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SA~TRÄDESPROTOKOLL 12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 188 Dm 2014/226 452 

Yttrande över förslag till ny Renhållningsordning bestående av 
Avfallsplan och Avfallsföreskrifter 

Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat förslag till ny Renhållningsordning 
bestående av Avfallsplan och A vfallsföreslaifter. Kommunstyrelsen har i 
beslut § 196, 2013-12-09, yttrat sig över tidigare remiss i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande kommunchef Laila Jeppsson, 2014-04-25 
Kommunstyrelsen§ 196, 2013-12-09 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna Ny Renhållningsordning 2014-2020 bestående av Avfallsplan 
och A vfallsföreskrifter, · 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att uppdra åt kommunchef Laila Jeppsson att till kommunstyrelsen ta fram 
förslag med innebörden att kommunstyrelsen vidhåller att tidshorisonten i 
avfallsplanen skall kortas ned. 
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bilaga Ks Au § 188 2014-05-05 

~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ny renhållningsordning- Samråd 

2014-04-15 

Enligt sändlista 

. För vmj e kommun ska det enligt 15 kap Il § miljöbalken finnas en renhållningsordning 
som består av en avfallsplan oc~1 avfallsföresla-ifter om hantei'ing av avfall. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning. Denna 
är en viktig del av kommunens infrastwktur och kommer~ att vara ett tematiskt tillägg till 
kommunens översiktsplan. 

Den nu gällande avfallsplanen fastställdes 1994. Sedan dess har stora förändringar skett 
inom avfallshanteringen både lokalt, regionalt och nationellt. 

Förslaget innehåller kommunens uppgifter om avfall inom kommunen och om kommu
nens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Kommunens ansvar är i prin
cip begränsat till att gälla hushållsavfall. 

Planen redovisar fyra målområdenmed imiktningsmål för 2020 och delmål med av-
stämnig 2017: · · 

• Minimera/förebygga avfall 
• Öka återanvändningen/återbruk av befintliga resurser 
• Förbättra och öka återvinningen av material 
• Säkra hanteringen av farligt avfall 

Skriftligt yttrande skall senast den 16 maj 2014 skickas till 
Samhälls byggnadsförvaltningen 
Märkt "Renhållningsordning" 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 
E-post samhallsbyggnad@tingsryd.se 

Efter samrådstiden ska renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige. 

Frågor besvaras av renhållningschef Annika Johansson, 0477-442 61 och projektledare 
Anna Arviclsson, 0477-442 30. 

SANillÄLLSBYGGNADSN~1NDEN 

Enligt uppdrag 
Jonas Weiclenmark 

1(2) 

1 ingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 1 O 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-post/hemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 3



Avfallsförskrifter 
Samråd 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2014-04-14 
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AVFALLSFÖRSKRIFTERFÖR TINGSRYDS KOMMUN 2 (21) 

§ l TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

För den kommunala renhållningen gäller bestämmelserna i miljöbalken (SFS 
1998:80 8), avfallsförordningen (SFS 20 Il :927), föreskrifter om avfallshantering 
i förordningar utfårdade med stöd av miljöbalken samt andra fårfattningar. 

Därutöver skall bestämmelserna i dessa föreskrifter gälla för Tingsryds 
kommun. 

Dessa föreskrifter träder i kraft XXX-XX-XX då föreskrifterna antagna av 
kommunfullmäktige 20 l 0-09-3 O upphör att gälla. 

§ 2 ANSVAR 

Samhällsbyggnadsnämnden har det lagstadgade ansvaret för 
avfallshanteringen och Samhällsbyggnadsförvaltningen är verkställande organ. 

Kommunens ansvar omfattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Undantag gäller för de avfallsslag som omfattas av producentansvar enligt 
förordningar som utfårdas med stöd av miljöbalken. 

Det kommunala ansvaret för hushållsavfallet'omfattar irisamling, transpmi, 
återvinning och bortskaffande. · 

Som exempel på lokaler där avfall, som är jämförligt med hushållsavfall, kan 
uppkomma kan nämnas affårsrörelser, restauranger, skolor, samlingslokaler, 
fritidsanläggningar, sjukhus, kontor och förvaltningar. 

För tillsyn av efterlevnaden av A vfallsföreshifter och avfallshanteringen vad 
gäller leonummens anläggningar och objekt, enligt miljöbalken 15 kap. (SFS 
1998:808), svarar Jävsnämnden. I övrigt svarar Samhällsbyggnaclsnänmden 
för denna tillsyn. Samhällsbyggnadsnämnelen svarar för medgivande av 
unelantag från avfallsföreshifternas bestämmelser. 

2.1 Eget transportansvar 

Avfall som kommunen inte är skyldig att hämta vid fastigheten och som 
inte får slutligt behandlas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
skall derme låta forsla bort till av kommunen eller producent anvisad 
plats. Bmttransport skall ske så ofta och på sådant sätt att olägenheter för 
människors hälsa eller annan störning ej uppstår. 
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AVFALLSFÖRSKRJFTERFÖR TINGSRYDS KOMMUN 3 (21) 

§ 3 ALLMÄNNA BEST ÄMMELSER 

3.1 Auktorisation 

För att avlämna avfall eller varor ur avfall vid deponeringsanläggningen i 
Elsemåla Iaävs att transportör skall träffa avtal om auktorisation för 
transport enligt sär~ki lt formulär. 

3.2 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldighet för den kommunala avfallshanteringen enligt fastställd 
taxa åligger fastighetsinnehavare/nyttj anderättshavare. Taxan fastställs 
av kommunfullmäktige. 

3.3 Information 

Fastighetsägaren är skyldig att i erforderlig omfattning infmmera den 
som bor eller är verksam på fastigheten om gällande lagregler för 
avfallshantering inldusive bestämmelsema i dessa föreskrifter. 

3.4 Emballering av avfall m m 

I behållare och utrymme för avfall får enelast lägga~ sådant avfall för 
vilket behållai·en och förvaringsplatsen är avsedd. 

A v fall som läggs i behållare eller släpps ner i sopnedkast skall vara 
inlagt i påse eller paket av lämplig storlek eller beskaffenhet. Påsen eller 
paketet skall vara väl tillslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Lättruttnande, vätskehaltigt eller illaluktande avfall skall vara väl 
inneslutet i förpaclming som tål väta. 

Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador, t ex krossat glas, 
spik eller nålar skallläggas i styvt skydelshölje innan föremålen läggs i 
påse eller paket. 

Frätande ämne eller ämnen som kan förorsaka antändning får inte läggas 
i säck/behållare eller sopnedkast. 

I behållare eller sopnedkast får inte läggas föremål av sådan tyngd, 
storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan 
uppstå. 
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A VF ALLSFÖRSKRIFTER FÖR TmGSRYDS KOMMUN 4 (21) 

3.5 Avfallsmängd i behållare m m 

Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tjllslutas. Den får 
inte heller vara så tung att den blir svår att flytta. Upplysning om högsta 
tillåtna vikt för avfallsbehållare lämnas av kommunens 
renhållnings ansvarige. 

Avfallsbehållare som är överfull, trasig, innehåller föremål som kan ge 
upphov till skär- eller stickskador, innehåller frätande ämnen eller funnen 
som kan förorsaka antändning, är för tung eller innehåller dåligt 
emballerat avfall hämtas inte. I sådant fall skall fastighetsinnehavaren 
omfördela eller emballera avfallet på tillfredsställande sätt. Abonnenten 
kan därefter antingen beställa extrahämtning av avfallet eller lämna det i 
samband med den ordinarie hämtningen mot extra avgift. 

3.6 Typ av avfallsbehållare, placering, tillgänglighet, soputrymmens 
utformning m m 

Avfallsbehållares storlek, typ och placering fastställs av 
samhälls byggnadsnämnden. 

Avfallsbehållare skall vid tömningstillfåll et vara uppställd vid tomtgräns 
eller där samhällsbyggnads förvaltningen anvisat annan plats. Därvid 
gäller att denna plats i forsta hand skall vara belägen i anslutning till 
hämtningsfordonets ordinarie fårdväg, dvs väg till mer än en abonnent. 

Vidare skall platsen för avfallsbehållare vara så utfo1mad att hämtning 
underlättas. Väg till avfa]lsbehållare skall hållas lätt fi:amkomlig. Enskild 
väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning och slamtömning skall 
vara dimensionerad och hållas i -sådant skick att den är farbar för 
hämtningsfordon. Det åligger fastighetsinnehavaren/nyttjanderätts
havaren att se till att transportväg till avfallsbehållare samt eventuell 
vändplan hålls i framkomligt skick. Enskild väg som utnyttjas för 
hämtning skall minst uppfylla kraven enligt nedan: 

• stenfri körbana utan hinder om en bredd av 3,0 m 
" fritt från grenar och buskar och andra hinder 1,0 m utanför körbanan 
• fritt från grenar och buskar till en höjd av 4,6 m 
e vid återvändsgata/väg skall vändplan av tillräcklig storlek för 

renhållningsfordonet finnas 
o vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri, snövallar får inte 

inkräkta på vägbredden 

Uppfylls inte ovanstående kriterier anvisas ny hämtningsplats. 

3.7 Äganderätt till avfallsbehåBare 

A vfallsbehållare, dock ej sopskåp, t illhandahålls, ägs och underhålls av 
kommunen. 

8



AVFALLSFÖRSKRIFTERFÖR TINGSRYDS KOMMUN 5 (21) 

3.8 Rengöring av avfallsbehållare och soputrymmen 

Avfallsbehållare och soputry1m11en rengörs av abmmenten. Rengöring 
skall ske så ofta att olägenhet inte uppstår. Om olägenhet uppstår kan 
kommunen efter beslut av samhällsbyggnadsnämnden låta rengöra 
avfallsbehållare och soputrymme på abonnentens bekostnad. 

§ 4 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA 
AVFALLSSLAG 

4.1 Restavfall 

Omhändertagande av restavfall sker vid plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen anvisar. Abonnent anmodas att själv 
ombesörja transporten. 

Abonnent som inte kan eller vill forsla bort restavfall genom egen 
försorg bm efter beställning hos tekniska förvaltningen få detta 
bortforslat mot en avgift enligt gällande renhållningstaxa. Restavfall 
skall vid avhämtning vara placerat i anslutning till hämtningsställe för 
sopkärl eller på annan plats som anvisats av renhållningsavdelningen. 

Exempel på restavfall framgår av bilaga till dessa föreskrifter. 

4.2 Grovavfall 

4.2.1 Brännbart grovavfall 

Omhändertagande av brännbmt grovavfall sker vid plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen anvisar. Avfallet skalllämnas sorterat. 
Aboru1ent anmodas att själv ombesö1ja transporten. 

Abonnent sorn inte kan eller vill forsla bort det brännbara grovavfallet 
genom egen försorg kan efter beställning hos samhällsbyggnads
förvaltningen få detta bortforslat mot en avgift enligt gällande 
renhållningstaxa. Restavfall skall vid avhämtning ska vara smierat samt 
placerat i anslutning till hämtningsställe för sopkärl eller på annan plats 
som anvisats av renhållningsavdelningen. 

Exempel på brännbart grovavfall framgår av sorteringsguide (bilaga 2) 
till dessa föreskrifter. 
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A VFALLSFÖRSKRIFTER FÖR TINGSRYDS KOMMUN 6 (21) 

4.2.2 Icke brännbart grovavfall 

Omhändertagande av icke brä1mbart grovavfall, sker vid plats som 
. samhällsbyggnadsförvaltningen anvisar. Avfallet skalllänmas smterat. 

Abonnent anmodas att själv ombesölja transporten. 

Abonnent som inte kan eller vill forsla bort det icke brännbara 
grovavfallet genom egen försorg kan efter beställning hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen få detta bortforslat mot en avgift enligt 
gällande renhållningstaxa. Grovavfallet skall vid avhämtning ska vara 
sorterat samt placerat i anslutning till hämtningsställe fö1· sopkärl eller 
på annan plats som anvisats av renhållningsav delningen. 

Exempel på icke brännbart grovavfall framgår av sorteringsguide 
(bilaga 2) till denna föreshift. 

4.3 Kasserade kylskåp och frysar 

Omhändertagande av kasserade kylskåp och frysar sker vid plats som 
samhälls byggnadsförvaltningen anvisar. 

Transpmi av kasserade kylmöbler till dessa platser får ombesörjas av 
abonnent. 

Abonnent som inte kan eller vill forsla bmt kasserade kylmöbler genom 
egen försorg eller genom inbyte hos försäljare, kan efter beställning hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen få dessa borttransporterade mot en avgift 
enligt gällande renhållningstaxa. Kylm.öblenl.a sk~ll vid avhämtning vara 
placerade i anslutning till hämhiingsställe för sopkärl eller på av 
renhållningen anvisad plats. 

4.4 Återvinningsbart avfall 

Abom1ent skall sortera ut återvinningsbart material och lämna det på 
återvinningscentral, återvinningsstation eller mmat uppsamlingsställe 
som samhällsbyggnadsförvaltningen eller producent anvisar. Vad som är 
återvinningsbart material framgår av sorteringsguide (bilaga 2) Wl denna 
föreshift. · 

Skylcligheten att sortera ut dessa material gäller även för företag och 
allmänna inrättningar som ger upphov till hushållsavfall. Företag och 
allmänna inrättningar skalllämna dessa material på plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen eller producent anvisar. 
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AVFALLSFÖRSKRIFTER FÖR TINGSRYDS KOMMUN 7 (21) 

4.5 Producentansvar 

För de material eller produkter som omfattas eller kommer att omfattas 
av förordningar om producentansvar gäller att dessa skall sorteras ut från 
övrigt avfall och länmas på uppsamlingsställe som anvisas av · 
producenten eller dennes ombud. Producenten eller dennes ombud svarar 
för att uppsamlingsställen fmllS i sådan omfattning att det underlättar för 
hushållen eller andra förbrukare att sortera ut dessa material eller 
produkter från övrigt hushållsavfall och lämna dem till bortforsling. 

4.6 Farligt avfall 

Avfall enligt avfallsförordningen (20 11 :927) med tillhörande bilagor 
skall forslas bort genom samhällsbyggnadsförvaltningens försorg. Som 
exempel på farligt avfall kan bland aru1at nämnas. 

Oljeavfall 
Lösningsmedel 
Färg- eller lackavfall 
Limavfall 
Starkt surt eller alkaliskt avfall 
Avfall som innehåller kadmium 
Avfall som innehåller kvicksilver 
Avfall som innehåller antimon, arsenik, barium, berylium, bly, kobolt, 
koppar, horn, nickel, selen, silver, tallium, te1m, vanadin eller zink 
A v fall som i1mehåller cyanid 
Avfall som innehåller PCB 
Bekämpningsmedelsavfall 
Laboratorieavfall 
Avfall som innehåller asbest 
Avfall som innebär smittfara 
Tryckimpregnerat trä 

Farligt avfall får yrkesmässigt transpOlieras på väg endast av elen som 
enligt 26 § Avfallsförordningen (20 11:92 7) om farligt avfall er hål lit 
tillstånd. 

Farligt avfall från hushållen skall inlämnas på kommunens 
återvinningscentral er. Avfallet skall vara märkt med mängd och innehåll 
och vara så förpackat att det kan hanteras och lagras. Om möjligt skall 
farligt avfalllänmas i originalförpackning. 
Asbesthaltigt avfall från hushållen får endast avlämnas på 
deponeringsanläggningen i Elsemåla. Vid avlämnandetskall avfallet 
vara förpackat i väl tillslutet emballage som skall vara tydligt märkt med 
ordet asbest. 

Personalen vid avfallsanläggningen ska kontaktas före avlämning. 
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Läkemedelsrester skall inlämnas på apotek. 
Lysrör lämnas på plats som samhällsbyggnadsförvaltningen anvisar. 
Kvicksilverhaltiga lamporl lysrör från företag och industrier får lämnas 
på plats som samhällsbyggnadsförvaltningen anvisar. 

4.7 Batterier 

Alla batterier skall enligt förordningen om batterier (2008 :834) lämnas 
till av kommunen upprättat insamlingsställ e. Insamling sker vid alla · 
återvinningsstationer och kommunens återvinningscentraler. Större 
batterier och bilbatterier från hushållen skall lämnas vid kommunens 
återvirmingscentraler. Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan 
lämnas vid försäljningsställen. 

4.8 Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall skall i första hand komposteras på den egna fastigheten, 
om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Fastighetsinnehavare/ . 
nyttjanderättshavare som ej kan eller vjll kompostera sitt trädgårdsavfall 
kan lämna detta på plats som anvisats av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

T ont trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas 
endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte 
strider mot författning. Föreslcrifter om förbudmot eldning, helt eller 
delvis, utfårdade med stöd av räddningstj änstförordningen, lokala 
hälsoskyddsföreslcrifter eller annan författning samt brandriskvarning 
måste beaktas. 

4.9 Slam 

Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga. Avståndet 
mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och brunn får inte 
överstiga20m om inte särskilda omständigheter föreligger. Lock eller 
·manlucka får vid tömningstillfället inte vara öve1täckt. Lock eller 
manlucka får inte vara tyngre än att den kan öppnas av en person. Enl 
AFS 2012:02 är det olämpligt att hantera bördor tyngre än 25 kg. 

Väg för hämtningsfordon skall uppfylla kraven enligt§ 3.6 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare svarar för anläggningens 
skötsel och underhåll. 
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4.10 Latrin 

Abonnent uppmanas att i första hand kompostera eller själv ta om hand 
latrin i enlighet med nedanstående bestämmelser alternativt undersöka 
möjligheten att byta system för latrinhanteringen (ex mulltoa.) 

Abmment som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller 
på mmat sätt återvinna eller bortskaffa mmat avfall än trädgårdsavfall, t 
ex kompostering av det egna latrinet, skall shiftligen anmäla detta till 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning. Det får ske på 
elen egna fastigheten uneler följande förutsättningar: 

• Att fastigheten ligger utanför tätortsmmåde eller är försedd med s k 
multrumsanläggning eller fö1multningstoalett. 

• Att kompostering sker i sluten behållare, eller då fastigheten är 
jordbruksfastighet med djurhållning, tillsammans med djurspillning. 

o Att kompostering sker utan olägenhet för omgivningen. 
• Att den som komposterar sitt latrin själv också tar hand om den 

fårdiga komposten utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Samtliga förutsättningar enligt ovan skall vara uppfyllda 

Om ovanstående metoder ej är möjliga hämtas latrin enligt följande: 

Latrinbehållare av engångstyp tillhandahålls av samhällsbyggriads
förvaltningens renhållningsavdelning. Endast av denna levererad 
behållare godkäm1es för omhände1iagande. Abonnenten svarar själv för 
byte av fyllt kärl. Hämtningsdagen skall kärlet placeras vid 
sopbehållaren såvida inte annat överenskommits. 

Väg för hämtningsfordon skall uppfylla kraven enligt§ 3.6 

4.11 Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfalL 

Abonnent som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall , t 
ex kompostering av matavfall, skall shiftligen anmäla detta till 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning. Det får ske på 
den egna fastigheten under följ ande förutsättningar: 

" Att det sker genom lämplig samkompostering och på fastigheten 
speciellt anordnad plats. 

• Att komposteringen sker i en sluten behållare om annat avfall än 
enbart vegetabiliskt avfall skall komposteras . 

• Kompost för matavfall skall vara försedd med ändamålsenligt skydel 
mot gnagare, det skall vara en skadedjurssäker behållare. 

• Att den som komposterar sitt matavfall själv också tar hand om den 
fårdiga komposten utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

o Att komposteringen sker utan sanitär och visuell olägenhet för 
omg1vnmgen. 

Samtliga förutsättningar enligt ovan skall vara uppfyllda. 
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§ 5 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM HÄMTNING 

5.1 Hushållsavfall 

Hämtning av hushållsavfall sker inom hela kommunen minst en (l) gång 
var fjortonde dag. Vid flerbostadshus, restauranger, affårsfastigheter 
m .m. sker veckahämtning efter överenskommelse med 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning. Om olägenheter 
för närboende uppstår kan samhällsbyggnadsnämnelen i enskilda fall 
medge veckohämtning. Om olägenheter för människors hälsa uppstår 
kan samhällsbyggnadsnämnelen före lägga om tätare bmtforsling. 

\Tid fritidsbostad sker hämtning var fjmtoncle dag under tiden maj t o ll1 
september om inte annat överenskommits. 

ExtTa tömning sker efter beställning mot särskild avgift enligt gällande 
taxa. 

Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse samt de fastigheter 
som på grund av vägstandard ej kan nås med ordinarie hämtningsfordon 
eller ej ligger i anslutning till hämtningsfordonets ordinarie Hirdväg (se 
§ 3 .6) är undantagna från ko1m11L111ens sophämtning. Sådan fastighet äger 
dock rätt att efter skriftlig begäran få sophämtning förutsatt att övriga 
bestämmelser i avfallsföreshiften uppfylls . Härvid gäller att 
hämtningsställe anvisas av samhällsbyggnadsnämnden delegerad 
befattningshavare. 

Sopor som uppkommer på fastigheter dät härntning ej sker och som ej 
kan tas om hand på fastigheten, skall genmi1 fastighetsinnehavares/ 
nyttjanderättshavares försorg lämnas till plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning anvisar. 

5.1.1 Uppehåll 

Uppehåll i hämtning vid fastighet klassad som permanentbostad sker 
efter shiftligt intygande från fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare 
att fastigheten inte kommer att utnyttjas, d.v.s. inga övernattningar och 
enelast sporadisk tillsyn kommer att ske, under en sammanhängande tid 
av minst sex (6) men högst tolv (12) månader. Förlängning av uppehåll 
kan dock göras för högst ytterligare tolv (12) månader, elvs uppehåll 
kan gälla i högst 24 månader i sträck. 

För fastighet klassad som fritidsfastighet gäller att uppehållet skall avse 
minst en hel hämtningsperiod ( maj - sept. ) i övrigt enligt ovan. 

A v ser fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare att ej utnyttja 
fastigheten uneler en sammanhängande period överstigande 24 
månader, kan ansökan om unelantag från denna föreskrifts 
bestämmelser enligt 6 § inlämnas. 
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Vid uppehåll tas avställningsavgift ut enligt gällande taxa. 

Uppehåll i sophämtning innebär att slam och latrin ej töms på 
fastigheten under den period uppehållet gäller. 

Anmälan om uppehåll skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållning;savdelning tillhanda senast en (l) månad före uppehållets 
bö1jan. 

5.1.2 4-veckorshämtning 

4-veckorshämtning av hushållsavfall kan efter ansökan hos 
Samhälls byggnadsförvaltningens renhållningsavdelning beviljas uneler 
följande förutsättningar: 

• Sortering av avfall skall ske på ett sådant sätt att producentansvar och 
alduelllagstiftning rörande avfallshantering ej åsidosätts 

• Kompostering av uppkommet komposterbart avfall sker i enlighet 
med avfallsföreskriftens bestämmelser 

• Återvinningsbalt och farligt avfalllämnas till återvinningscentral eller 
återvinningsstation 

• Att resterande sopmängd ej är större än att den vid vmje 
hämtningstillfälle ryms i behållaren 

• Hanteringen skall ske på ett sätt som är betryggande for människors 
hälsa och miljön sarrit ske på ett visuellt tillfre~sställm~de sätt. · 

Samtliga förutsättningar ovari skall vara uppfyllda. 

5.1.3 Kvartalshämtning 

K vartalshämtning av hushållsavfall kan efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning bevilj as under · 
följande fcirutsättningar: 

• Sortering av avfall skall ske på ett sådant sätt att producentansvar och 
aktuell lagstiftning rörande avfallshantering ej åsidosätts 

• Kompostering av uppkommet komposterbart avfall sker i enlighet 
med avfallsföreskriftens bestämmelser 

• Återvinningsbart och farligt avfalllämnas till återvinningscentral eller 
återvitmingsstation 

• Att resterande sopmängel ej är större än att den vid vmje 
hämtningstillfålle ryms i behållaren 

e Hanteringen skall ske på ett sätt som är betryggande för mä1miskors 
hälsa och miljön samt ske på ett visuellt tillfredsställande sätt. 

Samtliga förutsättningar ovan skall vara uppfyllda. 
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5.1.4 Gemensam behållare 

Efter skriftlig ansökan hos Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning kan innehavare av två eller tre närbelägna 
fastigheter få tillstånd att använda gemensam behållare. Förutsättning är 
att sopmängden inte är större än att elen vid vmje hämtningstillfälle ryms 
i behållaren. 

5.1.5 Gemensam behållare, permanentbostad och fritidsbostad, båda för 
eget bruk 

Efter skriftlig ansökan hos Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning kan innehavare av permanentbostad och 
fritidshus, som båda nyttjas för eget bruk och ligger inom kommunen, få 
tillstånd att ha hämtningsabonnemang enbart vid sin permanentbostad, 
under förutsättning att denne själv transporterar kärlavfallet dit. 
Sopmängelen får inte vara större än att den vid vmje hämtningstillfälle 
ryms i behållaren. 
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5.2 Slam 

Inom hela leonummen hämtas slam en gång per kalenderår och fastighet. 
Ordinarie hämtning sker enligt av samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållingsavdelning fastställt schema. 

Abonnent har rätt att få slamavskiljare tömd vartannat år, under 
förutsättning att slmmnängden är liten i förhållande till slamavskiljarens 
våta volym. En slamavskiljare med en våt volym på 2m3 där WC är 
påkopplat, och som nyttjas av en normalfamilj, anses kräva tömning 
vmje år. Abonnent som önskar tömning med intervall om vartannat år 
skall göra anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning. 

Uppehåll från slamtömning beviljas endast om uppehåll från 
sophämtning begärs samtidigt. Se §5 pkt 5.1 ang regler för uppehåll i 
sophämtning. 

Exh·a tömning utanför ordinarie körtur sker efter beställning mot särskild 
avgift enligt gällande taxa. 

Fastigheter belägna på öar.:utan fast landförbindelse är undantagna från 
kommunens bortforsling. A ven fastigheter som på grund av vägstandard 
(se§ 3.6) ej kan nås med ordinarie slamtömningsfordon är undantagna. 
Detta gäller dock inte fastigheter med anläggningar godkända före 2005, 
då nya regler trädde i kraft. Där kmnmer slamtömning att ske enligt 
tidigare. Observera att detta inte fråntar fastighetsägaren ansvaret att där 
så är möjligt anlägga farbar väg enl cl~nnaföresl~ift §3.6. 

Dä1' slamhantering sker genom fastighetsim1ehavarens/ 
nyttjanderättshavarens försorg ska denne, på begäran, redovisa till 
samhällsbyggnadsnämdnen hur transpoli och omhände1iagande sket. 
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5.3 Latrin 

För abonnenter med helårsabonnemang hämtas latrin var 14:e dag enligt 
av Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning fastställd 
turlista. Föi· fiiticlsfastigheter sker hämh1ing enligt ovan uneler perioden 
maj - sept (totalt Il hämtningar ) . 

Extra tömning sker efter beställning mot särskild avgift enligt gällande 
taxa. 

Latrinbehållare skall förslutas av abonnent och på hämtningsdagen 
placeras vid sopkärlets hämtningsplats såvida inte annat 
överenskommits . 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten 
kompostera latrin skall skriftligen anmäla detta till 
S arnhälls byggnadsförvaltningens renhållningsavdelning. 

Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse samt de fastigheter 
som på grund av vägstandard ej kan nås med ordinarie 
renhållningsfordon eller ej ligger i anslutning till hämtningsfordonets 
ordinarie fårdväg (se§ 3.6) är undantagna från kommunens 
bmiforsling. 

Latrin som uppkommer på fastigheter där hämtning ej sker och som ej 
kan tas omhand på fastigheten, skall, via fastighetsinnehavarens 
/nyttjanderättshavarens försorg transpOlieras till plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållingsavdelning anvisar. 

5.4 Hämtning av sopor från gemensamt hämtningsställe 

Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om att sopor skall hämtas från 
en eller flera sopbehållare som är gemensam för ett begränsat antal 
bostadsfastigheter. Fastighetsim1ehavare/nyttjanderättshavare anmodas i 
dessa fall att själva forsla bort sina sopor till dessa gemensamma 
sop behållare. 

Ett beslut om hämtning från gemensamt hämtningsställe skall föregås av 
samråd med berörda fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare. För dessa 
innebär ett sådant beslut att avtal om tillämpliga regler kommer att 
upprättas. 

Om en fastighet som omfattas av ett beslut om hämtning av sopor från 
gemensamt hämtningsställe inte ko1mner att uh1yttjas under en 
sammanhängande tid av minst sex (6) månader, kan 
fastighetsim1ehavare/nyttjanderättshavare anmäla detta till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavclelning. En sådan 
anmälan behandlas på samma sätt som uppehåll i hämtning enligt 5: l 
vad gäller debitering enligt gällande renhållningstaxa. 
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§ 6 UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTENS 
BESTÄMMELSER 

Efter shiftlig ansökan från fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kan 
Saml1ällsbyggnadsnämnden medge undantag från avfallsföreskriftens 
bestämmelser i följande fall. 

6.1 Befrielse från sophämtning 

l . Fastighet som nyttjas för fritids- eller pennanentboende: 

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt 
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön, kan efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnelen och om det 
finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till 
kommunen för transport, bottskaffande och återvinning. 

Slamtömning iJtföres enligt av samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelninge fastställt schema (se piet 5.2). 

2. Obebodd fastighet: 

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare SOJ:11 ej nyttjar fastigheten ·som 
permanent- eller fritids bostad, meh håller den i beboeligt skick genom 
regelbunden tillsyn och underhåll, kan efter ansökan till 
Samhällsbyggnaclsnänmclen, befrias från skyldigheten att lämna avfall 
till kommunen för h·anspmt, bortskaffande och återvinning. 

Slamtömning utföres enelast efter beställning (avropas) varvid debitering 
som extratömning enligt gällande taxa kommer att ske. 

3. Ödehus 

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fastighet som ej utnyttjas 
som permanent- eller fritidsbostad kan, efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsnämnclen, unelantas från sophämtning, under 
förutsättning att bostadshus på fastigheten kan betecknas som ödehus, 
d.v .s. inte hålls i beboeligt skick genom regelbunden tillsyn och 
underhåll . Slamtömning utförs inte. 

Medgivanek om befrielse (piet 1-3) från att lämna hushållsavfall är 
tidsbegränsad till maximalt fem (5) år i taget. 

Befrielse från sophämtning enligt punkt l och 2 ovan innebär enelast 
befrielse från hämtningsavgift Grundavgift uttages enligt gällande taxa. 

Vid erhållen befrielse uttages en avställningsavgift enligt gäll ande taxa. 
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6.2 Egen tömning och slutligt omhändertagande av slam 

Fastighetsiimehavare/nyttjanderättshavare kan, efter ansökan hos 
Samhälls byggnadsnämnden, få tillstånd att själv tömma och omhänderta 
slam från slamavskiljare eller sluten tani( på den egna fastigheten. 
Förutsättning för befi:ielse från hämtning är att innehavaren har tillgång 
till lämplig tömnings- och spridningsutrustning samt erforderlig ägd eller 
arrenderad mark, där slammet kan spridas utan hälso- och miljömässiga 
risker. Detta im1ebär att fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare inte 
äger rätt att anlita annan än av kommunen godkänd entreprenör för 
tömning- och spridning. Nedmyllning skall ske snarast efter spridning. 

Tömning skall ske med den regelbundenhet som föreskrivs i denna 
föreskrift. 

Fastigheter i anslutning till en jordbruksfastighet som uppfyller lagar, 
förordningar och föreskrifter rörancle slam, samt ovanstående krav kan få 
tillstånd att ordna sin slamtömning genomjordbruksfastighetens försorg. 
A v tal med j ordbruksfastighetens ägare skall bifogas ansökan. 
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§ 7 ÅTERKALLANDE AV MEDGIVET UNDANTAG 

Beviljade unelantag enligt 6 §kan omprövas av efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsnämnelen om fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet, om 
hanteringen inte sker efter i medgivandet angivna villkor eller om hanteringen 
visar sig orsaka olägenhet. 

Beviljat unelantag är alltid kopplat till sökanden och upphör att gälla vid 
ändrade förhållanden. 

Ändringar i detta reglemente kan medföra att givna befrielser kan återkallas. 

§ 8 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÖKSOMRÅDEN 

Begränsade områden kan av samhällsbyggnadsnämnelen eller förvaltning som 
cle1ma utser, utses som försöksområde för ändrade tönmingsrutiner under en 
begränsad tidsperiod. 

För dessa mmåclen kan särskilda bestä1mnelser och föreskrifter som avviker 
från 2- 7 §§ i avfallsföreshiften utfårdas. Såd<!na bestä1mnelser kommer att 
godkännas i vederbörlig kommunal instans och tillsänd~s berörda 
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare. 

§ 9 ANNATAVFALL ÄN HUSHÅLLSA VFALL OCH DÄRMED 
JÄMFÖRLIGTAVFALL 

9.1 Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall 
än hushållsavfall och dännedjämförligt avfall, skall på anmodan av 
samhällsbyggnadsnämnelen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, 
sanunansättning, mängel och hantering som behövs som unelerlag för 
kommunens renhållningsordning. 

Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 
fö1paclming eller en vara som är innesluten i en sådan förpaclming, skall 
på anmodan av samhällsbyggnadsnämnelen lämna de uppgifter i fråga 
om förpaclmingsavfallets art, sammansättning, mängel och hantering som 
behövs som unelerlag för kommunens renhållningsordning. 

Till avfallsföreshiften hör också bilaga l med definitioner samt bilaga 2, 
sorteringsguicle. 
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Bill 

DEFINITIONER 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare 

Med fastighetsinnehavare menas i detta sammanhang antingen 

- fastighetsägaren eller 
- den som enligt l kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979 :1152) skall anses som 

fastighetsägare 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

Hushållsavfall 

Med hushållsavfallmenas sådant avfall som man regelmässigt får vid nyttjande av 
bostad. Man får det vid permanent - och fritidsbebyggelse men också vid exempelvis 
campingplatser, gästhanmar o dyl. 

Med hushållsavfall jämforligt avfall 

Menas avfall som uppkmmner som en följd av att människor oavsett ändamål och 
verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Det är alltså framförallt 
fråga om restprodukter från olika slag av "mänsldig livsfdring". 

Grundavgift 

Grundavgiften skall täcka kostnader för 
o Drift och underhåll av återvinningscentraler 
o Omhändertagande av farligt avfall, elavfall, restavfall mm 
e Drift och underhåll av trädgårdskomposter 
• Registerhållning 
• Administration 
• Information 
• Kapitalkostnader för ovanstående 

Behandlingsavgift 

Behandlingsavgiften skall täcka kostnader för 
• Sortering/omlastning 
• Transportavgifter 
• Deponiavgifter 
• Avfallsskatt 
• Förbränningsavgifter 
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Hämtningsavgift 

Hämtningsavgiften skall täcka kostnader för 
o Insamling (personal-, drift-, kapital- och administrationskostnader) 

Sophämtningsavgift = Behandlingsavgift + Hämtningsavgift 
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Bil2 

SORTERINGSGUIDE. 

Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller adminish·ativa ändringar införes i 
denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

HUSHÅLLSAVFALL 

Hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll, eller avfall som är 
jämförligt med avfall från hushåll och som uppkmm11er där människor vistas, t ex i 
personalmatsalar, restauranger osv. Hushållsavfallet skall sorteras och materialen 
skall hållas skilda från varandra enligt nedan. 

Avfallsslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 
Köksavfall/hushållsavfall Matbered n ingsavfall, Hämtas var fjmionde dag Skickas till förbränning 

mjuka plastförpackningar eller enligt annan 
samt övrigt brännbmt överenskommelse med 
avfall :fi·ån hushållet som telmiska förvaltningen i 
f'ar plats i sopkärlet Ej enlighet med dessa 
övriga förpackningar och föreskrifter 
tidningar eller annat avfall 
som faller under 
producentansvaret 

Restavfall Ej brännbati hushållsavfall Lämnas vid Deponeras· 
exempelvis porslin, återvinningscenh·al i 
keramik, glas container för ej brännhatt 
Ej förpackningar och restav.fall ·. 
tidningar eller annat avfall I-Iä~ntning kan ä~en 
som faller under . beställas hos tekniska 
producentansvaret förvaltningen. Debitering 

sker enligt gällande taxa. 
Förpaclmingar och Förpacktungar av metall, Lämnas på anvisad plats · Tidningar och 
tidningar färgat och ofärgat glas, vid återvinningsstation förpaclmingar skall 

papper, hårdplast samt sorteras ut enligt 
tidningar förordningar om 

producentansvar 
Farligt avfall Färg, lösningsmedel, Lämnas på anvisad plats Farligt avfall är direkt 

lysrör (t ex lågenergi-· vid återvinningscentral skadligt för människor, 
lampor, solarierör, van liga Ljuspunkter (ej lysrör) kan djur och natur varför det är 
lysrör), glöd lampor, även lämnas till Samlare viktigt att allt farligt avfall 
bekämpningsmedel, lim, tas omhand på ett hälso-
oljr, fotokemikalier, och miljöriktigt sätt. Det 
kvicksilvertermometrar, farliga avfallet hämtas av 
bilbatterier, tryck- Ragu Sells AB för slutligt 
impregnerat trä mm omhändeJiagancle 

Batterier Alla sorters batterier uneler Lämnas i batteriholkar vid Batterier ska tas om hand 
3 kg. Batterier över 3 kg, återvinningsstation, på ett miljöriktigt sätt 
ex bilbatterier hanteras Samlare samt 
som farligt avfall, se ovan. återvinningscentraler 
Produkter med inbyggda Större batterier, t ex 
miljöfarliga batterier kan bilbatterier lämnas vid 
lämnas vid försäljnings- återvit111ingscentral, se 
stället. ovan 
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Avfallsslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 
Brännbart grovavfall Brännbart hushållsavfall Lämnas j container för Skickas till förbränning 

som är för st01t att lägga i brännbmi restavfall på 
. sopkärl et, t ex möbler, återvinningscentral 

mattor, madrasser, stöne Hämtning kan även 
plastleksaker som pulkor beställas hos 
mm renhållningsavdelningen. 

Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Ej brännbart grovavfall Sanitetsporslin, glasrutor, Lämnas i container för ej Deponeras 
isoleringsmaterial, tegel, brännbmt restavfall på 
keramik, gips mm återvinningscentral 

Hämtning kan även 
beställas hos 
renhållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Skrot Blanclat metallskrot, t ex Lämnas i cpntainer för Återvinningsbart 
cyklar shotvid 

återvinningscentral 
Hämtning kan även 
beställas hos 
renhållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Obehandlat trä Rent trä som inte är Lämnas j container för trä Återvinningsbart 
tryckimpregnerat eller på vid återvinningscentral 
annat sätt är obehandlat Hämtning kan även 

beställas hos 
renhållningsav delningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Kyl/fl·ys Lämnas på. anvisad plats 
vid återvinningscentral 
Hämtning kan även 
beställas bos 
renhållningsavclelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa 

Elektriska och T ex hushållsapparater, Lämnas på anvisad plats Elektriska och 
elektroniska produkter IT- och k01nnnmikations- vid återvinningscentral elektroniska proclukter ska 

uh·ustning, belysnings- tas om hand på ett 
utrustning, elektriska och miljöriktigt sätt då de till 
elektroniska verktyg mm viss·a delar irmehåller 

farliga kon1ponenter 
Trädgårdsavfall Ris; grenar, löv, häck- och Lämnas på anvisad plats Kan komposteras hemma 

gräsklipp vid trädgårdskomposter 
Läkemedelsavfall och Stickande/skärande samt Lämnas på apotek. Det 
kasserade kanyler läkemedelsrester som stickande och/eller 

alstras i hemmet skäi·ancle avfallet ska 
lämnas i specialbehållare 
som erhålls på apotek 
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Förord 

Avfall, ett ord med många olika innehåll och som im1ebär olika saker för olika männi
skor: 

Blöjorna i soppåsen under diskbänken, den tömda milkshakemuggen på stan, slampel
lets somjordförbättring på golfbanan, elen trasiga soffan som körs till återvinningscen
tralen, potatisskalen och äppelshutten som läggs i hemkomposten, nagellacksflaskan 
och spilloljan som ska till återvinningscentralen, hundbaj spåsen på promenaden, gräs
klippet i trädgårdskomposten, de tomma kattmatsburkarna som ska till återvilmingsstat
ionen, arbetsmiljön för renhållningsarbetaren på återvilmingscentralen eller för sopbils
föraren . . . 

Oavsett ordets itmebörd kan vi dra slutsatsen att avfall är något som vmje invånare, 
vmj e kommunmedborgare, i princip alla dagligen ko1mner i kontalet med och som där
för är viktigt. Det är viktigt att det finns fungerande system för hantering av avfall. Det 
är av största vilct att människor förstår systemen och använder dem rätt. Rätt hanterat 
kan avfallet bli en resurs och ersätta uttag av ändliga resurser. Fel hanterat kan avfall 
både kosta mycket pengar och förorsaka såvälmiljöproblem som negativa hälsoeffelcter. 
Kunskap och handling måste gå hand 1 hand för att avfallshanteringen ska fungera på ett 
så bra sätt som möjligt. 

Sedan kravet på kommunal avfallsplanering infördes har mycket förändrats när det gäl
ler kommunernas roll. Kommunernas ansvar är i princip begränsat till att gälla hushålls
avfall. Producentansvaret med fler aktörer har inneburit gränsdragningar som allmän
heten ofta ser som oklara. 

Med Avfallsplan 2020 dras rilctlinjerna upp för avfailshanteringen under de kommande 
åren. Mycket kan hända under ticlen och därför finns anhalter på vägen. Uppföljning ska 
göras åtminstone efter 2017. · 

Den övergripande målsättningen med planen är att hantera avfall på bästa sätt för att nå 
ett långsilctigt hållbart hetsloppssamhälle ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv. 

Avfallsplanen har tagits fram av en styrgrupp med politiker och en pro j eldgrupp med 
tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunleclningsförvaltningen. 

28



/ 
) 

,?-

f 

2014-04-15 3(16) 

Inledning 

Syfte 

Syftet med en avfallsplan är att 

• Utgöra ett viktigt strategiskt styrdokument för hela kommunen och därmed öka 
förutsättningarna för att effektivisera utvecklingen av avfallshanteringen 

• Ge ansvariga politiker en helhetsbild över avfallshanteringen med möjlighet att 
påverka den 

e Uppnå avfallsrelaterade nationella miljökvalitetsmål 
Tydliggöra kommunens ambitioner inom avfallsområdet 

e Informera kommuninvånare, företag och andra verksamheter om planerade föränd
ringar 

Vad är en avfa llsplan? 

EU' s medlemsländer ska enligt direktivet för avfall (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 19 noveniber 2008 om avfall och om upphävande av vissa 
direktiv) ha avfallsplaner. Avfallsdirektivet är ett s k ramdirektiv, vilket innebär att det 
är möjligt att anta specialdirelctiv på mmådet. 

Enligt 15 kap 11 § miljöbalken utgör avfallsplanen en del av den kommunala Renhåll
ningsordningen tillsammans med Avfallsföreskrifterna. Dessa lokala föreskrifter är ett 
verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfallet och är en rättslig grund i det dagliga 
arbetet och vid tvister. Renhållningsordningen fastställs av kommunfullmäktige. I vatje . 
kommun ska det finnas en renhållningsordning. · 

Avfallsplanen är ett viktigt strategiskt dokument för hela kommunen. Den ska därfdi' 
utgöra ett tematislct tillägg till kommunens översiktsplan. 

Innehåll 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal 
avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6) ska avfallsplanen inne
hålla bland annat en nulägesheskrivning av avfallsmängeler och hantering av avfall. Pla
nen ska omfatta även det avfall som kommunen inte har ansvar för, som verksamhetsav
fall samt producentansvarsavfalL 

Avfallsplanen ska också innehålla uppgifter om nedlagda cleponier, beskrivning av ge
nomförda samråd och framförallt mål och åtgärder för hur avfallets mängder och farlig
het ska minska. 
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Sanihällsbyggnadsnämnclens utskott 
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Annika Johansson, renhållningschef 
Tun Lux, hållbarhetssamordnare 
Daniel Hagberg, projektledare energi 
Kristina Brovall, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Intem referensgrupp 
Daniel Gustafsson, ekonomichef (kommunledningsförvaltningen) 
Pia Steinbach Mastenstran d, informationschef (kommunleclnil1gsförvaltningen) 
Emilia Johansson, administratör-information (kommunledningsförvaltningen) 
Helen Östman, upphandlare (kommunledningsförvaltningen) 
Jörgen Larsson, Ianclsbygclsutvecklare (kommunledningsförvaltningen) 
Anders Borgehed, näringslivsutvecklare (kommunleclningsförvaltningen) 
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Catarina Cat'lzon, äldreomsorgs- och funktionshinderomsorgschef (socialförvaltningen) 
Mats Ingolf, planeringsledare (barn- och utbildningsförvaltningen) 
Eva Pettersson, kostchef (samhällsbyggnadsförvaltnmgen) 
Bengt Johansson, V A-chef (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Andreas Carlsson, parkfölman (samhällsbyggnaclsförvaltningen) 
Maya Ben-Zur, miljö- och hälsoskyddsinspektör (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Peråke Janen, VD Tingsryclsbostäcler AB 

Extern referensgrupp 
Följande intressenter kan vara av särskilt intresse att samråda med: 

• Länsstyrelsen 
• Regionförbundet Södra Småland 
G Större fastighetsägare 
o Representanter för näringsliv och handel 
• Entreprenörer för avfallshantering 
• Samhällsföreningar 
tt Intresseföreningar, Naturskyddsföreningen m fl 

Enligt milj öbalken 15 kap 13 § ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning 
samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i 
saken. Ilman förslag till avfallsplan antas, ska det ställas ut till gransirning under milist 
fyra veckor. 

Proj ektplan 
Samhällsbyggnaclsnänmden beslutade 2013-02-27, § 38, att uppdra åt förvaltningen att 
utarbeta en ny avfallsplan för Tingsrycls kommun. Nämnelen faststä llde 2012-03-13, § 
40, projektplan för arbetet. 
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Miljömål, planer och strategier 
En avfallsplan ska enligt NFS 2006:6 om innehållet i en kommunal avfallsplan innehål
ler en beskrivning av hur uppställda mål kan bidra till att regionala och nationella mil
jömål nås. 
Bredvid de regionala och nationella miljömålen måste även det lokala miljöarbetet sam
ordnas för att uppnå långsiktiga mål och därmed bidra till en hållbar samhällsutveckl
ing. I följande avsnitt redovisas därför avfallsplanens koppling till både nationella och 
regionala miljökvalitetsmål samt tilllokala miljömål och strategier. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län antog 2013-01 -08 regionala miljömål för länet 
(wvvw.Iansstyrelsen.se) 

Generationsmålet 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål 
och fjorton etappmål (www.miljomal.nu). 
Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på samhällets alla nivåer och lyder 
enligt följande: 

" Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. " 

Särskilt relevant för avfallsplanen är följande inriktningar för att uppnå generationsmå
let 

• Människans hälsa utsätts for minimalnegativ miljöpåverkan samtidigt som mil

jöns positiva inverkan på människans hälsa främjas 

• Kretsloppen är resurseffektiv och så långt som möjligt fi:ia från farliga ämnen 

• En god hushållning sker med naturresurserna 

o Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med mini

mal påverkan på miljön 

., Konsumtionsmönster av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsopro

blem som möjligt 
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Miljökvalitetsmålen 

Av de sexton av Riksdagen antagna miljökvalitetsmål är fjorton mål relevanta för Kro
nobergs län varav tre mål bedöms vara särskilt relevanta för avfallshanteringen. Kom
munens arbete med miljökvalitetsmålen på lokal nivå redovisas i Tingsryd Kommuns 
A1iljöprogram 2013 - 2020. 

Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN· s ramkonvention för 

klimatförändringar stabilisems på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blirfarlig 

Regionala mål 

o År 2050 är Kronobergs län ett plusenergilän. Detta innebär att produktionen av 

förnybar energi överstiger den totala energianvändningen i länet, dvs blir själv

försäljande och kan expOliera förnybar energi 

• 70% av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år 2020 från 

förnybara källor 

• Förnyelsebara fordonsbränslen utgör minst 30% inom vägtransp01ier år 2020 i 
Kronobergs län 

• Kollektivtrafiken i Kronobergs län är fossilbränslefri år 2020 

• Produlction av förnyelsebara fordons bränslen, t. ex biogas, i Kronobergs län ska 

vara minst 30 GWh år 2020 

e Tankställen för förnyelsebara bränslen (utöver E85) fim1s i alla kommuner i 

Kronobergs län 2020 

Lokala mål 

Giftfri miljö 
Förekomste~1 av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halten1a av natur

fdimmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och eko

systemen ärförswnbar. Haltema av naturligt förekommande ämnen är nära bak

grundsnivåerna 
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Regionala mål 

• Slammet från alla kommunala reningsverk i länet ska ha halter av långlivade och 

bioackumulerande kemiska ämnen som ligger på en betryggande marginal (50 

%) under gällande rekommendationer/gränsvärden enligt SFS 1998:944. Detta 

gäller får bly (Pb ), kadmium (Cd), kvicksilver 0-Ig), polyklorerade bifenyler 

(PCB) och nonylfenoler. 

• . Till år 2020 ska l O prioriterade förorenade objekt ha åtgärdats i länet, räknat från 

2007 

Lokala mål 

• 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utfor

mas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas 

Relevanta preciseringar 

3. Infrastruktur får energisystem, transpmier, avfallshantering ocq vatten- och avlopps-. 
fcirsö1jning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokali
sering och utformning av infrastrukturen är anpassad ti11 mäm1iskors behov, för att 
minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är 
tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet 
9. Användningen av energi, mark, vatten och andra natunesurser sker på ett effektivt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara 
energikällor används 
lO. Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda får konsumentema 
och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i 
så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö 
mm uneras 

Etappmål 

Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vidtas 
så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även 
energi tas tillvara senast 2018 
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Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn 

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall im1ebär att insatser ska vidtas så att förbe
redandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke
farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast 2020 

Regionala mål 

e Allt matavfall från hushåll och verksamheter samlas in och rötas till biogas år 

2020 

Lokala mål 

Nationell avfallsplan 

I enlighet med EU's avfallsdirektiv antog i maj 2012 Naturvårdsverket Sveriges avfalls
plan 2012-2017 "Från avfallshantering till resurshushållning". Planen ska fungera som 
ett komplement till miljöbalken och annan avfallslagstiftning samt bidra till att nå rele
vanta mål inommilj ömålssystemet. 
Planen anger ett antal prioriterade områden där insatsei· behövs och de-områden som har 
mest anknytning till det kommunala renhållningsansvaret är: 

• hushållens avfall 

• resurshushållning i livsmedelskedjan 

Att dessa områden tillhör de prioriterade beror på att det i hushållens avfall firms flera 
av de avfallstyper som under sin livscykel ger störst klimatpåverkan: mat-, el- och tex
tilavfall. 

Nationellt program 

Naturvårdsverket har tagit fram ett program för att förebygga avfall: "Avfallsförebyg

gande programmet. Giftfritt och resurseffektivt samhälle 2014-2017''. 
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Kommunala planer och strategier 

Vision 2030 
Konimunfullmäktige har år 20 l O antagit en vision för hur kommunen ska se ut år 2030. 
Vision 2030 är uppdelad i fem huvudmålområden; Boende--:- Inflyttning, Näringsliv, 
Irifrastruktur, Föreningsliv -Kultur och Kompetens. 
Följ ande avsnitt ur målområdet Boende- Inflyttning anses vara särskilt relevant för av
fallsplanen. 

År 2030 

Cl Har kommunen en levande lanelsbygd med en god kommunal och kommersiell 

grundservice i all a konunundelar. Lanelsbygd och tätorter utvecklas i samspel 

• Präglas den kommunala servicen av medborgaren i fokus. Kmmnunens värde

grund med ledorden respekt, öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang ge

nomsyrar hela verksamheten 

• Är kommunen ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. I Tings

ryds konunun mår både miljön och människan bra 

Hållbarhetsstrategi 
För att uppnå Vision 2030 genom en hållbar utveckling har Tingsryd kommuns Håll
barhetsstrategi - Vägen mot vår Vision 2030 antagits 2 012. Stra:tegin är ett långsiktigt 
och vägledande dokument som följer Vision 2030's strulettir med de feni huvudmålom
rådena. 

Nedan redovisas strategier med koppling till avfallsplanen 

Boende - Inflyttning 
• Verka för en god ochjämlik tillgång tilllokal kommunal och kommersiell service 

• Medborgarnas inflytande och delaktighet gällande kommunens utveckling stärks 

Näringsliv 

• Näringslivsfrågor genomsyrar kommunens hela verksamhetsområde och samarbetet 

inom näringslivet stärks 

Infrastruktur 

• Utbyggnaden av en infrastruktur för produldion och användning av förnybar energi 

gynnas 

e En genomtänkt och långsiktig hållbar avfallshantering både för kommunens verksamhet 

och näringslivet samt privata hushåll säkerställs 
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Energi- och klimatstrategi 

Kommunfullmäktige har 2011 antagit en energi- och klimatstrategi med mål för år 2014 
och 2020 inom fastighets- och transportseldorn. Målen och åtgärden med särskilt rele
vans för avfallshanteringen är följande: 

Mål och åtgärdsstrategi för transpatier 

Mål 2014: l 0% förnybar energi av elen totalt förbrukade energin 

Mål2020: 75% förnybar energi av elen totalt förbrukade energin 

Åtgärd: I samverkan eller egen regi producera biogas av biologiskt hushållsavfall och 
avloppsslam 

Översiktsplan 

Följande mål och åtgärdförslag är redovisade i kommunens översiktsplan (antagen av 
kommunfullmäldige 2006-06-29, laga kraft 2007-02-08): 

Mål 

• Att avfallshanteringen skall bedrivas på ett kostnaclseffekfivt och miljÖriktigt sätt 

' enligt gällande myndighetstillstånd 

• Att ha en långsiktig planering 

Förslag till åtgärder 

e Uppdatering av kommunens avfallsplan 

• Revidering av renhållningsordningen 

v Att utveckla samarbetet i avfallsfrågor med övriga kommuner i regionen 

e Att verka för att minska avfallsmängelerna 

• Att utreda trädgårdskomposternas framtid 

o Att utreda och förbereda en avveckling av deponin i Elsemåla 

8 Att informera om avfallshantering 

!v 
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Avfallsplan och föreskrifter 

Nu gällande avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 1994-01-27. Föreskrifter är an
tagna av kommunfullmäktige 2010-09-30. Föreskrifterna har uppdaterats i samband 
med framtagandet av denna avfallsplan. Detta är till största delen redaktionella ändring
ar på grund av organisationsförändring som trädde i haft 2011-07-0 l. 

När kommunen ska anta nytt system för avfallshantering, sortering av matavfall mm, 
kommer föreskriftema att revideras. 

Miljöprogram för Tingsryds kommun 

Kommunfullmäktige ai1tcig miljöprogram för Tingsryds kommun 2005-12-15. Arbete med att ta 

fram ett nytt milj ö program utifrån reviderade nationella och regionala mål pågår. 
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Mål och handlingsplaner för avfallshanteringen i Tingsryds kom
mun 

Här redovisas målen i föreliggande avfallsplan. strukturen utgår från EU's avfallshie

rarki, den s k "avfallstrappan". 

I korthet kan man säga att vi idag är bra på att förbränna avfallet och ganska bra på att 

återvinna förpackningar och energi. Nu ska vi emellertid "gå högre" upp i avfallstrap

pan och fokusera på att minimera/förebygga avfall samt återanvändning och återbruk. 

Återvinningshanteringen behöver utvecldas och förbättras i kommunen. 

Förutom nedanstående målområden har Tingsryds kommun följande målsätt

ningar: 

12(16) 

• Avfallsplan, avfallsföreskrifter, rutiner och sorteringsmöjligheter ska präglas av 

tydlighet och enkelhet 

• En populärversion av avfallsplanen ska tas fram 

• Information om avfallshantering i Tingsryds kommun ska, när avfallsplanen är 

antagen och vunnit laga kraft, översättas till tyska och engelska 

• Information till verksamhetsutövare genomförs kontinuerligt i syfte att under

lätta och förbättra deras avfallshantering 

• Samverkan/samarbete på avfallsområdet med andra kommuner/län eller organi

sationer ska utredas 

Tingsryds kommun fokuserar därför på fyra målområden : 

l) 

2) 

3) 

4) 

Minimera l förebygga avfall . 

Öka återanvändningenlåterbruk av befintliga resurser 

Förbättra och öka återvinningen av material 

Säkra hanteringen av farligt avfall 
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Målområde 1 - Minimera l förebygga avfall 

"Det man inte skaffar, behöver man inte slänga" 

strategi: 

Hushåll och verksamheter bidrar till att minimera l förebygga avfallsmängderna genom 

att konsumera medvetet och hushålla med resurser. 

Resultatmål: 

MI k· 2020 ska alla anställda på kommunala förvaltningar och bolag ha utbil

dats i avfallshantering samt att minimera och förebygga avfall 

M2 År 2017 ska 50% av pedagogisk personal i skolor och förskolor har utbil

dats i avfallshantering samt att minimera och förebygga avfall. Kunskapen 

ska foras vidare till elever i verksamheterna. 

M3. Mängden hushållsavfall ska år 2020 inte över~tiga 400 kg/i1mevånare, dvs 

90% av 2012 års nivå. 

Målområde 2- Öka återanvändningenf återbruk av befintliga resurser 

"Det som är skräp för en, är ett fynd för en annan" 

För att spara värdefulla resurser borde allt mer avfall återanvändas . Återanvändning ska 

stimuleras genom nyttjande av ny teknik och samarbete med organisationer. System för 

att återanvända varor och produkter ska vara lättillgängliga. 

strategi : 

Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras 

Resultatmål: 

ÅAl. Senast år 2017 ska det på Elsemåla återvinningscentral finnas möjlighet att 

lämna fungerande saker i en enklare typ av återbruksstation, t ex contai-
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ner. Senast år 2020 ska, om möjligt, finnas en bemannad återbruksstation 

på Elsemåla återvinningscentraL 

ÅA2. 

ÅA3. 

ÅA4. 

Att till år 2017 utreda bästa möjliga alternativ för framtida avsättning av 

avloppsslammet ur ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt perspektiv. 

År 2017 ska hantering av schaktmassor och liknande vara kmilagd genom 

förfrågan hos lokala entreprenörer om behov och mängder gällande lokalt 

omhändertagande och återanvändning samt förbättringsåtgärder före

slagna. 

År 2017 ska andelen återanvändbara/återbrukbara delar av hushållens 

grovsopor (brännbar rest) ha minskat. 

Målområde 3 -Förbättra och öka återvinningen av material 

"Det man återvinner behöver man inte utvinna" 

Miljöbelastningen blir mindre om avfallet sorteras rätt. Vi är idag ganska bra på att 

återvimm, men allt från kunskapsnivåer, tillgänglighet till återvinningsmöj ligheter mm 

behöver utvecklas och förbättras. 

strategi: 

Det ska vara lätt för hushåll och verksamheter att smiera sitt avfall på rätt sätt 

Resultatmål: 

Å VI. Senast år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall i kommunens tä

tOlier finnas. 

Å V2. Senast år 2017 ska möjligheten till insamling av förpackningar förbättras 

för medborgarna och finnas i kommunens regi. Antalet insamlingsplatser 

ska öka till år 20 17. 

Å V3. Senast år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall fi·ån kommunens 

storkök finnas. 

Å V 4. År 2017 ska kommunala förvaltningar och bolag ha s01iering i alla för

packningsfraktioner och farligt avfall. Det ska finnas ett kommungemen

samt system för hämtning av s01ierat avfall. 

Å V5. År 2016 ska avfall från offentliga platser sorteras i tre fraktioner- glas, 

metall och brännbart 

Å V6. År 2016 finns ett fungerande system för omhänderlagande av trädgårds

och parkavfalL 
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Målområde 4 - säkerställa hanteringen av farligt avfall 

"Alla kemikalier och allt som rör sig, lyser eller låter 

innehåller gifter som till återvinning måste lämnas åter" 

strategi: 

Hushåll och verksamheter ska hantera sitt farliga avfall på rätt sätt. Farligt avfall ska 

inte finnas blandat med annat a·\rfalL 

Resultatmål: 

FAl. År 2017 ska minst 90% av hushållen ha kunskap oni vad som är farligt 

avfall och var det ska länu1as. 

F A2 . År 2020 ska minst 50% av icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verk

samheter, som klassas som miljöfarlig verksamhet, ha haft tillsyn på sin 

hantering av farligt avfall 

FA3. År 2020 ska hÖgst 0,1% av kärlavfallet-vara farligt avfalL 

Exempel på farligt avfall: Bekämpningsmedel, fårg, kemikalier, lösningsmedel, olja, 
tryckimpregnerat virke och asbest. 

15(16) 
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Uppföljning och revidering 

Uppföljning av avfallsplanens målsättningar, strategier och resultatmål är en viktig fak
tor fcir att målen ska nås. Genom uppföljningen konstateras om de utförda åtgärderna 
ger ett tillräckligt bra resultat eller om ytterligare resurser behöver sättas in för att nå 
målen. Uppföljningen av avfallsplanen kommer att samordnas av samhällsbyggnadsför
valtningen. 

Avfallsplanen gäller från 2014-06-01 till och med 2020 och ska dänned ses över eller 
om behov finns ändras under 2018. En omfattande uppföljning av resultatmålen görs 
2017. En slutuppföljning sker vid planperiodens slut. 

De lokala föreskriftema om avfallshantering ska revideras vid behov. Enligt A vfallsför
ordningen (2011 :927) 80§ ska avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och uppelateras 
vid behov. 

Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut om de inte är av begränsad omfattning, exem
pelvis att de berör ett mindre antal fastighetsägare eller am1ars är av begränsad omfatt
ning enligt 15 kap . 15 § Miljöbalken, dock ska även ändringar av begränsad omfattning 
fastställas av kommunfullmäktige. 

Revideringar av rent faktabeskrivande delar i avfallsplanens bilagor kan göras utan nå- · 
got beslut från kommunfullmäldige. 

Avslutning 

Avfallsplanen är ett av kommunens strategiska s(yrclokument och besluten som tas i 
avfallsplanen kommer att påverka så gott som alla innevånare i Tingsryds kommun 
vmje dag. Avfallsplanen drar upp rilctlinjer och målbilder för avfallsarbetet 2014-2020. 
För att uppfylla alla mål kommer det att krävas investeringar, arbete, engagemang och 
viUa, både hos de som arbetar i Tingsrycls konumms förvalti1ingar och bolag, men även 
av alla oss kommuninnevånare och människor för att nå planens övergripande syfte, ett 
långsilctigt hållbmt samhälle. 
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Renhållningsordning 
Samråd 

Samhällsbyggnadsnämnden 

. 2014-04-14 

Denna renhållningsordning består av avfallsplan och avfallsföreskrifter. 
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Kommunens invånarantal har sjunkit de senaste åren och är per 2012-12-31 12 141 st. Antalet 

hushåll i kommunen är fördelat enligt följande (uppgift tagen :fi:ån SCB 2012): 

Småhus: 4 521 

Lägenheter i flerbostadshus: l 722 

Fritidshus: l 167 

Tillverlmingsindustrin är den största näringsgrenen tätt följd av vård-, omsorg- och 

servicenäringarna. Jord- och skogsbruksnäringarna har också en stor roll inom näringslivet, 

liksom även turism- och campingföretag. 

Näringslivet präglas främst av företag med relativt få anställda. Vissa mier är dominerade av 

en industri t ex Konga Bruk i Konga och sågverket i Linneryd. Övriga mier har en stöne 

differentiering av verksamheterna . 

. Organisation 

A vfallshanterii1gen inom kommunen regleras genom den av kommunfullmäldige antagna 

renhållningsordningen. Samhällsbyggnadsnämnelen är ansvarig nämnd för avfallshanteringen 

i kommunen. Ansvarig förvaltning är Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Avfallshanteringen i Tingsryds kommun beståravfyra huvuddelar : 

Insamling 

Behandling 

Återvinning 

Tömning av enskilda slambrunnar 

Samråd och miljöbedömning 

Nuvarande renhållningsordning beslutades av kommunfullmäldige 20 l 0-09-30 och trädde 

ikraft 20 l 0-11-0 l. 
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Mdjöbedömning av planer och program enligt miljöbalken 

Planens eventuella "betydande miljöpåverkan" värderas i en miljöbedömning (bilaga 7). 

Grunden för hela avfallsplanen är att skapa en förutsättning för en bäth·e miljö och hållbart 

resursuh1yttjande vilket gör att nollvisionen innebär ett sämre alternativ ur miljösynpunkt. 

Kostnader och finansiering 

Renhållningsverksamheten är helt separerad från elen skattefinansierade verksamheten och 

kostnaderna finansieras fullt ut av taxekollektivets avgifter. För att finansiera elen framtida 

återställningen av deponeringsanläggningen i Elsemåla, har det fram till och mecl2008-12-31 

fonderats ca 13 miljoner SEK. I och med att deponiclelen är stängel avsätts inga ytterligare 

medel. 

Det ekonomiska utfallet i för år 2012 gav följande resultat: 

Intäkter 15,4 tkr 

Kostnader 15,4 tkr 

Kostnadstäckning l 00 % avgifter 

Avfa llsmängder 

Under år 2012 har följande mängder (ton) mottagits: 

Avfallsslag Mängder Kommentar 

Kärl- och säckavfall 3 300 förbränning 

Grovavfall brännbart 616 inlcl trädgårdsavfall, förbränning 

Deponirest 97 deponi 

Matavfall Ingen separat insamling 

Latrin 4,5 
Reningsverk uppkommet slam fr reningsverk 
komposteras 

Slam 2 510 
, 

Farligt avfall 62 inkl tryckimpregnerat virke 

El-avfall 243 Inkl kyl/frys/vitvaror/batterier osv 
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Insamling av hushållsavfall sker i egen regi vid ca. 6 500 hämtningsställen. För detta ändamål 

finns l st. sidlastande och l st. baklastande sopbil. Avfallet uppsamlas i returkärl av plast. 

Insamling sker i huvudsak vid fastigheten varannan vecka. Flerfamiljsfastigheter, institutioner 

och verksamhetsutövare har möjlighet att få hämtning med tätare intervall. Vid 

fritidsfastigheter hämtas htishållsavfallet varannan vecka under perioden maj - september. 

Områdeshämtning i gemensamma kärl finns i K varnamåla. Containerhämtning av ca. 25 st. 

containrar för hushållsavfall utförs på entreprenad. 

Någon saltering av hushållsavfall i komposterbar och brännbar fi·aktion förekommer inte 

inom kommunen. Allt avfall som hämtas vid hushållen, ca 3 000 ton, går till 

förbränningsanläggning utanför kommunen. 

Hushållens grovsopor, farliga avfall och återvinningsbara avfall skall enligt gällande . 

renhållningsordning vara utsorterade från övrigt hushållsavfall och lämnas på 

återvinningscentraler. Grovsopor, kyl- och fi-ysmöbler hämtas på beställning mot extra 

ersättning. Grovsopor sorteras i en brännbar och en ej brännbar fraktion, elen brännbara 

fraktionen, ca 800 ton, skickas till förbränningsanläggning utanför kommunen medan det ej 

brännbara transporteras till deponi i am1an kommun. Farligt avfalllämnas för närvarande till 

Ragn-Sells AB för borttransport och omhändertagande. Kyl- och frysmöbler lämnas till El

kretsens entreprenör för borttransport och omhände1iagande. Det återvilmingsbara avfallet 

återanvänds inom cleponin eller lämnas till olika aktörer på marimaden för återvinning. 

För material eller proclukter som omfattas av producentansvar gäller att dessa skall vara 

utsmterade från övrigt hushållsavfall och länmas på återvinningsstationer. Dessa proclukter 

transporteras och omhändertas av de olika materialbolagens entreprenörer. 

Slamtömning av ca. 2 800 enskilda avloppsanläggningar utförs av entreprenör. Slamtömning 

utförs en gång/år. Fastighetsägare har rätt att få slamtömning vmtannat år under vissa 

förutsättningar. Detta regleras i kommunens renhållningsordning. Slammet transpolieras till 

avloppsreningsverket i Tingsryd för avvattning. 

Latrintömning sker i egen regi vid ca 30 hämtningsställen. Fr.o.m. 2007 har kommunen avtal 

ang mobil latrintömningsmaskin för omhÄndertagande av latrinet. 
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Trädgårdsavfa ll 

Detta avfall skall i första hand komposteras på den egna fastigheten, om detta kan ske utan 

olägenhet för omgivningen. Fastighetsägare som ej har möjlighet att kompostera sitt 

trädgårdsavfall kan länmadetta på två sk. trädgårdskomposter (Ryd och Väckelsång). Dessa 

är obemmmade. Det finns även möjlighet att lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen i 

Elsemåla. 

Förutom ovan nämnda trädgårdskomposter finns i nuläget fyra anläggningar (Konga, Urshult, 

Lim1eryd samt Rävemåla) som sköts av ideella föreningar. 

Totalt får vi in ca l 200 ton trädgårdsavfall per år. 

Taxor 

Avfallshanteringen finansieras helt med avgifter enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Avfall som kommunerna inte ansvarar för· 

Avfa ll med producentansvar 

Kommunen ansvarar inte för hushållens avfall med producentansvar. Fastighetsnära 

insamling av tidningar och förpackningar förekommer i nuläget inte i kommunen. 

Fastighetsägarna är hänvisade till återvi1mingsstationer (Å VS) i anslutning till tätorterna och 

kommunens fyra återvinningscentraler (Å V C). För insamlingsmålen av förpackningar, se 

annan del av avfallsplanen. 

Utöver producentansvaret för förpaclmingar sträcker detta sig även till däck, blybatterier 

tyngre än 3 kg, bilar, elavfall, ensilageplast och läkemedel. 

Svensk blybatteriinsamling uppger på sin hemsida att enligt deras berälmingar har l 00 % av 

de blybatterier som omfattas av producentansvaret samlats in. 

Enligt Däckåtervinning AB, SDAB, som är däckbranschens svar på förordningen om 

producentansvar för däck (1994: 1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och 

återvinningen av alla uttjänta däck, insamlas i nuläget så gott som l 00 %av alla uttjänta 

bildäck i Sverige. SDAB åtar sig dock inte ansvaret för bildäck som haft ett annat 

användningsområde än däck, tex sprängmattor och gamla gungor. 
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Sedan 1 juni 2007 omfattar producentansvaret alla bilar enligt en ny förordning (SFS 

2007: 185). Det irmebär att tillverkaren eller den som fort in en bil i Sverige är skyldig att ta 

emot den gratis (om bilen inte salmar väsentliga delar såsom motor, växellåda och 

katalysator) och att se till att material och komponenter från bilen återanvänds, återvinns eller 

tas om hand på något annat miljömässigt godtagbati sätt. Producenterna ansvarar också för att 

tillsammans med landets kommuner tillhandahålla information om var fordon kan lämnas till 

skrotning. I Kronobergs län skrotades 2012 ca 4500 bilar. Sedan 2009 har antalet skrotade 

bilar per år ökat. Nuvarande mål är att 85 procent av skrotbilarna ska återvim1as. År 2015 höjs 

nivån till 9 5 procent. 

Elavfall i form av hemelektronik kan lämnas kostnadsfritt av på Å VC. Ny statistik från El

I<J:etsens återvinningssystem visar att svenskarna fått ett nytt återvitmingsbeteende under 

2012. Kylskåp och TV-apparater är fortfarande vanliga men nu återvinns också allt fler små 

och medelstora hushållsapparater, lampor och batterier. Elektronikåtervitming engagerar och 

uneler 2012 samlade Sverige in drygt 14 7 684 ton. Det motsvarar 15,47 kg/invånare, att 

jämföra med EU:s direktiv på 4 kg/invånare. 

Svensk Ensilageplast Retur är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och 

återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. SvepRetur som ansvarar för 

insamlingen har som mål att 70 % av lantbrukens använda plast skall samlas in. A v den 

insamlade plasten skall minst 3 O % gå till materialåtervinning, dvs gå tillbaka till 

produktionen för att bli nya produkter. Resten går till energiutvinning vilket innebär 

förbränning där energin tas tillvara i form av värme och el. 

Utgånget och överblivet läkemedel återlämnas på apoteket. Producentansvaret för läkemedel 

omfattas dock inte av farligt avfall, vilket betyder att kommunerna ansvarar för att 

borttranspmiera och bortskaffa visa läkemedel som utgör farligt avfall och som kommer från 

hushåll. I dagsläget är det cytostatika och cytotoxiska läkemedel som utgör farligt avfall. 

Under 2012 samlades följande mängder in per person i Tingsryds kommun enligt statistik från 

FTIAB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen): 

Glas 25,95 kg 

Metall 2,13 kg 

Plast 4,3 1 kg 

Tidningar 29,55 kg 

Pappersförp 13,19 kg 
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N ulägesbeskrivning 6(7) 

Verksamhetsavfall 

Farligt avfall 

Fram till 2007 utnyttjade kmmnunen sin möjlighet till utökat ansvar för omhände1iagande av 

verksamhetemas farliga avfall. Allt farligt avfall omhändertogs av det kommunägda bolaget 

lVJF A Sydost AB. Då fanns samlad statistik över mängden insamlat farligt avfall på 

kmmmumivå. Enligt statistik från MF A från 2005 samlades 508 ton farligt avfall in fi:ån 

privata och kommunala verksamheter i Tingsryds kommun under det året. I det statistiska 

materialet finns dock b~n·a ca 60 företag med, förutom kommunens verksamheter. Då antalet 

företag som kan tänkas producera farligt avfall är betydligt större än så, finns med största 

sannolikhet ett stmi mörke1ial även i de1ma statistik. 

När möjligheten till utökat ansvar togs bort försvann/minskade kommunens n:iöjlighet att :fa 
fram aktuella siffror på det farliga avfallet från verksamheter. Därför finns idag ingen 

tillgänglig statistik över dessa avfallsflöden. Att få fram aktuella siffror på de mängder farligt 

avfall från verksamheter som hanteras inom kommunen är i nuläget svå1i, då 

verksamhetsutövaren fritt kan välja aktör för hämtning av avfall. Ett antal mindre företag som 

jordbruk, fi:isersalonger, lllill kan också antas själva transpOliera sitt farliga avfall till Å ve 
och där lämna det som privatpersoner. 

Avfall jämförligt med hushållsavfall 

I nuläget häintar kommunerna verksamhetsavfall som är av smnma kai·aldär som 

hushållsavfall, s k jämförligt avfall, t.ex. avfall från fikarum på industrier och andra företag 

samt inom olika omsorgsverksamheter. I utredningen "Mot det hållbara samhället

resurseffektiv avfallshantering" (SOU 2012:56), sompresenterades hösten 2012, är det ännu 

oklart om leonummen i framtiden har möjlighet att ta på sig ansvaret för verksamhetsavfall 

med smmna karaktär som hushållsavfall. I Tingsryds kommun motsvarar hämtningen av 

verksamheters jämfcirliga avfall ca 50 %av totala mängelen insamlat hushållsavfall. 

Övrigt verksamhetsavfall 

För andra typer av verksamhetsavfall än farligt avfall och med hushållsavfall jämförbmi avfall 

finns ingen översiktlig statistik. Då varje företag fritt kan välja entreprenör för att ta hand om 

verksamhetsavfallet krävs stora resurser med tex enkätundersökningar för att göra en 

kartläggning av mängelen avfall som uppkommer inom olika verksamheter i kommunen. 
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N ulägesbeskrivning 7(7) 

I Tingsryds kommun fanns i oktober 2012 1707 aktiva företag 

Jordbruk, skogsbruk 753 

Handel 166 

Tillverlming 132 

Byggverksamhet 120 

Juridik och ekonomi 70 

Annan serviceverksamhet 65 

Fastighetsverksamhet 52 

Kultur, nöje och fritid 47 

Transp01i och magasinering 41 

Hotell och restaurang 37 

Vård och omsorg 32 

Övriga verksamheter 160 

Metall- och plastindustri är de dominerande verksamheterna inom tillverkningsindustrin vad 

gäller antalet anställda. Andra stora verksamhetsområden i kommunen är träindustri och 
handel. 

50



Bilaga 2 

Organisation och ansvar 1 (2) 

I dagens system delas ansvaret för avfallshanteringen mellan olika aktörer i samhället 

till följd av reglerande lagstiftning. I Tingsryd är ansvaret delat enligt följande: 

Kommunfullmäktige 

• Fastställer den kommunala renhållningsordningen med föreskrifter och 

avfallsplan 

., Beslutar om renhållningstaxan 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnä1m1den har det lagstadgade ansvaret för avfallshanteringen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen är verkställande organ. 

Samhällsbyggnadsnämnelen ansvarar för tillsyn av efterlevnaden av 

renhållningsordningen enligt 15 kap miljöbalken (SFS 1998:808) och 

avfallsförordningen (SFS 2011 :927). Denna nämnd svarar också för medgivande av 

undantag från renhållningsordningens föreskrifter. 

Jävsnämnden 

Jävsnämnden ansvarar för och fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning 

gentemot kommunens egna verksamheter och objekt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, är verkställande 

organ. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning 

o Samlar in/tar emot hushållsavfall inklusive det farliga avfallet och ser till så 

att det omhände1tas på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagstiftning. 

• Informerar om insamling och so1tering av hushållsavfall samt avfall med 
producentansvar 

• Planerar avseende avfallsfrågor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning 

e Bygg- och miUöavclelningen utför tillsyn enligt 26 kap miljöbalken och 

miljötillsynsförordningen. 

51



Organisation och ansvar 2(2) 

Verksamhetsutövare, t ex industrier, restauranger 

e Ansvarar för att det avfall som uppkommer i den egna verksamheten vid t ex 

tillverkning och försäljning omhändetias på ett miljöriktigt sätt enligt 

gällande lagstiftning. 

Förpackningsproducenterna 

o Ansvarar för att samla in, forsla bort och återvinna produkter som omfattas av 

förordningarna om producentansvar såsom förpaclmingar, tidningar, elavfall, 

bilar och däck. 

Fastighetsägare 

• Ansvarar för att deri eller de som bor i eller är verksam i fastigheten är 

informerade om gällande regler för avfallshanteringen. 

• Ska tillhandahålla utrymmen och ge förutsättningar för en bra 

avfallshantering. 

Konsumenter, dvs du och jag 

., Ansvarar för att sortera och hantera sitt avfall enligt gällande system. 
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Avfallsanläggningar Bilaga 3 1(6) 

Elsen1åla avfallsanläggning med tillhörande 
återvinningscentral 

Kommunen har en central avfallsanläggning för mottagning och sortering av hushållsavfall. 

Anläggningen tar enbart emot avfall från Tingsryds kommun. 

Anläggningen togs i drift 1972, första fastigheten fylldes ut t.o.m. 1988. Fr.o.m. 1989 

utökades området och indelades i tre etapper. Deponering har vid avslutningen av d~ponin 
2008-12-31 enelast skett på etapp l. (se kartbild) . 

Vid deponin tas bl.a. följande emot: 

Avfallsslag 

Hushållssopor 

Brännbara grovsopor 

Ej brännbara grovsopor 

Asbestavfall 

Bygg-/rivningsavfall 

Kommunalt avloppsslam 

Trä, ej impregnerat 

Metallskrot 

Anläggningsdata 
Fastighet 

Yta 

Deponeringsyta 

Bemanning 

Omhändertagande 

Transporteras till förbränning 

Deponeras på am1an cleponi eller används som 

konstruktionsmaterial beroende på fraktion 

Deponeras på annan deponi 

Enelast sorterat, skickas vidare till återvinning 

Komposteras och används inom området 

Flisas och lämnas till förbränning 

Säljs vidare till återvinning 

E lserås l :7 

Totalt ca 54 ha, varav ca 13 ha är utnyttjade 

Ca 7 ha 

3 personer 
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Avfallsanläggningar 2(6) 

Tillsynsansvar 

Verksamhetskod 

Tillstånd 

Länsstyrelsen 

90.50B, 90.40C, 90.80C, 90.110C 

Mottagning, mellanlagring och sortering av högst 
10 000 ton icke-farligt avfall per år 
Mottagning och mellanlagring av högst l 000 ton 
farligt avfall per år. Högst l 00 ton farligt avfall får 
lagras samtidigt. 
Innefattar drift av ny återvinningscentral med 
tillhörande dagvattendamm, hantering av 
asfaltsmassor samt drift av befintlig 
avfallsanläggning 

Nya återvinningscentralen i Elsemåla 

Följande kan lämnas: 

• Grovavfall (brännbmi och ej brännbmi) 
• Metallskrot 
• Kyl/frys 
• Elektronikskrot All elektronisk utrustning inkllysrör och glödlampor 
• Trä, behandlat, obehandlat och tryckimpregnerat, sorteras var för sig 
• Batterier, både småbatterier och bil- och traktorbatterier 
• Farligt avfall (t. ex olja, fårg, bekämpningsmedel, lösi1ingsmedel .mm} 

• Trädgårdsavfall 

• Samtliga förpaclmingsfraktioner 

Öppettider: 

Måndag, onsdag, fredag kl12.30 -15.30 

Tisdag, torsdag kl 08.00-19.00 

Lördag kl 09.00-14.00 

Miljöpåverkan av avfallsanläggningen ink!. f. d. deponi 

Anläggningen påverkar elen omgivande miljön främst ur aspektema luft, vatten, landskaps

förändring och hygien. Milj öpåverkan och metoder för att begränsa clerma beskrivs här. 

Luftpåverkan sker genom illaluktande ämnen, metangas och freoner. Metangas bildas vid 

syrefri nedbrytning av organiskt material. Metangas anses vara en allvarlig s.k. växthusgas. 

Freoner bryter ner ozonskildet samt påskyndar växthuseffekten. 
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Avfallsan lägg n i ng ar 3(6) 

Vid deponering av avfall sker vid rötning och förmultning en bildning av deponigas. 

Deponigas består av illaluktande svavelföreningar, metangas och koldioxid. Anläggningens 

avskilda läge och ständiga täckning av schaktmassor och komposterad slam/bark gör att 
besvären av illaluktande ämnen är mycket små. 

Deponigas kan användas för energiproduktion (ta tillvara energin i metangasen via 

förbränning) , eller bara facklas bort för att reducera metangasutsläppen från deponin. Något 

omhändertagande av deponigas sker dock inte vid Elsemåla. Det beror på att elen f.d. deponin 

är så liten och flack/platt, att det anses ekonomiskt olönsamt att investera i utrustning för 

omhändertagande av deponigas. Länsstyrelsen har kontaldats i frågan uneler hösten 200 l, och 

de anser inte att det är befogat att ta hand om metangasen från Elsemåla. 

Eventuellt läckage av freoner från lcyl/:5.-ys som mellanlagras på anläggningen kan inte 

begränsas med dagens telffiile Kyl/frys etc. innehållande freoner sänds iväg för återvinning av 

freon. 

Regn- och smältvatten som uppstår inom deponin tränger igenom det depmi.erade avfallet i 

deponin och förorenas av avfallet. För att minska detta är deponin utformad så att en stor del 

av vattnet rinner av på ytan av deponins sluttäckta delar. Avfallsanläggningen är omgiven av 

lakvattendiken. Vattnet samlas upp i en bassäng och pumpas sedan till Tingsryds 

avloppsreningsverk för behandling därefter till recipienten sjön Tilcen. 

Lakvattnet kontrolleras enligt ett av länsstyrelsen fastställt kontrollprogram. Bl a analyseras 
lakvattnet med avseende på pH, ledningsförmåga, syreförbrukande ämnen, klorider och 
närsalter. Dessutom analyseras tungmetaller, cyanid och olja. Utanfår lakvattendiket är 
området försett med ett ytvattendike vars vatten leds vidare till recipienten Råsasjön. Även 
detta vatten provtas med avseende på pH, ledningsförmåga och syreförbrukande ämnen. 
Grundvattnet provtas i tre punlder nmt om deponin. Analyser utförs med avseende på pH, 
ledningsförmåga och syreförbrukande ämnen. 

Ursprunglig markyta på deponeringsmmåcl et var ca 145 meter över havet. Slutlig maxhöjd är 

ca 158 meter över havet. Det t idigare cleponiområdet ska täckas med materiallämpligt för 

vegetation och beskogas för att "bli ett" med omgivande skogsmark i enlighet med gällande 

föreskrifter. 

j-l ) 
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Avfallsanläggningar 4(6) 

Hygieniska problem består främst av skadedjur och sopor som kan spridas till omgivningama. 

Vid avfallsanläggningen utförs skadedjursbekämpning med råttgift. 

Övriga anläggningar 

A tervinningscen fra ler 

Anläggningsdata 
Fastighet 

Tillsynsansvar 
Verksamhetskod 

Anläggningsdata 
Fastighet 

Tillsynsansvar 
Verksamhetskod 

Anläggningsdata 
Fastighet 

Tillsynsansvar 
Verksamhetskod 

Återvinningscentral Ryd, Östergatan 
del av Rydl:l46 

Jävsnämnden Tingsryd 
90.60 

Återvinningscentral Väckelsång, Ramvägen 
del av Väckelsång 9:62 

Jävsnämnden Tingsryd 
90.60 

Återvinningscentral Rävemåla, Bangatan 
del av Rävemåla l :54 

Jävsnämnden Tingsryd 
90.60 

Återvinningscentralerna är bemannade och öppna på följande tider: 

Ryd lördagar kl. 09 - 12 (maj -aug kl 09-13) 

torsdagar (april-sept) kl. 17 - 19 

V äckelsång lördagar kl. 09 - 12 (maj-aug kl 09-13) 

torselagar (april - sept.) kl. 17 - 19 

Rävemåla lördagar kl. 09- 12 (maj-aug kl 08.30-12.30) 

torselagar (april - sept.) kl. l 7 - 19 
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Avfallsanläggningar 
Återvinningscentralema är bemannade med vuxna fi·ån några av kommunens 

idrottsforeningar. 

Vid återvinningscentralerna kan följande lämnas: 

Avfallsslag. 
• Grovavfall (brännbart och ej brännbmt) 
• Metallskrot 
• Kyl/fi·ys 
• Elektronikskrot All elektronisk utrustning inkl lysrör och glödlampor 
• Trä, behandlat, obehandlat och tryckimpregnerat, so1teras var för sig 
• Batterier, både småbatterier och bil- och traktorbatterier 
• Tidningm/papper 
• Glas 

5(6) 

• Farligt avfall (t. ex olja, fårg, bekämpningsmedel, lösningsmedel mm) kan lämnas 
lördagar en gång per månad vid samtliga återvinningscentral er. 

I dagsläget finns ingen statistik på hur mycket avfall som lämnas vid respektive Å VC. I och 

med att elen nya återvinningscentralen i Elsemåla tas i bruk kmruner dock vägning att ske så 

att sådan statistik kan erhållas. 

Trädgårdskomposter 

Kommunen har två trädgårdskomposter en i varelera Rycl och Väckelsång. 

Trädgårdskomposterna är obemanna.cle och är avseelda för att allmänheten ska kunna slänga 

t·äclgårclsavfall. Ett stort problem är att mycket annat också slängs på dessa anläggningar och 

kostnader för städning och borttransport är mycket hög. 

Trädgårdsavfall i Tingsryd kan lämnas på återvinningscentralen i Elsemåla. 

Förutom ovan nämnda trädgårdskomposter fi1ms i nuläget fyra anläggningar, Linneryd, 

Konga, Rävemåla och Urshult, som sköts av ideella föreningar. 

Atervinnings stationer 

Återvinningsstationer finns i Tingsryd vid Elsemåla cleponi, p-plats vid Tinghallen, Bultvägen 

och Ebbalyckevägen, i Rycl på Östergatan och vid bussterminalen, i Väckelsång, Urshult och 

Linnerycl vid respektive brandstation, i Rävemåla vid affåren och i Konga vid gamla affåren. 

Återvinningsstationerna är obemannade. Vid återvinningsstationerna sker insamling av 

metall-, hårdplast, papp- och kartongförpackningar, småbatterier samt glas och tidningar och 
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Avfallsanläggningar 6(6) 

papper. Insamlat material återvirms, dock inte batterier. Vissa batterier går till återvirining, 

andra lämnas till slutförvaring. 

För all förpackningsinsamling inkl. skötsel av återvinningsstationer ansvarar företaget 

Förpaclmings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB) . Detta bolag ägs av materialbolagen får 
glas, papper, kartong, metall och plast. Materialbolagen har i sin tur handlat upp skötsel och 

tömningar på återvinningsstationerna av olika entreprenörer. Därför är det ofta ett antal olika 

entreprenörer som törmner olika avfallsbehållare vid en och samma återvinningsstation. 
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Avfallsanläggningar 

2013-09-06 

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i Tingsryds kommun 

Anläggning Fastighet Verksamhetsutövare Prövnings- KK-kod 
nivå 

Elserås avfallsanläggning Elserås l :7 Kommemen B KK 90.50B 
KK 90.40C 
KK 90.80C 
KK90 .110C 

Samlare Svanen 5 (Ica Kommtmen c KK. 90 .60 

Tingsryd) 

Smnlare Möllekulla Kommemen c KK 90.60 

1:89 

Bilaga 3a 1(4) 

Typ/typer av Metoder för återvinning 
avfall som eller bortskaffande 
hanteras 

Atervinningscent Mottagning, mellan-lagring 
ral, omlastning och sortering av icke-farligt 
av hus- och farligt avfall 
hållsavfall, kom-
postering av 
täck-massor, 
flishantering, 

l 

inld flisning, 
återvimli.ng av 

massor, 
återvimlli1g av 
as fal t inld 
krossning 

Aterviiming av Mellanlagring faTligt avfall 
glödlampor, 
lågenergilampor 
och batterier 

l 

Som ovm1 Mellanlagring farligt avfall 
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2014-04-15 7(16) 

Regionala mål 

() Slammet från alla kommunala reningsverk i länet ska ha halter av långlivade och 

bioackumulerande kemiska ämnen som ligger på en betryggande marginal (50 

%) under gällande rekommendationer/gränsvärden enligt SFS 1998:944. Detta 

gäller för bly (Pb ), kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), polyklorerade bifenyler 
(PCB) och nonylfenoler. 

• Till år 2020 ska l O prioriterade förorenade objekt ha åtgärdats i länet, rälmat från 

2007 

lokala mål 

• 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skalllokaliseras och utfor

mas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas 

Relevanta preciseringar 

3. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering oc~ vatten- och avlopps- . 
försörjning är integrerade i staelsplaneringen och i övrigfysisk planering samt att lokali
sering och utformning av infrastrulcturen är anpassad .tillmärmiskors behov, för att 
minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är 
tagen till natur- och kulturmilj ö, estetik, hälsa och säkerhet 
9. Användningen av energi, in ark, vatten och andra naturresurser sker på ett effelctivt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på silet minska och att främst förnybara 
energikällor används 
l O. Avfallshanteringen är effelctiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna 
och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i 
så hög grad sommöjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö 
mmnneras 

Etappmål 

Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskecijan 

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan irmebär att insatser ska vidtas 
så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll , storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även 
energi tas tillvara senast 2018 
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~- Avfallsanläggningar Bilaga 3a . 2(4) 

A. Anläggning Fastighet Verksamhetsutövare Prövnings- KK-kod Typ/typer av Metoder för återvinning 
nivå avfal l som el ler bortskaffande 

hanteras 

~ 
(Lindgrens i 
Urshult) 

Samlare Ryd 4:3 (Ica Kommunen c KK 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt 
Nära i Ryd) . avfall 

Samlare Rävemåla Kommunen c KK. 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt 
1:157 (Mat- avfall 
Öppet i 
Rävemåla) 

Samlare V äckelsång Komrotmen c KK90 .60 Som ovan Mellanlagring farligt 
9:63 (Ica avfall 
Nära i 
Väckelsång) 

Samlare Linneryd Kmmntmen c KK 90 .60 Som ovan Mellanlagring farligt 
5:101 (Mat- avfall 
Öppet i 
Linneryd) 

Atervinningscentral V äckelsång Komrotmen c KK 90.60 Insamling och Mellanlagring farligt 
9:62 sortering av avfall 

restavfall och 
annat material 
som inte är 
förpackningar 

Å terviru1ings central Ryd 1:146 Kmmnunen. c KK 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt 
avfall 

· -
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~ Avfa llsanläggningar Bilaga 3a 3(4) 

\\ 
('\ An läggning Fastighet Verksamhetsutövare Prövnings- KK-kod Typ/typer av Metoder för återvinning 

nivå avfall som eller bortskaffande 
hanteras 

i Återvinningscentral Rävemåla K.01mm.men c KK 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt l 

1:54 avfall 
Trädgårdkompost Tingsryd K.01mmmen. c Kl<. 90.40 Insamling av Myllanlagring avfall 

1:51 Anläggningen stängs Kodas om trädgårdsavfall 
2013 -09-23. 

Trädgårdkompost Ryd 1:3 Konimtmen c KK 90.40 Som ovan Mellanlagring avfall 
KK 90.400-1 
from 140101 

Trädgårdskompost Björkeberg Kommtmen c KK 90.40 Som ovan Mellanlagring avfall 
1:1 KK 90.400-1 
(Väckelsång) from 140101 

Trädgårdskompost Urshult l :52 Urshults Sockemåd c KK 90.40 Som ovan Mellanlagring avfall 
KK 90.400-1 
from 140101 

Trädgårdkompost Örmo 3:1 Södra Sandsjö Sockemåd .c KK 90.40 Som ovan Mellanlagring avfall 
(Konga) KK 90.400-1 

from 140101 
Trädgårdkompost Linneryd Li1meryds Sockemåd c KK 90.40 Som ovan Mellanlagring avfall 

5:40 KK 90.400-1 
from 140101 

Trädgårdkompost Rävemåla Almeboda c KK90KK Som ovan Mellanlagring avfall 
1:54 sockenkommitte 90.400-1 

from 140101 
Å tervinningsanläggning Östad 12:1 Askungen Vital AB .C KK 90-110 Återvinning av Mekanisk yrkesmässig 

aska bearbetning för 
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\~ Avfallsanläggningar Bilaga 3a 4(4) 

~- Anläggning Fastighet Verksamhetsutövare Prövnings- KK-kod Typ/typer av Metoder för återvinning 
\ nivå avfall som eller bortskaffande 

"i_ hanteras 

återvinning av icke farligt 
avfall 

Uppläggningsplats, Örmo 3:22 Liljegrens Entreprenad c KK 90.40 Matjord och Mellanlagring avfall 
berg- och gruskrossverk AB fyllnadsmateria 

l 
Uppläggningsplats Tingsryd Liljegrens Entreprenad c KK90.40 Jordmassor Mellanlagring avfall 

1:71 AB 
Uppläggningsplats Tingsryd NCC Construction c KK 90.40 Jordmassor Mellanlagring avfall 

1:65 Sverige AB 
Uppläggningsplats Tingsryd NCC Construction c KK90.40 Jordmassor Mellanlagring avfall 

4:80 Sverige AB 
skrotningsanläggning Tingsmåla R Runessons Skrot & c KK90.120 Slaot11ing av Lagring, tömning, 

2:34 Åkeri AB bilar demontering mm enligt 
bilskrotningsförordningen 
(2007:186) 

Uppläggningsplats Trehörna 2:4 Tingsryds Lastbilscentral · c KK 90.40 schaktmassor Mellanlagring avfall 
Ek För 

Uppläggningsplats Rörshult 1:7 Kent Algotsson c KK 90.40 Mellanlager av Mellanlagring avfall 
kycldinggödsel 
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Nedlagda deponier Bilaga 4 1(4} 

En översiktlig inventering av 24 st. nedlagda avfallsupplag gjordes 1984. Inventeringen 

följdes upp 1992 då en mer ingående inventering gjordes. Avfallsupplagen 

rislddassificerades i fyra rislddasser i enlighet med naturvårdsverkets råd. Utöver cle24 

avfallsupplagen finns 4 st. nedlagda trädgårdstippar som inte har inventerats. Dessa har 

uneler 2005-2006 sluttäckts och kan anses tillhöra risidelass 4. 

Inget av avfallsupplagen klassades i elen högsta risidelassen (l) 1994. 6 st. upplag 

hamnade i risidelass 2, vilket innebär att det finns en risk för miljöpåverkan och att 

upplagen därför skall omfattas av ytterligare tillsyn och kontroll. I risidelass 3 hamnade 

7 st. avfallsupplag. Här räcker det med enklare åtgärder som t.ex . städning. För övriga 

11 st. upplag bedömdes att inga ytterligare åtgärder var nödvändiga (rislddass 4). 

I Tingsryds kommui1s avfallsplan från 1994 anges for vmje avfallsupplag enligt 

risidelass 2 och 3 vilka åtgärder som skall vidtas. Det handlar huvudsakligen om 

städning och vattenprovtagning. Provtagning på vatten i diken och brunnar samt 

undersökning av vattenmossa utfördes under åren 1995-97 enligt ett 

provtagningspro gram. Städning är utförd vid samtliga upplag där sådana åtgärder skulle 

vidtas. Detta har medfö1i att samtliga gamla upplag, forutom 2 st, idag har bedömts falla 

under risidelass 4. (Se tabell 8:1) 

1.1 Metodik vid inventering och riskklassificering 

Upplagens risker för omgivande miljö har 1994 bedömts med utgångspunkt från deras 

l~bilisering, geohydrologi och avfallsinnehålL Bedönmingen av upplagen har skett efter 

f~ltbesök och intervjuer och har haft som syfte att ge svar på hur stor risken är att 

upplaget 

• Påverkar närliggande bostäder, natur och djurliv 
• Hotar vattentäkter (kommunala och enskilda) 
• Påverkar grund och ytvatten 
• Begränsar framtida planer inom närområdet 

En sammanvägning av undersökningsresultaten gav underlag för en slutlig 

risldelassificering av deponierna i fyra risldelasser. Dessa finns redovisade i tabell. 
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Nedlagda deponier Bilaga 4 2(4) 

Riskklassificeringen utfördes i enlighet med Naturvårdsverkets råd "Gamla 

avfallsupplag- metodik för inventering och rislddassificering" (rapport 3857). De olika 

risldclasserna är: 

Riskidass 1 

Upplag där skyddsåtgärder bedöms som nödvändiga för att undamöja en konleret 

miljökonflikt så att upplaget kan överföras till klass 2(b) eller klass 4 

Riskklass 2 

Upplag där unelersökningar måste ske för att kartlägga om: 

a) Upplaget skall överföras till klass l och konkreta åtgärder måste genomföras 
b) Upplaget skall omfattas av fortsatt tillsyn och kontroll även efter vidtagna 

åtgärder enligt klass l eller klass 3 

Riskklass 3 

Upplag där relativt ertida åtgärder tex. städning, komplette1:ande täckning eller 

liknande behövs för att överföra upplaget i klass 2(b) eller i klass 4. 

Riskklass 4 

Upplag där ytterligare åtgärder eller kontroller för närvarande inte bedöms 

nödvändiga. 

Ny rislddassificering med utgångspunkt från ovanstående kriterier samt utförda åtgärder 

har skett 2006. Se tabell. 
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Nedlagda deponier Bilaga 4 3(4) 

Nr Namn Risk Avfalls-volym Vidtagna åtgärder Ny riskklass VHT 
Klass 3 

2006 Utövare m 

1994 

1 Bjällernäs 3 30000 städning 4 lnd/Kommunen 

2 Björkeberg 4 5 000 4 Kommunen 

3 Dunsmåla 2b 3 000 Städning, Vattenprov 4 Kommunen 

4- Hammarsnäs 3 7 000 städning 4 - Kommunen 

5 Hensmå la 4 300 4 Kommunen 

6 Hjortalid 2b 500 Vattenprov 4 Industri 

7 Kor rö 2 b 20 000 Fortsatt kontroll vid vattentäkt * 2 b Privat 

8 Linneryd 4 2 000 4 Kommunen 

9 Möckleryd 4 300 4 Kommunen 

10A Ryd 1 3 4 500 städning, komplette rande tä cknin 4 Kommunen 

10 B Ryd 2 3 1600 städning 4 Kom munen 

11 Rävem åla 2b 8 000 städning, provtagning 4 Kommunen 

12 skärsj öhu lt 4 200 4 Kommunen 

13 siattesmåla 4 so o 4 Komm unen 

14 Smöramåla 3 1400 städ ning 4 Kommunen 

15 Tingsmåla 4 14 000 4 Kommunen 

;- 16 Tingsryd l 2 b 18 000 Kontroll av pågående verksamhet : 2b Komm unen/Privat 

Vattenprov i dike 

17 Tingsryd 2 3 1200 städning 4 Kommunen 

18 Väckelsäng 3 3 400 städning 4 Kommunen 

19 Älmeboda 4 1000 4 Kommunen 

20 Konga 1 4 300 4 Kommunen 

21A Konga 2 2b 9 000 Städning, Provtagning 4 Kommunen 

21 B Konga 3 4 7 4 Industri 

22 Ryd 3 4 6 000 4 Industri 

23 Elserås 1:7 7 Riskklass en l M l FO 2012-05 3 (m åttlig ri sk) Kommunen 
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Nedlagda deponier 

* l<orrö fortsatt kontroll i vattentäkten 

* Tingsryd 1 fortsatt kontroll av verksamheten 

rr.JTingi.lryd& 
\__;,l l rom nnm 

Gamla Tippar 
Tingsryds kommun 

2,5 10 kilometer 

Koordinat,ystem: RT R03 2,5 gan V0:-15 

Bilaga 4 

.1 Nedlagda Avt~ ISL!Jplag * Nedlagda trädgårdstippar 

4(4) 
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Bilaga 5 l (l) 

Uppföljn~ng av gällande avfallsplan 

Atgärdsplan 

Åtgärdsplan för att uppnå mål enligt avfallsplan 1994-1997: 

Åtgärd Ansvarig År 
Datorisering av administration Gatusektionen 1994 
Infonnationsblad Gatu/Plan och Miljösektionerna 1994-1997 
Utbildning egen personal Gatu/Plan och Miljösektionerna 1995-1996 
Inrättande av återvitmingsgårdar Gatusektionen 
Ryd 1994-1997 
Rävemåla 1996-1997 
Väckelsång 1995-1997 
Inrättande av återvinningsstationer Gatusektionen 
+MFA 
Linneryd 1994-1997 
Kong a 1995-1997 
Tingsryd 1996-1997 
Urshult 1996-1997 
Friciafors 1997 
Älmeboda 1997 
Inrättande mindre Gatusektionen 
återvinningsstationer 
Kvarnarnåla 1995-19.97 
Gäddeviksås 1994-1997 
Yxnanäs 1994-1997 
Dångebo 1995-1997 
Omhändertagande K y !möbler Gatusektionen 1995-1997 
Provtagning Gatusektionen 1994-1997 

Uppföljning av åtgärdsplan 

Samtliga åtgärder är genomförda inom angiven tid. 

Övrigt 

Utöver ovanstående åtgärdsplan omfattade avfallsplan 1994~1997 även att utreda införande av 
14-dagarshämtning då en utbyggnad av återvinningsgårdar (idag återvinningscentraler) och 
återvinningsstationer skulle ske samt att införa en mer differentierad taxa. 

Detta ledde till att 1995 byttes papperssäckarna ut mot plastkärl och en översyn av 
hämtningsintervallerna gjordes. I samband med detta infördes även en me1' differentierad taxa 
för att på så sätt uppmuntra högre sorteringsgrad och nyttjande av de nybyggda 
återvinningsgårdarna och -stationerna. 

}1 > 
~ ) 
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Konsekvensanalys Bilaga 6 1 (4) 

Konsekvensanalys av avfallsplanen 

Inledning 
Med denna kortfattade konsekvensanalys av avfallsplanens målområden och dess mätbara 
mål, ges en sammanfattande överblick över de tänkbara konsekvenser som arbetet med 
avfallsplanen kan få. · 

Målområde 1- Minimera/förebygga avfall 

Hushåll och verksamheter bidrai· till att minimera/förebygga avfallsmängdema genom att 
konsw11era medvetet och hushålla med resurser. 

Syfte 

Syftet med detta målområde är att minska miljöbelastningen från konsumtion av varar. 
Målområdet innebär att försöka gå från ett slit- och-släng-samhälle, till ett samhälle där 
människor med sina val agerar så att konsumtionen ger så liten miUöpåverkan som möjligt. 

Att öka människors kunskap och påverka deras val är ett arbete sorri kräver mycket 
information och utbildning. De insatser som planeras handlar mycket om att ge ut 
informationsmaterial som är anpassade till målgrupperna. 

Konsekvenser 
Miljö: 

• Tänkbara konsekvenser är till exempel: 
Minskade transporter om mängelen avfall minskar 

e · Minskael mängel material behöver utvinnas ur j ordskorp an om proclukter inte behöver 
nytillverkas i samma utsträckning som idag 

• Minskad energiåtgång genom att fårreprodukter behöver nytill'verkas 
• Genom att avfallsminimera minskar mängelen skadliga ämnen som kan spridas i 

avfallsledet 

Kund: 
• Förändrade attityder som leeler till att människor till exempel slänger mindre mängd 

användbar mar och köper proclukter av kvalitet som håller längre. 
• Genom ökad konsumtion av upplevelser kan livskvaliteten öka och människor må 

bättre. 

Ekonomi : 
e Ökade kostnader och ökat resursbehov i form av personal för kommunen, i alla fall 

initialt, för utbildning och information till kommunens anställda samt 
kommuninvånare. 

o Om människor väUer att köpa produkter med lång livslängel och av hög kvalitet 
kommer sådana produkter att gynnas på bekostnad av proclukter av sämre kvalitet. 

70



Konsekvensanalys Bilaga 6 2(4) 

e Om människor väljer att konsumera tjänster och upplevelser bidrar det till tillväxt, ofta 
med mindre resursförbrulming 

• Lokal produktion av varor och tjänster kan gynnas, vilket kan leda till fler 
arbetstillfållen i regionen. 

Övrigt: 
• Om människor förändrar sina konsumtionsvanor kan det bidra till en hållbar 

utveckling utan att det behöver ske på bekostnad av tillväxten. · 

Målområde 2 - Öka åteni nvändningjåterbruk av befintliga resurser 

För att spara värdefulla resurser borde allt mer avfall återanvändas. Återanvändning ska 
stimuleras genom nyttjande av ny telmik och samarbete med organisationer. System för att 
återanvända varor och produkter ska vara lättillgängliga. 

Syfte 

Syftet med detta målormåde är att minska miljöbelastningen genom att så mycket som möjligt 
av avfallet ska kunna återanvändas/återbrukas. 

Konsekvenser 
Kund: 

• Bättre möjligheter för hushåll att lämna användbara sak~T till återanvändning på 
åtei.·vi1mingscentralerna. 

Ekonomi: 
e Vissa ökade kostnader för att bygga upp möjligheter till återbruk/återanvändning. 
• Ett återbruk kan leda till fler arbetstillfållen i regionen. 

I övrigt samma konsekvenser som målområde l. 

Målområde 3 - Förbättra och öka återvinningen av material 

Miljöbelastningen blir mindre om avfallet sorteras rätt. Vi är idag ganska bra på att återvinna, 
men allt från kunskapsnivåer, tillgänglighet till återvinningsmöjligheter mm behöver 
ul-vecldas och förbättras så att sorteringen blir än bättre för att avfallet ska kunna återvinnas på 
bästa sätt för en hållbar utveckling. 

Syfte 
Syftet med detta målområde är att sorteringen av det avfall som uppkommer ska bli bättre så 
att mer avfall kan återgå till systemet som en resurs vilken minskar behovet av jungfruliga 
råvaror. 
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Konsekvensanalys Bilaga 6 3(4) 

Konsekvenser 

Miljö: 
o Kretslopp av näring och mullämnen "från jord till bord", det vill säga att matavfallet 

behandlas biologiskt och kommer tillnytta exempelvis som fordonsgas. 
e · Minskat behov av att bryta jungfruliga material ur j ordslemvan vilket sparar på jordens 

resurser och minskar utsläppen av växthusgas er. 
o Använda avfallet så klokt som möjligt för att få mesta möjliga miljönytta i samband 

med återvinningen. 
o Kan innebära viss ökning av transpolter vid ett eventuellt införande av fastighetsnära 

insamling av förpackningar, till viss del beroende på val av system (optiskt eller 
flerfackskärl) 

Kund: 
e Förbättrad tillgänglighet att lämna avfall till återvim1ing 
• Möjlighet till utsmtering av matavfall 
• Bättre möjligheter att lämna förpackningsavfall till återvinning 

Ekonomi: 
• Ökade kostnader får omhändeliagande av avfall i och med att matavfallsinsamling 

införs 
• Ökade kostnader för förbättrade möjligheterför kommuninvånama att lämna 

föl}Jaclmingsmaterial 
• Höjda renhållningstaxor 
• Ökat resursbehov inom miljötillsynen 
• Fler produkter kan produceras med återvunnet material vilket kan öka utbudet av 

hållbmt framtagna produkter 

Målområde 4 - säkerställa hanteringen av farligt avfall 

Hushåll och verksamheter ska hantera sitt farliga avfall på rätt sätt. 

Syfte 
Syftet med detta målområde är att minska miljöbelastningen från farligt avfall som kanuner 
på villovägar. Kommuninvånare och verksamheter ska veta hur de ska hantera sitt farliga 
avfall som uppkommer och hantera det därefter. 

Arbetet som planeras för att uppnå målen handlar mycket om att informera och därför ta fram 
bättre informationsmaterial som ska spridas till hushållen. 

Konsekvenser 

Miljö: 
• Belastningen från kemikalier och tungmetaller kommer att minska. 
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Konsekvensanalys Bilaga 6 4(4) 

e~ Minskad risk för upplagring av skadliga ämnen i mätmiskor och andra organismer, 
vilket minskar risken för negativ påverkan på hälsa, fmtplantning och risken för 
utslagtiing av känsliga organismer. 

Kund: 
• Ökad kunskap hos hushållen 
• Ökad kunskap hos verksamhetsutövare 

Ekonomi: 
o Ökade kostnader och ökat resursbehov i fonn av personal för kommunen, i alla fall 

initialt, för utbildning och information till kommuninvånare och verksamhetsutövare . 
o Ökat resursbehov för miljötillsyn 
e Ökad konsumtion av miljöanpassade kemiska produkter vilket gynnar sådana 

produkter på bekostnad av produkter med liten eller ingen miljöanpassning. 

Övrigt 
• Mindre mängder farligt avfall lagrat i hem och på arbetsplatser, vi lket bidrar till 

minskade olycksrisker och konsekvenserna vid brand eller liknande blir mindre 
allvarliga · 
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Miljöbedömning Bilaga 7 1(7) 

MiUöbedömning av Tingsryds kommuns avfallsplan 

Sammanfattning 
Idag är vi bra på att förbrätma avfallet och ganska bra på att materialåtervinna 
förpaclmingar etc, men i framticlen blir det fokus på att förebygga avfall, återbruk 
samt att behandla avfall biologiskt för att ersätta fossila bränslen. 

Avfallsplanens mål är framtagna med syfte att sluta kretslopp och minska 
miljöpåverkan. EU:s avfallshierarlci, elen så kallade avfallstrappan och uppfyll else 
av nationella och regionala miljömål har varit leclstjärila för hela denna process. 

De får avfallshanteringen nödväneliga anläggningar som kan antas ge upphov till 
betydande miljöpåverkan kommer inte upprättas i kommunen utan här avser 
Tingsrycls kommun samverka med andra regionala anläggningar, allt för att 
effektivisera processer och möjliggöra bättre resursutnyttjande. 

Det är vår uppfattning att elen nya avfallsplanen får Tingsrycls kommun inte 
kommer att medföra någon sådan betydande miUöpåverkan att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning, I\1KB, behövs. 

Innehåll 

Bakgrund .... ... .... ....... ............................. .. .. ...... .... ........ ... .. .............. ... .... ... .... .... ... ..... 2 

2 Verksamhetsmål och åtgärder .......... ............ .... ............. ... ... .. ............. ..... .. ............. 2 

2.1. Övergripande mål .... .. ....... ....... ..... ......... ... .. ............................. ... ........... .... ..... ........ . 2 

2.1.1. Målområde 1 -Minimera l förebygga avfall ...................... .. ..................... .... 3 

2.1.2. Målområde 2- Öka återanvändningenlåterbruk av befmtliga resurser ......... 3 

2.1.3 . Målornråcle 3- Förbättra och öka återvinningen av material.. ...................... 3 

2.1.4. Niålområcle 4- Säkerställa hanteringen av farligt avfall ................................ 4 

3 Avgränsningar ............................................................ :· ······ ···· ... ............................... 4 

4 Avfallsplanens miljÖpåverkan ................................................................................. 4 

5 Nollalternativ ............................ .. ......................................................... ..................... 7 

6 Utvärdering ........... ... ................................................................................................. 7 

Kommentar [JA l]: Justern ÅA I, AVJ 
och fA l kolla om fler 
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Miljöbedömning 2(7) 

1 Bakgrund 
När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808) samt 
Naturvårdsverkets föreshifter (NFS 2006:6) en miljöbedömning göras. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en 
hå libar utveckling främjas. I miljöbedömningen ska den miljöpåverkan som planen 
eller programmet antas medföra beskrivas och bedömas. 

Vi har bedömt att dennya avfallsplanen för Tings1-yds kommun inte kommer att 
medföra någon sådan betydande miljöpåverkan att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning behövs . Den bedömningen grundar sig på att målen 
och åtgärderna är framtagna med syfte att sluta kretslopp och minska 
miljöpåverkan. Uppfyllelse av nationella och regionala milj ömål har varit ledstjärna 
för hela denna process. Idag är vi bra på att förbränna avfallet och ganska bra på att 
materialåtervinna fölpackningar etc, men i framticlen blir det fokus på att förebygga 
avfall, återbruk samt att behandla avfall biologiskt för att ersätta fossila bränslen. 
Denna avfallsplan strävar mot denna fi·amtid. 

De för avfallshanteringen nödvändiga anläggningar som kan antas ge upphov ti ll 
betydande miljöpåverkan kommer inte upprättas i kommunen utan här avser 
Tings1-yds kommu~ samverka med andra regionala anläggningar, allt för att 
effektivisera processer och möjliggöra bättre resursutnyttjande. 

2 Verksamhetsmål och åtgärder 
Avfallsplanen omfattar ett huvuddokument med syfte, strategier, resultatmål, 
åtgärder och uppföljning. I ett separat dokument med bilagor redovisas 
nulägesbeskrivning, anläggningar, uppföljning av tidigare avhtllsplaner, med mera. 

Nedan följ er avfallsplanens övergripande mål, målområden och strategier. Till vmje 
målområde har resultatmål kopplats. Dessa återfinns i Avfallsplanen på sicloma 12-
15, och återges inte närmare här. 

2.1. Öve1grijmnde mål 

Tingslyds kommuns avfallsplan utgår ifi·ån EU:s avfallshierarki, även kallad 
avfallstrappan. Den går ut på att i första hand minimera avfallet, d.v.s. undvika att 
avfall överhuvudtaget uppstår, i andra hand återanvända produkter och material, i 
tredje hand återvinna material, i fjärde hand återvinna energi och först i sista och 
femte hand deponera avfallet. 
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Miljöbedömning 
Fokus ligger på fYra målområden: 

l) Minimera/fdrebygga avfall. 

2) Öka återanvändningen/återbruk av befintliga resurser 

3) Förbättra och öka återvinningen av material 

4) Säkra hanteringen av farligt avfall. 

3(7) 

I korthet kan man säga att vi idag är bra på att förbränna avfallet och ganska bra på 
att materialåtervinna förpaclmingar etc. men i framtiden blir det fokus på att 
förebygga avfall, återbruk samt att behandla avfall biologiskt för att ersätta fossila 
bränslen. Nedan följer de övergripande mål som anges i planen. 

2.1.1. Målområdel-Minhnem l förebygga avfall 

"Det man inte skaffar behöver man inte slänga." 

Det är alltid mer resurskrävande att tillverka nya produkter/förpackningar än att inte 
köpa dessa alls, hur mycket återvunnet material som än finns i 
tillverkningspi"ocessen. Uppstår inget avfall finns det heller inget avfall att hantera. 
Det resurssnålaste och minst miljöpåverkande avfallet är det som aldrig uppstår. 

Vissa avfall är direkt skadliga och även om det fmns bra sätt att ta om hand ett 
farligt avfall ökar risken för skador på människor och miljö ju mer farligt avfall 
som cirh.'ulerar i samhället. 

Att förebygga uppkomsten av avfall eller åtminstone dämpa Ökning$takten är det 
främsta övergripande målet för avfallshanteringen i Tingsrycls kommun. 

strategi: 
Hushåll och verksamheter bidmr tm att miniment avfallsmängderna genom att 
konsumera medvetet oclz llllslzålla med resurser. 

2.1.2. Målområde 2- Öka återrmviindningen!återbmk av .befintliga resurser 

. "Det som är skräp för en, är ett fYnd för en annwz" 

För att spara värclef·ul!a resurser måste allt mer avfall återanvändas. Ateranvändning 
ska sti1nuleras genom nyttjande av ny teknik och samarbete med organisationer. 
System för att återanvända varor och produkter ska vara lättillgängliga. 

strategi: 
Återanviill(/ning av varor och produkter ska stimuleras. 

2.1.3. Målområde 3- Förblitira oclt öka återpimzingen av material 

"Det man åten,imzer belzöver nwn inte utvinna" 
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Miljöbedömning 4(7) 

I många fa ll är avfallet från ett led i samhället en resurs i ett annat, t ex 
avfallsförbränning, pappersåtervinning. Idag består i genomsnitt en tredjedel av 
innehållet i en soppåse förpackningar och tidningar. Det betyder att vi eldar upp 
material som istället skulle kunna användas som ny råvara. Ca 40 procent av 
innehållet i soppåsama består av matavfall som kan användas för produktion av 
biogas. Resterna kan sedan användas som gödningsmedel. 

strategi: 
. Vmje avfallsfrakäon rmviinds diir den gör biist (miljö) nytta. 

2.1.4. Målområde 4- Siikerstiilla lianteringen av farligt avfall 

"Alla kemikalier och allt so in rör sig, lyser eller låter 
innelulller gifter som till återvinning måste ltinmas åter" 

Ä ven om det allra mesta av avfallet idag återanvänds, materialåtervinns eller 
förbränns för energiutvinning och bara en liten del deponeras, fim1s det en fraktion, 
farligt avfall, som kan orsaka stor skada för människor och miljö om det inte samla·s 
in och hanteras på rätt sätt. Farligt avfall utgör en liten andel av det totala avfallet 
och består främst av kemikalier, batterier, lysrör etc. som innehåller giftiga 
tungnietall er. 

Sin lilla andel till trots är riskerna med farligt avfall stora, därför är det viktigt att 
säkerställa dess hantering. 

strategi: 
·. Hushåll och verksamheter ska hantera sittfarliga avfall på i·iitt siitt. 

FarUgt avfall ska intejimws blmulat med annat avfall. 

3 Avgränsningar 
Enligt miljobalken ska en miljöbedömning innehålla de uppgifter som är rimliga 
med hänsyn till t. ex aktuell kunskap, allmänhetens intresse och planens innehåll 
och detaljeringsgrad. Tyngdpunkter på miljöbedömningen kommer att ligga på de 
avfallsfrågor där konmmnen själv har rådighet över hanteringen av avfallet. 

Bedömning av miljöpåverkan har sin grund i EU:s avfallshierarki, den s.k. 
Avfallstrappan samt de nationella och regionala miljömålen. 

4 Avfallsplanens miljöpåverkan 
Nedan beskrivs avfallsplanens mål och deras miljöpåverkan. 

Målområde 1- Minimera/förebygga a''fall 
MI År 2020 ska alla anställda på kommunala förvaltningar och bolag ha 

utbildats i avfallshantering samt att minimera och förebygga avfall 
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Miljöbedömning 5(7) 

M2 År 2017 ska 50% av pedagogisk personal i skolor och fårskolor har 

utbildats i avfallshantering samt att minimera och förebygga avfall. 

Kunskapen ska föras vidare till elever i verksamhetema. 

M3. Mängelen hushållsavfall ska år 2020 inte överstiga 400 kg/innevånare, 

dvs 90% av 2012 års nivå . 

Dessa mål grundar sig på avfallstrappans översta trappsteg: Förebyggande. 
Genom utbildning och information kommer avfallsmängderna·att minska . 
Därigenom minskar antalet transpmier, nyproduktion av varor minskar och därmed 
minskar behovet av nytt råmaterial för tillverkning. 
Positiv miljöpåverkan. 

Målområde 2- Ök:1 åter:Jnvändningen/återbrnk :J V befintliga resurser 
ÅA1. Senast år 2017 ska det på Elsemåla åtelvinningscentral finnas 

möjlighet att länma fungerande saker i en enklare typ av 

återbruksstation, t ex container. Senas år 2020 ska, om möjligt, finnas 

en bemmmad återbruksstation på Elsemåla återvinningscentraL 

ÅA2. 

ÅA3. 

ÅA4.' 

Att ti ll år 2017 utreda bästa möjliga alternativ får framtida avsättning 

av avloppsslammet ur ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt 

perspektiv. 

År 2017 ska hantering av schaktmassor och liknande vara kartlagd 

samt fårbättringsåtgärder föreslagna: 

År 2017 ska andelen återanvändbara/återbrukbara delar av hushållens 

grovsopor (brännbar rest) ha minskat. 

Dessa mål grundar sig på avfallstrappans andra trappsteg: Återanvändning. 
Genom att underlätta/fårbättra möjligheterna till återanvändning minskar 
avfallsmängelerna och därigenom minskar antalet transpmier, nyproduktion av 
varor minskar och clätmecl miriskar behovet av nytt råmaterial får tillverlming. 
Positiv milj öpåverkan. 

Målområde 3- Förbättra och öka återvinningen av material 
Å V1. Senast år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall i kommunens 

tätorter finnas. Uppfoljning sker genom plockanalys. 

ÅV2. 

ÅV3. 

Senast år 2017 ska möjligheten tillinsamling av förpackningar 

fårbättras för medborgarna och finnas i kommunens regi . Antalet 

insamlingsplatser ska öka till år 2017. · 

Senast år 2016 ska möjlighet till smiering av matavfall fi:ån 

kommunens storkök finnas. 
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Miljöbedömning 6(7) 

ÅV4. 

ÅV5. 

ÅV6. 

År 2017 ska kommunala fö1valtningar och bolag ha sortering i alla 

fdrpaclmingsfralctioner och farligt avfall . Det ska finnas ett 

kommungemensamt system får hämtning av sorterat avfall. 

År 2016 ska avfall fi·ån offentliga platser smieras i tre fraktioner

glas, metall och brännbmi 

År 2016 fi1ms ett fungerande system för omhändertagande av 

trädgårds- och parkavfalL 

Dessa mål grundar sig på avfallstrappans tredje och fjärde trappsteg: 
Materialåtervi1ming och Energi återvinning. 
Förbättrade och fårenklade möjligheter att smiera medför ökad soJieringsgrad, 
vilket får till följd att mer material kan återvilll1as. Det material som går ti ll 
förbränning är enbart det som inte kan återvinnas på alll1at sätt. Ökad smiering 
innebär även att mindre mängd avfall går till cleponi, dels genom att det blir mindre 
n1ängcl avfall som måste deponeras dels genom att det blir mindre mängel avfall 
som fårbränns och därigenom mindre mängel aska som går till cleponi. 

Beroende på vi lket system som väljs för utsortering av matavfall och eventuell 
fastighetsnära insamling av fdrpaclmingar kan antalet transporter öka. Detta Jean i 
sig innebära en negativ miljöpåverkan, men totalt sett bedöms elen positiva 
miljöpåverkan som uppnås på grund av bättre åteivilll1ingsgrad vara högre än den 
negativa. 

Positiv miljöpåverkan. 

Målområde 4 - Säkerställa hanteringen av farligt avfall 
FAl. År 2017 ska minst 90% av hushållen ha kunskap om vad som är 

farligt avfall och var det ska lämnas. 

FA2. År 2020 ska minst 50% av icke anmälnings- ell er tillståndspliktiga 

verksamheter, som klassas som miUöfarlig verksamhet, ha haft tillsyn 

på sin hantering av farligt avfall 

FA3. År 2020 ska högst 0,1% av kärlavfal let vara farl igt avfall. Uppföljning 

görs genom en plockanalys 

Dessa mål har sin grund i bl. a Generationsmålet samt miljökvalitetsmålen 

Giftfrimiljö och God bebyggd miljö. 

Ökad kunskap hos allmänhet och verksamheter om vad som är farligt avfall, hur det 
ska hanteras och vilka följder det får om clet kommer ut i miljön leder till att det i 
mindre utsträckning hamnar bland det andra avfallet. Detta får till följ el att 
spridningen av farliga änmen i naturen minskar vi lket också minskar risken för 
påverkan på hälsa, fortplantning och utslagning av känsliga organismer. 
Återvinning· av övrigt avfall unelerlättas också när det inte är förorenat. 
Positiv miljöpåverkan. 
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Miljöbedömning 7(7) 

5 Nollalternativ 
Enligt miljöbalken ska, det vid utformningen av en kommunal avfallsplan, även 
redovisas ett så kallat nollaltemativ, det vill säga vad som sannolikt skulle ske om 
den föreslagna planen inte genomförs. Som utgångspunkt för nollaltemativet har 
antagits att befintligt system fo1isätter att gälla. 

Den föreslagna planens intentioner är inriktade på ökad kunskap och bättre · 
möjligheter till so1iering för att: . 

l. Minska mängelen avfall som uppkommer 
2. Förbättra möjligheterna till återbruk 
3. Förbättra möjligheterna till återvinning 
4. Minska mängden farligt avfall bland det vanliga avfallet 

Om ovanstående inte genomförs fi1ms risken att avfal lsmängelerna kommer att öka, 
smieringsgraden kommer inte att öka, utan stanna av och kanske rent av minska 
samt att mängelen farligt avfall bland det vanliga avfallet kommer att förbli på den 
nivå det är idag. 

6 Utvärdering 
Vår uppfattning är att den nya avfallsplanen för Tingsryds kommun inte kommer att 
medföra någon sådan betydande miljöpåverkan att en särskild 
miljökonsekvens beskrivning, MK.B, behövs. Detta grundar sig på att inåle1,1 i planen 
är framtagna med syfte att sluta kretslopp och minska miljöpåverkan. EU's 
avfallshierarki (avfallstrappan) samtupp:fyllelse av nationella och regionala 
miljömål har varit ledstjärna för hela denna process. 

De tekniskt mer komplicerade anläggningarna för biologisk behandling av 
organiskt avfall kommer inte upprättas i kommunen utan här avser Tingsryd 
kommun samverka med andra större regionala anläggningar, allt för att 
effektivisera processer och möjliggöra bäth·e resursutnyttjande. 

( 
80



Uppgifter till länsstyrelsen 

Sammanställning 

1. Administrativa uppgifter 
Kommun: 
År: 

. Datum när planen antogs : 

Tingsryd 
201 2 

Bil aga 8 

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden 
Övriga medverkande nämnder: 

2. Kommunens befolkning och struktur 
Befollming totalt: 12 141 
Datum: 2012-1 2-3 1 
Antal hushåll i småhus: 4 521 

flerbostadshus: l 722 
fritidshus: l 167 

3. Avfall som kommunen ansvarar för 
Totalt insamlad mängd: 9 333 ton 
Insamlad mängd matavfall till 
biologisk behandling: O 
Varav insamlad mängd farligt avfall: 304 ton (inkl. eleldronik) 

4. Avfall som omfattas av producentansvar 
Insamlade mängder FTIAB 
Glasförpaclmingar: 315 
Pappersförpaclmingar: 160 
Metallförpaclmingar: 26 
Plastförpaclmingar: 52 
Tidningar: 356 

5. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 

1(3) 

Anläggningsdata Elsemåla deponi avslutad 08-12-31 (ej 

Fastighet 

Yta 

Slutlig totalvolym 

Deponeringsyta etapp l - 3 

Volym etapp l - 3 

Yta ej sluttäckt cleponi, etapp l 

Beräknadlivslängd 

Bemanning 

Tillsynsansvar 

SNI-kocl 

sluttäckt) in kl Å ve t o m 2013-04-30 
Elserås l :7 

Totalt ca 21 ha, varav ca 11 ha är utnyttjade 

635 000 m3 

9.1 ha 

485 000 m3 

2.4 ha 

Avslut 2008-12-31 

2 personer 

Länsstyrelsen 

90.300 (B), 90.119 (C), 90.60 (C) 
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Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga 8 2(3) 

Anläggningsdata 

Fastighet 
Verksamhetskod 
Tillsynsimsvar 
Bemanning 
Verksamhet 

Fastighet 
Verlcsamhetskod 
Tillsynsansvar 
Bemanning 

Verksamhet 

Fastighet 
Verksamhetskod 
Tillsynsansvar 
Bemam1ing 
Verksamhet 

Fastighet 
Verksamhetskod 
Tillsynsansvar 
Bemanning 

Avfallsslag 

Kärl/säckavfall hushåll 
Brännbara grovsopor hushåll 
Ej bräm1bara grovsopor 
och restavfall hushåll 
Asbestavfall 
Bygg-/rivningsavfall 
Flytande och slamhaltigt avfall 

Elsemåla avfallsanläggning med Å VC (ny 
fr o m 2013-05-01) 
Elserås l :7 
90.50 B, 90.40 C, 90.80 C, 90.110 C 
Länsstyrelsen 
3 heltidsanställda 
Mottagning, mellanlagring och sortering av 
hÖgst l O 000 ton ickefarligt avfall per år 
Mottagning och mellanlagring av högst 
l 000 ton farligt avfall per år. Högst l 00 ton 
får lagras samtidigt. 

Ryd Återvinningscentral 
Ryd 1:146 
90.60 
Samhällsbyggnadsnämnden · 
Bemannas fn av Ryds Tennisklubb samt 
Urshults Idrottsförening 
Mottagning och mellanlagring av hmhållens 
grovavfall 

Väckelsång Återv.inningscentral 
Väckdsång 9:62 
90.60 . 

Samhälls byggnadsnämnden 
Bemmmas fn av Väckelsångs Idrottsklubb 
Mottagning och mellanlagring av hushållens 
grovavfall 

Rävemåla Återvinningscentral 
Rävemåla l :54 
90.60 
Samhällsbyggnadsnämnelen 
Bemannas fn av Konga Spmiklubb och FK 
Älmeboda/Linneryd 

Omhändertagande 

Transpmieras till förbränning 

Transporteras t ill deponering 

Sorteras för återvinning eller deponi 
1-Iänvisas till annan deponi 
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Uppgifter tilllänsstyrelsen Bilaga 8 3(3) 

Oljeförorenade schaktmassor 
Kommunalt avloppsslam 

Trä, ej impregnerat 

Metallskrot 
Hushållens farliga avfall 

" 
Komposteras och används därefter som 
täckmaterial 
Flisas och komposteras alt. säljs till 
förbränning 
Säljs vidare till återvinning 
Fn avtal med Ragn Sells AB för 
omhände1iagande 
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Redogörelse för samråd Bilaga 9 1 {1) 

Samrådsmöte-Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Ett första samrådsmöte genomfördes 2012-12-05 på länsstyrelsen. Vid detta tillfålle 

presenterades ett utkast till avfallsplan. Länsstyrelsen har avgivit följande yttrande: 

A v det presenterade materialet på mötet tyckte vi att det lät bra och att ni dragit bra slutsatser 

med hjälp av det material som fmns tillgängligt inom området, bland annat den nationella 

avfallsplanen. Vi antar att ni också har tittat i Avfall Sveriges rappo1t U2012:09, "Handbok i 

kommunal avfallshantering". Vi tycker att ni är på rätt väg med ert dokument och ser fram 

emot att få det mer officiella förslaget på remiss. 

Närvarande på samrådsmötet 

Madeleine Karlsson, funktionsledare miljöskydd, länsstyrelsen 

Anna Nicklasson, miljöslcyddshandläggare, länsstyrelsen 

Annika Johansson, renhållningschef 

Anna Arvidsson, projektledare 

Mats Karlsson, VD Alvesta Renhållning AB 

Monica Wessfelclt Berg, projektledare för ny avfallsplan iAlvesta kommun 
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Ordlista 

Avfall 

A v fall Sverige 

Avfallsfraktioner 

Avfallshantering 

Avfallshierarki 

Avfallsminimering 

Avfallsplan 

Avfallsslag 

BAT 

Bilaga 1 O 1 (9) 

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som 
innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig 

av med (EG-direktiv 2006/12/EG om avfall). 

Svensk intresse- och branschorganisation inom 

avfallshantering och återvinning (tidigare RVF). 

Olika typer av utsorterat avfall till exempel matavfall, 

returpapper och förpackningar. 

Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transpmi, 

återvinning och b01iskaffande av avfall (15 kap 3 § 
Miljöbalken). 

· Hierarki för hur avfallet ska omhändertas. Ursprungligen 

från EU, men även implemerite~·at i Sverige. 

Avfallshierarkin kallas ofta för avfallstrapp an. 

Att minska mängden avfall som genereras . Högst prioriterat 

i avfallshierarkin. 

Vmje kommun har enligt miljöbalken skyldighet att som en 

del av Renhållningsordningen upprätta en avfallsplan för 

allt avfall som uppkommer i kommunen. 

Olika typer av avfall, till exempel matavfall, returpapper 

och fö1paclmingar. Avfallet är indelat i olika kategorier, se 

bilaga l till Avfallsförordning (SFS 2011:927). Dessutom 

finns en förteclming av avfallstyper, bilaga 4 till 

Avfallsförordning (SFS 201 1 :927) som anger alla typer av 

av fall med en sexsiffrig avfallskod och som används för att 

skilja ut vad som är farligt avfall. 

"Best A vailable Technique" =Bästa tillgängliga teknik 
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Ordlista 

Bioavfall 

Biogas 

2(9) 

Park- och trädgårdsavfall samt matavfalL Biologiskt 

lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det organiska 

avfallet som på k01i tid kan brytas ner i biologiska 

processer Gämför organiskt avfall). 

Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt 

material, huvudsakligen bestående av metan och koldioxid. 

Biologisk behandling Återvinning av humus, näring och/eller energi ur bioavfall 

genom rötning eller kompostering. 

Biologiskt avfall 

Biprodukt 

Bortskaffande 

Brännbart avfall 

Bygg- och 

rivningsavfall 

Se bioavfalL 

Ett ämne eller föremål anses v~ua en. biprodukt istället för 

avfall om det: 

l . Har uppkommit i en tillverlmingsprocess där 

huvudsyftet inte ä1' att producera änmet eller 

föremålet 

2. Kan användas direkt utan någon mman bearbetning 

än den bearbetning som är normal i industriell 

praXl S 

3. Kommer att fortsätta användas på ett sätt som är 

hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte 

strider mot lag eller annan författning 

Hantering som anges i bilaga 3, avfallsförordning (SFS 

2011:927). 

Såclant avfall som brinner utan energitillskott efter det att 

förbränningsprocessen har stattat (SFS 2011 :927) . 

Avfall som uppkommit vid nybyggnad, ti llbyggnad, 

renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. 
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Ordlista 

Deponi 

Deponering 

Därmed jämförligt 
hushållsavfall 

Elektriskt och 

elektroniskt avfall 

(El-avfall) 

End-of-waste 

Energiutvinning 

E U-direktiv 

3(9) 

A v gränsad plats där avfallläggs för slutförvaring under 

kontrollerade former (soptipp). 

Bortskaffningsförfarande som innebär att avfallläggs på 

deponi (SFS 20 Il :927). 

A v fall från annan verksmilhet som i 

renhållningssmmnanhan:g är jämförligt med avfall från 

hushåll . Det är till exempel städsopor, kontors- och 

butiksavfall samt matavfall och annat livsmedelsavfall fi·ån 

restauranger, storkök och butiker, dock inte från 

livsmedelsindustrier. 

A v fall från elektriska och elektroniska produkte1: inklusive 

alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror 

som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Visst 

elektriskt och elektroniskt avfal'l omfattas av 

producentansvar (s-e Avfallsfårordningen 8 § samt 

Förordningen om producentansvar för elektriska och 

elektroniska produkter 2005 :209). 

Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara 

avfall om det hanterats på ett sätt som limebär återvinning 

och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt 

föreskrifter 

Utvi1mingsförfarande som innebär att avfallet 

energiutnyttjas genom förbrä1ming av till exempel träflis till 

fjärrvärme och el. 

Ett ED-direktiv binder en medlemsstat till att införa 

direktivets mål inom en viss t idsfrist utan att ge detalj er om 

hur resultatet ska uppnås. Ett ED-direktiv är alltså inte 

direkt gällande i Sverige såsom en vanlig lag stiftad av elen 

svenska riksdagen. ED-dil-ektivet innebär enelast ett 

åtagande för elen svenska staten att genom lagstiftning eller 

på annat sätt se till att direktivets mål uppnås. 
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Ordlista 

Extraordinära 

händelser 

ED-förordning 

Farligt avfall 

FNI 

FTI AB 

Förorening 

4(9) 

En händelse som avviker från normalfallet. För 

avfallshantering kan det till exempel röra sig om strejk 

(insamlingspersonal), driftstopp i en 

förbränningsanläggning eller oljeförorenad mark efter ett 

oljeutsläpp. 

En förordning är en rättsakt inom EU som är direkt 

tillämplig i alla unionens medlemsländer. Förordningar är 

ett av de mest kraftfulla elementen i EG-rätten och måste 

vara direkt tillämpliga (som en vanlig lag) i 

medlemsländerna utan att den särskilt implementeras i den 

nationella lagstiftningen. 

Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i 

avfallsförordningen (SFS 2011 :927) och som har 

egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt får att 

inte skada levande organismer eller miljön. Farligt avfall 

redovisas med en * i bilaga 4 i· avfallsfårordningen (SFS 

2011 :927). Exempel på farligt avfalrsom uppkommer i 

hushållen är fårg, lösningsmedel, föltU)111ingsmedel, olj a 

och el-avfall. Bilaga l i Avfallsförordningen innehåller en 

fö1ieckning över egenskaper som gör att avfall ska anses 

vara farligt avfall. 

Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 

Insamling av avfallet sker på fastigheten, i direkt anslutning 

eller mycket nära fastigheten. 

Förpaclmings- och tidningsinsamlingen, ett samarbetsorgan 

bildat av materialbolag för förpaclmingar och tidningar. 

FTI AB har i uppgift att samordna lokala etableringar för 

insamling av förpackningar och tidningar. 

Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett 

annat ämne eller system att användbarheten förändrats i 

oönskad riktning (till exempel närsalter, svaveldioxid, 

tungmetaller). 88
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c.:· c__ 

Ordlista 

Förpackning 

Grovavfall 

Hushållsavfall 

Icke brännbart 

avfall 

Industriavfall 

Inert avfall 

Insamling 

Kommunalt ansvar, 
kommunens 

fV ansvarsområde 

5(9) 

Konstruktion av plast, metall, papper, kmiong, wellpapp, 

glas etcetera som används för att förvara, skydda eller 

leverera en vara. 

Grovavfall är den del av hushållet som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte 

är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Det kan till 

exempel vara möbler, trädgårdsavfall, cykhi.r, stekpannor 

och skidor. 

Avfall som kommer från hushåll och där medjämförligt 

avfall från annan verksamhet. Med hushållsavfall rälmas 

sådant avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande 

av mark och byggnad för bostaclsändamål, som en direkt 

följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet 

vistas inom en lokal eller anläggning, exempelvis avfall 

från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfalL 

A v fall som inte kan förbrännas även o in energi tillförs, 

exempelvis sten och metall. 

Avfall som uppkommit genom en verksamhetspro cess. 

Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, 

kemiska eller biologiska förändringar i kontald med andra 

avfall, exempelvis sten och grus (se Förordning om 

deponering av avfall2001 :512) 

Uppsamling, soliering eller blandning av avfall för vidare 

transpalt (se A v fallsförordningen 4 §). 

Den skyldighet kommunen har att ta hand om 

hushållsavfall (Miljöbalken 15 kap). Kommunalt ansvar 89



Ordlista 

Kompostering 

Källsortering 

Lättnedbrytbart 

avfall 

Matavfall 

6(9) 

innebär att avfall tas omhand genom kommunens försorg. 

Kmmnunen har inte skyldighet att hantera avfall som 

omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att 

lämnas i producenternas insamlingssystem, eller annat 

avfall än hushållsavfall. 

Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av 

biologiskt lättneclbrytbali avfall i närvaro av syre. Humus 

och näringsämnen återvinns. 

Avfallet smteras redan vid källan, det vill säga där det 

uppstår, till exempel i hushållet eller på arbetsplatsen. 

Sorteringen sker utifrån vad avfallet består av. På så sätt 

underlättas olika fmmer av återvinning. 

A v fall som lämpar sig för kompostering eller rötning. 

Biologiskt lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det 

organiska avfallet som på kort tid kan brytas ner i 

biologiska processer Qämför organiskt avfall). 

Materialåtervinning När man återvinner ett material så att det kan användas i 
nya produkter (till skillnad från energiåtervinning). 

Nedlagda deponier Gamla avslutade deponier (soptippar). 

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt kol, till exempel matavfall, 

träavfall och plast. 

Producent Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller 

säljer en vara eller en förpackning (varuproducent) eller 

den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall 

som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller 

miUöskäl (avfallsproclucent) (se Miljöbalken 15 kap 4 §). 90
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Ordlista 

Producentansvar 

ppp 

7(9) 

Producenterna har ansvar för att en vara eller produkt 

samlas in och omhändertas genom återvinning, 

återanvändning eller bortskaftning på ett sådant sätt som 

krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar 

avfallshantering (förpackningar, tidningar, däck, stötTe 

batterier, bilar och el-avfall). 

"Polluter Pays Principle" Principen om att förorenaren 

betalar. 

Renhållningsordning Består av två delar: en delmed föreskrifter, lokala regler 

för avfallshanteringen och en del, avfallsplanen, med 

planering för avfallshanteringen i framtiden. Valje kommun 

måste ha en renhållningsordning enligt miljöbalken (SFS 

1998:808). 

Restprodukt 

Resurshushållning 

Rötning 

SFS 1998:808 

SFS 2011:927 

Överblivet material i process eller konsumtion. Kan indelas 

i retmproclukter, avfall och förorening. 

Hushållning av resurser av olika slag, till exempel energi, 

mark och vatten. 

Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av 

biologiskt lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre. 

Humus, näringsämnen och energi i form av rötgas eller 
biogas återvinns. 

Miljö balken. 

A vfallsförordningen. 
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Ordlista 

Slam och urin från 

enskilda 

avloppsanläggningar 

samt fettavfall 

8(9) 

Slamavskiljare, slutna tankar, urintankar och fettavskilj are. 

Anordningar som används för att fånga upp slam i . 

avloppsanläggningar, till exempel slam från avloppsvatten 

då det inte finns tillgång till kommunalt avlopp eller andra 

godkända enskilda avloppslösningar eller fettavfall i 

avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 
yrkesmässigt. 

Säck- och kärlavfall Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det 

viii säga exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall 

och farligt avfall. 

Tillsyn 

Trädgårdsavfall 

Kontroll från myndighet över verksamhet som bedriver viss 

verksamhet, särskilt miljöfarlig sådan. 

Som trädgårdsavfall rälmas komposterbart och flisbart 

växtavfall som uppkonun~J vid hor~al trädgårdsskötsel i 

småhus, däremot inte fålldaträd eller avfall som uppstår 

vid större anläggningsarbete i en trådgård. 

Verksamhet/utövare Den som driver yrkesmässig verksamhet. 

Återanvändning 

Återvinning 

i tcn~,, 1· ... il .. 1inu"c.on-i•·nl 
1-\.t.'-'A V .IlA 1 b.::t '-'.Il l l 't.l 

Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i 

verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal. 

Användning av kasserad proclukt utan föregående fårädling 

till exempel returflaskor av glas, PET-flaskor och 

begagnade möbler. 

Användning, behandling eiier omhändertagande av 

material, näringsämnen eiier energi från avfaii (se 
återvinningsförfarande, bilaga 4 till Avfallsförordningen). 

Kan indelas i återanvändning, materialåtervinning och 
energi återvinning. 

Bemannad insamlingsplats för grovavfall till exempel 

metall, trä, el-avfall, kyl/frys och deponirest. Ä ven 
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Ordlista 9(9) 

producentansvarsmaterial, trädgårdsavfall och farligt avfall 

kan lämnas vid återvinningscentraL 

Återvinningsstation Obemannad uppsamlingsplats med containra1· för 

producentansvai·smaterial förpaclmingar (till exempel 

förpaclmingar av glas, papper, plast och metall) och 

returpapper. 

Källor: RVF- Svenska Renhållningsverksföreningen, Svensk avfallsterminologi 

(1998 , AFR-rapport 217), 1000 Terms in Solicl WasteManagement (1992, ISWA) 

samt Svensk Författningssamling och Naturvårdsverkets Författningssamling 
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