänker Halmstad kommun göra för att uppnå delmålet till
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”?
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 Fram till år 2015 ska minst 40 procent av matavfallet från hushåll, restauranger,
storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling, detta gäller även
hemkompostering.
Halmstad kommun har idag ingen utsortering av matavfall från hushållen, matavfall
och restavfall slängs i ett och samma kärl för att sedan transporteras till Kristineheds
förbränningsanläggning. För att uppnå delmålet till miljökvalitetsmålet "God bebyggd
miljö" bör Halmstad se över möjligheterna att införa biologisk behandling av
matavfall.
Svar: Halmstad planerar att införa optisk sortering av avfallet. Avfallet slängs då i
samma kärl med olikfärgade påsar. En färg för restavfall och en färg för matavfall.
Detta planerar man att införa år 2014. Till år 2016 har Halmstad som mål att
återvinna 40 procent av matavfallet genom biologisk behandling.
I nuläget kan Peter inte svara på var matavfallet ska behandlas. Halmstad ska se över
möjligheterna för biologisk behandling, dels att eventuellt bygga en biogasanläggning
i Halmstad eller att transportera matavfallet till en närliggande biogasanläggning.
Biogasanläggningar finns både i Falkenberg och i Laholm, men där behandlas inte
matavfall från hushåll. Detta kan innebära att anläggningarna inte är tillräckligt
utrustade för att behandla matavfall från hushåll. På grund av att matavfall från
hushållen kan innehålla annat avfall än matavfall är det viktigt att
rötningsanläggningarna har en effektiv rening. Matavfall från restauranger och
storkök har ofta en högre renhet än matavfall från hushållen. De närmaste
anläggningar som behandlar matavfall från hushållen finns i Borås och Helsingborg.
Om Halmstad väljer att transportera sitt matavfall till dessa anläggningar blir
framförallt transporterna ett problem och en belastning på miljön.
Här får man alltså se till ekonomiska möjligheter respektive miljöpåverkan av
transporter, vilket som väger tyngst är ännu oklart.
2. Hur arbetar Halmstad kommun för att minska avfallets mängd och farlighet?
Svar: Planerade åtgärder i Halmstads kommande avfallsplan för att minska avfallets
mängd och farlighet.
 För att kunna minska mängden avfall per person planerar man ett aktivt
informationsarbete riktat till olika målgrupper.
 Ökat samarbete med föreningar och ideella organisationer som tar emot
produkter som kan återanvändas. På återvinningscentraler och
återvinningsstationer ska det även informeras om var man lämnar dessa
produkter.
 Ökad återanvändning av textilier genom ett ökat samarbete med
insamlingsorganisationerna.
 Minska matavfallet (svinnet) i kommunala verksamheter.
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 Information till invånarna hur man hittar till återvinningscentraler och
återvinningsstationer, samt hur man ska sortera sitt avfall.
 Insamlingsställen för elektronikprodukter vid försäljningsställen och samverkan
med producentansvariga.
 Fortsätta med plockanalyser av hushållsavfallet.
3. Sker det någon fastighetsnära insamling av farligt avfall i kommunen?
Svar: Nej. Farligt avfall samlas in på återvinningscentraler. Halmstad kommun har
planer på att utöka antalet insamlingsställen av farligt avfall genom att skapa
möjligheter för invånarna att lämna in sitt farliga avfall i butiker runt om i
kommunen.
4. Sker det någon fastighetsnära insamling av producentansvarsavfall i kommunen?
Om ja – vart tar detta avfall vägen?
Svar: Ja. Fastighetsnära insamling av producentansvarsavfall är endast tillgängligt
för dem som bor i flerbostadshus. Fastighetsägaren får då stå för kostnaden. 14 000
av 22 000 hyreslägenheter har tillgång till fastighetsnära insamling av
producentansvarsavfall. De som bor i villahus får vända sig till återvinningscentraler
och återvinningsstationer.
Peter säger också att eventuella undantag kan göras för dem som har problem att ta
sig till återvinningscentraler eller återvinningsstationer, då kan ett avtal skrivas om
att HEM samlar in producentansvarsavfallet vid fastigheten.
5. Har plockanalyser gjorts i kommunen?
Om ja – hur ofta sker dessa plockanalyser?
En plockanalys innebär att man gör en analys på avfallets sammansättning. Med hjälp
av dessa analyser kan man se hur hushållsavfallet i soppåsen är fördelat. Genom att
slumpmässigt analysera ett antal soppåsar kan man räkna ut hur den genomsnittliga
soppåsen är fördelad. Man kan då få uppgifter om hur mycket farligt avfall och
producentavfall som slängs i hushållssoporna, dessa uppgifter är mycket viktiga för
kommunerna då de kan se hur effektiv återvinningsgraden är. Plockanalyser görs även
för de som sorterar ut sitt matavfall från restavfallet, på så sätt kan man kontrollera
matavfallets renhet. Matavfallet bör vara så rent som möjligt, dvs. inget annat avfall än
matavfall ska slängas i påsen eller kärlet, detta är viktigt på grund av att den bildade
kompostjorden eller biogödseln från den biologiska behandlingen ska användas i
jordbruket.
Svar: Ja. Plockanalyserna har visat att mindre än en procent i det blöta restavfallet är
farligt avfall. Dock finns det inga uppgifter om hur mycket producentansvarsavfall
som finns i restavfallet. Peter Limme uppskattar att cirka en tredjedel är matavfall, en
tredjedel är producentansvarsavfall, resterande del är restavfall och det farligt
avfallet är mindre än en procent.
Hur ofta dessa plockanalyser görs kunde han inte svara på, men Halmstad planerar
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att fortsätta med plockanalyserna i fortsättningen. Enligt Peter bör plockanalyserna
göras regelbundet för att de ska vara till någon nytta, minst en gång per månad.
6. Finns det uppgifter om hur stora avfallsmängderna är från insamlat hushållsavfall per
person?
Svar: Ja 724 kg per person år 2011. I denna mängd räknas allt uppkommet avfall från
hushållen så som restavfall, grovavfall och trädgårdsavfall.
Halmstad är en mycket populär turiststad under sommaren då invånarantalet nästan
fördubblas. Det leder även till ökade avfallsmängder. Peter menar att avfallsmängden
per person påverkas av sommarturisterna vilket ger den höga avfallssiffran 724 kg per
person. När man räknar ut avfallsmängd per person tar man den totala insamlade
avfallsmängden dividerat i antal invånare, eftersom turisterna inte är invånare i
Halmstad kommun men ger upphov till avfall blir siffran orealistisk enligt Peter.
7. Vilket fordonsbränsle används till sopbilar och andra avfallstransporter i kommunen?
Svar: Främst diesel. Ingen biogas används inom avfallstransporterna i dagsläget.
8. Om Halmstad ska införa biologisk behandling av hushållens matavfall och arbeta för
en ökad källsortering av producentavfall hur kommer detta att påverka
förbränningsanläggningen?
Svar: Det kommer att innebära att det blir ett underskott av avfall till
förbränningsanläggningen. Eftersom Kristineheds förbränningsanläggning förser
stora delar av Halmstads kommun med fjärrvärme kommer det att bli ett problem.
Underskottet av avfallet till förbränningsanläggningen måste ersättas med annat
avfall, Halmstad måste alltså importera sopor för att kunna producera fjärrvärme.
Vart Halmstad kommer att importera avfall ifrån vet inte Peter. Han säger att man
främst får se över de möjligheter att avtala om avfallsleveranser från närliggande
kommuner, men det är möjligt att man måste importera från andra länder, dessa
länder kommer att vara länder som är medlemmar i EU.'

10 Jämförande av avfallsplaner
Följande faktorer har studerats i de sex avfallsplanerna




Avfallsplanens mål
Nulägesbeskrivning - avfallshantering och insamlingssystem (för villor och
flerbostadshus)
Hur avfallsplanen överensstämmer med EU:s avfallshierarki

Genom att studera avfallsplanernas mål kan man få en bild av hur långsiktigt kommunen
tänker och hur stor betydelse miljön har vid avfallsplaneringen. Avfallsplanens mål visar hur
aktivt kommunen planerar att arbeta med avfallsfrågor och hur dessa kommer att prioriteras.
En del kommuner kan ha mål som går långt över det som är nödvändigt för att följa
lagbestämmelserna.
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Kommunens avfallshantering är en viktig punkt för att kommunen ska kunna uppnå
miljökvalitetsmålen. Det finns flera miljökvalitetsmål som kan kopplas till avfallshanteringen,
så som "God bebyggd miljö" och "Begränsad klimatpåverkan". Delmålet till
miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" om ökad utsortering av matavfall kan uppnås om
kommunerna väljer att behandla matavfall genom biologisk behandling. (Miljömålsportalen,
2013j)
För att kunna hämta och behandla uppkommet avfall krävs transporter, ett effektivt sätt för att
minska transporternas påverkan på klimatet är att behandla avfallet så nära källan som
möjligt.
Kommunerna kan i sin avfallsplan planerna för en mer miljövänlig avfallshantering genom att
prioritera att uppnå miljökvalitetsmål som kan kopplas till avfallshanteringen.
Kommunens insamlingssystem har betydelse för utsortering av avfallet. Beroende på vilket
insamlingssystem kommunen väljer för invånarna kommer utsorteringsgraden att variera.
Studier har visat att flerfackskärl är det bäst lämpade systemet ur miljösynpunkt, dock är detta
system det dyraste. (Avfall Sverige, 2011b) Insamlingssystem med utsortering av matavfall har
betydelse för miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" om ökad utsortering av matavfall.
Man kan även koppla insamlingssystemen till EU:s avfallshierarki, ett insamlingssystem med
möjligheter för källsortering kan bidra till en mer miljövänlig avfallshantering och därmed en
positiv riktning i avfallshierarkin.
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10.1 Resultat
Informationen är hämtad från aktuella avfallsplaner från respektive kommun.
Tabell 1 – jämförande av avfallsplaner från Borås, Göteborgsregionen, Helsingborg, Kristinehamn, Varberg/Falkenberg och Ängelholm.
Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Invånarantal
Enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal
avfallsplan och
länsstyrelsens
sammanställning 2 § ska
uppgifter om antal invånare
finnas med i avfallsplanen.

Ca 101 500
(år 2008)

Ca 907 000 (år 2007)

Ca 129 200 (år 2010)

Ca 24 000 (år 2008)

Ca 97 200
(56 700 respektive
40 500, år 2008)

Ca 39 000

Nuvarande avfallsplan
Ingen bestämd tid för
uppdatering gäller för
avfallsplanerna enligt
Avfallsförordning
(2001:1063). En
avfallsplan ska uppdateras
minst vart fjärde år och ses
över vid behov enligt
Avfallsförordningen
(2011:927).

År 2011-2020 (10 år)

År 2011-2020 (10 år)

År 2011-2015 (5 år)

År 2010-2017 (8 år)

År 2010-2015
(6 år)

Antagen av
kommunfull-mäktige
år 2009. Gäller fram
till år 2013. (5 år)
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Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Insamlingssystem för
hushållsavfall
En beskrivning av
kommunens
insamlingssystem ska
finnas med i avfallsplanen
enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal
avfallsplan och
länsstyrelsens
sammanställning 3 § 2p.

Optisk sortering,
olikfärgade påsar (en
för brännbart och en
för matavfall).
Påsarna slängs
tillsammans i
enfackskärl.

Säck- och kärlavfall
slängs i enfackskärl.
För de områden som
inte har utsortering
av matavfall slängs
detta ihop med
restavfallet.

Flerfackskärl.
Maximalt två kärl
med fyra fack i varje.
Minimun är sortering
i tvåfackskärl.

Enfackskärl.
Restavfall och
matavfall slängs i
samma kärl.

Enfackskärl.
Restavfall och
matavfall slängs i
samma kärl.

Separata kärl för
restavfall och
matavfall.

Redovisning av
plockanalyser i
avfallsplanen?
Plockanalyser kan vara till
stor hjälp för kommunerna
då man kan se hur
insamlingssystemet
fungerar i praktiken.

Ja.

Ja.

Ja.

Nej.

Nej.

Nej.
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Biologisk behandling av
matavfall från hushållen?
En beskrivning hur avfall
återvinns och bortförskaffas
ska finnas med i
avfallsplanen enligt
Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal
avfallsplan och
länsstyrelsens
sammanställning 3 § 4p.

Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Ja.
Obligatorisk
utsortering.

Delvis,
6 av 13 kommuner
sorterar ut matavfall.
Endast två
anläggningar i
Kungsbacka
komposterar
matavfall.

Ja.
Obligatorisk
utsortering.

Nej.

Nej.

Ja.
Obligatorisk
utsortering.
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Finns rötningsanläggning
i kommunen?
Uppgifter om kommunens
anläggningar för
återvinning och
bortförskaffande av avfall
ska finnas i avfallsplanen
enligt 5 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal
avfallsplan och
länsstyrelsens
sammanställning. Detta
gäller endast de
anläggningar som är
tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt
förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Ja.

Nej.

Ja.
Kapacitet för 80 000
ton/år.

Nej.

Ja.
Falkenberg har en
rötningsanläggning
med tillstånd att röta
120 000 ton/år. Här
rötas inget matavfall
från hushållen.

Nej.
Skickas till
Helsingborgs
rötningsanläggning.
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Finns
komposteringsanläggning
i kommunen?
Uppgifter om kommunens
anläggningar för
återvinning och
bortförskaffande av avfall
ska finnas i avfallsplanen
enligt 5 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal
avfallsplan och
länsstyrelsens
sammanställning. Detta
gäller endast de
anläggningar som är
tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt
förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Ja.1

Ja.
11 komposteringsanläggningar i
kommunen

Ja.1

Nej.
520 abonnemang av
totalt 7 000
abonnemang har
hemkompostering.2

Nej.

Nej.1

1

Avfall Sverige, 2012
Länsstyrelsen Värmland, 2006

2
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Insamlade mängder
matavfall från hushåll
Insamlade avfallsmängder
ska finnas med i
avfallsplanen enligt
Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal
avfallsplan och
länsstyrelsens
sammanställning 3 § 3p.

Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

35 kg per person och
år

15 kg per person och
år

50 kg per person och
år

0 kg per person och
år

0 kg per person och år

45 kg per person och
år
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Uppnår miljömålet ”God
bebyggd miljö”?
35 % av det organiska
avfallet från hushåll,
restauranger, storkök och
butiker ska behandlas
biologiskt till år 2010)
(Förslag till nytt delmål: 40
% av det organiska avfallet
från hushåll, restauranger,
storkök och butiker ska
behandlas biologiskt till år
2015.

Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Ja.
77 % av matavfallet
behandlades
biologiskt år 2009.
(Hit räknas matavfall
från hushåll,
restauranger, storkök
och butiker)

Nej.
Ca 16 % av organiskt
avfall behandlas
biologiskt, varav 5,4
% av hushållens
matavfall behandlas
biologiskt.

Ja.
47 % av matavfallet
från hushållen
behandlades
biologiskt år 2009.3

Nej.
Enligt Avfall
Sveriges rapport
"Svensk
avfallshantering
2011" behandlar
Kristinehamn 14 980
ton avfall genom
biologisk behandling.
Totala mängden
uppkommet avfall är
50 000 ton/år. Vilket
innebär att ca 30%
behandlas biologiskt.

Nej.
21% av matavfallet
behandlas biologiskt4

Ja.
(Ingen procentmängd
anges).
52,9 kg per person,
jämfört med
Helsingborg som
samlar in 44,3 kg per
person.5

3

Presentation för Biogas Syd, Nilsson G, 2012
Falkenbergs kommun, 2012
5
Helsingborgs Dagblad, 2011
4
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Finns
förbränningsanläggning i
kommunen?
Uppgifter om kommunens
anläggningar för
återvinning och
bortskaffande av avfall ska
finnas i avfallsplanen enligt
5 § Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal
avfallsplan och
länsstyrelsens
sammanställning. Detta
gäller endast de
anläggningar som är
tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt
förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

6
7

Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Ja.

Ja.

Nej.
Byggnation pågår,
planeras vara klart
hösten 2012.
Nu skickas avfallet
till förbränningsanläggningar i södra
Sverige.6

Nej.
Skickas till
förbränning i
Karlskoga.7

Nej.
Avfallet skickas till
Kristineheds
förbränningsanläggning i Halmstad.

Nej.
Skickas till NSR:s
återvinningsanläggni
ng i Helsingborg.
Därefter
transporteras det
vidare till
förbränningsanläggningar i södra
Sverige.

NSR, 2012b
Kristinehamns Energi, 2012
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Fastighetsnära insamling
av producentavfall?
En beskrivning av
kommunens
insamlingssystem ska
finnas med i avfallsplanen
enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal
avfallsplan och
länsstyrelsens
sammanställning 3 § 2p.

Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Kan väljas till endast
för flerbostadshus

Kan väljas till endast
för flerbostadshus.

Kan väljas till för
både villa- och
flerbostadshus.

Erbjuds oftast för
flerbostadshus.

Fastighetsnära
insamling av glas för
flerbostadshus.

Kan väljas till endast
för flerbostadshus.
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Fastighetsnära insamling
av farligt avfall?
En beskrivning av
kommunens
insamlingssystem ska
finnas med i avfallsplanen
enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal
avfallsplan och
länsstyrelsens
sammanställning 3 § 2p.

8

Borås

Göteborgsregionen

Ingen fastighetsnära
insamling av farligt
avfall. Farligt avfall
ska lämnas av
hushållen på någon
av de fem
återvinningscentralerna.

74 insamlingsplatser
i regionen. Samlas in
på särskilda
insamlingsställen i
butiker. Bemannade
miljöskåp i Öckerö.
Fastighetsnära
insamling i Lilla
Edets kommun.
Utöver
detta sker
insamlingen endast
på återvinningscentraler och
återvinningsstationer.

Helsingborg

Kristinehamn

Livsmedelbutiker
Ingen fastighetsnära
kan ha en ”samlaren” insamling av farligt
utsatt för insamling
avfall. Farligt avfall
av småelektronik,
ska lämnas av
batterier och
hushållen på någon
ljuskällor. År 2013
av kommunens
ska villor kunna få en miljöstationer. Små
box för
elavfall, batterier och
fastighetsnära
lysrör kan lämnas in i
hämtning av
butiker.8
småelektronik och
ljuskällor.
Batteriholk finns
sedan tidigare att
köpa av
renhållningsverket
för dem som vill ha
fastighetsnära
hämtning.

Kristinehamns kommun, 2012
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Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Samtliga
fastighetsägare har
möjlighet att få det
farliga avfallet hämtat
vid fastigheten, men
det ingår inte i
abonnemanget.

Ja.
För de som inte har
möjlighet att lämna
farligt avfall på
återvinningscentralen
kan fastighetsnära
hämtning beställas.
Denna hämtning
Inkluderas i
grundavgiften och
erbjuds endast till
villa- och fritidshus.

Sker avfallshantering av
uppkommet avfall nära
källan (dvs. inom
kommunen)?
För att minska
transporternas påverkan på
klimatet och arbeta för att
miljökvalitetsmålet
"Begränsad
klimatpåverkan" uppnås är
det viktigt att man
behandlar uppkommet
avfall så nära källan som
möjligt.

Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Ja.
Energiutvinning och
biologisk behandling
i form av
förbränningsanläggning,
rötningsanläggning
och komposteringsanläggning finns i
kommunen.

Ja.
Förbränningsanläggning och
komposteringsanläggningar finns i
kommunen.

Delvis.
Rötningsanläggning
och komposteringsanläggning finns i
kommunen.
Avfall som ska
energiutvinnas
transporteras till
förbränningsanläggningar i södra
Sverige.

Nej.
Avfall som ska
energiutvinnas
transporteras till
Karlskogas
förbränningsanläggning. Ingen
biologisk behandling
sker i nuläget.

Nej.
Avfall som ska
energiutvinnas
transporteras till
Kristineheds
förbränningsanläggning i Halmstad.
Ingen biologisk
behandling sker av
matavfall från hushåll.

Nej.
Avfall som ska
energiutvinnas
skickas till NSR i
Helsingborg för att
sedan transporteras
vidare till
förbränningsanläggningar i södra
Sverige. Avfalls som
ska behandlas genom
rötning eller
kompostering
skickas till NSR i
Helsingborg för
behandling.
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Finns avfallsmängder
uträknat per
person/hushåll och år?
För att få en bra bild på
hur avfallsmängderna ser
ut i kommunen från olika
avfallstyper kan det vara
bra att räkna ut
avfallsmängden per person
eller per hushåll.

Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Mängden
hushållsavfall (kärloch säckavfall,
grovavfall och farligt
avfall) finns uträknat
per person och år.
Mängd insamlat kärloch säckavfall,
grovavfall,
förpacknings- och
tidningsmaterial,
glas, papper, plast
och tidningar finns
uträknat per person
och år.

Säck- och kärlavfall,
farligt avfall,
matavfall, park- och
trädgårdsavfall,
grovavfall,
förpackningar,
tidningar, batterier,
belysningskällor och
elavfall finns
uträknat per person
och år samt per
hushåll och år.

Säck- och kärlavfall,
matavfall, grovsopor
(fastighetsnära),
trädgårdsavfall
(fastighetsnära),
tidningar,
pappersförpackningar
, glasförpackningar,
plastförpackningar,
metallförpackningar,
samt avfall som
lämnas på
återvinningscentraler
finns uträknat per
person och år.

Inga uträknade
avfallsmängder per
person eller hushåll.

Inga uträknade
avfallsmängder per
person eller hushåll.

Kärl- och säckavfall,
organiskt avfall,
grovavfall, farligt
avfall (asbest), farligt
avfall (impregnerat
trä), farligt avfall
(kylmöbler), farligt
avfall (övriga
vitvaror), farligt
avfall (ljuskällor),
farligt avfall (övrig
elektronik), farligt
avfall (batterier över
3 kg), småbatterier
och övrigt farligt
avfall (kemikalier,
m.m) finns uträknat
per person och år.
Tidningar,
metallförpackningar,
pappersförpackningar
, plastförpackningar
och
glasförpackningar
finns uträknat per
person och år.
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Finns uppgifter om
nedlagda deponier i
avfallsplanen?
Enligt 6 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2006:6) om
innehållet i en kommunal
avfallsplan och
länsstyrelsens
sammanställning ska varje
avfallsplan innehålla
uppgifter om nedlagda
deponier och bedöma risker
för olägenheter för
människors hälsa eller
miljö för varje enskild
deponi. Om kommunen har
varit verksamhetsutövare
för den aktuella deponin
ska även uppgifter om
planerade och vidtagna
åtgärder för att förebygga
olägenheter för människors
hälsa eller miljön finnas
med i avfallsplanen.

Borås

Göteborgsregionen

Helsingborg

Kristinehamn

Varberg/
Falkenberg

Ängelholm

Ja.
Klassificering av
hälso- och miljörisk
finns för deponierna.
Klassificering sker
från1-4, där 1
innebär mycket stor
risk och 4 innebär
liten risk.

Ja.
Klassificering av
hälso- och miljörisk
finns för deponierna.
Klassificering sker
från1-4, där 1
innebär mycket stor
risk och 4 innebär
liten risk.

Ja.
Klassificering av
hälso- och miljörisk
finns för deponierna.
Klassificering sker
från1-4, där 1
innebär mycket stor
risk och 4 innebär
liten risk.

Ja.
Klassificering av
hälso- och miljörisk
finns för deponierna.
Klassificering sker
från1-4, där 1
innebär mycket stor
risk och 4 innebär
liten risk.

Ja.
Klassificering av
hälso- och miljörisker
finns för deponierna.
Klassificering sker
från1-4, där 1
innebär mycket stor
risk och 4 innebär
liten risk.

Ja.
Klassificering av
hälso- och miljörisk
finns för deponierna.
Klassificering sker
från1-4, där 1
innebär mycket stor
risk och 4 innebär
liten risk.
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Följer avfallsplanerna naturvårdsverkets föreskrifter? Nedan beskrivs hur avfallsplanerna
uppnår en del viktiga föreskrifter från naturvårdsverkets författningssamling.


Invånare, hushåll etc.
”2 § ... beskrivning av de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd och
sammansättning. Planen ska innehålla uppgifter om antal invånare, antal hushåll i
kommunen fördelat på boendeform samt kommunens näringslivsstruktur”.
Samtliga avfallsplaner har med uppgifter om antal, invånare, antal hushåll i
kommunen fördelat på boendeform och kommunens näringslivsstruktur.



Mängder, insamling etc. för avfall som kommunen ansvarar för
”3 § ... uppgifter om
1. Var avfallet uppkommer,
2. Insamlingssystem,
3. Insamlade avfallsmängder och
4. Hur detta avfall återvinns eller bortskaffas.”
Hur noggrant insamlingssystemet beskrivs skiljer sig i avfallsplanerna, i en del
avfallsplaner ges det ytterst lite information om hur hushållsavfallet samlas in, samt
vilken fastighetsnära insamling som erbjuds i kommunen.
Punkt tre skiljer sig väsentligt i avfallsplanerna. Borås, Göteborgsregionen,
Helsingborg och Ängelholm redovisar mycket detaljerade avfallsmängder och visar
dessutom uträknade mängder per person och år av olika avfallstyper. Kristinehamn
och Varberg/Falkenberg har få uppgifter om insamlade avfallsmängder.
Kommunerna är duktiga på att redovisa antal återvinningscentraler och
återvinningsstationer som finns tillgängliga för hushållen.



Enligt naturvårdverkets allmänna råd bör hushållsavfall redovisas i nedanstående
grupper. Insamlad mängd samt hur avfallet återvinns eller bortförskaffas bör anges för
varje grupp.
”1. Kärl och säckavfall
2. Grovavfall
3. Matavfall
4. Latrinavfall
5. Slam
6. Farligt avfall
7. Småbatterier”
Mängd för varje kategori anges inte i alla avfallsplaner. Kristinehamn och
Varberg/Falkenberg är sämre på att redovisa avfallsmängder. Detta är dock ett ”börkrav” och därmed är en kommun inte skyldig att ha med detta i sin avfallsplan.



Mängder och bortskaffningssätt för avfall som kommunen inte ansvarar för
Enligt 4 § ska avfallsplanen innehålla översiktliga uppgifter om mängd, återvinningsoch bortförskaffningssätt för det avfall som kommunen inte ansvarar för.
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Insamlade mängder producentavfall finns med i samtliga avfallsplaner. Dock
redovisas mängderna mer utförligt i Borås, Göteborgsregionen, Helsingborg och
Ängelholms avfallsplaner då de har uträknade genomsnittliga insamlade mängder per
person. Hur detta avfall återvinns och bortförskaffas finns med i samtliga
avfallsplaner.


Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
Uppgifter om kommunens anläggningar för återvinning och bortförskaffande av avfall
ska finnas i avfallsplanen enligt 5 §. Detta gäller endast de anläggningar som är
tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Samtliga avfallsplaner har med anläggningar som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
En nackdel är att om en kommun inte har en komposteringsanläggning eller en
biogasanläggning utan transporterar sitt avfall till en närliggande kommun för
behandling så skrivs det inte alltid ut vart avfallet transporteras. Eftersom kommunen
inte har en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet behöver den inte heller
nämna behandlingsanläggningen i avfallsplanen dit avfallet transporteras, då denna
anläggning inte befinner sig i kommunen.
Kommunen behöver inte heller skriva med komposter som bara behandlar park- och
trädgårdsavfall då dessa varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga då den tillförda
mängden avfall inte är större än 50 ton per kalenderår (förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).



Mål
Planen ska innehålla mål för insamling och behandling av det avfall som kommunen
ansvarar för, samt mål för att minska avfallets mängd och farlighet. Utöver detta ska
planen även innehålla lokala mål inom avfallsområdet som ska utgå från nationella
miljökvalitetsmål och regionala mål. För dessa lokala mål ska det finnas en
beskrivning på hur de kan bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen
respektive de regionala målen.
Enligt naturvårdsverkets allmänna råd om avfallsplaner bör hantering av farligt
avfall ha hög prioritet när målen utformas.
Mål för insamling och behandling av det avfall som kommunen ansvarar för:
Samtliga avfallsplaner har mål för insamling och behandling.
Göteborgsregionen, Varberg/Falkenberg och Ängelholm har alla mål om ökad
utsortering av organiskt avfall. Borås och Helsingborg vill att antalet hushåll som är
nöjda med insamlingssystemet/avfallshanteringen ska öka och planerar åtgärder
utifrån detta. Kristinehamn satsar på att ge hushållen mer kunskap om hur och varför
de ska sortera sitt avfall. Om hushållen är väl medvetna om varför de ska sortera och
vad de ska sortera ut från restavfallet kan andelen producentavfall som återvinns öka,
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och farligt avfall kan tas om hand på rätt sätt. Utöver detta har Göteborgsregionen ett
mål om att energikvalitet och energimängd ska öka per avfallsmängd. Helsingborg
stad som organisation har ett mål om att vara fossilfritt till år 2020.
Mål för att minska avfallets mängd och farlighet:
I samtliga avfallsplaner finns det mål om att minska mängden uppkommet avfall. Hur
kommunerna ska gå till väga att uppnå målet ser olika ut. Två av kommunerna värnar
om ökad återanvändning (Borås och Göteborgsregionen). De flesta av kommunerna
planerar åtgärder i form av mer information till hushållen. För att nå ut till alla åldrar
planerar flertalet kommuner att rikta respektive kampanj eller information till en viss
målgrupp.
Samtliga avfallsplaner har mål om att minska mängden farligt avfall i restavfallet och
att arbeta för ett bättre insamlingssystem för det farliga avfallet. Även här är
information till hushållen mycket viktig.
”Mål för insamlingssystem bör omfatta systemets utformning med hänsyn till olika
typer av bostadsområden, estetiska kvaliteter, säkerhetskrav samt möjligheter att
motverka nedskräpning. Målen bör också ange den servicegrad som kommunen
planerar vid insamling av grovavfall och farligt avfall.”
Endast en avfallsplan (Borås) har mål om att minska nedskräpning utomhus och på
allmänna platser. I Falkenberg ska en ”håll Falkenberg rent” kampanj hållas och en
liknande kampanj planeras även i Göteborgsregionen.
Insamling av farligt avfall sker främst på återvinningscentraler. Det är få som har
fastighetsnära insamling av farligt avfall. En del kommuner vill öka antalet
insamlingsställen för farligt avfall för att underlätta för hushållen. Dessa
insamlingsställen planerar vissa kommuner att ha i butiker, då många
återvinningscentraler ligger utanför de centrala delarna av staden.


Producentansvarsavfall
15 § - Enligt förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar 10 b §
ska planen innehålla ett avsnitt om förpackningar samt platser där insamling av
förpackningsavfall finns. Utöver detta ska planen även redovisa uppgifter kring
åtgärder för att hindra att förpackningsavfall uppstår, samt åtgärder som främjar till
återanvändning av förpackningar. För returpapper ska motsvarande uppgifter
redovisas.
Uppgifter om antal återvinningscentraler och återvinningsstationer som finns
tillgängliga för hushållen i kommunen finns i samtliga avfallsplaner.
Samtliga kommuner har mål om ökad materialåtervinning i sin avfallsplan.
Åtgärder för att hindra att förpackningsavfall uppstår sker främst genom information
till hushållen.
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11 Analys och diskussion
11.1 Analys av intervju
Enligt intervjun kan man se att det inte alltid är så enkelt att införa utsortering av matavfall
och införa biologisk behandling. Halmstad befinner sig i en svår situation i och med att de har
blivit så beroende av sin förbränningsanläggning och den utvunna fjärrvärmen. Man kan alltså
inte minska mängden avfall som förbränns eftersom det då blir ett underskott av fjärrvärme
till Halmstads hushåll och andra användare. Då kan man fråga sig vad som är bäst för miljön,
att sortera ut matavfall i Halmstad kommun och istället importera sopor från andra länder till
förbränningsanläggningen, eller att fortsätta att förbränna matavfallet så som sker idag. Vi har
emellertid ett miljökvalitetsmål som rör avfallshanteringen och som värnar om ökad
utsortering av matavfall och behandling genom biologisk behandling, om Halmstad inte inför
någon utsortering av matavfallet går man emot Sveriges miljökvalitetsmål ”God bebyggd
miljö”. Å andra sidan har Sverige även mål om att minska transporter och dessas belastning
på miljön. Låt oss säga att allt matavfall i restavfallet sorteras ut, liksom allt
producentansvarsavfall och farligt avfall, då blir det endast en tredjedel kvar av den totala
avfallsmängden. Detta är betydligt mindre avfall än vad förbränningsanläggningen får in idag,
vilket innebär att Halmstad skulle behöva importera in stora mängder sopor för att hålla
samma produktion av fjärrvärme som de har idag.
Att Halmstad förser hela kommunen med fjärrvärme från sopförbränning kan dock tyckas gå
emot utvecklingen av ett hållbart samhälle. En kommun måste planera långsiktigt, och vara
beredd på att saker och ting utvecklas. Att behandla matavfallet genom rötning är ett bättre
alternativ för miljön än att förbränna det.

11.2 Analys av resultat
Enligt resultatet av jämförandet kan man utläsa att kommunerna har olika metoder och
prioriteringar kring avfallshanteringen.
En studie som avfall Sverige har gjort visar på att flerfackskärl är det systemet som fungerar
bäst. Mängden kärl- och säckavfall från villahus har visats sig vara mindre för
insamlingssystem med flerfackskärl än i system med två separata kärl för matavfall och
restavfall. Mängden förpackningar och returpapper i restavfallet är mindre från villor med
flerfackskärl än vid insamling i separata kärl. För optisk sortering sker störst andel felsorterat
avfall i matavfallsfraktionen. Villor med fyrfackskärl har högre källsorteringsgrad av
matavfall än system med separata kärl. (Avfall Sverige, 2011b)


Som nämns ovan visar studier på att sortering i flerfackskärl är det mest effektiva
insamlingssystemet, endast Helsingborgs kommun använder insamling genom
flerfackskärl.
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Farligt avfall som uppkommer i kommunerna ska främst lämnas på
återvinningscentraler. Fastighetsnära insamling erbjuds endast av ett fåtal kommuner.
En beställning av fastighetsnära insamling kan göras om kunden inte kan ta sig till
återvinningsstationen själv. I hälften av kommunerna kan man lämna in farligt avfall
eller elavfall i butiker.



Det har visats sig att kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg har varit ett vinnande
koncept i att minimera avfall. 360 ton avfall per år har förebyggts genom att
återanvända produkter istället för att slänga dem. Enligt avfallshierarkin är
återanvändning att föredra framför återvinning och förbränning vilket innebär att
kretsloppsparken gör det möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin till skillnad från en
vanlig återvinningscentral.
Enligt Avfall Sveriges rapport "U2011:05, Goda exempel på förebyggande av avfall
för kommuner - Idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion" skulle fem
procent av hushållens grovavfall (ca 80 000 ton) kunna förebyggas varje år om
samtliga återvinningscentraler i Sverige byggdes om till kretsloppsparker. (Avfall
Sverige, 2011c)



Endast tre av sex kommuner tar hjälp av plockanalyser för att kunna överskåda och
förbättra sorteringsgraden.



Endast tre av sex kommuner uppnår delmålet till miljökvalitetsmålet ”God bebyggd
miljö” som värnar om ökad återvinning av matavfall från hushåll, restauranger,
storkök och butiker genom biologisk behandling.



Endast Helsingborg erbjuder fastighetsnära insamling av producentansvarsavfall för
villor.



Endast Borås har satt upp ett mål om att minska nedskräpningen.



Borås och Göteborgsregionen är de enda kommunerna som behandlar allt uppkommet
avfall i kommunen. Förbränningsanläggning och komposteringsanläggning finns i
båda kommunerna, i Borås kommun finns även en rötningsanläggning. Genom att
behandla avfallet så nära källan som möjligt bidrar det till mindre transportsträckor
och därmed mindre påverkan på luft och klimat.



Samtliga avfallsplaner som har studerats gäller mer än fyra år. Dock kan inte
Avfallsförordningens nya bestämmelse om uppdatering av avfallsplaner, 80 §,
tillämpas. Om kommunerna kommer att uppdatera sin avfallsplan vart fjärde år kan
inte utläsas i någon av avfallsplanerna.
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11.3 Diskussion
Fastighetsnära insamling av producentansvarsavfall och farligt avfall kan bidra till att
hushållen blir bättre på att sortera ut detta från rest- och matavfallet, än om de själva måste
ansvara för att ta sig till en återvinningscentral eller återvinningsstation. Det kan vara väldigt
besvärligt att man måste ta sig till återvinningsstationerna och inte kan lämna
producentavfallet direkt vid fastigheten. Jag bor i ett flerbostadshus med fastighetsnära
insamling av glasförpackningar (färgat och ofärgat) och jag är betydligt duktigare på att
sortera ut glasförpackningar än plastförpackningar. Detta beror på att man måste spara dessa
plastförpackningar för att sedan åka och lämna dem på en återvinningsstation. Detta tar både
tid och ork och många gånger slänger nog inte bara jag ner den där plastförpackningen bland
restsoporna just för att slippa åka till en återvinningsstation.
För att få hushållen att sortera ut farligt avfall är det viktigt att de får information om varför de
ska göra detta och vad som klassas som farligt avfall. En del kanske anser att ansvaret ligger
på hushållen själva att ta reda på vad som gäller, men kommunen har ett ansvar att informera
hushållen. En anledning till att en del inte sorterar ut sitt farliga avfall från hushållsavfallet
kan bero på kunskapsbrist. Genom att kommunen upplyser hushållen om varför det är viktigt
att sortera ut farligt avfall från restavfallet finns det möjligheter för en ökad utsortering. Och
därmed kommer man ett steg närmare att uppfylla miljökvalitetsmålen. Informationen bör
anpassas till den specifika målgruppen och utformas efter individens mål och värden
(Naturvårdsverket, 2012k).
En del av det farliga avfallet är ofta självklart för hushållen att sortera ut, så som färgrester,
bilbatterier och spillolja. De flest är medvetna om att detta avfall är farligt och att det inte bör
slängas direkt i soppåsen. Däremot slängs en del farligt avfall i restavfallet ändå. Detta är
troligtvis avfall som hushållen inte är medvetna om att det klassas som "farligt avfall", detta
kan vara, hårsprayflaskor, hårfärgrester, småbatterier och aceton (nagellacksborttagning). Ett
sätt för att få hushållen att sluta slänga detta avfall bland restavfallet kan vara att skicka ut
listor på vad som klassas som farligt avfall eller inte. Det skulle göra att hushållen skulle
kunna bli medvetna om vad som egentligen klassas som farligt avfall, och då också kunna
sortera ut det.
Ett annat hjälpmedel för ökad utsortering av farligt avfall är som nämnts ovan, fastighetsnära
insamling. Utsorteringsgraden av farligt avfall kan bli högre vid fastighetsnära insamling än
om hushållen själva ansvarar för att lämna det farliga avfallet på återvinningscentraler. Farligt
avfall brukar endast kunna lämnas på återvinningscentraler och inte på återvinningsstationer,
vilket gör att det finns färre insamlingsplatser och det blir därmed mer svåråtkomligt för
många hushåll.
Ökad återanvändning kan vara ett bra sätt för att minska mängden avfall, Alelyckan i
Göteborg är ett bra exempel på detta. I många I-länder är klädkonsumtionen väldigt hög och
det är viktigt att göra folk medvetna om vilka konsekvenser detta ger på miljön.
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En bra avfallshantering bygger på information till hushållen, hushållen måste själva agera för
att avfallshanteringen ska kunna fungera bättre. Det finns okunskap hos hushållen och många
myter om hur avfallshanteringen går till. Dessa myter kan vara;


Det spelar ingen roll om jag sorterar mitt avfall, allt kommer ändå att skickas till
förbränning i slutändan.



Det spelar ingen roll om jag sorterar färgat och ofärgat glas, när sopbilen hämtar
glaset slängs allt i samma behållare.



Energin som går åt när jag rengör mina förpackningar äter upp nyttan med att sortera
det.

Inga av dessa myter är sanna och hur det kommer sig att en del hushåll tänker så här beror
såklart på okunskap. Kommunen måste, för att avfallshanteringen ska fungera bra, informera
varje hushåll om varför det är så viktigt att sortera sitt avfall och hur man ska sortera avfallet.
Åtgärder för att motverka nedskräpning behövs på många platser i Sverige. Idag finns det inte
många trottoarer eller vägar som är helt fria från skräp, så som tuggummi, cigarettfimpar,
förpackningar m.m. Människor har en tendens att slänga skräp runt omkring sig på offentliga
platser, men få av dessa skulle göra det i sin egen trädgård. Att sätta upp soptunnor kan hjälpa
till viss del, men nedskräpningen fortsätter ändå. Nedskräpningen tycks vara så svår att
kontrollera att det till och med regleras i lag. I miljöbalken 15 kap. om avfall och
producentansvar 30 § står det följande; "Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som
allmänheten har tillträde eller insyn till.".
Att avfallsplanen ska uppdateras minst vart fjärde år specificeras i Avfallsförordningen
(2011:927) 80 §, men som nämnts ovan kan denna bestämmelse inte tillämpas på de studerade
avfallsplanerna då de är skrivna innan Avfallsförordningen (2011:927) trädde i kraft. Om
kommunerna kommer att uppdatera sina avfallsplaner kan inte utläsas i avfallsplanerna. Två
av de studerade avfallsplanerna gäller i tio år vilket är en väldigt lång period, och om
avfallsplanen inte uppdateras inom denna tidsperiod kan mycket ha ändrats, så som etappmål
till miljökvalitetsmål eller ändringar i förordningar beslutande av regeringen. Detta kan vara
en bidragande faktor till att bestämmelsen i 80 § har beslutats.
Som har nämnts ovan så påverkar vissa behandlingsmetoder miljön mer än andra. Det är
därför det är så viktigt att utgå från avfallshierarkin när man planerar sin avfallshantering.
Med hjälp av den kommunala avfallsplaneringen kan både återanvändningen och
återvinningen öka i Sverige. Men frågan är hur många kommuner som sitter i samma situation
som Halmstad, som behöver så mycket avfall som möjligt för att förse hushållen med
fjärrvärme och el. Kommer dessa kommuner verkligen försöka att öka återanvändningen och
återvinningen? På så vis få de mindre avfall till förbränning, och därmed bildas ett underskott,
kommunerna blir då kanske tvungna att importera sitt avfall.
I och med detta problem kan det vara så att de kommuner som har en förbränningsanläggning
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ställs inför en svårare utmaning vid införandet av biologisk behandling, då det blir ett
underskott av avfall till förbränningsanläggningen.
Energiutvinning är oftast det mest kostnadseffektiva alternativet, då det är en mer
kostnadseffektiv teknik än materialåtervinning och rötning. Detta kan också bidra till att
arbetet med att följa avfallshierarkin försvåras (Naturvårdsverket, 2012k).
Att minska avfallet är en svår uppgift för kommunerna, men om hushållen får tillräckligt med
kunskap kan det bidra till att avfallet minskar. Enligt Boverket anses delmålet om avfall vara
svårt att nå, och att minska mängden genererat avfall anses som svårast. Delmålet kan dock
vara möjligt att nås om kraftfulla åtgärder sätts in. (Boverket, 2012)

12 Slutsatser
Från avfallsplanerna kan man utläsa att större kommuner ofta har kommit längre i arbetet med
en miljövänlig avfallshantering, detta skulle kunna bero på att avfallshanteringen är en
ekonomisk fråga. Det är möjligt att ekonomin inte är tillräcklig för mindre kommuner, därmed
kanske avfallshanteringen inte prioriteras på samma sätt som i de större kommunerna. Dock
är Halmstad kommun en relativt stor kommun som inte tycks ha kommit långt i arbetet om en
miljövänlig avfallshantering. Halmstad har en effektiv förbränningsanläggning men inga
möjligheter att behandla organiskt avfall.
Samarbete mellan olika kommuner tycks vara vanligt när man utformar sin avfallsplan och sin
avfallshantering. Detta kan vara ett bra sätt att utveckla sin avfallshantering till det bättre då
kommunerna kan stödja varandra och utbyta lärdomar genom egna erfarenheter.
För biologisk behandling av matavfall kan en rötningsanläggning tyckas vara en dyr
investering för en liten kommun/stad. Därför kan en komposteringsanläggning vara ett bättre
alternativ för mindre kommuner/städer. Enbart komposteringsanläggning som biologisk
behandling lämpar sig dock inte lika bra för större kommuner/städer då avfallsmängderna är
betydligt större. Avfallet bör ligga minst sex månader innan det är färdig kompostjord vilket
gör att komposteringsanläggningar tar upp stora ytor vid stora avfallsmängder. En
rötningsanläggning däremot kan behandla relativt stora mängder avfall och under en kort tid
omvandlas avfallet till slutprodukterna. Som har nämnts ovan i avsnitt 5.2 är rötning en
lämpligare metod ur miljösynpunkt, då man dessutom erhåller biogas som kan ersätta det
fossila fordonsbränslet och därmed minska utsläpp av koldioxid.
Göteborgsregionen erbjuder biologisk behandling endast i ett par kommuner, detta kan bero
på att Göteborgsregionen endast har komposteringsanläggningar och därför inte så stor
kapacitet för att behandla större mängder matavfall. I avfallsplanen skriver Göteborgsregionen
att den biologiska behandlingen bör utvecklas och en eventuell rötningsanläggning tycks vara
lösningen till detta.
Kommunerna har olika prioriteringar kring sin avfallshantering, därmed skiljer sig
avfallshanteringens miljöinriktning i de olika kommunerna. Som har nämnts ovan har endast
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tre kommuner uppnått delmålet till miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, om ökad
återvinning av matavfall. Göteborgsregionen, Halmstad, Varberg/Falkenberg och
Kristinehamn har alla planer på att införa ökad utsortering och biologisk behandling av
matavfall. Anledningen till att det tar längre tid för en del kommuner att uppnå delmålet kan
bero på kommunens ekonomiska situation och prioriteringar. Hur lång tid det kommer att ta
för kommunerna att uppnå delmålet är okänt.
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BILAGA 1 - Borås
Borås Energi och Miljö som ägs av Borås Stadshus AB ansvarar för insamling och hantering
av avfall. Följande verksamhetsområden sköts av Borås Energi och Miljö; avfallshantering,
biogas, fjärrvärme, fjärrkyla, avfalls- och energitjänster. Borås Energi och Miljö är även ägare
till avfallsanläggningen Sobacken och kraftvärmeverket Ryaverket i Borås.

Mål:
Avfallsförebyggande
 Fram till år 2015 ska mängden uppkommet hushållsavfall (kg/person) minska i Borås
jämfört med år 2008. Med hushållsavfall innebär avfall från svarta och vita påsar,
grovavfall, farligt avfall och producentansvarsavfall (tidningar, förpackningar m.m.)
År 2008 var mängden hushållsavfall 425 kg/person, år 2009 var mängden
hushållsavfall 420 kg/person.
 Till år 2020 ska Borås verka för att den totala mängden uppkommet avfall minskar.
 Till år 2020 ska nedskräpning utomhus på allmänna platser minska med 50 procent
jämfört med 2011.
Ökad återanvändning
 Fram till år 2015 ska mängden uppkommet hushållsavfall (kg/person) minska i Borås
jämfört med år 2008.
 Till år 2020 ska metoder utredas för bedömning av mängden hushållsavfall som
återanvänds.
 Till år 2020 ska återanvändning av kläder och varor öka med 50 procent.
Ökad materialåtervinning
 Materialåtervinning (inklusive biologisk behandling) av hushållsavfall ska uppgå till
60 procent år 2015.
 Till år 2020 ska allt farligt avfall samlas in och hanteras på ett säkert sätt. I svarta och
vita påsar visar plockanalyser från år 2010 på att <1 procent farligt avfall finns bland
hushållsavfallet.
 Fram till år 2012 ska utredningar göras för alternativa hanteringar av slam från
avloppsreningsverk, detta för att näringsämnena ska tillgodogöras. Utredningen är nu
genomförd.
Hållbar insamling och avfallshantering
 Till år 2013 ska minst 90 procent av hushållen vara nöjda med insamlingssystemet.
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 Till år 2020 ska avfallshanteringen i Borås ske på ett hållbart sätt.

Avfallsmängder
I Borås samlades 40 622 ton hushållsavfall in under år 2009, vilket motsvarar cirka 420 kg per
person och år.
Tabell 1. Insamlat hushållsavfall under år 2009 i Borås. Mängd anges i ton.

Insamlat hushållsavfall

2009

Kärl- och säckavfall
Grovavfall från återvinningscentraler och separat insamlade mängder grovavfall
Matavfall
Slam från enskilda anläggningar
Fett och matolja från hushåll, restauranger och storkök
Farligt avfall från hushåll
Småbatterier

17 651
15 404
5 339
7 225
342
1 028
25

Tabell 2. Insamlad mängd avfall under producentansvar. Mängd anges i ton.

Insamlat under producentansvar

2009

Tidningspapper
Wellpapp/kartong
Plastförpackningar
Metall
Glas
Totalt:
Småbatterier
Elektriska och elektroniska produkter

4 886
827
201
153
1 882
7 949
25
1 510

Tabell 3. Insamlad mängd hushållsavfall på återvinningscentraler under år 2009. Mängd
anges i ton.

Insamlat hushållsavfall på återvinningscentraler

2009

Brännbart hushållsavfall
Hushållsavfall till deponi
Trädgårdsavfall
Gräs och löv
Wellpapp
Gips
Metallskrot
Målat trä

6 422
2 468
2 055
3 933
666
332
2 541
4 882
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Hårdplast

230

Figur 1. Behandlingsmetoder





53,4 procent till förbränningsanläggning motsvarar cirka 224 kg/person och år.
28,6 procent till materialåtervinning motsvarar cirka 120 kg/person och år.
17,6 procent till biologisk behandling motsvarar cirka 35 kg/person och år.
0,4 procent till deponi motsvarar cirka 1,53 kg/person och år.

Tabell 4. Behandlingsmetoder av hushållsavfall. Mängd anges i ton.

Behandlingsmetod

2009

Kärl- och säckavfall till förbränningsanläggning
Trädgårdsavfall till förbränningsanläggning
Grovavfall till förbränningsanläggning
Kärl- och säckavfall till central komposteringsanläggning
Kärl- och säckavfall till central biogasanläggning
Trädgårdsavfall till central biologisk behandling
Matavfall som hemkomposteras i en- och tvåfamiljshus
Matavfall som hemkomposteras i flerfamiljshus
Matavfall som mals i matavfallskvarn

16 425
0
6 831
0
5 339
2 393
91
0
0



Under år 2010 gjordes en plockanalys i Borås stad, plockanalysen visade att de vita
påsarna som enbart ska innehålla brännbart material även innehöll matavfall och
producentansvarsavfall. Innehåll av matavfall i de vita påsarna var mellan 14-33
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procent, producentansvarsavfall utgjorde ungefär 20 procent av innehållet i de vita
påsarna.
Återvinningen av matavfall genom biologisk behandling från hushåll, restauranger,
storkök och butiker uppgick till 77 procent år 2009, vilket också uppnår delmålet i
miljömålet "God bebyggd miljö". (Borås avfallsplan)
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BILAGA 2 - Göteborgsregionen
År 2008 var den totala mängden hushållsavfall cirka 415 000 ton i Göteborgsregionen.

Mål:
Tryggt för människa och miljö - avfallsminimering och återanvändning
 Mängden hushållsavfall per person som uppstår i regionen ska vara lägre år 2020
jämfört med år 2008.
 Material som samlas in för materialåtervinning ska öka.
 Mängden producentavfall i det brännbara hushållsavfallet som går till förbränning ska
minst halveras.
 Minst 50 procent av matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska
behandlas genom biologisk behandling.
 Energikvalitet och energimängd ska öka per avfallsmängd.
 Elavfall och farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras.
 Utsläpp av koldioxid och NOx från avfallshanteringen ska minska.
God säkerhet och arbetsmiljö
 Arbetsskador ska minska (till minst samma nivå som riksgenomsnittet).
 Olyckor inom avfallshantering med tredje person inblandad ska minska och minst
halveras.
Kostnadseffektiv avfallshantering
 Regionens avfallshantering ska utföras med en hög kvalitet, i förhållande till kostnad.
God service
 Minst 90 procent av hushållen ska vara nöjda med avfallshanteringen.
Robust avfallshantering
 Kompetensförsörjning – jämn åldersfördelning och rätt kompetens. Utveckla och ta till
vara på nya kunskaper för att kunna modernisera avfallshanteringen.
 Avfallshanteringen ska beaktas i samhällsplaneringen.

Behandlingsmetoder
Farligt avfall från hushållen samlas in på miljöstationer, återvinningscentraler samt särskilda
insamlingsställen i butiker. För en del flerbostadshus finns det särskilda miljörum som är
utrustade och anpassade som en miljöstation.
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I Göteborg har man med hjälp av en så kallad ”Farligt Avfall-bil” insamlingsrundor på en rad
olika områden i staden. En liknande tjänst planeras i Härryda, Partille och Lerum, vid
införandet av denna tjänst ska miljöstationerna avvecklas, detta för säkerhets- och
arbetsmiljöskäl. I Öckerö kommun har miljöstationerna avvecklats och ersatts med
bemannade miljöskåp. I Lilla Edets kommun samlas farligt avfall in vid fastigheterna i röda
boxar, dessa boxar hämtas av entreprenören.
Återvinningscentralen vid Alelyckan i Göteborg har utökats med återanvändning, här kan
besökaren själv avgöra att lämna in fungerande artiklar till återanvändning, så som begagnade
möbler, byggmaterial etc. Under 2007 öppnade denna anläggning.
Tabell 1. Samtliga komposteringsanläggningar i Göteborgsregionen.

Kommun

Anläggning för
kompostering

Avfallsslag

Ale
Alingsås
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Kungsbacka

Sörmossen
Bälinge
Marieholm (Renova)
Skarvik (Ragn-Sells)
Tagene
Barnamossen

Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund

Hultet
Högstorp
Sisjön ("Bengt i berget")
Öjersjö
Kläpp (Renova)

Avloppsslam, hästgödsel, park- och trädgårdsavfall
Park- och trädgårdsavfall, hästgödsel
Matavfall
Rötslam
Park- och trädgårdsavfall
Vedaska, matavfall, park- och trädgårdsavfall,
hästgödsel, avloppsslam
Trädgårdsavfall, hästgödsel
Rötslam, park- och trädgårdsavfall
Hästgödsel
Park- och trädgårdsavfall
Förorenade massor

Till följd av EU:s deponeringsdirektiv har antalet deponier minskat i Göteborgsregionen. Tre
aktiva deponier fanns i regionen vid årsskiftet 2008-2009; Bälinge-deponin (Alingsås),
Tagene (Göteborg) och Fläskebo (Härryda), de två sistnämnda drivs av renova. En ny deponi
planeras av Lilla Edet i Hjärtum. Resterande kommuner har avslutat sina deponier och
påbörjat återställningsåtgärder.

Avfallsmängder
Tabell 1. Utsorterade eller källsorterade avfallsmängder i Göteborgsregionen år 2008.
1
Fett, mat- och frityroljor ingår inte i denna mängd. År 2008 uppgick mängden fett och oljor
till 4 800 ton.

Avfallsslag

Mängd (ton)

Säck- och kärlavfall
Biologiskt avfall1
Farligt avfall
Tidningar
Förpackningar

214 900
22 400
3 300
42 400
41 200
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Andel (%)
51,8
5,4
0,8
10,2
9,9

Elavfall m.m.
Gips
Grovavfall
- Utsorterat skrot
-

Utsorterat trä

-

Deponirest

11 400
1 800
77 500
14 800

2,7
0,4
18,7
3,6

47 800

11,5

8 400

2,0

Tabell 2. Behandlingsmetoder för hushållsavfall i Göteborgsregionen år 2008.

Behandling

Mängd (ton)

Energiutvinning
Biologisk behandling
Materialåtervinning
Destruktion
Deponering

269 200
22 400
111 600
3 300
8 400

Andel (%)
64,9
5,4
26,9
0,8
2,0

Figur 1. Insamlade och källsorterade avfallsmängder i Göteborgsregionen från ett
genomsnittligt hushåll. Icke källsorterat farligt avfall, matavfall och producentansvarsavfall
finns ytterligare i säck- och kärlavfallet. År 2008 uppgick den genomsnittliga mängden
omhändertaget avfall till 983 kg per år och hushåll. Fett, mat- och frityroljor, skrot, trä och
däck ingår ej i denna mängd.
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Tabell 3. Säck- och kärlavfall i Göteborgsregionen år 2004-2008.

Säck- och
kärlavfall

Totalt (ton)

2008
2007
2006
2005
2004

214 900
218 500
214 400
207 700
201 300

Per person (kg) Per hushåll (kg)
237
244
241
236
231

507
520
513
501
490

Figur 2. Säck- och kärlavfallets sammansättning i Göteborgsregionen. I sammansättningen
utgör farligt avfall 0,2 procent och de resterande tre (matavfall, restavfall/brännbart avfall
och producentansvarsmaterial) utgör en tredjedel var av vikten. Denna fördelning baserar sig
på 14 plockanalyser (under 2008-2009) som har utförts i fem av Göteborgsregionens
kommuner.
Tabell 5. Farligt avfall exklusive elavfall som har samlats in i Göteborgsregionen under år
2004-2008.

Farligt avfall

Totalt (ton)

Per person (kg)

Per hushåll (kg)

2008
2007
2006
2005
2004

3 311
3 272
3 012
2 854
2 887

3,7
3,7
3,4
3,2
3,3

7,8
7,8
7,3
7,0
7,1
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Tabell 6. Insamlade mängder matavfall i Göteborgsregionen under år 2004-2008. Endast de
sex kommuner i Göteborgsregionen som samlar in matavfall är medräknade.

Matavfall

Totalt (ton)

Per person (kg)

Per hushåll (kg)

2008
2007
2006
2005
2004

12 401
11 358
10 061
9 477
8 976

15,0
13,9
13,4
12,7
12,2

35,9
33,2
30,9
29,4
28,1

Tabell 7. Insamlade mängder park- o. trädgårdsavfall i Göteborgsregionen under år 20042008. Samtliga kommuner har inte rapporterat mängden insamlat park- och trädgårdsavfall,
därav siffran i parantes vilket anger antal kommuner som har rapporterat insamlade
mängder park- och trädgårdsavfall. Den totala mängden park- och trädgårdsavfall avser
alltså endast de kommuner som har rapporterat insamlade mängder.

Park- och
trädgårdsavfall

Totalt (ton)

Per person (kg)

Per hushåll (kg)

2008 (9)
2007 (9)
2006 (8)
2005 (7)
2004 (7)

9 961
13 019
11 020
10 633
9 691

12,0
15,9
14,7
14,3
13,1

28,2
33,8
31,0
31,7
29,1

(Göteborgsregionens avfallsplan)
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BILAGA 3 - Helsingborg
Entreprenörer för avfallshämtning och slamtömning är i dagsläget Renhab och Sydspol. Ett
avtal med NSR har gjorts vilket innebär att Renhållningsverket ska lämna allt avfall till NSR
för behandling. Åkeriet Renhab är en avdelning inom NSR, dessa ägs i sin tur av
kommunerna Helsingborg, Båstad, Bjuv, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Mål:
Avfallsförebyggande
 Mål hushållsavfall: Från år 2010 till år 2015 ska hushållens totala avfallsmängd
minska med cirka 77 kg per invånare. År 2010 var den totala avfallsmängden per
invånare 516 kg.
Materialåtervinning
 Mål hushållsavfall: Från år 2010 till år 2015 ska restavfallsmängden minska med 25
procent. År 2010 var restavfallsmängden (säck- och kärlavfall) 208 kg per invånare.
Från år 2010 till år 2015 ska felsorteringarna minska med 25 procent, mängden
producentansvarsmaterial och matavfall som felsorteras i restavfallet ska minska från
1,2 kg per villa och vecka (2010 års värde) till 0,9 kg per villa och vecka, samt från
4,9 kg per lägenhet och vecka (2010 års värde) till 3,7 kg per lägenhet och vecka till år
2015.
God service
 Mål: Andelen villaägare som är nöjda med avfallshanteringen ska öka. År 2010 var
andelen nöjda villaägare 80 procent vilket ska öka till 85 procent till år 2015. Soporna
hämtas utefter kundens valda hämtningsintervall och bestämda hämtningsdag, vid en
utebliven tömning åtgärdas detta genom en tömning nästkommande vardag.
Kretsloppsavgiftning
 Mål hushållsavfall: Det får inte förekomma mer än 0,5 procent elavfall i restavfall
vid de årliga plockanalyserna och inget övrigt farligt avfall får finnas.
God arbetsmiljö och hygien
 Mål: Till år 2015 ska en minskning med 25 procent ske på antalet olyckor och
tillbudstillfällen hos entreprenörerna. 40 olyckor och allvarliga tillbud skedde under år
2010.
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Växthusgasutsläpp
 Mål: Till år 2015 ska NSR vara fossilfritt och till år 2020 ska Helsingborgs stad som
organisation vara fossilfritt (inklusive hushålls- och slamentreprenaden).

Behandlingsmetoder
Matavfall
Restavfallen från Helsingborgs hushåll skickas till förbränningsanläggning efter att ha
omlastats på NSR återvinningsanläggning.
I NSR:s biogasanläggning rötas det källsorterade matavfallet. År 2007 byggdes
biogasanläggningen ut till att klara mer än fördubblad mängd matavfall (80 000 ton per år).
Gasen som bildas under rötningen uppgraderas till biogas, därefter säljs biogasen som
fordonsbränsle.
Vid rötningsprocessen erhålls även rötrest, eller biogödsel. Enligt systemet SPCR 120 är den
kvarblivna biogödseln en kvalitetscertifierad produkt och kontrolleras av Sveriges tekniska
forskningsinstitut. Näringsämnena i matavfallet återförs till åkermaken genom att rötresten
används inom jordbruket som gödsel. En del av biogödseln pumpas genom en tio km. lång
pipeline ut till jordbruken i Helsingborgstrakten. Denna pipeline installerades 2007 och
innebär en minskning av lastbilstransporter och därför en minskning av koldioxidutsläpp ifrån
trafiken. De jordbruk som ligger utanför pipelinens räckhåll får biogödsel transporterat med
lastbil.
Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall behandlas genom rötning eller kompostering, ca 60 procent av
trädgårdsavfallet blir till biobränsle och resterande mängd komposteras, den bildade
kompostjorden går sedan till försäljning.

Avfallsmängder
Tabell 1. Avfallsmängder i kg per person och år i Helsingborg kommun år 2010. Folkmängd
129 177.
Restavfall säck och kärl
Matavfall
Grovsopor fastighetsnära
Trädgårdsavfall fastighetsnära

208,14
49,76
13,88
51,03

Summa hämtat vid fastighet

322,81
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Tabell 2. Avfallsmängder för återvinningsmaterial (fastighetsnära + station + central) i kg
per person under år 2010. Folkmängd 129 177.
Tidningar
Pappersförpackningar
Glasförpackningar
(statistik från återvinningsstationer ingår ej)
Plastförpackningar
Metallförpackningar

59,2
23,6
18,99

Summa förpackningar och tidningar

115,4

10,71
2,9

Tabell 3. Avfallsmängder till återvinningscentral i kg per person under år 2010. i kg per
invånare och år. Folkmängd 129 177.
Restavfall (inklusive gips)
Trä
Trädgårdsavfall (energi + kompost)
Skrot
Schakt
Farligt avfall (ÅVC + miljöbodar)
Elavfall (ÅVC + fastighetsnära)

34,72
36,14
43,22
7,21
32,14
5,48
13,95

Summa återvinningscentral

172,86

Plockanalyser från villor i Helsingborg 2010

Figur 1 Andel producentansvarsmaterial och bioavfall i restavfall.
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Figur 2 Matavfallets renhet.
Plockanalyser från flerfamiljsfastigheter i Helsingborg 2010

Figur 3 Andel producentansvarsmaterial och bioavfall i restavfall.

Figur 4 Matavfallets renhet.
(Helsingborgs avfallsplan)
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BILAGA 4 - Kristinehamn
Kommunens Renhållningsavdelning ansvarar för insamling, återvinning och
omhändertagande av avfall. Cirka 50 000 ton avfall hanteras per år, inklusive
konstruktionsmassor, ca 6 500 ton hushållsavfall skickas till förbränning varje år. Material
som återvinns uppgår till ca 7 000 ton per år.
Arbetet med planen har till stora delar skett i samverkan med kommunerna i östra Värmland;
Karlskoga, Storfors, Filipstad, Degerfors, Gullspång och Mariestad.
Östra Värmlands vision år 2027: 100 % kretslopp 0 % rest.

Mål:
 Utvecklat samarbete i regionen som främjar visionen.
 Information och kommunikation till hushåll och verksamheter för att öka kunskaperna.
Informationen ska anpassas efter aktuell målgrupp. Fram till år 2013 ska minst 90
procent av hushållen ha kunskap om vad farligt avfall är och vart det ska lämnas. Fram
till år 2013 ska minst 80 procent av hushållen ha kunskap om varför avfallet ska
sorteras och vad det gör för nytta.
 Senast år 2013 ska slam från reningsverk ha en såpass bra kvalité att det kan spridas
på åkermark.
 Avfall som uppkommer i kommunal verksamhet ska sorteras rätt senast år 2013.
 Anmälningspliktiga verksamheter ska senast år 2013 få ett tillsynsbesök som rör
avfallshanteringen.
 I kommunens planarbete, så som översiktsplaner och detaljplaner ska avfallsfrågan
ingå som en självklarhet.
 Taxan ska konstrueras för långsiktiga hållbara och flexibla lösningar.
 Öka den fastighetsnära insamlingen. Fler mottagningspunkter för farligt avfall.
Tillgänglighet för att lämna sorterat avfall ska vara hög.

Nulägesbeskrivning - insamlingssystem och behandlingsmetoder
Ett försök att utsortera matavfall inleds år 2009-2010, dessförinnan har ingen utsortering av
matavfall skett. I samarbete med andra aktörer i regionen hoppas man på att hitta en effektiv
lösning för utsorteringen av matavfallet. Dock sker enligt kommunens hemsida ingen
utsortering av matavfallet idag (Kristinehamns kommun).
Kristinehamn har sedan årsskiftet 2008-2009 ingen aktiv deponi. Enligt avfallsförordningen
ska alla aktiva deponier vara anpassade för de krav gällande tätning mor underliggande mark
och inläckage från sidor. Kristinehamns kommun har valt att avvakta med dessa åtgärder på
grund av de höga kostnaderna. Utsorterade deponirester omlastas och transporteras från och
med januari 2009 till godkända deponianläggningar. Kristinehamn har för närvarande ett avtal
med Hagfors kommun om att få lämna deponirest på Hagfors deponianläggning
Holkesmossen.
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Kristinehamns Renhållningsverksamhet ska, för att få mellanlagra farligt avfall, förnya sitt
tillstånd. En ansökan för hela verksamheten har lämnats in för att få ett tillstånd om att
mellanlagra farligt avfall, samt för sluttäckning av den befintliga deponin. Tanken men detta
är att kommunen vill ha en fortsatt fungerande återvinningscentral, dock utan möjligheter att
deponera.

Avfallsmängder

Figur 1 - Avfallets procentuella fördelning år 1997.

Figur 2 - Avfallets procentuella fördelning år 2007.
(Kristinehamns avfallsplan)
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BILAGA 5 – Varberg/Falkenberg
Mål:
Varberg har utformat en miljöplan för 2008-2015 som innehåller lokala miljömål.
Miljömålen har anpassats för de miljöfrågor som anses viktigt för Varberg, dessa lokala
miljömål har utvecklats från de nationella och regionala miljömålen.
Inom avfallsområdet finns det en punkt i miljöplanen som ska åtgärdas;
 Andelen insamlat material för återvinning av den totala mängden hushållsavfall ska
öka. År 2010 ska andelen återvunnet material vara högre än andelen återvunnet
material år 2000. Material för återvinning innebär papper, plast, glas och metall.
År 2007 antogs ”Plan för den ekologiska hållbarheten” i Falkenbergs kommun. I denna plan
har en miljömålsinventering gjorts, i viss omfattning har även aspekter på avfallshanteringen
utvecklats. Kommunala delmål för miljömålet God bebyggd miljö har utformats;
Senast år 2010 ska kommunen ha en aktuell avfallsplan och arbeta för en god
avfallshantering. För detta föreslås följande åtgärder:
 Resultat och effektivitet ska följas upp från avfallsplanen.
 Vid rivningslov ska stadsbyggnadskontoret ge tydlig information om krav på
sortering, återvinning och destruering av byggnadsavfall. För att detta ska fungera på
bästa sätt bör ett samarbete ske med FAVRAB. En rivningspolicy ska finnas och vara
aktuell.
 Utbyggnad av fastighetsnära insamling och återvinningsstationer för att skapa goda
möjligheter för källsortering. Främja återvinning och sortering genom
renhållningstaxa.
 För att hantera avfall på bästa sätt och bidra till avfallsminimering ska kommunen
verka för att informationskampanjer drivs. Det regionala samarbetet ska utvecklas.
 För att behandla det biologiska avfallet är en ny storskalig biogasanläggning planerad,
vilket också innebär produktion av biogas.
 ”Håll Falkenberg Rent”-kampanj ska drivas av kommunen.
Mål för avfallshantering i Varberg och Falkenbergs kommun;
1.
2.
3.
4.
5.

Minska mängden uppkommet avfall.
Öka materialåtervinningen.
Andelen grovavfall till deponering ska minskas.
Öka biogasproduktionen och mängden näringsämnen som återförs till jordbruken.
Öka omhändertagandet av farligt avfall och därmed minska hälso- och miljöskadliga
ämnen i hushållsavfallen.
6. Minska gamla deponeringars miljöpåverkan.
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7. Omhänderta bygg- och rivningsavfall på bästa tänkbara sätt för miljön.
8. Omhändertagandet av rena och förorenade schakt- och jordmassor ska förbättras.
9. Kommunens avfallshantering ska förknippas med en miljömässigt god hantering och
en god service.
10. Avfallshantering för turismen ska förbättras.

Nulägesbeskrivning – insamlingssystem och behandlingsmetoder
I anslutning till Getteröns avloppsreningsverk i Varberg planeras en biogasanläggning.
Substratet som ska rötas kommer främst att bestå av slam från Getteröverken och andra
mindre reningsverk som finns i kommunen. Därutöver kommer även avfall från jordbruk,
livsmedelsindustrier, avfallsanläggningar och avfall från kommunala verksamheter att rötas i
den planerade biogasanläggningen, dock kommer detta avfall maximalt vara 40 000 ton per
år.
I Falkenbergs finns en biogasanläggning (Gödastorp) som har tillstånd att röta 120 000 ton
substrat. Här rötas främst naturgödsel, grödor och avfall från livsmedelsindustrier, idag rötas
inget matavfall från hushållen i biogasanläggningen. Biogödseln som bildas går sedan tillbaka
till jordbruket.

Avfallsmängder
I Varbergs kommun uppgick mängden hushållsavfall till 13 659 ton år 2008. I Falkenbergs
kommun uppgick mängden hushållsavfall till 11 720 ton år 2008.
I avfallsplanen finns inga uppgifter om hur mycket avfall som samlas in per hushåll eller per
person och år. (Varberg/Falkenbergs avfallsplan)
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BILAGA 6 - Ängelholm
Tekniska nämnden har i Ängelholm uppdraget att sköta kommunens renhållningsskyldighet.
Tekniska nämnden sköter detta genom Tekniska kontoret, entreprenörer som samlar in och
transporterar avfall anlitas av Tekniska kontoret. För insamling och transport av hushållsavfall
har Tekniska kontoret anlitat Ohlssons AB. Entreprenören SITA har anlitats för insamling och
transport av slam (från slutna tankar och enskilda avlopp). Avfallet som samlas in och
transporteras av entreprenörerna går sedan vidare till NSR för behandling.

Mål:
Avfallsminimering
 Till år 2013 ska mängden restavfall minska i Ängelholm till 190 kg per person och år.
År 2007 var mängden restavfall 206 kg per person.
 Utsortering av organiskt avfall från restavfallet ska öka. Till år 2013 ska minst 20,8
procent organiskt avfall sorteras ut från restavfallet. Idag utsorteras 17,8 procent
organiskt avfall från restavfallet.
 Till år 2013 ska källsorteringsgraden uppgå till 50 procent, det vill säga mängden
avfall som källsorteras i förhållande till total mängd hushållsavfall. År 2007 var
källsorteringsgraden 43,7 procent.
Utsortering av organiskt avfall
 Felsortering av organiska avfall får högst vara 4 procent vid plockanalyser. Minst en
gång per år ska plockanalyser göras för restavfall och organiskt avfall.
 Det utsorterade organiska avfallet ska vara så pass rent att ingen omklassning behöver
ske. Om det utsorterade organiska avfallet innehåller mer än tio procent annat avfall
behöver en omklassning göras.
Minska avfallets farlighet
 Inget farligt avfall får finnas i restavfaller eller organiskt avfall vid plockanalyser.
Deponier
 Läckage från deponier ska förhindras.
Åtgärder i form av information till invånarna för att påverka attityder och beteenden i en
riktning som är miljöanpassad ska göras. Tekniska nämnden, Tekniska kontoret, NSR,
miljökontoret och Ängelholms kommun ska tillsammans utföra åtgärder gällande information
till invånarna och verksamheter i kommunen.
79

Behandlingsmetoder
Som tidigare nämndes transporteras större mängden av avfallet till Helsingborgs
återvinningsanläggning NSR. Beroende på avfallets typ varierar behandlingen på NSR, en del
avfall behandlas direkt på anläggningen medan vissa avfallstyper mellanlagras eller
förbehandlas för att sedan transporteras vidare för slutbehandling vanligtvis i form av
återvinning eller förbränning.
Restavfall från Ängelholms hushåll omlastas på NSR för att sedan transporteras iväg till
förbränning.
Det utsorterade organiska avfallet från hushållen i Ängelholm rötas i en biogasanläggning,
resterna blir biogödsel som kan användas som näring på åkrar och biogas som sedan blir
fordonsbränsle.
Trädgårdsavfallet behandlas genom kompostering. Grovt trädgårdsavfall flisas och går till
förbränning. När trädgårdsavfallet har komposterats kan den bildade kompostjorden användas
som jordförbättringsmedel.
Farligt avfall och småbatterier transporteras till NSR:s anläggning i Helsingborg, där det
sorteras, ompackas och märks. Behandlingsmetoderna skiljer sig beroende på vilken typ av
farligt avfall det är. En del av det farliga avfallet kan återvinnas och bli till nya produkter, så
som bly, kadmium och nickel från batterier, vissa produkter måste dock skickas vidare till
förbränningsanläggningar som är speciellt utrustade för att förbränna farligt avfall, exempel
på dessa produkter är lim- och färgrester.

Avfallsmängder
Tabell 1. Insamlade mängder hushållsavfall i Ängelholm (2007).

2007

Per invånare (kg)

Total mängd (ton)

Restavfall (kärl- och säckavfall)

205,6

7 967

Organiskt avfall

44,6

1 729

Grovavfall – osorterat

26,2

1 016

Farligt avfall – asbest

1,0

38

Farligt avfall – impregnerat trä

3,5

135

Farligt avfall – kylmöbler

3,6

138

Farligt avfall – övriga vitvaror

5,8

225
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Farligt avfall – ljuskällor

0,3

12

Farligt avfall – övrig elektronik

9,4

363

Farligt avfall – batterier över 3 kg

0,8

30

Småbatterier

0,3

12

Övrigt farligt avfall – kemikalier m.m.

1,4

53

Tabell 2. Insamlade mängder tidningar och förpackningar från hushållen (2007).

2007

Per invånare (kg)

Total mängd (ton)

Tidningar

68,2

2 643

Pappersförpackningar

18,0

700

Glasförpackningar

18,8

728

Plastförpackningar

7,0

270

Metallförpackningar

3,3

126

(Ängelholms avfallsplan)
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