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Konsekvensanalys av avfallsplanen 
 

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

Målområde 1 - Minimera/förebygga avfall 
 
Hushåll och verksamheter bidrar till att minimera/förebygga avfallsmängderna genom att 
konsumera medvetet och hushålla med resurser. 
 

Syfte 
Syftet med detta målområde är att minska miljöbelastningen från konsumtion av varar. 
Målområdet innebär att försöka gå från ett slit- och-släng-samhälle, till ett samhälle där 
människor med sina val agerar så att konsumtionen ger så liten miljöpåverkan som möjligt. 
 
Att öka människors kunskap och påverka deras val är ett arbete som kräver mycket 
information och utbildning. De insatser som planeras handlar mycket om att ge ut 
informationsmaterial som är anpassade till målgrupperna. 
 

Konsekvenser 
Miljö: 

• Tänkbara konsekvenser är till exempel: 
• Minskade transporter om mängden avfall minskar 
• Minskad mängd material behöver utvinnas ur jordskorpan om produkter inte behöver 

nytillverkas i samma utsträckning som idag 
• Minskad energiåtgång genom att färre produkter behöver nytillverkas 
• Genom att avfallsminimera minskar mängden skadliga ämnen som kan spridas i 

avfallsledet 
 
Kund: 

• Förändrade attityder som leder till att människor till exempel slänger mindre mängd 
användbar mar och köper produkter av kvalitét som håller längre. 

• Genom ökad konsumtion av upplevelser kan livskvaliteten öka och människor må 
bättre. 

 
Ekonomi: 

• Ökade kostnader och ökat resursbehov i form av personal för kommunen, i alla fall 
initialt, för utbildning och information till kommunens anställda samt 
kommuninvånare. 

• Om människor väljer att köpa produkter med lång livslängd och av hög kvalitét 
kommer sådana produkter att gynnas på bekostnad av produkter av sämre kvalitét. 



Konsekvensanalys  Bilaga 6 2(4) 
   

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

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

 
Övrigt: 

• Om människor förändrar sina konsumtionsvanor kan det bidra till en hållbar 
utveckling utan att det behöver ske på bekostnad av tillväxten. 

 

Målområde 2 – Öka återanvändning/återbruk av befintliga resurser 
 
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. 
 

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

Konsekvenser 
Kund: 

• Bättre möjligheter för hushåll att lämna användbara saker till återanvändning på 
återvinningscentralerna. 

 
Ekonomi: 

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

 
I övrigt samma konsekvenser som målområde 1. 
 

Målområde 3 – Förbättra och öka återvinningen av material 
 
Miljöbelastningen blir mindre om avfallet sorteras rätt. Vi är idag ganska bra på att återvinna, 
men allt från kunskapsnivåer, tillgänglighet till återvinningsmöjligheter mm behöver 
utvecklas och förbättras så att sorteringen blir än bättre för att avfallet ska kunna återvinnas på 
bästa sätt för en hållbar utveckling. 
 

Syfte 
Syftet med detta målområde är att sorteringen av det avfall som uppkommer ska bli bättre så 
att mer avfall kan återgå till systemet som en resurs vilken minskar behovet av jungfruliga 
råvaror. 
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Konsekvenser 
 
Miljö: 

• Kretslopp av näring och mullämnen ”från jord till bord”, det vill säga att matavfallet 
behandlas biologiskt och kommer till nytta exempelvis som fordonsgas. 

• Minskat behov av att bryta jungfruliga material ur jordskorpan vilket sparar på jordens 
resurser och minskar utsläppen av växthusgaser. 

• Använda avfallet så klokt som möjligt för att få mesta möjliga miljönytta i samband 
med återvinningen. 

• Kan innebära viss ökning av transporter vid ett eventuellt införande av fastighetsnära 
insamling av förpackningar, till viss del beroende på val av system (optiskt eller 
flerfackskärl) 

 
Kund: 

• Förbättrad tillgänglighet att lämna avfall till återvinning 
• Möjlighet till utsortering av matavfall 
• Bättre möjligheter att lämna förpackningsavfall till återvinning 

 
Ekonomi: 

• Ökade kostnader för omhändertagande av avfall i och med att matavfallsinsamling 
införs 

• Ökade kostnader för förbättrade möjligheter för kommuninvånarna att lämna 
förpackningsmaterial 

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

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 målområde är att minska miljöbelastningen från farligt avfall som kommer 
på villovägar. Kommuninvånare och verksamheter ska veta hur de ska hantera sitt farliga 
avfall som uppkommer och hantera det därefter. 
 
Arbetet som planeras för att uppnå målen handlar mycket om att informera och därför ta fram 
bättre informationsmaterial som ska spridas till hushållen. 
 

Konsekvenser 
 
Miljö: 

• Belastningen från kemikalier och tungmetaller kommer att minska. 
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• Minskad risk för upplagring av skadliga ämnen 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 kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

• 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 avfall lagrat i hem och på arbetsplatser, vilket bidrar till 
minskade olycksrisker och konsekvenserna vid brand eller liknande blir mindre 
allvarliga 
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Miljöbedömning av Tingsryds kommuns avfallsplan  
 
 
 
Sammanfattning 
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. 
 
Avfallsplanens mål är framtagna med syfte att sluta kretslopp 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. 
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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 åtgärderna är framtagna med syfte att sluta kretslopp och minska 
miljöpåverkan. Uppfyllelse av nationella och regionala miljömål har varit ledstjärna 
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. 
Denna 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 kommun 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 varje 
målområde har resultatmål kopplats. Dessa återfinns i Avfallsplanen på sidorna 12-
15, och återges inte närmare här.   
 

2.1. Övergripande mål  
Tingsryds kommuns 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.  
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Fokus ligger 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. 
 
I korthet 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 1 – Minimera / 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 återanvändningen/återbruk 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 man återvinner behöver man inte utvinna” 
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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 soppåsarna består av matavfall som kan användas för produktion av 
biogas. Resterna kan sedan användas som gödningsmedel. 
 
Strategi: 
Varje avfallsfraktion används där den gör bäst (miljö)nytta.   
 
 

2.1.4. 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” 
 
Även 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:  
Hushåll 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 miljömålen. 
 

4 Avfallsplanens miljöpåverkan 
Nedan beskrivs avfallsplanens mål och deras miljöpåverkan. 
 
Målområde 1 – Minimera/förebygga avfall 
M1 År 2020 ska alla anställda på kommunala förvaltningar och bolag ha 

utbildats 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 verksamheterna. 

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 transporter, nyproduktion av varor minskar och därmed 
minskar behovet av nytt råmaterial för tillverkning.  
Positiv miljöpåverkan. 
 
Målområde 2 – Öka återanvändningen/återbruk av befintliga resurser 
ÅA1. Senast år 2017 ska det på Elsemåla återvinningscentral finnas 

möjlighet att lämna fungerande saker i en enklare typ av 
återbruksstation, t ex container. Senas år 2020 ska, om möjligt, finnas 
en bemannad återbruksstation på Elsemåla återvinningscentral. 

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.  

Dessa mål grundar sig på avfallstrappans andra trappsteg: Återanvändning. 
Genom att underlätta/förbättra möjligheterna till återanvändning minskar 
avfallsmängderna och därigenom minskar antalet transporter, nyproduktion av 
varor minskar och därmed minskar behovet av nytt råmaterial för tillverkning. 
Positiv miljöpåverkan. 
 
Målområde 3 – Förbättra och öka återvinningen av material 
ÅV1. Senast år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall i kommunens 

tätorter finnas. Uppföljning sker genom plockanalys. 

ÅV2. Senast år 2017 ska möjligheten till insamling av förpackningar 
förbättras för medborgarna och finnas i kommunens regi. Antalet 
insamlingsplatser ska öka till år 2017. 

ÅV3. Senast år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall från 
kommunens storkök finnas. 
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ÅV4. År 2017 ska kommunala förvaltningar och bolag ha sortering i alla 
förpackningsfraktioner och farligt avfall. Det ska finnas ett 
kommungemensamt system för hämtning av sorterat avfall.  

ÅV5. År 2016 ska avfall från offentliga platser sorteras i tre fraktioner – 
glas, metall och brännbart 

ÅV6. 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 sortera medför ökad sorteringsgrad, 
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 sortering 
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 utsortering 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 
FA1. År 2017 ska minst 90% av hushållen ha kunskap om vad som är 

farligt avfall och var det ska lämnas.  

FA2. År 2020 ska minst 50% av icke anmälnings- 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. Uppföljning 
görs genom en plockanalys 

Dessa mål har sin grund i bl. a Generationsmålet samt miljökvalitetsmålen 
Giftfrimiljö och God bebyggd miljö. 

Ökad kunskap hos allmänhet och verksamheter om vad som är farligt avfall, hur det 
ska hanteras och vilka följder det får om 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, fortplantning och utslagning av känsliga organismer. 
Återvinning av övrigt avfall underlättas också när det inte är förorenat. 
Positiv miljöpåverkan. 
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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 sortering för att: 
 

1. 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, 
sorteringsgraden 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 större regionala anläggningar, allt för att 
effektivisera processer och möjliggöra bättre resursutnyttjande.  
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Sammanställning 
 

1. Administrativa uppgifter 
Kommun: Tingsryd 
År: 2012 
Datum när planen antogs: 
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: 1 722 
                         fritidshus: 1 167 
 

3. Avfall som kommunen ansvarar för 
Totalt insamlad mängd: 9 333 ton  
Insamlad mängd matavfall till 
biologisk behandling: 0 
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  
Anläggningsdata Elsemåla deponi avslutad 08-12-31 (ej 

sluttäckt) inkl ÅVC t o m 2013-04-30 
Fastighet Elserås 1:7 
Yta Totalt ca 21 ha, varav ca 11 ha är utnyttjade 
Slutlig totalvolym 635 000 m3 
Deponeringsyta etapp 1 – 3 9.1 ha 
Volym etapp 1 – 3 485 000 m3 
Yta ej sluttäckt deponi, etapp 1 2.4 ha 
Beräknad livslängd Avslut 2008-12-31 
Bemanning 2 personer 
Tillsynsansvar Länsstyrelsen  
SNI-kod 90.300 (B), 90.119 (C), 90.60 (C) 
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Anläggningsdata Elsemåla avfallsanläggning med ÅVC (ny 

fr o m 2013-05-01) 
Fastighet Elserås 1:7 
Verksamhetskod 90.50 B, 90.40 C, 90.80 C, 90.110 C 
Tillsynsansvar Länsstyrelsen 
Bemanning 3 heltidsanställda 
Verksamhet Mottagning, mellanlagring och sortering av 

högst 10 000 ton ickefarligt avfall per år 
 Mottagning och mellanlagring av högst 

1 000 ton farligt avfall per år. Högst 100 ton 
får lagras samtidigt. 
 
 

 Ryd Återvinningscentral 
Fastighet Ryd 1:146 
Verksamhetskod 90.60 
Tillsynsansvar Samhällsbyggnadsnämnden 
Bemanning Bemannas fn av Ryds Tennisklubb samt 

Urshults Idrottsförening 
Verksamhet Mottagning och mellanlagring av hushållens 

grovavfall 
  
 Väckelsång Återvinningscentral 
Fastighet Väckelsång 9:62 
Verksamhetskod 90.60 
Tillsynsansvar Samhällsbyggnadsnämnden 
Bemanning Bemannas fn av Väckelsångs Idrottsklubb 
Verksamhet Mottagning och mellanlagring av hushållens 

grovavfall 
  
 Rävemåla Återvinningscentral 
Fastighet Rävemåla 1:54 
Verksamhetskod 90.60 
Tillsynsansvar Samhällsbyggnadsnämnden 
Bemanning Bemannas fn av Konga Sportklubb och FK 

Älmeboda/Linneryd 
 
 
Avfallsslag Omhändertagande 
  
Kärl/säckavfall hushåll Transporteras till förbränning 
Brännbara grovsopor hushåll - „ -  
Ej brännbara grovsopor  Transporteras till deponering  
och restavfall hushåll  
Asbestavfall - „ -  
Bygg-/rivningsavfall Sorteras för återvinning eller deponi  
Flytande och slamhaltigt avfall Hänvisas till annan deponi  
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Oljeförorenade schaktmassor -”- 
Kommunalt avloppsslam Komposteras och används därefter som 

täckmaterial 
Trä, ej impregnerat Flisas och komposteras alt. säljs till 

förbränning 
Metallskrot Säljs vidare till återvinning  
Hushållens farliga avfall 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: 

Av 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 ert dokument och ser fram 
emot att få det mer officiella förslaget på remiss.  

 

Närvarande på samrådsmötet: 

Madeleine Karlsson, funktionsledare miljöskydd, länsstyrelsen 

Anna Nicklasson, miljöskyddshandläggare, länsstyrelsen 

Annika Johansson, renhållningschef 

Anna Arvidsson, projektledare 

Mats Karlsson, VD Alvesta Renhållning AB 

Monica Wessfeldt Berg, projektledare för ny avfallsplan i Alvesta kommun 
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Avfall 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). 

 

Avfall Sverige Svensk intresse- och branschorganisation inom 
avfallshantering och återvinning (tidigare RVF). 

 

Avfallsfraktioner Olika typer av utsorterat avfall till exempel matavfall, 
returpapper och förpackningar. 

 

Avfallshantering Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall (15 kap 3 § 
Miljöbalken). 

 

Avfallshierarki Hierarki för hur avfallet ska omhändertas. Ursprungligen 
från EU, men även implementerat i Sverige. 
Avfallshierarkin kallas ofta för avfallstrappan. 

 

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

 

Avfallsplan Varje kommun har enligt miljöbalken skyldighet att som en 
del av Renhållningsordningen upprätta en avfallsplan för 
allt avfall som uppkommer i kommunen. 

 

Avfallsslag Olika typer av avfall, till exempel matavfall, returpapper 
och förpackningar. Avfallet är indelat i olika kategorier, se 
bilaga 1 till Avfallsförordning (SFS 2011:927). Dessutom 
finns en förteckning 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.  

BAT   ”Best Available Technique” = Bästa tillgängliga teknik 
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Bioavfall Park- och trädgårdsavfall samt matavfall. Biologiskt 
lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det organiska 
avfallet som på kort tid kan brytas ner i biologiska 
processer (jämför organiskt avfall). 

 

Biogas 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 Se bioavfall. 

 

Biprodukt Ett ämne eller föremål anses vara en biprodukt istället för 
avfall om det: 

1. 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 normal i industriell 
praxis 

3. Kommer att fortsätta användas på ett sätt som är 
hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte 
strider mot lag eller annan författning 

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

 

Brännbart avfall Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att 
förbränningsprocessen har startat (SFS 2011:927). 

 

Bygg- och 
rivningsavfall 

Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, 
renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. 
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Deponi Avgränsad plats där avfall läggs för slutförvaring under 
kontrollerade former (soptipp). 

 

Deponering Bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på 
deponi (SFS 2011:927). 

 

Därmed jämförligt 
hushållsavfall 
 

Avfall från annan verksamhet som i 
renhållningssammanhang är 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.  

 

Elektriskt och 
elektroniskt avfall  

(El-avfall) 

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). 

 

End-of-waste 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 
föreskrifter  

Energiutvinning Utvinningsförfarande som innebär att avfallet 
energiutnyttjas genom förbränning av till exempel träflis till 
fjärrvärme och el. 

 

EU-direktiv Ett EU-direktiv binder en medlemsstat till att införa 
direktivets mål inom en viss tidsfrist utan att ge detaljer om 
hur resultatet ska uppnås. Ett EU-direktiv är alltså inte 
direkt gällande i Sverige såsom en vanlig lag stiftad av den 
svenska riksdagen. EU-direktivet innebär endast ett 
åtagande för den svenska staten att genom lagstiftning eller 
på annat sätt se till att direktivets mål uppnås. 
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Extraordinära 
händelser 

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. 

 

EU-förordning 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. 

Farligt avfall 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 färg, lösningsmedel, förtunningsmedel, olja 
och el-avfall. Bilaga 1 i Avfallsförordningen innehåller en 
förteckning över egenskaper som gör att avfall ska anses 
vara farligt avfall. 

 

FNI Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 
Insamling av avfallet sker på fastigheten, i direkt anslutning 
eller mycket nära fastigheten.  

 

FTI AB 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. 

 

Förorening Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett 
annat ämne eller system att användbarheten förändrats i 
oönskad riktning (till exempel närsalter, svaveldioxid, 
tungmetaller). 
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Förpackning Konstruktion av plast, metall, papper, kartong, wellpapp, 
glas etcetera som används för att förvara, skydda eller 
leverera en vara. 

 

Grovavfall 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. 

 

Hushållsavfall Avfall som kommer från hushåll och där med jämförligt 
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. 

 

Icke brännbart 
avfall 

Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, 
exempelvis sten och metall. 

 

Industriavfall Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess. 

 

Inert avfall 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 avfall 2001:512) 

 

Insamling Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare 
transport (se Avfallsförordningen 4 §). 

 

Kommunalt ansvar, 
kommunens 
ansvarsområde 

Den skyldighet kommunen har att ta hand om 
hushållsavfall (Miljöbalken 15 kap). Kommunalt ansvar 
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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. 

 

Kompostering Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av 
biologiskt lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus 
och näringsämnen återvinns. 

 

Källsortering Avfallet sorteras redan vid källan, det vill säga där det 
uppstår, till exempel i hushållet eller på arbetsplatsen. 
Sorteringen sker utifrån vad avfallet består av. På så sätt 
underlättas olika former av återvinning. 

 

Lättnedbrytbart 
avfall 

 

Avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning. 

Matavfall Biologiskt lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det 
organiska avfallet som på kort tid kan brytas ner i 
biologiska processer (jämför organiskt avfall). 

 

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

 

Nedlagda deponier Gamla avslutade deponier (soptippar).  

 

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt kol, till exempel matavfall, 
träavfall och plast. 

Producent Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller 
säljer en vara eller en förpackning (varuproducent) eller 
den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall 
som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller 
miljöskäl (avfallsproducent) (se Miljöbalken 15 kap 4 §). 



    

Ordlista    7(9) 

 

Producentansvar 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, större 
batterier, bilar och el-avfall). 

 

PPP ”Polluter Pays Principle” Principen om att förorenaren 
betalar.  

 

Renhållningsordning Består av två delar: en del med föreskrifter, lokala regler 
för avfallshanteringen och en del, avfallsplanen, med 
planering för avfallshanteringen i framtiden. Varje kommun 
måste ha en renhållningsordning enligt miljöbalken (SFS 
1998:808). 

 

Restprodukt Överblivet material i process eller konsumtion. Kan indelas 
i returprodukter, avfall och förorening. 

 

Resurshushållning Hushållning av resurser av olika slag, till exempel energi, 
mark och vatten. 

 

Rötning Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av 
biologiskt lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre. 
Humus, näringsämnen och energi i form av rötgas eller 
biogas återvinns. 

 

SFS 1998:808 Miljöbalken. 

 

SFS 2011:927 Avfallsförordningen. 
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Slam och urin från 
enskilda 
avloppsanläggningar 
samt fettavfall  

 

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 komposterbart och flisbart 
växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i 
småhus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår 
vid större anläggningsarbete i en trädgård.  

 

Verksamhet/utövare 
 

Den som driver yrkesmässig verksamhet. 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i 
verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal. 

Återanvändning Användning av kasserad produkt utan föregående förädling 
till exempel returflaskor av glas, PET-flaskor och 
begagnade möbler. 

Återvinning Användning, behandling eller omhändertagande av 
material, näringsämnen eller energi från avfall (se 
återvinningsförfarande, bilaga 4 till Avfallsförordningen). 
Kan indelas i återanvändning, materialåtervinning och 
energiåtervinning. 

 

Återvinningscentral Bemannad insamlingsplats för grovavfall till exempel 
metall, trä, el-avfall, kyl/frys och deponirest. Även 
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producentansvarsmaterial, trädgårdsavfall och farligt avfall 
kan lämnas vid återvinningscentral. 

 

Återvinningsstation Obemannad uppsamlingsplats med containrar för 
producentansvarsmaterial förpackningar (till exempel 
förpackningar av glas, papper, plast och metall) och 
returpapper.  

 

 

Källor: RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen, Svensk avfallsterminologi 
(1998, AFR-rapport 217), 1000 Terms in Solid Waste Management (1992, ISWA) 
samt Svensk Författningssamling och Naturvårdsverkets Författningssamling 
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