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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: 1 722 

Fritidshus:   1 167 

 

Tillverkningsindustrin 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 orter är dominerade av 
en industri t ex Konga Bruk i Konga och sågverket i Linneryd. Övriga orter har en större 
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.  

 

Avfallshanteringen 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 2010-11-01. 
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Miljöbedömning 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 hållbart 
resursutnyttjande vilket gör att nollvisionen innebär ett sämre 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           15,4 tkr 

Kostnader            15,4 tkr 

Kostnadstäckning 100 % avgifter 

Avfallsmängder 

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 

Insamling av hushållsavfall sker i egen regi vid ca. 6 500 hämtningsställen. För detta ändamål 
finns 1 st. sidlastande och 1 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 Kvarnamåla. Containerhämtning av ca. 25 st. 
containrar för hushållsavfall utförs på entreprenad. 

 

Någon sortering 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 utsorterade 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 transporteras till deponi i annan kommun. Farligt avfall lämnas för närvarande till 
Ragn-Sells AB för borttransport och omhändertagande. Kyl- och frysmöbler lämnas till El-
kretsens entreprenör för borttransport och omhändertagande. 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 
utsorterade från övrigt hushållsavfall och lämnas på återvinningsstationer. Dessa produkter 
transporteras och omhändertas av de olika materialbolagens entreprenörer. 

 

Slamtömning av ca. 2 800 enskilda avloppsanläggningar utförs av entreprenör. Slamtömning 
utförs en gång/år. Fastighetsägare har rätt att få slamtömning vartannat år under vissa 
förutsättningar. Detta regleras i kommunens renhållningsordning. Slammet transporteras till 
avloppsreningsverket i Tingsryd för avvattning. 

 

Latrintömning sker i egen regi vid ca 30 hämtningsställen. Fr.o.m. 2007 har kommunen avtal 
ang mobil latrintömningsmaskin för omhändertagande av latrinet.  
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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 kompostera sitt 
trädgårdsavfall kan lämna detta på två sk. trädgårdskomposter (Ryd och Väckelsång). Dessa 
är obemannade. Det finns även möjlighet att lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen i 
Elsemåla. 

 

Förutom ovan nämnda trädgårdskomposter finns i nuläget fyra anläggningar (Konga, Urshult, 
Linneryd samt Rävemåla) som sköts av ideella föreningar.  

 

Totalt får vi in ca 1 200 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 förekommer i nuläget inte i kommunen. 
Fastighetsägarna är hänvisade till återvinningsstationer (ÅVS) i anslutning till tätorterna och 
kommunens fyra återvinningscentraler (ÅVC). 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 100 % av 
de blybatterier som omfattas av producentansvaret samlats in. 

Enligt Däckåtervinning AB, SDAB, som är däckbranschens svar på förordningen om 
producentansvar för däck (1994:1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och 
återvinningen av alla uttjänta däck, insamlas i nuläget så gott som 100 % 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. 



Nulägesbeskrivning   5(7) 
 
Sedan 1 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 saknar 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 godtagbart sätt. Producenterna ansvarar också för att 
tillsammans med landets kommuner tillhandahålla information om var fordon kan lämnas till 
skrotning. I Kronobergs län skrotades 2012 ca 4500 bilar. Sedan 2009 har antalet skrotade 
bilar per år ökat. Nuvarande mål är att 85 procent av skrotbilarna ska återvinnas. År 2015 höjs 
nivån till 95 procent.  

Elavfall i form av hemelektronik kan lämnas kostnadsfritt av på ÅVC. Ny statistik från El-
Kretsens återvinningssystem visar att svenskarna fått ett nytt återvinningsbeteende under 
2012. Kylskåp och TV-apparater är fortfarande 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, importörer och 
återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. SvepRetur som ansvarar för 
insamlingen har som mål att 70 % av lantbrukens använda plast skall samlas in. Av den 
insamlade plasten skall minst 30 % gå till materialåtervinning, dvs gå tillbaka till 
produktionen för att bli nya produkter. Resten går till energiutvinning vilket innebär 
förbränning där energin tas tillvara i form av värme och el. 

Utgånget och överblivet läkemedel återlämnas på apoteket. Producentansvaret för läkemedel 
omfattas dock inte av farligt avfall, vilket betyder att kommunerna ansvarar för att 
borttransportera och bortskaffa visa läkemedel som utgör farligt avfall och som kommer från 
hushåll. I dagsläget är det cytostatika och cytotoxiska läkemedel som utgör farligt avfall.  

Under 2012 samlades följande mängder in per person i Tingsryds kommun enligt statistik från 
FTIAB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen): 

Glas  25,95 kg 

Metall  2,13 kg 

Plast  4,31 kg 

Tidningar  29,55 kg 

Pappersförp  13,19 kg 
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Verksamhetsavfall 

Farligt avfall 

Fram till 2007 utnyttjade kommunen sin möjlighet till utökat ansvar för omhändertagande av 
verksamheternas farliga avfall. Allt farligt avfall omhändertogs av det kommunägda bolaget 
MFA Sydost AB. Då fanns samlad statistik över mängden insamlat farligt avfall på 
kommunnivå. Enligt statistik från MFA från 2005 samlades 508 ton farligt avfall in från 
privata och kommunala verksamheter i Tingsryds kommun under det året. I det statistiska 
materialet finns dock bara ca 60 företag med, förutom kommunens verksamheter. Då antalet 
företag som kan tänkas producera farligt avfall är betydligt större än så, finns med största 
sannolikhet ett stort mörkertal även i denna statistik.  

När möjligheten till utökat ansvar togs bort försvann/minskade kommunens 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 svårt, då 
verksamhetsutövaren fritt kan välja aktör för hämtning av avfall. Ett antal mindre företag som 
jordbruk, frisersalonger, mm kan också antas själva transportera sitt farliga avfall till ÅVC 
och där lämna det som privatpersoner. 

Avfall jämförligt med hushållsavfall 

I nuläget hämtar kommunerna verksamhetsavfall som är av samma karaktär som 
hushållsavfall, s k jämförligt avfall, t.ex. avfall från fikarum på industrier och andra företag 
samt inom olika omsorgsverksamheter. I utredningen ”Mot det hållbara samhället – 
resurseffektiv avfallshantering” (SOU 2012:56), som presenterades hösten 2012, är det ännu 
oklart om kommunen i framtiden har möjlighet att ta på sig ansvaret för verksamhetsavfall 
med samma karaktär som hushållsavfall. I Tingsryds kommun 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 jämförbart avfall 
finns ingen översiktlig statistik. Då varje företag fritt kan välja entreprenör för att ta hand om 
verksamhetsavfallet krävs stora resurser med tex enkätundersökningar för att göra en 
kartläggning av mängden avfall som uppkommer 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 

Transport 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. 
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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 in/tar emot hushållsavfall inklusive det farliga avfallet och ser till så 

att det omhändertas på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagstiftning. 

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

• Planerar avseende avfallsfrågor 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning 
• Bygg- och miljöavdelningen utför tillsyn enligt 26 kap miljöbalken och 

miljötillsynsförordningen.  
 
 



    

Organisation och ansvar  2(2)  
 

Verksamhetsutövare, t ex industrier, restauranger 
• Ansvarar för att det avfall som uppkommer i den egna verksamheten vid t ex 

tillverkning och försäljning omhändertas på ett miljöriktigt sätt enligt 
gällande lagstiftning. 

 

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

förordningarna om producentansvar såsom förpackningar, 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. 

• Ska tillhandahålla utrymmen och ge förutsättningar för en bra 
avfallshantering. 

 

Konsumenter, dvs du och jag 
• Ansvarar för att sortera och hantera sitt avfall enligt gällande system. 
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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 fastigheten fylldes ut t.o.m. 1988. Fr.o.m. 1989 
utökades området och indelades i tre etapper. Deponering har vid avslutningen av deponin 
2008-12-31 endast skett på etapp 1. (se kartbild). 

 

Vid deponin tas bl.a. följande emot: 

 

Avfallsslag Omhändertagande 
  

Hushållssopor  Transporteras till förbränning 

Brännbara grovsopor - „ -  

Ej brännbara grovsopor Deponeras på annan deponi eller används som 
konstruktionsmaterial beroende på fraktion 

Asbestavfall Deponeras på annan deponi  

Bygg-/rivningsavfall Endast sorterat, skickas vidare till återvinning  

Kommunalt avloppsslam Komposteras och används inom området 

Trä, ej impregnerat Flisas och lämnas till förbränning 

Metallskrot Säljs vidare till återvinning  

 
Anläggningsdata  
Fastighet Elserås 1:7 
Yta Totalt ca 54 ha, varav ca 13 ha är utnyttjade 
Deponeringsyta Ca 7 ha 
Bemanning 3 personer 
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Tillsynsansvar Länsstyrelsen  

Verksamhetskod 90.50B, 90.40C, 90.80C, 90.110C 
Tillstånd Mottagning, mellanlagring och sortering av högst 

10 000 ton icke-farligt avfall per år 
Mottagning och mellanlagring av högst 1 000 ton 
farligt avfall per år. Högst 100 ton farligt avfall får 
lagras samtidigt. 
Innefattar drift av ny återvinningscentral med 
tillhörande dagvattendamm, hantering av 
asfaltsmassor samt drift av befintlig 
avfallsanläggning 

 

Nya återvinningscentralen i Elsemåla 

Följande kan lämnas: 

• Grovavfall (brännbart och ej brännbart)   
• Metallskrot  
• Kyl/frys  
• Elektronikskrot. All elektronisk utrustning inkl lysrör och glödlampor 
• Trä, behandlat, obehandlat och tryckimpregnerat, sorteras var för sig 
• Batterier, både småbatterier och bil- och traktorbatterier 
• Farligt avfall (t. ex olja, färg, bekämpningsmedel, lösningsmedel mm) 
• Trädgårdsavfall 
• Samtliga förpackningsfraktioner 

Öppettider: 

Måndag, onsdag, fredag kl 12.30 – 15.30 

Tisdag, torsdag kl 08.00-19.00 

Lördag kl 09.00-14.00 

 

Miljöpåverkan av avfallsanläggningen inkl. 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 deponigas. 
Deponigas består av illaluktande svavelföreningar, metangas och koldioxid. Anläggningens 
avskilda läge och ständiga täckning av schaktmassor och komposterad slam/bark gör att 
besvären av illaluktande ämnen är mycket små. 

 

Deponigas kan användas för energiproduktion (ta tillvara energin i metangasen via 
förbränning), eller bara facklas bort för att reducera metangasutsläppen från deponin. Något 
omhändertagande av deponigas sker dock inte vid Elsemåla. Det beror på att den f.d. deponin 
är så liten och flack/platt, att det anses ekonomiskt olönsamt att investera i utrustning för 
omhändertagande 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 teknik. Kyl/frys etc. innehållande freoner sänds iväg för återvinning av 
freon. 

 

Regn- och 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 rinner av på ytan av deponins sluttäckta delar. Avfallsanläggningen är omgiven av 
lakvattendiken. Vattnet samlas upp i en bassäng och pumpas sedan till Tingsryds 
avloppsreningsverk för behandling därefter till recipienten sjön Tiken. 

 

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

Ursprunglig markyta på deponeringsområdet var ca 145 meter över havet. Slutlig maxhöjd är 
ca 158 meter över havet. Det tidigare deponiområdet ska täckas med material lämpligt för 
vegetation och beskogas för att ”bli ett” med omgivande skogsmark i enlighet med gällande 
föreskrifter. 
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Hygieniska problem består främst av skadedjur och sopor som kan spridas till omgivningarna. 
Vid avfallsanläggningen utförs skadedjursbekämpning med råttgift. 

 

Övriga anläggningar 
 

Återvinningscentraler 

Anläggningsdata Återvinningscentral Ryd, Östergatan  
Fastighet del av Ryd 1:146 
Tillsynsansvar Jävsnämnden Tingsryd  
Verksamhetskod 90.60 
 

Anläggningsdata Återvinningscentral Väckelsång, Ramvägen  
Fastighet del av Väckelsång 9:62 
Tillsynsansvar Jävsnämnden Tingsryd  
Verksamhetskod 90.60 
 

Anläggningsdata Återvinningscentral Rävemåla, Bangatan  
Fastighet del av Rävemåla 1:54 
Tillsynsansvar Jävsnämnden Tingsryd  
Verksamhetskod 90.60 
 

 

Återvinningscentralerna är bemannade och öppna på följande tider:  

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

 torsdagar (april-sept) kl. 17 – 19 

Väckelsång lördagar kl. 09 – 12  (maj-aug kl 09-13) 

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

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

 torsdagar (april – sept.) kl. 17 – 19 
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Återvinningscentralerna är bemannade med vuxna från några av kommunens 
idrottsföreningar. 

 

Vid återvinningscentralerna kan följande lämnas: 
 
Avfallsslag    
• Grovavfall (brännbart och ej brännbart)   
• Metallskrot  
• Kyl/frys  
• Elektronikskrot. All elektronisk utrustning inkl lysrör och glödlampor 
• Trä, behandlat, obehandlat och tryckimpregnerat, sorteras var för sig 
• Batterier, både småbatterier och bil- och traktorbatterier 
• Tidningar/papper 
• Glas  
• Farligt avfall (t. ex olja, färg, bekämpningsmedel, lösningsmedel mm) kan lämnas 

lördagar en gång per månad vid samtliga återvinningscentraler.    
 

I dagsläget finns ingen statistik på hur mycket avfall som lämnas vid respektive ÅVC. 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 obemannade och är avsedda för att allmänheten ska kunna slänga 
trädgårdsavfall. Ett stort problem är att mycket annat också slängs på dessa anläggningar och 
kostnader för städning och borttransport är mycket hög.  

Trädgårdsavfall i Tingsryd kan lämnas på återvinningscentralen i Elsemåla. 

Förutom ovan nämnda trädgårdskomposter finns i nuläget fyra anläggningar, Linneryd, 
Konga, Rävemåla och Urshult, som sköts av ideella föreningar.  

 

Återvinningsstationer 

Återvinningsstationer finns i Tingsryd vid Elsemåla deponi, p-plats vid Tinghallen, Bultvägen 
och Ebbalyckevägen, i Ryd på Östergatan och vid bussterminalen, i Väckelsång, Urshult och 
Linneryd vid respektive brandstation, i Rävemåla vid affären och i Konga vid gamla affären. 
Återvinningsstationerna är obemannade. Vid återvinningsstationerna sker insamling av 
metall-, hårdplast, papp- och kartongförpackningar, 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 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB). Detta bolag ägs av materialbolagen för 
glas, papper, kartong, metall och plast. Materialbolagen har i sin tur handlat upp skötsel och 
tömningar på återvinningsstationerna av olika entreprenörer. Därför är det ofta ett antal olika 
entreprenörer som 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-
nivå 

 

KK-kod Typ/typer av 
avfall som 
hanteras 

Metoder för återvinning 
eller bortskaffande 

Elserås avfallsanläggning Elserås 1:7 Kommunen 

 

B 

 

KK 90.50B 
KK 90.40C 
KK 90.80C 
KK90.110C 

Återvinningscent
ral, omlastning 
av hus-
hållsavfall, kom-
postering av 
täck-massor,  
flishantering, 
inkl flisning, 
återvinning av 
massor, 
återvinning av 
asfalt inkl 
krossning 

Mottagning , mellan-lagring 
och sortering av icke-farligt 
och farligt avfall 

Samlare  Svanen 5 (Ica 
Tingsryd) 

Kommunen C KK 90.60 Återvinning av  
glödlampor, 
lågenergilampor 
och batterier 

Mellanlagring farligt avfall 

Samlare  Möllekulla 
1:89 

Kommunen C KK 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt avfall 
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Anläggning Fastighet Verksamhetsutövare Prövnings-
nivå 

 

KK-kod Typ/typer av 
avfall som 
hanteras 

Metoder för återvinning 
eller bortskaffande 

(Lindgrens i 
Urshult) 

Samlare  Ryd 4:3 (Ica 
Nära i Ryd) 

Kommunen C KK 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt 
avfall 

Samlare  Rävemåla 
1:157 (Mat-
Öppet i 
Rävemåla) 

Kommunen C KK 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt 
avfall 

Samlare  Väckelsång 
9:63 (Ica 
Nära i 
Väckelsång) 

Kommunen C KK 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt 
avfall 

Samlare  Linneryd 
5:101 (Mat-
Öppet i 
Linneryd) 

Kommunen C KK 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt 
avfall 

Återvinningscentral Väckelsång 
9:62 

Kommunen C KK 90.60 Insamling och 
sortering av 
restavfall och 
annat material 
som inte är 
förpackningar 

Mellanlagring farligt 
avfall 

Återvinningscentral Ryd 1:146 Kommunen C KK 90.60 Som ovan Mellanlagring farligt 
avfall 
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Anläggning Fastighet Verksamhetsutövare Prövnings-
nivå 

 

KK-kod Typ/typer av 
avfall som 
hanteras 

Metoder för återvinning 
eller bortskaffande 

Återvinningscentral Rävemåla 
1:54 

Kommunen C KK 90.60 Som ovan  Mellanlagring farligt 
avfall 

Trädgårdkompost Tingsryd 
1:51 

Kommunen. 
Anläggningen stängs 
2013-09-23. 

C KK 90.40 
Kodas om 

Insamling av 
trädgårdsavfall 

Mellanlagring avfall 

Trädgårdkompost Ryd 1:3 Kommunen C KK 90.40 
KK 90.400-1 
from 140101 

Som ovan Mellanlagring avfall 

Trädgårdskompost Björkeberg 
1:1 
(Väckelsång) 

Kommunen C KK 90.40 
KK 90.400-1 
from 140101 

Som ovan Mellanlagring avfall 

Trädgårdskompost Urshult 1:52 Urshults Sockenråd C KK 90.40 
KK 90.400-1 
from 140101 

Som ovan Mellanlagring avfall 

Trädgårdkompost Örmo 3:1 
(Konga) 

Södra Sandsjö Sockenråd C  KK 90.40 
KK 90.400-1 
from 140101 

Som ovan Mellanlagring avfall 

Trädgårdkompost Linneryd 
5:40 

Linneryds Sockenråd C KK 90.40 
KK 90.400-1 
from 140101 

Som ovan Mellanlagring avfall 

Trädgårdkompost Rävemåla 
1:54 

Älmeboda 
sockenkommitté 

C KK 90 KK 
90.400-1 
from 140101 

Som ovan Mellanlagring avfall 

Återvinningsanläggning  Östad 12:1 Askungen Vital AB C KK 90-110 Återvinning av 
aska 

Mekanisk yrkesmässig 
bearbetning för 
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Anläggning Fastighet Verksamhetsutövare Prövnings-
nivå 

 

KK-kod Typ/typer av 
avfall som 
hanteras 

Metoder för återvinning 
eller bortskaffande 

återvinning av icke farligt 
avfall  

Uppläggningsplats, 
berg- och gruskrossverk 

Örmo 3:22 Liljegrens Entreprenad 
AB 

C KK 90.40 Matjord och 
fyllnadsmateria
l 

Mellanlagring avfall 

Uppläggningsplats Tingsryd 
1:71 

Liljegrens Entreprenad 
AB 

C KK90.40 Jordmassor Mellanlagring avfall 

Uppläggningsplats Tingsryd 
1:65 

NCC Construction 
Sverige AB 

C KK 90.40 Jordmassor Mellanlagring avfall 

Uppläggningsplats Tingsryd 
4:80 

NCC Construction 
Sverige AB 

C KK90.40 Jordmassor Mellanlagring avfall 

Skrotningsanläggning Tingsmåla 
2:34 

R Runessons Skrot & 
Åkeri AB 

C KK 90.120 Skrotning av 
bilar 

Lagring, tömning, 
demontering mm enligt 
bilskrotningsförordningen 
(2007:186) 

Uppläggningsplats  Trehörna 2:4 Tingsryds Lastbilscentral 
Ek För 

C KK 90.40 Schaktmassor Mellanlagring avfall 

Uppläggningsplats Rörshult 1:7 Kent Algotsson C KK 90.40 Mellanlager av 
kycklinggödsel 

Mellanlagring avfall 
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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 (1) 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 riskklass 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 varje 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 
provtagningsprogram. 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  

 

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

 

En sammanvägning av undersökningsresultaten gav underlag för en slutlig 
riskklassificering av deponierna i fyra riskklasser. Dessa finns redovisade i tabell. 
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Riskklassificeringen utfördes i enlighet med Naturvårdsverkets råd ” Gamla 
avfallsupplag- metodik för inventering och riskklassificering” ( rapport 3857). De olika 
riskklasserna 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 klass 4 

 

Riskklass 2 

Upplag där undersökningar måste ske för att kartlägga om: 

a) Upplaget skall överföras till klass 1 och konkreta åtgärder måste genomföras 
b) Upplaget skall omfattas av fortsatt tillsyn och kontroll även efter vidtagna 

åtgärder enligt klass 1 eller klass 3 
 

Riskklass 3 

Upplag där relativt enkla åtgärder t.ex. städning, kompletterande täckning eller 
liknande behövs för att överföra upplaget i klass 2(b) eller i klass 4. 

 

Riskklass 4 

Upplag där ytterligare åtgärder eller kontroller för närvarande inte bedöms 
nödvändiga. 

 

Ny riskklassificering med utgångspunkt från ovanstående kriterier samt utförda åtgärder 
har skett 2006. Se tabell.  
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Nr Namn Risk Avfalls-volym Vidtagna åtgärder Ny riskklass VHT 
  Klass m3  2006 Utövare 

  1994     

1 Bjällernäs 3 30 000 Städning 4 Ind/Kommunen 

2 Björkeberg 4 5 000  4 Kommunen 

3 Dunsmåla 2 b 3 000 Städning, Vattenprov 4 Kommunen 

4 Hammarsnäs 3 7 000 Städning 4 Kommunen 

5 Hensmåla 4 300  4 Kommunen 

6 Hjortalid 2 b 500 Vattenprov 4 Industri 

7 Korrö 2 b 20 000 Fortsatt kontroll vid vattentäkt  * 2 b Privat 

8 Linneryd 4 2 000  4 Kommunen 

9 Möckleryd 4 300  4 Kommunen 

10 A Ryd 1 3 4 500 Städning, kompletterande täckning 4 Kommunen 

10 B Ryd 2 3 1 600 Städning 4 Kommunen 

11 Rävemåla 2 b 8 000 Städning, provtagning 4 Kommunen 

12 Skärsjöhult 4 200  4 Kommunen 

13 Slattesmåla 4 500  4 Kommunen 

14 Smöramåla 3 1 400 Städning 4 Kommunen 

15 Tingsmåla 4 14 000  4 Kommunen 

16 Tingsryd 1 2 b 18 000 Kontroll av pågående verksamhet *   2 b Kommunen/Privat 

    Vattenprov i dike   

17 Tingsryd 2 3 1 200 Städning 4 Kommunen 

18 Väckelsång 3 3 400 Städning 4 Kommunen 

19 Älmeboda 4 1 000  4 Kommunen 

20 Konga 1 4 300  4 Kommunen 

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

21 B Konga 3 4 ?  4 Industri 

22 Ryd 3 4 6 000  4 Industri 

23 Elserås 1:7 - ? Riskklass enl MIFO 2012-05 3 (måttlig risk) Kommunen 
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* Korrö fortsatt kontroll i vattentäkten 

* Tingsryd 1 fortsatt kontroll av verksamheten 
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Uppföljning av gällande avfallsplan   

   
Åtgärdsplan 
 
Åtgärdsplan för att uppnå mål enligt avfallsplan 1994-1997: 
 
Åtgärd Ansvarig År 
Datorisering av administration Gatusektionen 1994 
Informationsblad Gatu/Plan och Miljösektionerna 1994-1997 
Utbildning egen personal Gatu/Plan och Miljösektionerna 1995-1996 
Inrättande av återvinningsgårdar 
Ryd 
Rävemåla 
Väckelsång 

Gatusektionen 
 

 
1994-1997 
1996-1997 
1995-1997 

Inrättande av återvinningsstationer 
+ MFA 
Linneryd 
Konga 
Tingsryd 
Urshult 
Fridafors 
Älmeboda 

Gatusektionen  
 
1994-1997 
1995-1997 
1996-1997 
1996-1997 
1997 
1997 

Inrättande mindre 
återvinningsstationer 
Kvarnamåla 
Gäddeviksås 
Yxnanäs 
Dångebo 

Gatusektionen  
 
1995-1997 
1994-1997 
1994-1997 
1995-1997 

Omhändertagande Kylmöbler Gatusektionen 1995-1997 
Provtagning Gatusektionen 1994-1997 
 
Uppföljning av åtgärdsplan 
 
Samtliga åtgärder är genomförda inom angiven tid. 
 
Övrigt 
 
Utöver ovanstående åtgärdsplan omfattade avfallsplan 1994-1997 även att utreda införande av 
14-dagarshämtning då en utbyggnad av återvinningsgårdar (idag återvinningscentraler) och 
återvinningsstationer skulle ske samt att införa en mer differentierad taxa.  
 
Detta ledde till att 1995 byttes papperssäckarna ut mot plastkärl och en översyn av 
hämtningsintervallerna gjordes. I samband med detta infördes även en mer differentierad taxa 
för att på så sätt uppmuntra högre sorteringsgrad och nyttjande av de nybyggda 
återvinningsgårdarna och –stationerna. 
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