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Förord 
 
Avfall, ett ord med många olika innehåll och som innebär olika saker för olika 
människor: 
 
Blöjorna i soppåsen under diskbänken, den tömda milkshakemuggen på stan, 
slampellets som jordförbättring 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 varje invånare, 
varje 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. Kunskap 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 kommunernas roll. Kommunernas 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 hållbart 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 utvecklingen av avfallshanteringen 
• 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? 
 
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 Avfallsföreskrifterna. Dessa lokala föreskrifter 
är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfallet och är en rättslig grund i det 
dagliga arbetet och vid tvister. Renhållningsordningen fastställs av kommunfullmäktige. 
I varje 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 
innehålla bland annat en nulägesbeskrivning 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. 
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Projektorganisation 
 
Styrgrupp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Samhällsbyggnadsnämndens utskott 
 
Projektgrupp 
Anna Arvidsson, förvaltningsjurist, sammankallande 
Jonas Weidenmark, samhällsbyggnadschef 
Annika Johansson, renhållningschef 
Tim Lux, hållbarhetssamordnare 
Daniel Hagberg, projektledare energi 
Kristina Brovall, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
Intern referensgrupp 
Daniel Gustafsson, ekonomichef (kommunledningsförvaltningen) 
Pia Steinbach Mastenstrand, informationschef (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, avdelningschef fritid (kultur- och fritidsförvaltningen) 
Catarina Carlzon, äldreomsorgs- och funktionshinderomsorgschef (socialförvaltningen) 
Mats Ingolf, planeringsledare (barn- och utbildningsförvaltningen) 
Eva Pettersson, kostchef (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Bengt Johansson, VA-chef (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Andreas Carlsson, parkförman (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Maya Ben-Zur, miljö- och hälsoskyddsinspektör (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Peråke Janén, VD Tingsrydsbostäder AB 
 
Extern referensgrupp 
Följande intressenter kan vara av särskilt intresse att samråda med: 

• Länsstyrelsen 
• Regionförbundet Södra Småland 
• Större fastighetsägare 
• Representanter för näringsliv och handel 
• Entreprenörer för avfallshantering 
• Samhällsföreningar 
• 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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Miljömål, planer och strategier 
En avfallsplan ska enligt NFS 2006:6 om innehållet i en kommunal avfallsplan 
innehåller en beskrivning av hur uppställda mål kan bidra till att regionala och 
nationella miljömål nås.  
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 miljökvalitetsmål samt till lokala miljömål och strategier. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län antog 2013-01-08 regionala miljömål för länet 
(www.lansstyrelsen.se) 

Generationsmålet  
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål 
och fjorton etappmål (www.miljomal.nu).  
Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på samhällets alla nivåer och lyder 
enligt följande: 
 
” Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser." 
 
Särskilt relevant för avfallsplanen är följande inriktningar för att uppnå 
generationsmålet: 

• Människans hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på människans hälsa främjas 

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

• En god hushållning sker med naturresurserna 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.miljomal.nu/
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Miljökvalitetsmålen  
 
Av de sexton av Riksdagen antagna miljökvalitetsmål är fjorton mål relevanta för 
Kronobergs län varav tre 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 växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. 

Regionala mål 
• År 2050 är Kronobergs län ett plusenergilän. Detta innebär att produktionen av 

förnybar energi överstiger den totala energianvändningen i länet, dvs blir 
självförsörjande och kan exportera förnybar energi 

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

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

• Kollektivtrafiken i Kronobergs län är fossilbränslefri år 2020 

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

• Tankställen för förnyelsebara bränslen (utöver E85) finns i alla kommuner i 
Kronobergs län 2020 

Lokala mål 
• … 

Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

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

bioackumulerande kemiska ämnen som ligger på en betryggande marginal (50 
%) under gällande rekommendationer/gränsvärden enligt SFS 1998:944. Detta 
gäller för bly (Pb), kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), polyklorerade bifenyler 
(PCB) och nonylfenoler. 

• Till år 2020 ska 10 prioriterade förorenade objekt ha åtgärdats i länet, räknat från 
2007 

Lokala mål 
• … 

God bebyggd miljö  
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall 
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas 

Relevanta preciseringar 

3. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt 
att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för 
att minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är 
tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet 
9. Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara 
energikällor används 
10. Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna 
och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i 
så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö 
minimeras 
 

Etappmål 

Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 

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

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall 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 fungera 
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: 
 

• 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 huvudmålområden; Boende – Inflyttning, Näringsliv, 
Infrastruktur, Föreningsliv – Kultur och Kompetens. 
Följande avsnitt ur målområdet Boende – Inflyttning anses vara särskilt relevant för 
avfallsplanen. 
 
År 2030 
 

• Har kommunen en levande landsbygd med en god kommunal och kommersiell 
grundservice i alla kommundelar. Landsbygd och tätorter utvecklas i samspel 

• 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 hållbart samhälle. I 
Tingsryds kommun mår både miljön och människan bra 

Hållbarhetsstrategi 
För att uppnå Vision 2030 genom en hållbar utveckling har Tingsryd 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 
huvudmålområdena. 
 
Nedan redovisas strategier med koppling till avfallsplanen 
 
Boende – Inflyttning 

• Verka för en god och jämlik tillgång till lokal kommunal och kommersiell service 

• Medborgarnas inflytande och delaktighet gällande kommunens utveckling stärks 

Näringsliv 

• Näringslivsfrågor genomsyrar kommunens hela verksamhetsområde och samarbetet 
inom näringslivet stärks 

Infrastruktur 

• Utbyggnaden av en infrastruktur för produktion och användning av förnybar energi 
gynnas 

• En genomtänkt och långsiktig hållbar avfallshantering både för kommunens verksamhet 
och näringslivet samt privata hushåll säkerställs 
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Energi- och klimatstrategi 
Kommunfullmäktige har 2011 antagit en energi- och klimatstrategi med mål för år 2014 
och 2020 inom fastighets- och transportsektorn. Målen och åtgärden med särskilt 
relevans för avfallshanteringen är följande: 
 
Mål och åtgärdsstrategi för transporter 
 
Mål 2014: 10% förnybar energi av den totalt förbrukade energin  
 
Mål 2020: 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 

Förslag 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 

• Att informera om avfallshantering 
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Avfallsplan och föreskrifter 
 
Nu gällande avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 1994-01-27. Föreskrifter är 
antagna av kommunfullmäktige 2010-09-30.  

 

Miljöprogram för Tingsryds kommun 
 

Kommunfullmäktige antog miljöprogram för Tingsryds 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”.  

I korthet kan man säga att vi idag är bra på att förbränna avfallet och ganska bra på att 
återvinna förpackningar och energi. Nu ska vi emellertid ”gå högre” upp i 
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: 

• Avfallsplan, avfallsföreskrifter, rutiner och sorteringsmöjligheter ska präglas av 
tydlighet och enkelhet 

• En populärversion av avfallsplanen ska tas fram 

• Information om avfallshantering i Tingsryds kommun ska, när avfallsplanen är 
antagen och vunnit laga kraft, översättas till tyska och engelska   

• Information till verksamhetsutövare genomförs kontinuerligt i syfte att 
underlätta och förbättra deras avfallshantering 

• Samverkan/samarbete på avfallsområdet med andra kommuner/län eller 
organisationer ska utredas 

   

Tingsryds kommun fokuserar därför på fyra målområden: 

 1) Minimera / 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 / förebygga avfall 
 

”Det man inte skaffar, behöver man inte slänga” 

Strategi:  

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

Resultatmål: 

M1 Samtliga anställda på kommunala förvaltningar och bolag ska utbildas i 
avfallshantering samt att minimera och förebygga avfall 

M2 År 2017 ska 75% av pedagogisk personal i skolor, förskolor och 
skolbarnomsorg 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 återanvändningen/återbruk av befintliga resurser 
 

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

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

Strategi:  

Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras 

Resultatmål: 

ÅA1. 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 alternativ för framtida avsättning av 
avloppsslammet ur ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt perspektiv. 

ÅA3. År 2017 ska hantering av schaktmassor och liknande vara kartlagd samt 
förbättringsåtgärder föreslagna. 

ÅA4. År 2017 ska andelen återanvändbara/återbrukbara delar av hushållens 
grovsopor (brännbar rest) ha minskat med minst 5% (jämfört med 2012 
års nivå) 

Målområde 3 – Förbättra och öka återvinningen av material  
 

”Det man återvinner behöver man inte utvinna” 

Miljöbelastningen blir mindre om avfallet sorteras rätt. Vi är idag ganska bra på att 
återvinna, men allt från kunskapsnivåer, tillgänglighet till återvinningsmöjligheter mm 
behöver utvecklas och förbättras. 

Strategi: 

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

Resultatmål: 

ÅV1. Under år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall i kommunens 
tätorter finnas.  

ÅV2. Under år 2016 ska möjligheten till insamling av förpackningar förbättras 
för medborgarna och finnas i kommunens regi. Antalet insamlingsplatser 
ska öka till år 2016. 

ÅV3. Under år 2016 ska kommunala förvaltningar och bolag ha sortering i alla 
förpackningsfraktioner och farligt avfall. Det ska finnas ett 
kommungemensamt system för hämtning av sorterat avfall.  

ÅV4. Under år 2016 ska avfall från offentliga platser sorteras i tre fraktioner – 
glas, metall och brännbart 

ÅV5. Under år 2016 finns ett fungerande system för omhändertagande av 
trädgårds- och parkavfall. 
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Målområde 4 – Säkerställa hanteringen av farligt avfall 
 

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

innehåller gifter som till återvinning måste lämnas åter” 

Strategi:  

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

Resultatmål:  

FA1. Under år 2016 ska minst 90% av hushållen ha kunskap om vad som är 
farligt avfall och var det ska lämnas.  

FA2. 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 

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. 
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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 kommer att samordnas av 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Avfallsplanen gäller från 2015-01-01 till och med 2020 och ska därmed 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 vart fjärde år och 
uppdateras vid behov. 
 
Ändringar i föreskrifterna 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 kommun 
varje 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 kommuns förvaltningar och bolag, men även 
av alla oss kommuninnevånare och människor för att nå planens övergripande syfte, ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 
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