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Bakgrund och ärendebeskrivning 

Till Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört tevideringar i tidigare förslag till avfallsplan 

Ärendet 
EU :s xnecllemsländer ska enligt direktiv för avfall ha avfallsplan er. 
Samhällsbyggnadsnänmden beslutade 2013-02-27 atl uppdra åt fdrvaltningen att utar
beta en ny avfallsplan för Tingsryds kommun. 
Förslaget irmehåller korrummens uppgifter om avfall inom konununen och om kommu
nens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet Kommtmens ansvar är i prin
cip begränsat till att gälla hushållsavfall. 

Planen Jeclovisar fyra målområden med iruiktningsmål för 2020 och delmål med av
stämning 2017. 

1. Minimera/förebygga avfall. 
2. Öka återanvändningen/återbruk av befintliga resurser 
3. Förbättra och öka återvinningen av material 
4. Säkra hanteringen av farligt avfall. 

F örslag till beslut 

Konummslyrelsen arbetsutskott föreslås beslutEt 

att godkänna ny avfalsplan 

att avfallsplanen gilller from 2015-01-0 l 
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Kommtmcbef 
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§ 155 Dnr: 2011 2230 450 

Ny avfallsplan för Tingsryds kommun. 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokalt 2014-09-01, § 157. 

BAKGRUND 

Kommunstyrelsen har i beslut 2014-05-19, § l 08> anmodat 
samhällsbyggnadsnänmden att ta tillbaka förslag om renhållningsordning. 
styrelsen vill ha snävare tidsramar för att på så sättkunna påskynda insamling 
av matavfall och förbättring av insamling av fö1packningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2014-08-19, § 128, förvaltningen i uppdrag att 
ta fram reviderade resultatmål samt att undersöka hos länsstyrelsen huruvida en 
ny utställning enligt 15 kap 13 § mi~öbalken laävs. 

ÄRENDE 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram reviderade resultatmåL Dessa 
följer påpekandena :fi.•ån kommunstyrelsen. 

Annika J o hans son, renhållnings chef, informerar att enligt länsstyrelsen behövs 
ingen ny utställning. 

Renhållningsordningen består av avfallsplan och avfallsföresla'ifter. I 
föresl<Iifternahar enelast redaktionella ändringar gjorts. Pöreslaiftema ingår i 
kommunens regelverk och behandlas därför separat. 

BTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att föreslå kommunf1tllmälctige besluta 

att godkänna förslag till ny avfallsplan med reviderade resultatmål 

Utdragsbestyrkande 
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§ 155 fmis 

att avfallsplanen gäller från 2015-01-01 

att revidering av avfallsföresla-ifter hanteras separat 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till ny avfallsplan med reviderade resultatmål, bilaga SBN 
155.2014 

att avfalJsplanen gäller :fi:ån 2015-01-01 

att revidering av avfallsföreskrifter hanteras separat 

Exp 
Konummstyrelsen 
J onas W eidenmark 
Almika Johansson 
Anna Arvidsson 

Utdragsbestyrkande 
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Förord 

Avfall, ett ord med många olika innehåll och som innebär olika saker för olika 
människor: 
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Blöjoma i soppåsen under diskbänken, den tömda milkshakemuggen på stan, 
slampellets somjordförbättring på golfbanan, den trasiga soffan som körs till 
återvinningscentralen, potatisskalen och äppelskrutten som läggs i hemkomposten, 
nagellacksflaskan och spilloljan som ska till återvinningscentralen, hundbajspåsen på 
promenaden, gräsklippet i trädgårdskomposten, de tomma kattmatsburkarna som ska till 
återvinningsstationen, arbetsmiljön för renhållningsarbetaren på återvinningscentralen 
eller för sopbilsföraren ... 

Oavsett ordets innebörd kan vi dra slutsatsen att avfall är något som vmje invånare, 
vmje kommunmedborgare, i princip alla dagligen kommer i kontakt med och som 
därför är viktigt. Det är viktigt att det finns fungerande system för hantering av avfall. 
Det är av största vikt 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 såväl miljöproblem som negativa 
hälsoeffekter. Ktmskap och handling måste gå hand i hand för att avfallshanteringen ska 
fungera på ett så bra sätt som möjligt. 

Sedan kravet på kommunal avfallsplanering infördes har mycket förändrats när det 
gäller kommunemas roll. Kommunemas ansvar är i princip begränsat till att gälla 
hushållsavfall. Producentansvaret med fler aktörer har inneburit gränsdragningar som 
allmänheten ofta ser som oklara. 

Med Avfallsplan 2020 dras riktlinjerna upp för avfallshanteringen under de kommande 
åren. Mycket kan hända under tiden 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 långsiktigt hållbali kretsloppssamhälle ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv. 

Avfallsplanen har tagits fram av en styrgrupp med politiker och en projektgrupp med 
tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 
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Inledning 

Syfte 

Syftet med en avfallsplan är att 

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

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

• Uppnå avfallsrelaterade nationella miljökvalitetsmål 
• Tydliggöra kommunens ambitioner inom avfallsområdet 
• Informera kommuninvånare, företag och andra verksamheter om planerade 

förändringar 

Vad är en avfallsplan? 
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EU' s medlemsländer ska enligt direktivet för avfall (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 19 november 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 specialdirektiv på området. 

Enligt 15 kap 11 § miljöbalken utgör avfallsplanen en del av den kommunala 
Renhållningsordningen tillsammans med A vfallsföreskrifterna. 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 vmje kommun ska det finnas en renhållningsordning. 

Avfallsplanen är ett viktigt strategiskt dokument för hela kommunen. Den ska därför 
utgöra ett tematiskt 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 
im1ehålla bland annat en nulägesheskrivning av avfallsmängder och hantering av avfall. 
Planen ska omfatta även det avfall som kommunen inte har ansvar för, som 
verksamhetsavfall samt producentansvarsavfalL 

Avfallsplanen ska också innehålla uppgifter om nedlagda deponier, beskrivning av 
genomförda samråd och framförallt mål och åtgärder för hur avfallets mängder och 
farlighet ska minska. 



Projektorganisation 

styrgrupp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Samhälls byggnadsnämndens utskott 

Projektgrupp 
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Anna Arvidsson, förvaltningsjurist, sammankallande 
Jonas Weidenmark, samhällsbyggnadschef 
Annika Johansson, renhållningschef 
Tim Lux, hållbarhetssamordnare 
Daniel Hagberg, projektledare energi 
Kristina Brovall, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Intem referensgrupp 
Daniel Gustafsson, ekonomichef (kommunledningsförvaltningen) 
Pia Steinbach Mastenstrand, infmmationschef (kommunledningsförvaltningen) 
Emilia Johansson, administratör-information (kommunledningsförvaltningen) 
Helen Östman, upphandlare (kommunledningsförvaltningen) 
Jörgen Larsson, landsbygdsutvecklare (kommunledningsförvaltningen) 
Anders Borgehed, näringslivsutvecklare (kommunledningsförvaltningen) 
Stefan Johansson, kultur- och fritidschef (kultur- och fritidsförvaltningen) 
Kenth Andersson, avdelningscheffritid (kultur- och fritidsförvaltningen) 
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Catarina Cm-Izon, äldreomsorgs- och funktionshinderomsorgschef (socialförvaltningen) 
Mats Ingolf, planeringsledare (barn- och utbildningsförvaltningen) 
Eva Pettersson, kostchef (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Bengt Johansson, V A -chef (samhälls byggnadsförvaltningen) 
Andreas Carlsson, pm·kförman (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Maya Ben-Zur, miljö- och hälsoskyddsinspektör (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Peråke Janen, VD Tingsrydsbostäder AB 

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

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

Enligt miljöbalken 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. Innan förslag till avfallsplan antas, ska det ställas ut till granskning under minst 
fyra veckor. 

Projektplan 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-10-18, §55, att uppdra åt förvaltningen att 
utarbeta en ny avfallsplan för Tingsryds kommun. Nämnden fastställde 2012-03-13, § 
40, projektplan för arbetet. 
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Miljö mål, planer och strategier 
En avfallsplan ska enligt NFS 2006:6 om innehållet i en kommunal avfallsplan 
irmehåller en beskrivning av hur uppställda mål kan bidra till att regionala och 
nationella miljömäl nås. 
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Bredvid de regionala och nationella miljömålen måste även det lokala miljöarbetet 
samordnas för att uppnå långsiktiga mål och därmed bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. I följande avsnitt redovisas därför avfallsplanens koppling till både 
nationella och regionala mjljölcvalitetsmål samt tilllokala miljömål och strategier. 
Länsstyrelsen j Kronobergs län antog 2013-01-08 regionala miljömål för länet 
(www.lansstyrelsen.se) 

Generationsmålet 
Det svenska miljömålssystemet innebåller etl generationsmål, sexton miljökvaJitetsmål 
och fjorton etappmål (www.miljomal.nu). 
Gene1·ationsmålet är vägledande för miljöarbetet på samhällets alla nivåer och lyder 
enligt följande: 

" Det övergripande målet för miljöpoLitiken är alt tillnästa genem/i on lämna över el/ samllälle 
där de slom miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö~ och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser. " 

Särskilt relevant för avfallsplanen är följande inriktningar för att uppnå 
generatjonsmål et: 

• Mätmiskans hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 
n:Uljöns positiva inverkan på mätU1iskans hälsa främjas 

o Kretsloppen är resurseffektiv och så långt som möjligt fria från farliga ämnen 

o En god hushållning sker med nahmesurserna 

c Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med 
minimal påverkan på miljön 

e Konsumtionsmönster av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt 



2014-09-25 6(16) 

Miljökvalitetsmålen 

Av de sexton av Riksdagen antagna miljökvalitetsmål är JJmton mål relevanta för 
Kronobergs län varav h·e mål bedöms vara särskilt relevanta för avfallshanteringen. 
Kommunens arbete med miljökvalitetsmålen på lokal nivå redovisas i Tingsryd 
Kommuns Miljöprogram 2013 -2020. 

Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusga.s·er i atmo~jären ska i enlighet med FN: s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär all människans pcn1erkan på 
klimatsystemet inte blirfarlig 

Regionala mål 

o År 2050 är Kronobergs län ett plusenergilän. Detta limebär att produktionen av 
förnybar energi överstiger den totala energianvändningen i länet, dvs blir 
självförsöijancle och kan exportera förnybar energi 

o 70% av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år 2020 från 
fömybara källor 

e Förnyelsebara fordonsbränslen utgör minst 30% inom vägtransporter år 2020 i 
Kronobergs län 

• Kollektivtraftken i Kronobergs län är fossilbJänslefri år 2020 

e Produktion av förnyelsebara fordonsbränslen, t. ex bjogas, i Kronobergs län ska 
vara minst 30 GWh år 2020 

o Tankställen för förnyelsebara bränslen (utöver E85) fums i alla konmmner i 
Kronobergs län 2020 

Lokala mål 

• 

Giftfri miljö 
. Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

[_ :;, ~ inte hota 111änniskors hälsa eller den biologiska mångfalden. Haltema av 
~ l natwfrälimlcmde. ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

elcO!>Jlsfemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgt·undsnivåerna 
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Regionala mål 

e Slammet från alla korrummala reningsverk i länet ska ha halter av långlivade och 
bioackumulerande kemiska fullJlen 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. 

o Till år 2020 ska 1 O prioriterade förorenade objekt ha åtgärdats i länet, räknat från 
2007 

Lol<ala mål 

o 

God bebyggd miljö 

[ __ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosamlivsmiljö 
samtmedverka till en god regional och global miljö. Natur- och k:uiturvärden skall 
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skal/lokaUseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

marlc, vatten och andra resurserfrämjas 

Relevanta preciseringar 

3. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfa1lshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt 
att lokalisering och utformning av inil-astrukturen är anpassad tiJI människors behov, för 
att minska resurs- och energianv-ändning samt klimatpåvetkan, samtidigt som hänsyn är 
tagen till natur- och kultmmiljö, 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 millska och att främst förnybara 
energikällor används 
10. Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för ko1tsumenterna 
och att avfallet förebyggs samtidigt som resursema 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 
minimeras 

Etappmål 

Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskecijan 

Etappmålet om ökad resursbushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vidtas 
så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, stotkök, butiker och restamanger 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 innebär att insatser ska vidtas så att 
förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av 
icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast 2020 

Regionala mål 

~~~ 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 
avfallsplan 2012-2017 "Från avfallshantering till resurshushållning". Planen ska fimgera 
som ett komplement till miljöbalken och annan avfallslagstiftning samt bidra till att nå 
relevanta mål inom miljömålssystemet 
Planen anger ett antal prioriterade områden där insatser behövs och de områden som har 
mest anknytning till det kommunala renhållningsansvaret är: 

e hushållens avfall 

~~~ resurshushållning i livsmedelskedjan 

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

Nationellt program 

Naturvårdsverket har tagit fram ett program för att förebygga avfall: 

"Avfallsförebyggande programmet. Giftfritt och resurseffektivt samhälle 2014-2017". 
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Kommunala planer och strategier 

Vision 2030 
Kommunfullmäktige har år 2010 antagit en vision för hur kommunen ska se ut år 2030. 
Vision 2030 är uppdelad i fem huvudmål områden; Boende- Inflyttning, Näringsliv, 
Infi'astruktur, Föreningsliv-Kultur och Kompetens. 
Följande avsnitt ur målområdet Boende- Inflyttning anses vara särskilt relevant för 
avfallsplanen. 

Ar 2030 

o Har kommunen en levande landsbygd med en god kommunal och kommersiell 

grundservice i alla kommundelar. Landsbygd och tätmier utvecklas i samspel 

o Präglas den kommunala servicen av medborgaren i fokus. Kommunens 

värdegrund med ledorden respekt, öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang 

genomsyrar hela verksamheten 

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

Tingsryds kommun mår både milj ön och människan bra 

Hållbarhetsstrategi 

För att uppnå Vision 2030 genom en hållbar utveckling har Tings1yd kommuns 
Hållbarhetsstrategi Vägen mot vår Vision 2030 antagits 2012. Strategin är ett 
långsiktigt och vägledande dokument som följer Vision 2030's struktur med de fem 
huvudmål områdena. 

Nedan redovisas strategier med koppling till avfallsplanen 

Boende- Inflyttning 
fl Verka för en god och jämlik tillgång tilllokal kommunal och kommersiell service 

0 Medborgamas inflytande och delaktighet gällande kommunens utveckling stärks 

Näringsliv 

0 Näringslivsfrågor genomsyrar kommunens hela verksamhetsområde och samarbetet 

inom näringslivet stärks 

Infrastruktur 

fl Utbyggnaden av en infrastruktur för produktion och användning av förnybar energi 

gynnas 

0 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 1nom fastighets- och transpotisektorn. Målen och åtgärden med särskilt 
relevans för avfallshanteringen är följande: 

Mål och åtgärdsstrategi för transpmier 

Mål2014: 10% förnybar energi av den totalt förbrukade energin 

Mål2020: 75% förnybar energi av den 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 
kommunfullmäktige 2006-06-29, laga kraft 2007-02-08): 

Mål 

• Att avfallshanteringen skall bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt 

enligt gällande myndighetstillstånd 

• Att ha en långsiktig planering 

F örslag till åtgärder 

• Uppdatering av kommunens avfallsplan 

• Revidering av renhållningsordningen 

• Att utveckla samarbetet i avfallsfrågor med övriga kommuner i regionen 

• Att verka för att minska avfallsmängderna 

• Att utreda trädgårdskomposternas framtid 

• Att utreda och förbereda en avveckling av deponin i Elsemåla 

e Att informera om avfallshantering 
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Avfallsplan och föreskrifter 

Nu gällande avfallsplan antogs av kornmunfullmäktige 1994-01-27. Föreskrifter är 
antagna av kornmunfullmäktige 2010-09-30. 

Miljöprogram för Tingsryds kommun 
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Kommunfullmäktige antog miljöprogram för Tingstyds kommun 2005-12-15. Arbete med att ta 

fram ett nytt miljöprogram utifrån reviderade nationella och regionala mål pågår. 
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Mål och handlingsplaner för avfallshanteringen i Tingsryds 
kommun 

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

avfallshierarki, den s k "avfallstrappan". 

12(16) 

I kmihet 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 

avfallstrappan och fokusera på att minimera/förebygga avfall samt återanvändning och 

återbruk Återvinningshanteringen behöver utvecklas och förbättras i kommunen. 

Förutom nedanstående målområden har Tingsryds kommun följande 
målsättningar: 

e A vfallsplan, avfallsföreskrifter, rutiner och smieringsmöjligheter 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 

underlätta och förbättra deras avfallshantering 

• Samverkan/samarbete på avfallsmmådet med andra kommuner/län eller 

organisationer ska utredas 

Tingsryds kommun fokuserar därför på fyra målområden: 

l) Minimera l förebygga avfalL 

2) Öka återanvändningen/återbruk av befintliga resurser 

3) Förbättra och öka återvinningen av material 

4) Säkra hanteringen av farligt avfall 
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Målområde 1 - Minimera j 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: 

M l rSamtliga anställda på kommunala förvaltningar och bolag ska utbildas i 

avfallshantering samt att minimera och förebygga avfall 

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

utbildats i avfallshantering samt att minimera och förebygga avfall. 

Kunskapen ska föras vidare till elever i verksamheterna. 

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

90% av 2012 års nivå. 

Målområde 2- Öka återanvändningenfåterbruk 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: 

Ateranvändning av varor och produkter ska stimuleras 

Resultatmål: 

ÅAl. Senast år 2015 ska det på Elsemåla återvinningscentral finnas möjlighet att 

lämna fungerande saker i en enklare typ av återbruksstation, t ex 

container. Om möjligt, ska det finnas en bemannad återbruksstation på 

Elsemåla återvinningscentraL 
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ÅA2. Att till år 2017 utreda bästa möjliga altemativ för framtida avsättning av 

avloppsslammet ur ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt perspektiv. 

ÅA3. År 2017 ska hantering av schaktmassor och liknande vara katilagd samt 

förbättringsåtgärder föreslagna. 

ÅA4. År 2017 ska andelen återanvändbara/återbrukbara delar av hushållens 

grovsopor (brännbar rest) ha minskat med minst 5% Gämfört med 2012 

års nivå) 

Målområde 3 ~Förbättra och öka återvinningen av material 

"Det man återvinner behöver man inte utvinna" 

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

återvinna, men allt från kunskapsnivåer, tillgänglighet till återvinningsmöjligheter mm 

behöver utvecklas och förbättras. 

strategi: 

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

Resultatmål: 

Å VI. V11der år 2016 ska möjlighet till smiering av matavfall i kommunens 

tätolier finnas. 

Å V2. ll!11der år 2016 ska möjligheten till insamling av förpackningar förbättras 
för medborgama och finnas i kommunens regi. Antalet insamlingsplatser 

ska öka till år 2016. 

AV3. Senast år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall från kommunens 

storkök finnas. 

!A V3. iQnd~1: år 201~ ska kommunala förvaltningar och bolag ha smiering i alla 
förpackningsfraktioner och farligt avfall. Det ska finnas ett 
kommungemensamt system för hämtning av smierat avfall. 

ÅV 4. i011<1er år 2016 ska avfall från offentliga platser sorteras i tre fraktioner
glas, metall och brännbart 

Å V5. !under år 2016 finns ett fungerande system för omhändmiagande av 
trädgårds- och parkavfalL 

14(16) 
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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 avfall. 

Resultatmål: 

FAl. Under år 2016 ska minst 90% av hushållen ha kunskap om vad som är 
farligt avfall och var det ska lämnas. 

F A2. Under år 2018 ska minst 50% av icke anmälnings- eller tillståndspliktiga 
verksamheter, som klassas som milj ö farlig 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, färg, 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 
faktor för 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 kotnrner att samordnas av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Avfallsplanen gäller från 2015-0 l-OJ 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 föreskrifterna om avfallshantering ska revideras vid behov. Enligt 
Avfallsförordningen (2011:927) 80§ ska avfallsplanen ses över minst vmi fjärde år och 
uppdateras vid behov. 

Ändringar i föreskl·iftema ska ställas ut om de inte är av begränsad omfattning, 
exempelvis att de berör ett mindre antal fastighetsägare eller annars är av begränsad 
omfattning 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 
något beslut från kommunfullmäktige. 

Avslutning 

Avfallsplanen är ett av kommunens strategiska styrdokument och besluten som tas i 
avfallsplanen kommer att påverka så gott som alla innevånare i Tingsryds kornmun 
vmje dag. Avfallsplanen drar upp riktlinjer och målbilder för avfallsarbetet 2014-2020. 
För att uppfylla alla mål kommer det att krävas investeringar, arbete, engagemang och 
vilja, både hos de som arbetar i Tingsryds kornmuns förvaltningar och bolag, men även 
av alla oss kornmuninnevånare och människor för att nå planens övergripande syfte, ett 
långsiktigt hållbmi samhälle. 
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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 från SCB 2012): 

Småhus: 4 521 

Lägenheter i flerbostadshus: l 722 

Fritidshus: 1167 

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 

Avfallshanteringen inom kommunen regleras genom den av kommunfullmäktige antagna 

renhållningsordningen. Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig nämnd för avfallshanteringen 

i kommunen. Ansvarig förvaltning är Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

A1ifallshanteringen i Tingsryds kommun består av fyra huvuddelar: 

Insamling 

Behandling 

Återvinning 

Tömning av enskilda slambrunnar 

Samråd och miljöbedömning 

Nuvarande renhållningsordning beslutades av kommunfullmäktige 2010-09-30 och trädde 

ikraft 20 l 0-11-01. 
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lvfiljöbedömning 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 bättre miljö och hållbati 
resursutnyttjande vilket gör att nollvisionen innebär ettsämre alternativ ur miljösynpunkt. 

Kostnader och finansiering 

Renhållningsverksamheten är helt separerad från den skattefinansierade verksamheten och 

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

återställningen av deponeringsanläggningen i Elsemåla, har det fram till och med 2008-12-31 

fonderats ca 13 miljoner SEK. I och med att deponidelen är stängd avsätts inga ytterligare 

medel. 

Det ekonomiska utfallet i för år 2012 gav följande resultat: 

Intäkter 

Kostnader 

Kostnadstäckning 

Avfallsmängder 

15,4 tkr 

15,4 tkr 

l 00 % avgifter 

Under år 2012 har följande mängder (ton) mottagits: 

Avfallsslag Mängder Kommentar 

Kärl- och säckavfall 3 300 förbränning 

Grovavfall brännbart 616 inkl 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 och behandling 

Hushållsavfall 
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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 hushållsavfallet varannan vecka under perioden maj - september. 

Områdeshämtning i gemensamma kärl finns i K varnamål a. Containerhämtning av ca. 25 st. 
contaimar för hushållsavfall utförs på entreprenad. 

N å g on smiering av hushållsavfall i komposterbar och brännbar fraktion 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 utsmierade från övrigt hushållsavfall och lämnas på 

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

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

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

brännbara transpolieras till deponi i annan kommun. Farligt avfalllämnas för närvarande till 

Ragn-Sells AB för bmitranspmi och omhände1iagande. Kyl- och frysmöbler lämnas till El

kretsens entreprenör för bmitranspmi och mnhände1iagande. Det återvinningsbara avfallet 

återanvänds inom deponin eller lämnas till olika aktörer på marknaden för återvinning. 

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

utsmierade från övrigt hushållsavfall och lämnas på återvinningsstationer. Dessa produkter 

transpmieras och omhände1ias 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 vmiannat 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 mobillatrintötnningsmaskin för omhändertagande av latrinet. 
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Trädgårdsavfall 

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 kornpostera sitt 

trädgårdsavfall kan lämna detta på två sk. trädgårdskornposter (Ryd och Väckelsång). Dessa 

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

Elsernåla. 

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

Linneryd samt Rävernåla) 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 

Avfall med producentansvar 

Kommunen ansvarar inte för hushållens avfall med producentansvar. Fastighetsnära 

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

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

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

annan del av avfallsplanen. 

Utöver producentansvaret för förpackningar 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 beräkningar 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: 123 6) 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 l juni 2007 omfattar producentansvaret alla bilar enligt en ny förordning (SFS 

2007:185). Det innebär att tillverkaren eller den som fört 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 godtagbmi sätt. Producentema ansvarar också för att 

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

slG'otning. I Kronobergs län slG'otades 2012 ca 4500 bilar. Sedan 2009 har antalet slG'otade 

bilar per år ökat. Nuvarande mål är att 85 procent av slG'otbilama ska återvinnas. År 2015 höjs 

nivån till 95 procent. 

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

Kretsens återvinningssystern visar att svenskama fått ett nytt återvinningsbeteende under 

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

och medelstora hushållsapparater, lampor och batterier. Elektronikåtervinning engagerar och 

under 2012 samlade Sverige in drygt 147 684 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, irnpmiörer och 

återförsäljare av ensilagefilrn, 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 30 %gå till rnaterialåtervinning, dvs gå tillbaka till 

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

förbränning där energin tas tillvara i fonn 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 

borttranspOliera och bmiskaffa visa läkemedel som utgör farligt avfall och som kornmer från 

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

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

FTIAB (Förpaclmings- och tidningsinsamlingen): 

Glas 25,95 kg 

Metall 2,13 kg 

Plast 4,31 kg 

Tidningar 29,55 kg 

Pappersförp 13,19 kg 
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Verksamhetsavfall 

Farligt avfall 

Fram till2007 utnyttjade kommunen sin möjlighet till utökat ansvar för ornhändmiagande av 

verksamheternas farliga avfall. Allt farligt avfall omhände1iogs av det kornmunägda bolaget 

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

kornrnunnivå. Enligt statistik från MF A från 2005 samlades 508 ton farligt avfall in från 

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

materialet finns dock bara ca 60 företag med, förutom kornmunens verksamheter. Då antalet 

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

sannolikhet ett stmi rnörke1ial även i de1ma statistik. 

När möjligheten till utökat ansvar togs bmi försvann/minskade kornmunens möjlighet att få 

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 svåli, då 

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

jordbruk, frisersalonger, mm kan också antas själva transpOliera sitt farliga avfall till Å ve 
och där lämna det som privatpersoner. 

Avfall jämförligt med hushållsavfall 

I nuläget hämtar kommunerna verksamhetsavfall som är av samrna karaktär som 

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

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

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

oklmi om kommunen i framtiden har möjlighet att ta på sig ansvaret för verksamhetsavfall 

med samma karaktär som hushållsavfall. I Tingsryds kornmun motsvarar hämtningen av 

verksamheters jämförliga avfall ca 50 %av totala mängden insamlat hushållsavfall. 

Övrigt verksamhetsavfall 

För andra typer av verksamhetsavfall än farligt avfall och med hushållsavfall jämförbati 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 
kariläggning av mängden avfall som uppkornmer inom olika verksamheter i kommunen. 
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I Tingsryds kommun fanns i oktober 2012 1707 aktiva företag 

Jordbruk, skogsbruk 753 

Handel 166 

Tillverkning 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. 



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 

Samhällsbyggnadsnämnden har det lagstadgade ansvaret för avfallshanteringen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen är verkställande organ. 

Samhällsbyggnadsnämnden 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 

• Samlar initar emot hushållsavfall inldusive det farliga avfallet och ser till så 
att det omhände1ias på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagstiftning. 

• Informerar om insamling och smiering av hushållsavfall samt avfall med 

producentansvar 

• Planerar avseende avfallsfrågor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning 

• Bygg- och miljöavdelningen utför tillsyn enligt 26 kap miljöbalken och 

milj ötillsynsförordningen. 
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Verksamhetsutö vare, t ex industrier, restauranger 

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

tillverkning och försäljning omhändelias på ett miljöriktigt sätt enligt 

gällande lagstiftning. 

Förpackningsproducenterna 

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

förordningarna om producentansvar såsom förpaclmingar, tidningar, elavfall, 

bilar och däck. 

Fastighetsägare 

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

informerade om gällande regler för avfallshanteringen. 

• Sim 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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Elsemåla 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 fasligheten fylldes ut t.o.m. J 988. Fr.o.m. 1989 
utökades området och indelades i tre etapper. Deponering har vid avslutningen av deponin 
2008-12-31 enelast skett på etapp 1. (se kartbild), 

Vid deponin tas bl.a. följande emot: 

Avfal1sslag 

Hushånssopor 

Brälmbara grovsopor 

Ej brälmbara grovsopor 

Asbestavfall 

B ygg-lri vningsavfall 

Kommunalt avloppsslan1 

Trä~ ~j impregnerat 

Metallsbot 

Anläggningsdata 
Fastighet 

Yta 

Deponeringsyta 

Bemruming 

Omhändertagande 

Transporteras till förbränning 

Deponeras på atman deponi eller används som 
konstruktionsmateriaJ beroende på fraktion 

Deponeras på annan deponi 

Endast smterat, skickas vidare till återvinning 

Komposteras och används inom området 

Flisas och lämnas till förbrämlin g 

Säljs vidare till återvi1ming 

Elserås 1:7 

Totalt ca 54 ha, varav ca 13 ha är utnyt~ade 

Ca 7 ha 

3 personer 
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Tillsynsansvar 

V erksaml1etskod 
Tillstånd 

Länsstyrelsen 

90.50B, 90.40C, 90.80C, 90.110C 
Mottagning, mellanlagring och seJtering av högst 
l O 000 ton icl<e-farligt avfall per år 
Mottagning och mellanlagring av högst J 000 ton 
farligt avfall per år. Högst l 00 ton farligt av fal J får 
lagras samtidigt. 
Innefattar drift av ny återvinningscentral med 
tillhörande dagvattendanun, hantering av 
asfaltsmassor samt drift av befintlig 
avfallsanläggning 

Nya åtetvinningscentralen i Elsemåla 

Följande kan lämnas: 

e Grovavfall (brännbart och ej brännbart) 
• Metallshot 
• KyVfrys 
• Elektroniksla:ot .All elektronisk utrustning inld lysrör och glödlampor 
«~ Trä, behandlat, obehandlat och tryckimpregnerat, s01teras vl;lr för sig 
o Batterier, både småbatterier och bil- och traktorbatterier 
• Farligt avfall (L ex olja, fårg, bekämpningsmedel, lösningsmedel mm) 

o Trädgårdsavfall 
o Samtliga förpaclmingsfraktio11er 

Öppettider: 

Måndag, onsdag, fredag kl 12.30 - 15.30 

Tisdag, torsdag kl 08.00-l 9. 00 

Lördag kl 09.00-14.00 

Miljöpåverkan av avfallsanläggningen ink/. f. d. deponi 

Anläggningen påverkar den omgivande miljön främst ur aspekterna luft, vatten, landskaps~ 
förändring och hygien. Miljöpåverkan och metoder för att begränsa denna 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 ozonskiktet samt påskyndar växthuseffekten. 
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Vid deponering av avfall sker vid rötning och förmultning en bildning av cleponigas. 
Deponigas består av illaluktande svavelföreningar, metangas och koldioxid. Anläggningens 
avskilda läge och ständiga täckning av schak.tmassoJ och komposterad slam/bark gör att 
besvären av illaluktande ämnen är mycket små. 

Deponigas kan användas för energiproduktion (ta tillvara energin i metangasen via 
förbräm1ing), eller bara facklas bort för att reducera metangasutsläppen från deponin. Något 
omhändertagande av deponigas sker dock inte vid Elsemåla. Det beror på att den f.d. cleponin 
är så liten och flack/platt, att det anses ekonomiskt olönsamt att investera i utrustning för 
ombändeJtagaucle av deponigas. Länsstyrelsen har kontaktats i frågan under hösten 2001 , och 
de anser inte att det är befogat att ta hand om metangasen från Elsemåla. 

Eventuellt läckage av freoner från kyl/frys som mellanlagras på anläggningen kan inte 
begränsas med dagens telmik. Kyl/frys etc. innehållande freoner sänds iväg för återvinning av 
:fi:eon. 

Regn- oclt smältvatten som uppstår inom deponin tränger igenom det deponerade avfallet i 
deponin och förorenas av avfallet. För att minska detta är deponin utformad så att en stor del 
av vattnet ritmer av på ytan av cleponins sluttäckta delar. Avfallsanläggningen är omgiven av 
lakvattendiken. Vattnet sam las upp i en bassäng och pumpas sedan tiJ l Tingsryds 
avloppsreningsverk för behandling därefter till recipienten sjön Tiken. 

Lalcvattt1et kontrolleras enligt ett av länsstyrelsen fastställt kontmllprogram. Bl a analyseras 
lakvattnet med avseende på pH, ledningsförmåga, syreförbrukande ämnen, ldorider och 
närsalter. Dessutotn analyseras tungmetal lel', cyahid ocb olja. Utanför Jakvattendiket är 
området försett med ett ytvattendike vars vatten leds vidare till recipienten Råsasjön. Även 
detta vatten provtas med avseende på pH, ledningsförmåga och syJeförbrukande ämnen. 
Grundvattnet provtas i tre punkter runt om deponin. Analyser utförs med avseende på pH, 
ledningsförmåga och syreförbrukande ämnen. 

Ursprunglig marieyta på deponeringsområdet var ca l 45 meter över havet. Slutlig maxhöjd är 
ca 158 meter över havet. Det tidigare deponiounåclet ska täckas med materiallämpligt för 
vegetation och beskogas för att 'tbli ett'1 med omgivande skogsmark i enlighet med gällande 
föreshifter. 
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Hygieniska problem består främst av skadedjm och sopor som kan spridas till omgivningarna. 
Vid avfallsanläggningen utförs skadedjursbekämpning med råttgift. 

Övriga anläggningar 

A tervinn ingscentraler 

Anläggningsdata 
Fas6ghet 

Tillsynsansvar 
Verksam.hetskod 

Anläggningsdata 
Fastighet 

Tillsynsansvar 
Verksamhetskod 

Anläggnjngsdata 
Fastigbet 

TillsynsansvHr 
VerksmnJ1etslcod 

Återvinningscentral Ryrl, Östergatan 
del av Ryd 1:146 

Jävsnämnden Tingsryd 
90.60 

Återvinuingscentral Väcl{elsång, Ramvägen 
del av Väckelsäng 9:62 

Jävsnämnden Tingsryd 
90.60 

Återvinningscentral Rävemåla, Bangatan 
del av Rävemåla l :54 

Jävsnämnden Tingsryd 
90.60 

Återvinningscentralerna är bemallllade 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) 

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

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

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



Avfallsanläggningar 
Atervinningscentralerna är bemannade med vuxna från några av korrummens 
idrottsföreningar. 

Vid återvinningscentralerna kan följande lämnas: 

Avfallsslag 
o Grovavfall (bräm1bart och ej brännbart) 
o Metallskrot 
o Kyllfiys 
o Elektronikshot All elektronisk utrustning inkilysrör och glöcUampor 
• Trä, behandlat, obehandlat och tryckimpregnerat, sorteras var för sig 
o Batterier, både småhatteder och bil- och traktorbatterier 
o Tidningar/papper 
o Glas 

5(6) 

o Farligt avfall (t. ex olja, fårg, bekämpningsmedel, lösningsmedel mm) krullämnas 
lördagar en gång per månad vid samtliga återvinningscentraler. 

I dagsläget finns ingen statistik på bur mycket avfall som lämnas vid respektive A VC. I och 
med att den nya återvinningscentralen i Elsemåla tas i bruk kommer dock vägning att ske så 
att sådan statistik kan erhållas. 

Trädgårdskomposter 

Kommunen har två trädgårdskomposter en i vardera Ryd och Väckelsång. 
Trädgårdskomposterna är o bernarmade och är avsedda för att allmänheten ska kunna slänga 
!.rädgårclsavfall. Ett stort p1'oblem är an mycket annat också slängs på dessa anläggningar och 
kostnader för städning och borttransport är mycket hög. 

Trädgårdsavfall i Tingsryd kan länmas på återvinningsceLJtralen i Elsemåla. 

förutom ovan nämnda trädgårdskomposter fim1s i nuläget fyra anläggningar, Linnerycl, 
Konga, Rävemåla och Urshult, som sköts av ideella föreningar. 

A tervin n in g s sta tian er 

Återvinningsstationer finns j Tingsryd vid Elsemåla deponi, p-plats vid Tingha1Jen, Bultvägen 
och Ebbalyckevägen, i Ryd på Östergatan och vid bussterminalen, i Väckelsång, Urshult och 
Linneryd vid respektive brandstation, i Rävemåla vid affåren och i Konga vid gamla affåren. 
Aterv.umiugsstationerna är obemmmade. Vid återvimungsstationema sker insamling av 
metall-, hårdplast, papp- och kartongfötvackningru:, småbatterier samt glas och tidningar och 
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papper. Insamlat material återvinns, dock inte batterier. Vissa batterier går till återvinning, 

andra lämnas till slutförvaring. 

För all förpackningsinsamling inkl. skötsel av återvinningsstationer ansvarar företaget 

Förpaclmings- och tidni:ngsjnsamlingen AB (FTTAB). Detta bolag ägs av materialbolagen för 

glas, papper, ka1tong, metall och plast. Materialbolagen har i sin tur handlat upp skötsel och 

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

entreprenörer som tömmer olika avfallsbehållare vid en och samma återvinningsstation. 
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2013-09-06 

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i Tingsryds kommun 

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

hanteras 

Elserås avfallsanläggning Elserås 1:7 Komrotmen B KK90.50B Atervinningscent Mottagning, mellan-lagring 
KK 90.40C ra!, omlastning och sortering av icke-farligt 
KK90.80C av hus- och farligt avfall 
IGZ90.110C hållsavfall, kom-

postering av 
täck-massor, 
flishantering, 
ink] flisning, 
återvinning av 
massor, 
återvinning av 
asfalt inld 
krossning 

Samlare Svanen 5 (Ica Komrotmen c KK90.60 Atervitming av Mellanlagring farligt avfall 
Tingsryd) glödlampor: 

lågenergilampor 
och batterier 

Samlare Möllekulla Kommunen c IG<.90.60 Som ovan Mellanlagring farligt avfall 
l :89 
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Anläggning Fastighet Verksam hetsutöva re Prövnings- K K-kod Typ/typer av Metoder för återvinning 
nivå avfall som eller bortskaffande 

hanteras 

(Lindgrens i 
Urshult) 

Samlare Ryd4:3 (Ica Kommunen c KK90.60 Somovan 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 Väckelsäng Kommunen c KK 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt 
9:63 (Ica avfall 
Nära i 
Väckelsång) 

Samlare Linneryd Kommunen c KK90.60 Somovan Mellanlagring farligt 
5:101 (Mat- avfall 
Öppet i 
Linneryd) 

Återvinningscentral Väckelsäng Kommunen c KK 90.60 Insamling och Mellanlagring farligt 
9:62 smtering a v avfall 

restavfall och 
annat material 
som inte är 
förpaclminga.r 

Återvinningscentral Ryd 1:146 Kommunen c KK 90.60 Somovan Mellanlagring farligt 
avfall 
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Anläggning Fastighet Verksamhetsutövare Prövnings- KK-kod Typ/typer av Metoder för återvinning 
nivå avfall som eller bortskaffande 

hanteras 

Återvinningscentral Rävemåla Kommunen c KIZ90.60 Somovan Mellanlagring fru·ligt 
1:54 avfall 

Trädgårdkompost Tingsryd Kommunen. c KK 90.40 Insamling av Mellanlagring avfall 
l :51 Anläggningen stängs Kodas om trädgårdsavfall 

2013-09-23 . 
Trädgårdkompost Ryd 1:3 Kommunen c IGZ 90.40 Somovan Mellanlagring avfall 

KK 90.400-1 
from 140101 

Trädgårdskompost Björkeberg Kommunen c KK.90.40 Somovan Mellanlagring avfall 
1:1 KK90.400-l 
(Väckelsång) from 140101 

Trädgårdskompost Urshult l :52 Urshults Sockernåd c KK 90.40 Somovan Mellanlagring avfall 
IGZ 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 Linneryds Sockemåd c IGZ 90.40 Som ovan Mellanlagring avfall 

5:40 KK90.400-1 
from 140101 

Trädgårdkompost Rävemåla Älmeboda c IGZ90KK Som ovan Mellanlagring avfall 
l :54 sockenkommitti 90.400-1 

from 140101 
Jlte1~gsanläggning östad 12:1 Askungen Vital AB c IG( 90-110 Återvinning av Mekanisk yrkesmässig 

aska bearbetning för 
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Anläggning Fastighet Verksamhets~tövare Prövnings- KK-kod Typ/typer av Metoder för återvinning 
nivå avfall som eller bortskaffande 

hanteras 

återvinning av icke farligt 
avfall 

Uppläggningsplats, Örmo 3:22 Lilj e grens Entreprenad c KK90.40 Matjord och Mellanlagring avfall 
berg- och gruslcrossverk AB fyllnadsmateria 

l 
Uppläggningsplats Tingsryd Liljegrens Entreprenad c IG<.90.40 Jordmassor Mellanlagring avfall 

1:71 AB 
Uppläggningsplats Tingsryd NCC Construction c KK90.40 Jordmassor Mellanlagring avfall 

1:65 Sverige AB 
Uppläggningsplats Tingsryd NCC Construction c K.I<.90.40 Jordmassor Mellanlagring avfall 

4:80 Sverige AB 
Skiotningsanläggning Tingsmåla R Runessons Slaot & c KK 90.120 Skrotning av Lagring, tömning, 

2:34 Åkeri AB bilar demontering mm enligt 
bilslcrotningsförordni.J.1gen 
(2007:186) 

Uppläggningsplats Trehörna 2:4 Tingsryds Lastbilscentral c KK90.40 schaletmassor Mellanlagring avfall 
Ek För 

Uppläggningsplats Rörshult 1:7 Kent Algotsson c IG( 90.40 Mellanlager av Mellanlagring avfall 
1cyc1dinggödsel 
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En översiktlig inventering av 24 st. nedlagda avfallsupplag gjordes 1984. Inventeringen 

följdes upp 1992 då en mer ingående inventering gjordes. Avfallsupplagen 

riskklassificerades i fyra riskklasser i enlighet med naturvårdsverkets råd. Utöver de 24 

avfallsupplagen finns 4 st. nedlagda trädgårdstippar som inte har inventerats. Dessa har 
under 2005-2006 sluttäckts och kan anses tillhöra riskklass 4. 

Inget av avfallsupplagen klassades i den högsta riskklassen (l) 1994. 6 st. upplag 
hamnade i riskklass 2, vilket innebär att det finns en risk för miljöpåverkan och att 

upplagen därför skall omfattas av ytterligare tillsyn och kontroll. I rislddass 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 (riskklass 4). 

I Tingsryds kommuns avfallsplan från 1994 anges för vmje avfallsupplag enligt 

riskklass 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 medfört att samtliga gamla upplag, förutom 2 st, idag har bedömts falla 
under riskklass 4. (Se tabell 8:1) 

1.1 Metodik vid inventering och riskklassificering 

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

lokalisering, geohydrologi och avfallsinnehålL Bedömningen av upplagen har skett efter 
fältbesök och intervjuer och har haft som syfte att ge svar på hur stor risken är att 

upplaget 

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

En sammanvägning av undersökningsresultaten gav underlag för en slutlig 

riskklassificering av deponiema i fyra rislddasser. Dessa finns redovisade i tabell. 
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Rislddassificeringen utfördes i enlighet med Naturvårdsverkets råd" Gamla 

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

riskklassema är: 

Riskklass 1 

Upplag där skyddsåtgärder bedöms som nödvändiga för att undanröja en konkret 

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

Riskklass 2 

Upplag där undersökningar måste ske för att kmilägga om: 

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

åtgärder enligt klass l eller klass 3 

Riskklass 3 

Upplag där relativt enkla åtgärder t. ex. städning, kompletterande täckning eller 

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

Riskidass 4 

Upplag där ytterligare åtgärder eller kontroller för närvarande inte bedöms 

nödvändiga. 

Ny riskklassificering med utgångspunkt från ovanstående luiterier samt utförda åtgärder 

har skett 2006. Se tabell. 
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Nr Namn Risk Avfalls-volym Vidtagna åtgärder Ny riskklass VHT 

Klass 3 2006 Utövare m 

1994 

l Bjällernäs 3 30 000 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 Korrö 2b 20000 Fortsatt kontroll vid vattentäkt * 2b Privat 

8 Linneryd 4 2 000 4 Kommunen 

9 Möckleryd 4 300 4 Kommunen 

lO A Ryd l 3 4500 städning, kompletterande täcknin 4 Kommunen 

10 B Ryd 2 3 1600 städning 4 Kommunen 

11 Rävemåla 2b 8000 städning, provtagning 4 Kommunen 

12 skärsjöhult 4 200 4 Kommunen 

13 siattesmåla 4 500 4 Kommunen 

14 Smöramåla 3 1400 städning 4 Kommunen 

15 Tingsmåla 4 14 000 4 Kommunen 

16 Tingsryd l 2b 18 000 Kontroll av pågående verksamhet 2b Kommunen/Privat 

Vattenprov i dike 

17 Tingsryd 2 3 1200 städning 4 Kommunen 

18 Väckelsång 3 3 400 städning 4 Kommunen 

19 Älmeboda 4 1000 4 Kommunen 

20 Kongal 4 300 4 Kommunen 

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

21 B Konga 3 4 ? 4 Industri 

22 Ryd3 4 6000 4 Industri 

23 Elserås 1:7 - ? Riskklass enl MIFO 2012-05 3 (måttlig risk) Kommunen 



Nedlagda deponier 

* Korrö fo rtsatt kontroll i vattentäkt~n 

*Tingsryd 1 fortsatt kontroll av verksamheten 

~~~'l(jm, "'-'•i'Vdti 
~' kmim~ml 
Gamla Tippar 
1ingsryds l<ommun 

o 2.5 5 

l<oordlnatsystem: RT R03 2.5 gon V0:-15 
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Uppföljning av gällande avfallsplan 

Atgårdsplcrn 

Åtgärdsplan för att uppnå mål enligt avfallsplan 1994-1997: 

Åtgär·d Ansvarig År 
Datorisering av administration Gatusektionen 1994 
Informationsblad Gatu/Plan och Miljösektionerna 1994-1997 
Utbildning egen personal GattliPlan och Miljösektionerna 1995-1996 
Imättande av återvinningsgårdar Gatusekti on en 
Ryd 1994-1997 
Rävemåla 1996-1997 
V äckelsång 1995-1997 
Imättancle av återvinningsstation er Gatusektionen 
+ MFA 
Linnerycl 1994-1997 
Konga J 995-1997 
Tingsryd 1996-1997 
Urshult 1996-1997 
F ridafors 1997 
Älmeboda 1997 
Imättande minch·e Gatttselctioneu 
återvinningsstationer 
Kvamamåla 1995-1997 
Gäddeviksås 1994-1997 
Yxnanäs 1994-1997 
Dångebo 1995-1997 
Ornhändeliagande Kylmöbler GatusektioneJl 1995-1997 
Provtagning Gatuselctionen 1994-1997 

Uppföljning av åtgärdsplan 

Samtliga åtg~ircler är genomförda inom angiven tid , 

Ö v ngt 

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 
hämtningsintervallema gjordes. I samband med detta infördes även en mer differentierad taxa 
för att på så sätl uppmuntra högre sorteringsgrad och nyttjande av de nybyggda 
återvjn.ningsgårdarna och - stationerna 
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Konsekvensanalys av avfallsplanen 

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

Målområde 1 - Minjmerajforebygga avfall 

Hushåll och verksamheter bidrar till att minimera/förebygga avfallsmängderna genom att 
konsumera medvetet och hushålla med resurset. 

Syfte 

Syftet med detta målområde är att minska miljöbelastningen från konsmntion av varar. 
Målområdet iru1ebär att försöka gå från ett slit- och-släng-samhälle, till ett samhälle där 
människor med sina val agerar så att konsumtionen ger så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Att öka människors kunskap och påverka deras val är ett arbete som kräver mycket 
infoJmation och utbildning. De insatser som planeras handlar mycket om att ge ut 
infonnationsmaterial som är anpassade till målgruppema. 

Konsekvenser 
Miljö: 

o Tänkbara konsekvenser är till exempel: 
o Minskade transporter om mängden avfall minskar 
• Minskad mängel material behöver utvinnas 11r jordskorpan om produkter inte behöver 

nytillverkas i samma utsLTäckning som idag 
a Minskad energiåtgång genom att fårreprodukter behöver nytillverkas 
o Genom att avfallsminimera minskar mängden skadliga ämnen som kan spridas i 

avfallsledet 

Kund: 
e Förändrade attityder som leder till att människor till exempel slänger mindre mängd 

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

bättre. 

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

initialt, för utbildning och information till komrutmens anställda samt 
lcommtminvånare. 

o Om mäm1iskor väljer att köpa produkter medlång livslängd och av hög kvalitet 
kommer sådana produkter att gym1as på bekostnad av produkter av sämre kvalitet. 
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• Om människor väljer att konsumera tjänster och upplevelser bidrar det till tillväxt, ofta 
med mindre resursförbrukning 

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

Övrigt: 
e Om människor fårändrar sina konsumtionsvanor kan det bidra till en hållbar 

utveclding utan att det behöver ske på bekostnad av tillväxten. 

Målområde 2- Öka återanvändning/åtel bruk av befintliga resurser 

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

Syfte 

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

Konsekvenser 
Kund: 

e Bättre möjligbeter för hushåll att lämna användbara saker till återanvändning på 
återvi JUlingscentralema. 

Ekonomi: 
o Vissa ökade kostnader för att bygga upp mö j tigbeter till återbruk/återanvändning. 
o Ett återbruk kan leda till fler arbetstillfållen i regionen. 

I övrigt samma konsekvenser som målormåde l. 

Målområde 3- Förbättra och öka återvinningen av rnaterial 

Miljöbelastningen blir mindre om avfallet sorteras rätt. Vi är idag ganska bra på att återvinna, 
men allt från kunskapsnivåer, tillgänglighet till återvinningsmöjligheter nJm behöver 
utvecklas och förbättras så att so tieringen blir än bättre för att mrfallet ska kunna återviimas på 
bästa sätt för en hållbar utveckling. 

Syfte 
Syftet med dettamålområde är att smteringen av det avfall som uppkommer ska bli bättre så 
att mer avfalllcm1 återgå till systemet som en resm·s vilken minskar behovet av jungfruliga 
råvaror. 



Konsekvensanalys Bilaga 6 3(4) 

Konsekvenser 

Miljö: 
• Kretslopp av nEjring ochmullämnen 1'fi·ånjord till bord", det vill säga att matavfallet 

behandlas biologiskt och kommer tillnytta exempelvis som fordonsgas. 
• Minskat behov av att bryta jungfruliga material ur jordskmpan vilket sparar på jordens 

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

med återvirU1ingen. 
o Kan i1mebära viss ölming av transporter vid e·tt eventuellt införande av fastighetsnära 

insamling av förpaclmingar, till viss del beroende på val av system ( OjJtislct eller 
fl erfackskärl) 

Kund: 
c Förbättrad ti!Jgänglighet att lämna avfall till återvirmjng 
• Möjlighet till utsortering av matavfall 
c Bättre möjligheter att lämna föJpacla:lingsavfall till återvinning 

Ekonotni: 
o Ökade kostnader för omhändertagande av avfall j och med att matavfallsinsamling 

införs 
• Ökade kostnader för förbättrade möjligheter för kornmuninvånama att lämna 

fölpackningsmaterial 
o Höjda renhållningstaxor 
o Ökat resmsbehov inom miljötillsynen 
G foler produkter kan jJl'OdttCeraS med åtefVLUJnet material yjlket ka.11 öka Utbudet 8V 

hållbart framtagna produkter 

Målområde 4 - Säkerställa hanteringen av farligt avfall 

Hushåll och verksamheter ska hantera sitt farliga avfall på rätt sätt 

Syfte 
Syftet med detta måJområcle är att minska nuljöbelastningen från farligt avfall som konnner 
på villovägar. Kommullinvånare och ved< samheter ska veta hur de ska hantera sitt farliga 
avfaJl som uppkonnner och hantera det därefter. 

Arbetet som planeras för att uppnå målen handlar mycket om att informera och därfor ta fram 
bättre inf01111ationsmaterial som ska spridas till hushållen. 

K onsekvenser 

Mi~jö: 
o Belastningen fHm kemikalier och tungmetaller kommer att minska. 
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• Minskad risk för upplagring av skadliga änmen i människor och andra organismer, 
vilket minskar risken för negativ påverkan på hälsa, fortplantning och risken för 
utslagning av känsliga organismer. 

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

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

initialt, för utbildning och information till kornmuninvånare och verksarnhetsutövare. 
• Ökat resursbehov för miljötillsyn 
• Ökad konsumtion av miljöanpassade kemiska produkter vilket gynnar sådana 

produkter på bekostnad av produkter med liten eller ingen miljöanpassning. 

Övrigt 
• Mindre mängder farligt avfalllagrat i hem och på arbetsplatser, vilket bidrar till 

minskade olycksrisker och konsekvensema vid brand eller liknande blir mindre 
allvarliga 
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MiUöbedömning av Tingsryds kommuns avfallsplan 

Sammanfattning 
Idag är vi bra på att förbräill1a avfallet och ganska bra på att materialåterviill1a 
förpackningar etc, men i framtiden 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 hetslopp och minska 
miljöpåverkan. EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan och uppfYllelse 
av nationella och regionala miljömål har varit ledstjärna för hela denna process. 

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

Det är vår uppfattning att den nya avfallsplanen för Tingsryds kommun inte 
kommer att medföra någon sådan betydande miljöpåverkan att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs. 

Innehåll 

1 Bakgrund .................................................................................................................. 2 

2 Verksamhetsmål och åtgärder ................................................................................ 2 
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2.1.1. Målområde l -Minimera l förebygga avfall. ................................................ 3 

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

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

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

3 Avgränsningar .......................................................................................................... 4 

4 Avfallsplanens miljöpåverkan ................................................................................. 4 

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

6 Utvärdering ............................................................................................................... 7 
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1 Bakgrund 
När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808) samt 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) en miljöbedömning göras. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en 
hållbar utveckling främjas. I miljöbedömningen ska den miljöpåverkan som planen 
eller programmet antas medföra beskrivas och bedömas. 

Vi har bedömt att den nya avfallsplanen för Tingsryds kommun inte kommer att 
medföra någon sådan betydande miljöpåverkan att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. Den bedömningen grundar sig på att målen 
och åtgärdema är framtagna med syfte att sluta kretslopp och minska 
miljöpåverkan. Uppfyllelse av nationella och regionala miljömål har varit ledstjäma 
för hela denna process. Idag är vi bra på att förbränna avfallet och ganska bra på att 
materialåtervinna förpackningar etc, men i framtiden blir det fokus på att förebygga 
avfall, återbruk samt att behandla avfall biologiskt för att ersätta fossila bränslen. 
De1ma avfallsplan strävar mot denna framtid. 

De för avfallshanteringen nödvändiga anläggningar som kan antas ge upphov till 
betydande miljöpåverkan kommer inte upprättas i kommunen utan här avser 
Tingsryds kornmun 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 avfallsplaner, med mera. 

Nedan följer avfallsplanens övergripande mål, målområden och strategier. Till vmje 
målområde har resultatmål kopplats. Dessa återfinns i Avfallsplanen på sid o ma 12-
15, och återges inte nä1mare här. 

2.1. Övergripande mål 
Tingsryds kornmuns avfallsplan utgår ifrån 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. 



Miljöbedömning 
Fokus ligger på fyra målområden: 

l) Minimera/förebygga avfall. 

2) Öka återanvändningen/återbruk av befintliga resurser 

3) Förbättra och öka återvinningen av material 

4) Säkra hanteringen av farligt avfall. 

3(7) 

I kmihet kan man säga att vi idag är bra på att förbränna avfallet och ganska bra på 
att materialåtervinna förpackningar 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. Målområde l -Minimera 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 
tillverkningsprocessen. 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 finns bra sätt att ta om hand ett 
farligt avfall ökar risken för skador på människor och miljö ju mer farligt avfall 
som cirkulerar i samhället. 

Att förebygga uppkomsten av avfall eller åtminstone dämpa ökningstakten är det 
främsta övergripande målet för avfallshanteringen i Tingsryds kommun. 

strategi: 
Hushåll och verksamheter bidrar till att minimera avfallsmängderna genom att 
konsumera medvetet och hushålla med resurser. 

2.1.2. Målområde 2- Öka återanvändningenlåterbruk av befintliga resurser 

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

För att spara värdefulla resurser måste 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. 

2.1.3. Målområde 3- Förbättra och öka återvinningen av material 

"Det 111a11 återvinl':er heltöver 111an i11ie tttvinna" 
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I många fall 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: 
Varje avfallsfraktion används diir den gör biist (miljö)nytta. 

2.1.4. Målområde 4- Siikerställa hanteringen av farligt avfall 

''Alla kemikalier och allt som rör sig, lyser eller låter 
innehåller gifter som till återvinning måste lämnas åter" 

Ä ven om det allra mesta av avfallet idag återanvänds, materialåtervinns eller 
förbränns för energiutvinning och bara en liten del deponeras, finns det en fraktion, 
farligt avfall, som kan orsaka stor skada för människor och miljö om det inte samlas 
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 
tungmetaller. 

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

strategi: 
HusitcUl och verksamheter ska hantera sitt farliga avfall på rätt sätt. 
Farligt avfall ska inte finnas blandat med annat avfall. 

3 Avgränsningar 
Enligt miljöbalken 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 kommunen 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 milj ömålen. 

4 Avfallsplanens miljöpåverkan 
Nedan beskrivs avfallsplanens mål och deras miljöpåverkan. 

Målområde l -Minimera/förebygga avfall 
M l Samtliga anställda på kommunala förvaltningar och bolag ska utbildas 

i avfallshantering samt att minimera och förebygga avfall 
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M2 År 2017 ska 50% av pedagogisk personal i skolor och förskolor har 

utbildats i avfallshantering samt att minimera och förebygga avfall. 

Kunskapen ska föras vidare till elever i verksamhetema. 

M3. Mängden 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 dänned 
minskar behovet av nytt råmaterial för tillverkning. 
Positiv miljöpåverkan. 

Målområde 2 - Öka återanvändningen/återbruk av befintliga resurser 
ÅAl. Senast år 2015 ska det på Elsemåla återvinningscentral finnas 

möjlighet att lämna fungerande saker i en enklare typ av 

återbruksstation, t ex container. Om möjligt, ska det finnas en 

bemmmad återbruksstation på Elsemåla återvinningscentraL 

ÅA2. Att till år 2017 utreda bästa möjliga alternativ för framtida avsättning 

av avloppsslmet ur ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt 

perspektiv. 

ÅA3. År 2017 ska hantering av schaktmassor och liknande vara kmilagd 

samt förbättringsåtgärder föreslagna. 

ÅA4. År 2017 ska andelen återanvändbara/återbrukbara delar av hushållens 

grovsopor (brännbar rest) ha minskat med minst 5% Gämfört med 

2012 års nivå) 

Dessa mål grundar sig på avfallstrappans andra trappsteg: Återanvändning. 
Genom att underlättalförbättra möjlighetema till återanvändning minskar 
avfallsmängderna och därigenom minskar antalet transporter, nyproduktion av 
varor minskar och dänned minskm behovet av nytt råmaterial för tillverkning. 
Positiv miljöpåverkan. 

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

tätmier finnas. Uppföljning sker genom plockanalys. 

Å V2. Under år 2016 ska möjligheten till insamling av förpackningar 

förbättras för medborgarna och finnas i kommunens regi. Antalet 

insamlingsplatser ska öka till år 2016. 

A_'V3. Senast år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall från 

kommunens storkök finnas. 
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Å V3. Under år 2016 ska kommunala förvaltningar och bolag ha smiering i 

alla förpackningsfraktioner och farligt avfall. Det ska finnas ett 

kommungemensamt system för hämtning av sorterat avfall. 

Å V 4. Under år 2016 ska avfall från offentliga platser sorteras i tre fraktioner 

- glas, metall och brännbart 

Å V5. Under år 2016 finns ett fungerande system för omhändertagande av 
trädgårds- och parkavfalL 

Dessa mål grundar sig på avfallstrappans tredje och fjärde trappsteg: 
Materialåtervinning och Energiåtervinning. 
Förbättrade och förenklade möjligheter att smiet·a medför ökad smieringsgrad, 
vilket får till följd att mer material kan återvinnas. Det material som går till 
förbränning är enbart det som inte kan återvinnas på annat sätt. Ökad smiering 
innebär även att mindre mängd avfall går till deponi, dels genom att det blir mindre 
mängd avfall som måste deponeras dels genom att det blir mindre mängd avfall 
som förbränns och därigenom mindre mängd aska. som går till deponi. 

Beroende på vilket system som väljs för utso1iering av matavfall och eventuell 
fastighetsnära insamling av förpackningar kan antalet transporter öka. Detta kan i 
sig innebära en negativ miljöpåverkan, men totalt sett bedöms den positiva 
miljöpåverkan som uppnås på grund av bättre återvinningsgrad vara högre än den 
negativa. 

Positiv miljöpåverkan. 

Målområde 4 - Säkerställa hanteringen av farligt avfall 
F Al. Under år 2016 ska minst 90% av hushållen ha kunskap om vad som är 

farligt avfall och var det ska lämnas. 

F A2. Under år 2018 ska minst 50% av icke anmälnings- eller 
tillståndspliktiga verksamheter, som klassas som miljöfarlig 

verksamhet, ha haft tillsyn på sin hantering av farligt avfall 

F A3. År 2020 ska högst O, l% av kärlavfallet vara farligt avfall. 

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 det kommer ut i miljön leder till att det i 
mindre utsträckning hamnar bland det andra avfallet. Detta får till följd att 
spridningen av farliga ämnen i naturen minskar vilket också minskar risken för 
påverkan på hälsa, fmiplantning och utslagning av känsliga organismer. 
Återvinning av övrigt avfall underlättas också när det inte är förorenat. 
Positiv miljöpå,rerl<an. 
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5 Nollalternativ 
Enligt miljöbalken ska, det vid utformningen av en kommunal avfallsplan, även 
redovisas ett så kallat nollalternativ, det vill säga vad som sannolikt skulle ske om 
den föreslagna planen inte genomförs. Som utgångspunkt för nollalternativet har 
antagits att befintligt system fortsätter att gälla. 

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

l. Minska mängden 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 finns risken att avfallsmängderna kommer att öka, 
smieringsgraden kommer inte att öka, utan stanna av och kanske rent av minska 
samt att mängden 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 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs. Detta grundar sig på att målen i planen 
är framtagna med syfte att sluta kretslopp och minska miljöpåverkan. EU' s 
avfallshierarki (avfallstrappan) samt uppfyllelse 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 stöne regionala anläggningar, allt för att 
effektivisera processer och möjliggöra bättre resursutnyttjande. 



Uppgifter till länsstyrelsen 

Sammanställning 

1. Administrativa uppgifter 
Kommun: 
År: 
Datum när planen antogs: 

Tingsryd 
2012 

Bilaga 8 

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden 
Övriga medverkande nämnder: 

2. Kommunens befolkning och struktur 
Befolkning totalt: 12 141 
Datum: 2012-12-31 
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. elektronik) 

4. Avfall som omfattas av producentansvar 
Insamlade mängder FTIAB 
Glasförpackningar: 315 
Pappersförpackningar: 160 
Metallförpackningar: 26 
Plastförpackningar: 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 deponi, etapp l 

Beräknad livslängd 

Bemanning 

Tillsynsansvar 

SNI-kod 

sluttäckt) inkl Å ve t o m 2013-04-30 
Elserås 1:7 

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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Anläggningsdata 

Fastighet 
Verksamhetskod 
Tillsynsansvar 
Bemanning 
Verksamhet 

Fastighet 
Verksamhetskod 
Tillsynsansvar 
Bemanning 

Verksamhet 

Fastighet 
Verksamhetskod 
Tillsynsansvar 
Bemanning 
Verksamhet 

Fastighet 
Verksamhetskod 
Tillsynsansvar 
Bemanning 

Avfallsslag 

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

Elsemåla avfallsanläggning med Å VC (ny 
fr o m 2013-05-01) 
Elserås 1:7 
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 hushållens 
grovavfall 

Väckelsång Återvinningscentral 
Väckelsång 9:62 
90.60 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bemam1as fu av Väckelsångs Idrottsklubb 
Mottagning och mellanlagring av hushållens 
grovavfall 

Rävemåla Återvinningscentral 
Rävemåla l :54 
90.60 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bemannas fn av Konga Sportklubb och FK 
Älmeboda/Linneryd 

Omhändertagande 

Transporteras till förbränning 

Transporteras till deponering 

Smieras för återvinning eller deponi 
ll" . '11 r1 • .L.Lanvisas t111 aru~an ueponi 
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O l j eförorenade 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 
omhändertagande 
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Samrådsmöte - Länsstyrelsen i Kronobergs län 

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

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 finns tillgängligt inom området, bland annat den nationella 

avfallsplanen. Vi antar att ni också har tittat i Avfall Sveriges rapport U2012:09, "Handbok i 
kommunal avfallshantering". Vi tycker att ni är på rätt väg med e1i dokument och ser fram 

emot att få det mer officiella förslaget på remiss. 

Närvarande på samrådsmötet 

Madeleine Karlsson, funktionsledare miljöskydd, länsstyrelsen 

Anna Nicklasson, rniljöskyddshandläggare, länsstyrelsen 

Annika Johansson, renhållningschef 

Anna Arvidsson, projektledare 

Mats Karlsson, VD Alvesta Renhållning AB 

Monica Wessfeldt Berg, projektledare för ny avfallsplan i Alvesta kornmun 

Granskning enligt 15 kap 11 § miljöbalken 

Förslag till renhållningsordning har varit ute på gransirning under tiden 15 april2014 ti1116 

maj 2014. 

Yttranden med synpunkter inkom från: Länsstyrelsen i Kronobergs län, Regionsförbundet 

Södra Småland, Kommunstyrelsen samt Centerpartiet i Tingsryds kommun. 



Ordlista 

Avfall 

Avfall Sverige 

Avfallsfraktioner 

Avfallshantering 

Avfallshierarki 

Avfallsminimering 

Avfallsplan 

Avfallsslag 

BAT 
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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, transport, 

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

Hierarki för hur avfallet ska omhände1ias. Ursprungligen 

från EU, men även implementerat i Sverige. 

Avfallshierarkin kallas ofta för avfallstrapp an. 

Att minska mängden avfall som genereras. Högst prioriterat 
i avfallshierarkin. 

V mje 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 förpackningar. Avfallet är indelat i olika kategorier, se 
bilaga l till Avfallsförordning (SFS 2011 :927). Dessutom 

finns en fö1ieckning av avfallstyper, bilaga 4 till 

Avfallsförordning (SFS 2011 :927) som anger alla typer av 

avfall 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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Bioavfall 

Biogas 
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Park- och trädgårdsavfall samt matavfalL Biologiskt 

lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det organiska 
avfallet som på koti 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 vara en biprodukt istället för 

avfall om det: 

l. Har uppkommit i en tillverkningsprocess där 

huvudsyftet inte är att producera ämnet eller 

föremålet 

2. Kan användas direkt utan någon annan bearbetning 
än den bearbetning som är notmal i industriell 

praxts 

3. Kommer att fotisätta användas på ett sätt som är 

hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte 
strider mot lag eller annan forfattning 

Hantering som anges i bilaga 3, avfallsförordning (SFS 
2011:927). 

Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att 

förbränningsprocessen har startat (SFS 2011 :927). 

Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, 

renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. 



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 2011 :927). 

Avfall från annan verksamhet som i 

renhållningssammanhang fu· jämförligt med avfall från 

hushåll. Det är till exempel städsopor, kontors- och 

butiksavfall samt matavfall och annat livsmedelsavfall från 
restauranger, storkök och butiker, dock inte från 

livsmedelsindustrier. 

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive 

alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror 

som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Visst 

elektriskt och elektroniskt avfall omfattas av 

producentansvar (se Avfallsförordningen 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 innebär återvinning 

och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt 

föresia-ifter 

Utvinningsförfarande som innebär att avfallet 

energiutnyttjas genom förbränning av till exempel träflis till 

fj änvärme och el. 

Ett ED-direktiv binder en medlemsstat till att införa 

direktivets mål inom en viss tidsfrist utan att ge detaljer om 

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

direkt gällande i Sverige såsom en vanlig lag stiftad av den 

svenska riksdagen. ED-direktivet innebär endast ett 

åtagande för den svenska staten att genom lagstiftning eller 

på annat sätt se till att direktivets mål uppnås. 



Ordlista 

Extraordinära 
händelser 

ED-förordning 

Farligt avfall 

FNI 

FTIAB 

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 för att 

inte skada levande organismer eller miljön. Farligt avfall 

redovisas med en * i bilaga 4 i avfallsförordningen (SFS 

2011 :927). Exempel på farligt avfall som uppkommer i 

hushållen är fårg, lösningsmedel, förtunningsmedel, olja 

och el-avfall. Bilaga l i Avfallsförordningen innehåller en 

förteckning 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. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett samarbetsorgan 

bildat av materialbolag för förpackningar 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 syste111 att a11Vä11dbarl1ete11 förändrats i 
oönskad riktning (till exempel närsalter, svaveldioxid, 

tungmetaller). 



Ordlista 

Förpackning 

Grovavfall 

Hushållsavfall 

Icke brännbart 
avfall 

Industriavfall 

Inert avfall 

Insamling 

Kommunalt ansvar, 
kommunens 
ansvarsområde 

5(9) 

Konstruktion av plast, metall, papper, kationg, 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, cyklar, stekpannor 

och skidor. 

Avfall som kommer från hushåll och där medjämförligt 

avfall från annan verksamhet. Med hushållsavfall räknas 

sådant avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande 

av mark och byggnad för bostadsändamål, som en direkt 

följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet 

vistas inom en lokal eller anläggning, exempelvis avfall 

från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfalL 

Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, 

exempelvis sten och metall. 

Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess. 

Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, 
kemiska eller biologiska förändringar i kontakt med andra 

avfall, exempelvis sten och grus (se Förordning om 

deponering av avfall2001:512) 

Uppsamling, sotiering eller blandning av avfall för vidare 

transpmi (se Avfallsförordningen 4 §). 

Den skyldighet kommunen har att ta hand om 

hushållsavfall (Miljöbalken 15 kap). Kommunalt ansvar 
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Kompostering 

Källsortering 

Lättnedbrytbart 
avfall 

Matavfall 
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innebär att avfall tas omhand genom kommunens försorg. 

Kommunen 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 lättnedbrytbali avfall i närvaro av syre. Hurnus 

och näringsämnen återvinns. 

Avfallet so1ieras redan vid källan, det vill säga där det 

uppstår, till exempel i hushållet eller på arbetsplatsen. 

Smieringen sker utifrån vad avfallet består av. På så sätt 

underlättas olika fmmer av återvinning. 

Avfall 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 Gärnför 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 rnatavfall, 

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 yrlcesn1ässiga verlcsa111l1et frarnbrir1gar avfall 
som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller 

miljöskäl (avfallsproducent) (se Miljöbalken 15 kap 4 §). 
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Producentansvar 

ppp 
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Producenterna har ansvar för att en vara eller produkt 

samlas in och omhändertas genom återvinning, 

återanvändning eller bortskaffning på ett sådant sätt som 

krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar 

avfallshantering (förpackningar, tidningar, däck, stöne 

batterier, bilar och el-avfall). 

"Polluter Pays Principle" Principen om att förorenaren 

betalar. 

Renhållningsordning Består av två delar: en del med föreskrifter, lokala regler 

Restprodukt 

Resurshushållning 

Rötning 

SFS 1998:808 

SFS 2011:927 

för avfallshanteringen och en del, avfallsplanen, med 

planering för avfallshanteringen i framtiden. Varje kommun 

måste ha en renhållningsordning enligt miljöbalken (SFS 

1998:808). 

Överblivet material i process eller konsumtion. Kan indelas 

i returprodukter, avfall och förorening. 

Hushållning av resurser av olika slag, till exempel energi, 

mark och vatten. 

Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av 

biologiskt lättnedbrytbmi avfall utan närvaro av syre. 

Humus, näringsämnen och energi i fonn av rötgas eller 

biogas återvinns. 

Miljö balken. 

A vfallsförordningen. 
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Slam och urin från 
enskilda 
avloppsanläggningar 
samt fettavfall 

8(9) 

Slamavskiljare, slutna tankar, urintankar och fettavskiljare. 

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 

vill säga exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall 

och farligt avfall. 

Tillsyn Kontroll från myndighet över verksamhet som bedriver viss 

verksamhet, särskilt miljöfarlig sådan. 

Trädgårdsavfall Som trädgårdsavfall räknas komposterbmi och flisbmi 

växtavfall som uppkommer vid nonnal trädgårdsskötsel i 

småhus, däremot inte fållda träd eller avfall som uppstår 

vid stöne anläggningsarbete i en trädgård. 

Verksamhet/utövare Den som driver yrkesmässig verksamhet. 

Återanvändning 

Återvinning 

Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i 
verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal. 

Användning av kasserad produkt utan föregående förädling 

till exempel returflaskor av glas, PET-flaskor och 

begagnade möbler. 

Användning, behandling eller omhände1iagande av 

material, näringsämnen eller energi från avfall (se 

återvinningsförfarande, bilaga 4 till A vfallsförordningen). 

Kan indelas i återanvändning, materialåtervinning och 

energiåtervinning. 

Återvinningscentral Bemannad insamlingsplats för grovavfall till exempel 

metall, trä, el-avfall, kyl/frys och deponirest. Ä ven 
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producentansvarsmaterial, trädgårdsavfall och farligt avfall 

kan lämnas vid återvinningscentraL 

Återvinningsstation Obemannad uppsamlingsplats med contaimar för 
producentansvarsmaterial förpackningar (till exempel 

förpackningar av glas, papper, plast och metall) och 

returpapper. 

Källor: RVF- Svenska Renhållningsverksföreningen, Svensk avfallste1minologi 

(1998, AFR-rappmi 217), 1000 Terms in Solid WasteManagement (1992, ISWA) 

samt Svensk Författningssamling och N a turvårdsverkets Författningssamling 


