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Förord

Avfallsplanen är vår kompass
Det är i vår avfallsplan som Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) sätter sina ambitioner. 
Här anger vi våra målområden och vad vi vill uppnå. Vi gör det gemensamt för samtliga fem 
medlemskommuner, vilket är en styrka och ger uthållighet i genomförandet. Vår avfallsplan kommer 
att ge färdriktningen för avfallshanteringen över lång tid. Lika viktigt som det är att besluta om ny 
avfallsplan, kommer det i framtiden vara att blicka tillbaka och se hur vi lyckades. 

Miljön och människan i fokus
Vi är övertygade om att våra abonnenter vill värna om miljön och göra rätt. Våra abonnenter vill 
bidra med att minska uppkomsten av avfall och till en fungerande återvinning. Det är i avfallsplanen 
vi försöker berätta hur KSRR vill hjälpa till och tror att det ska låta sig göras, så att vi gemensamt 
lyckas. Vi ska inte gömma vårt avfall, det måste lyftas fram som en del av vår samhällsförsörjning. Det 
som syns går att åtgärda och göra bättre. Genom att tydliggöra människan och miljö som två delmål 
ökar chansen att vi blir bättre. Vi vill att våra abonnenter får möjligheter att öka återbruk och minska 
avfallsmängderna. Ett sätt är att till exempel försöka minska matsvinnet, det är bra för den globala 
miljön och för din plånbok.

Service och tillgänglighet
Med synlighet kommer tillgänglighet. Våra återvinningscentraler ska vara överskådliga, lätta att 
besöka och använda. Vår personal är kompetent och serviceinriktad, de hjälper våra besökare med 
att göra rätt. Vi har i våra ledord tydligt lyft fram en effektiv och tillgänglig insamling. Det är viktigt 
att samhället även i framtiden möjliggör ett smidigt sätt att omhänderta hushållens avfall. För att 
långsiktigt klara den utmaningen måste även framtidens avfallshantering finansieras med rimliga 
avgifter och utan skattefinansiering.

Framtiden
Genom vår satsning på ökad avfallssortering bidrar vi till att minska regionens miljöpåverkan. 
Regionens produktion av såväl biogas som biogödsel börjar hos oss. Genom att göra industribränsle 
av det som inte går att återvinna hjälper vi till med att minska utsläpp av CO2 från olja och kol. I en 
framtid kan det valda insamlingssystemet möjliggöra fastighetsnära insamling av flera fraktioner. 

Om framtiden vet vi inget – men vi kan ana att avfallshanteringen kommer se annorlunda ut. Återbruk 
och återanvändning ökar sannolikt, så även nya tekniker och arbetssätt. För att KSRR innovativt 
ska utvecklas startas ett miljöteknikcentrum. Genom samverkan i nätverk med olika aktörer såsom 
kommuner, företag och universitet utvecklar vi vår verksamhet och strävar alltid mot ständiga 
förbättringar.  

Kalmar 2015-07-01   KALMARSUNDSREGIONENS RENHÅLLARE 
Jan Fors, Förbundschef
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Sammanfattning

KSRR har utökats med en ny medlem fr.o.m 1 januari 2015, Oskarshamns kommun, som föranleder 
att revidera avfallsplanen 2014-2020 för KSRR. Mål och åtgärder i den nya avfallsplanen 2015-2022 
är i stort sett identiska efter revideringen. Inom KSRR finns idag ett väl utbyggt insamlingssystem 
innefattande bland annat återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall samt fastighetsnära 
insamling i många lägenhetsområden m.m. KSRR har goda organisatoriska förutsättningar samt 
resurser för att arbeta med information och utveckling där lokala föreskrifter och taxor ger ett bra stöd 
i arbetet.

Genom den nya avfallsplanen vill KSRR skapa förutsättningar för en kontinuerlig 
avfallsplaneringsprocess och fortsatt arbete i riktning mot en hållbar utveckling.

Utifrån bland annat nationella och regionala mål; aktuell lagstiftning; tidigare avfallsplan; diskussioner 
i avfallsplaneringsprocessen samt plockanalyser och kundundersökning har mål för avfallshanteringen 
formulerats. En viktig del i arbetet med framtagande av målen har varit dialogen med olika intressenter 
och aktörer i den förankringsprocess som pågått.

Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden:

1. Människan i fokus

2. Minska avfallets farlighet

3. Minska avfallets mängd

4. Ta tillvara avfallet som en resurs

5. Minimal deponering

Uppföljning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske fortlöpande och i samverkan mellan 
representanter från olika verksamheter inom KSRR.

Åtgärder för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat:

• Informationsinsatser

• Utredningar och projekt, om exempelvis fastighetsnära insamling av förpackningar och 
tidningar samt alternativ till deponering

• Införande av tömningsregistrering i Oskarshamns kommun (taggning av kärl) med 
avvikelseregistrering

• Införande av insamling och behandling av matavfall

• Framställning av avfallsbränsle för lokal energiutvinning

6
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• Ökad tillgänglighet till återvinningscentraler med bland annat översyn av öppettider 
och förbättrad struktur på anläggningarna samt ombyggnation av återvinningscentralen 
Storskogen och nybyggnation av återvinningscentralen i Kalmar

• Införande av nya avfallsslag på återvinningscentralerna

• Ökad tillgänglighet för insamling av olika typer av elavfall, genom fler insamlingsplatser

• Inventering av hämtställen och genomförande av åtgärder där brister uppmärksammats

• Samverkan med medlemskommunerna för förbättrad källsortering i kommunala 
verksamheter

Sammantaget bedöms genomförande av avfallsplanen medföra ökad utsortering av 
matavfall, förpackningar och tidningar till återvinning, ökad materialåtervinning av avfall från 
återvinningscentralerna och förbättrad utsortering av farligt avfall inklusive elavfall. Genom 
olika åtgärder för att förebygga avfall väntas planen också inverka på uppkomsten av avfall, 
inklusive minskat matsvinn. Genomförande av åtgärdsprogrammet kommer att medföra behov av 
resursförstärkning för olika delar av KSRR:s verksamhet, vilket i första hand kommer att tillgodoses 
genom omprioriteringar eller effektiviseringar.

Samverkan mellan KSRR och olika delar av medlemskommunerna bedöms underlätta genomförandet 
av avfallsplanen.
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Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor enligt följande:

• Syfte, bakgrund och grundläggande utgångspunkter för framtagande av avfallsplanen 
beskrivs i kapitel 1.

• Mål och åtgärder för avfallshanteringen i KSRR tillsammans med bakgrunden till 
mål och åtgärder samt en vision för KSRR presenteras i kapitel 2. Mer detaljerade 
bakgrundsuppgifter till mål och åtgärder presenteras i bilagorna 1-5 till avfallsplanen.

• Medel och verktyg för att uppnå avfallsplanens mål presenteras i kapitel 3.

• Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram beskrivs översiktligt i kapitel 4, 
inklusive en kort sammanfattning av genomförd miljöbedömning. En fullständig 
miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanen presenteras i bilaga 6.

• Uppföljning av avfallsplanens mål och åtgärdsprogram beskrivs i kapitel 5.

Bilagorna innefattar bakgrundsfakta såsom uppgifter om KSRR och medlemskommunerna, 
avfallshantering, avfallsmängder, anläggningar, miljömål och lagstiftning och uppföljning av mål 
i tidigare avfallsplan samt en miljökonsekvensbeskrivning. En sammanställning av uppgifter till 
Länsstyrelsen samt en ordlista finns i två särskilda bilagor.

Läsanvisning
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1. Inledning
Varje dag under sin livstid ger människan upphov till en mindre eller större mängd avfall. Alla 
människor har sin egen syn på vad avfall är samt vad det innebär för dem praktiskt i deras privatliv och 
i deras yrkesverksamma liv. 

Det är viktigt att det finns ett väl fungerande avfallshanteringssystem, som förenklar vardagen för 
alla kommuninvånare, turister och verksamheter med flera som lever och verkar i vår region. Hur 
insamlingssystemen utformas har stor betydelse för service, ekonomi, miljö och arbetsmiljö. 

Det är också viktigt att systemet är enkelt att förstå och används rätt. Kunskap och handling måste 
gå hand i hand för att avfallshanteringen ska fungera för både människorna som lämnar och de som 
hämtar, transporterar och behandlar avfallet.
 
Rätt hanterat avfall är en resurs och kan ersätta bland annat uttag av ändliga resurser. Fel hanterat avfall 
kan orsaka hälsoproblem, miljöproblem och stora kostnader.

1.1 Bakgrund och syfte
Riksdagen beslutade år 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner, vilket idag är 
inskrivet i Miljöbalkens 15 kapitel 11§. Där framgår det att det för varje kommun ska finnas en 
renhållningsordning som består av föreskrifter i form av detaljerade regler för avfallshanteringen i 
kommunerna och en avfallsplan.

Sedan år 2006 har kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ansvaret för 
stora delar av avfallshanteringen i medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. 
Ny medlem i KSRR fr.o.m 1 januari 2015 är Oskarshamns kommun. KSRR har ansvar för strategisk 
planering, insamling och behandling av hushållsavfall samt information om avfall och utarbetande av 
renhållningsordning och taxor. Föregående avfallsplan fastställdes av KSRR:s förbundsfullmäktige 
2013 samt respektive medlemskommuns fullmäktige och hade en planperiod från 2014 till 2020. 
Oskarshamn kommuns tidigare avfallsplan fastställdes av kommunens fullmäktige 2009 och hade en 
planperiod från 2009 till 2013.

Denna avfallsplan beskriver hur KSRR ska utveckla avfallshanteringen från 2015 till 2022.
Detta ska ske genom samarbete med andra kommuner, andra delar i medlemskommunerna, 
kommuninvånare, fastighetsägare, verksamhetsutövare, universitet, branschorganisationer, personal, 
fackförbund och entreprenörer inom avfallsområdet med flera.

Avfallshantering är ett komplext område där det har hänt mycket under den senare delen av 1990-talet 
och under 2000-talets första decennium. Denna utveckling förväntas fortsätta under planperioden 
för denna avfallsplan. Lagstiftning och ansvarsområden förändras. Nya behandlingsmetoder för 
omhändertagande av avfall tas i bruk. Nya produkter med andra materialsammansättningar kommer 
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grund av källsortering av producentansvarsmaterial och matavfall samt nya tekniska möjligheter att 
informera. 
Avfallsplanen ska omfatta allt avfall i medlemskommunerna - inte bara hushållsavfall, utan även det 
avfall som medlemskommunerna inte har ett insamlings- och bortskaffningsansvar för till exempel 
företagens avfall och avfall som omfattas av producentansvar. KSRR har begränsade möjligheter 
att påverka företagens avfall. Medlemskommunernas miljöansvariga nämnder och Länsstyrelsen har 
däremot större möjligheter att påverka företagens avfallshantering genom sin tillsyn på företagen. Vid 
tillsyn ges möjlighet till dialog och rådgivning samt att ytterst påverka genom förelägganden.

Avfallsplanen är ett aktivt och levande verktyg för KSRR i det fortsatta arbetet med att anpassa 
avfallshanteringen för ett hållbart samhälle och till nya lagar och regler. Uppföljning och uppdatering 
av avfallsplanen kommer därför att ske kontinuerligt eftersom mycket kommer att hända under tiden. 

Med Avfallsplan 2015-2022 dras riktlinjerna upp för avfallshanteringen de kommande åtta åren 
med sikte på att hantera uppkommet avfall på bästa sätt ur ekonomiskt, socialt samt miljömässigt 
perspektiv. Detta leder till att avfallshanteringen bidrar till ett hållbart samhälle inom alla dessa 
områden.

Syftet med avfallsplanen är att den ska vara ett strategiskt styrdokument för avfallshanteringen i 
medlemskommunerna och ett instrument för att uppnå minst de nationella och regionala miljömålen. 
Den ska göra det tydligt vad medlemskommunerna vill uppnå inom avfallsområdet och var vi befinner 
oss idag. Planen innehåller mål och åtgärder som beskriver hur vi alla kommer att delta för att nå dit. 
Planen kommer också att informera fastighetsägare, kommuninvånare, verksamhetsutövare och andra 
kommunala förvaltningar med flera om planerade förändringar och vad som förväntas av dem. Den 
ger ansvariga politiker en helhetsbild av avfallshanteringen och möjliggör för dem att använda den som 
deras instrument för att tala om för KSRR:s personal vad de ska göra. Sist men inte minst kommer 
avfallsplanen leda till att vi alla strävar i samma riktning mot ett hållbart samhälle med medborgaren 
och miljön i fokus.

1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan
I Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan och Länsstyrelsens 
sammanställning (NFS 2006:6) finns regler för vad en avfallsplan minst ska innehålla.

Avfallsplanen ska bestå av: 

• En nulägesbeskrivning av de förhållanden som kan påverka avfallets mängd och 
sammansättning, exempelvis grunddata som beskriver medlemskommunernas befolkning 
och näringsliv. I beskrivningen ska det för hushållsavfall framgå avfallets mängd och 
sammansättning samt var avfallet uppkommer. Den ska även innehålla uppgifter om 
hur avfallshanteringen sker och vilka avfallsanläggningar som finns. För avfall som 
inte kommunen ansvarar för till exempel verksamhetsavfall och avfall som omfattas av 
producentansvar ska planen innehålla översiktliga uppgifter om vilka mängder som uppstår 
med mera.
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• En förteckning över de deponier som är nedlagda.

• Mål och åtgärder samt uppföljning. Det innebär bland annat att planen ska innehålla mål 
för insamling och behandling och hur hushållsavfallets mängd och farlighet ska minskas 
och hur uppställda mål kan bidra till att nationella samt regionala mål nås. Planen ska 
beskriva de åtgärder som krävs för att nå uppsatta mål. Den ska även beskriva hur mål och 
åtgärder har följts upp och kommer att följas upp. Syftet med planen är att flytta avfallet 
uppåt i EU:s avfallshierarki.

Figur 1 EU:s avfallshierarki

• En beskrivning av genomförda samråd och hur miljöbedömningen av planen har 
genomförts.

• Ett underlag till Länsstyrelsen för deras arbete med att sammanställa de kommunala 
avfallsplanerna.

• Uppgifter om åtgärder som behövs för att förebygga att förpackningar och tidningar 
uppstår.

1.3 Genomfört samråd
En viktig del i avfallsplanearbetet har varit att samråda om mål och åtgärder med berörda aktörer och 
fångat upp önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. 

Ett brett samråd, innefattande det lagstadgade samråd som enligt Miljöbalken ska ske med 
”fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken”, har skett i två steg. 
Det första var ett omfattande samråd inför avfallsplan 2014-2020 i Kalmar, Mörbylånga, Nybro samt 
Torsås kommun. Inför Oskarhamn kommuns medlemskap i KSRR 1 januari 2015 genomfördes 
en andra samrådsomgång. Detta var i sin form lite enklare upplagt än det första steget. Det har 
genomförts idéseminarium vid sex olika tillfällen vid första samrådet och vid två tillfällen vid andra 
samrådet med fastighetsägare, intresseorganisationer, politiker, tjänstemän i medlemskommunerna 
såväl internt som externt- samt personal i KSRR.
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medvetenhet kring avfallsfrågornas komplexitet skapas. Perspektiv som har fångats upp är bland annat:  

• Politiskt perspektiv: Representanter för politiska partier, styrelser och nämnder.

• Kommunalt verksamhetsperspektiv: Kommunala funktioner inom bland annat VA, 
fastighetsförvaltning, samhällsbyggnad, vård och omsorg, skola samt inköp.

• Myndighetsperspektiv: I första hand kommunens miljötillsyn och Länsstyrelsen.

• Entreprenörsperspektiv: Aktörer inom avfallshanteringen såsom insamlingsentreprenörer 
samt inom måltidsproduktionen såsom måltidsleverantörer.

• Fastighetsinnehavare/boendeperspektiv: Villaägare, ägare av flerfamiljshus, fritidshus samt 
hyresgästföreningen.

• Övrig omvärld: Intresseorganisationer såsom pensionärsorganisationer, 
handikapporganisationer, företagare och konsumentföreningar.

Vid genomförda idéseminarier, samråd samt övrig kommunikation och förankring har en del 
synpunkter framförts. Dessa har sedan diskuterats vidare och bidragit till framtagande av åtgärder. 

Samråd om avfallsplanen har genomförts, vilket även innefattat lagstadgad utställning. Utställningen 
inleddes med annonsering i lokalpress och som nyhet på respektive kommuns hemsida. Materialet 
fanns sedan tillgängligt på kommunhusen, men även på kommunernas hemsidor samt på 
huvudbiblioteken. Utställningen innefattade även utskick till vissa berörda parter såsom olika delar 
av kommunernas egen verksamhet, berörda politiska nämnder och styrelser samt politiska partier, 
närliggande kommuner, Länsstyrelsen, Landstinget, mottagare av avfall från kommunerna, företag 
med större avfallsmängder, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, flera intresseorganisationer, 
insamlingsentreprenörer samt större fastighetsägare.
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2. Mål och åtgärder

2.1 Bakgrund till mål och åtgärder
I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till de mål, strategier och åtgärder som ska vara styrande för 
utvecklingen av avfallshanteringen inom KSRR under perioden 2015 till 2022. Beskrivningen baseras 
på diskussioner som förts under arbetet med avfallsplanen samt de bakgrundsfakta som presenteras i 
bilagor till avfallsplanen. De mål som presenteras i avfallsplanen har av KSRR identifierats som högst 
prioriterade och ansluter till:

• Tidigare avfallsplan för KSRR och Oskarshamns kommun

• EU:s avfallshierarki - Avfallstrappan

• Identifierade behov och utvecklingsområden

• Naturvårdsverkets program för förebyggande av avfall

• Den nationella avfallsplanen och miljökvalitetsmålen

• Den nationella avfallsutredningen – ”Mot det hållbara samhället. Resurseffektiv 
avfallshantering”

 2.1.1 Tidigare avfallsplan för KSRR
 Uppföljning av tidigare avfallsplaner för KSRR och Oskarshamns kommun finns redovisade i 
bilaga 5.

Uppföljningen av avfallsplan 2009-2013 för KSRR visade på att merparten av åtgärderna var 
genomförda. Det var några åtgärder som helt eller delvis överförs till denna avfallsplan på grund 
av att de sträcker sig över tiden. Det är bland annat åtgärden om separat insamling av matavfall 
där upphandling skett. KSRR har under 2014 byggt anläggning för matavfall på Avfallsanläggning 
Moskogen samt infört matavfallsinsamling för villor och lägenheter i Kalmar, Mörbylånga, Nybro 
och Torsås. För fritidshus, verksamheter och företag kommer matavfallsinsamling att införas under 
planperioden. Det är även infört ett kvalitetsledningssystem av tömningsservice där merparten 
av bilarna har förberetts med läsutrustning för taggar. Taggningen har åtgärdats under 2013 för 
medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro samt Torsås. Taggning av kärl är planerad för 
Oskarshamns kommun. En utvärdering ska ske av implementering av kvalitetssystemet, till exempel 
vilka förbättringar har man uppnått under denna planperiod med detta system som verktyg. En 
komplettering med ett insamlingssystem för mindre elavfall och lyskällor i butik eller liknande utöver 
ÅVC kommer att införas under planperioden.

Uppföljningen av avfallsplan 2009-2013 för Oskarshamns kommun visade på att en tredjedel var helt 
genomförd, den andra tredjedelen var delvis utförd och den sista tredjedelen var inte genomförd. 
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att bygga en ny återvinningscentral på Storskogen som överförts till denna planperiod. I samband 
med byggnationen kommer standarden förbättras för logistik, personalutrymmen, skyltning och 
inlämning av samtliga avfallsslag inklusive farligt avfall mm. Även öppettider kommer att ses över 
för samtliga ÅVC:er. Åtgärden att styra bort från latrin mot eget omhändertagande av latrin, enskild 
avloppsanläggning för slam eller anslutning till kommunalt-VA kommer att tas över till denna 
planperiod. Matavfallsinsamling samt ett kvalitetsledningssystem av digital tömningsservice där 
fordonen förses med utrustning och kärlen taggas överförs till denna planperiod och införs i början av 
perioden. En regelbunden översyn av samtliga rutter i syfte att rationalisera hämtningen överförs till 
denna planperiod och genomförs kontinuerligt. Åtgärden att införa återvinning av betong överförs till 
denna planperiod.

 2.1.2 EU:s avfallshierarki - avfallstrappan
 EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet 
tas omhand i Sverige:

• Minimera. Förebygga att avfall uppstår och därmed minimera mängden avfall. Köp och 
tillverka mer hållbara produkter – reparera istället för att slänga. Konsumera i högre 
utsträckning tjänster och upplevelser istället för varor.

• Återanvända. Det du inte behöver längre kan någon annan ha nytta av. Sälj eller ge bort, så 
slipper fullt brukbara saker bli avfall.

• Materialåtervinna. Mycket material går att återvinna för att göra nya produkter av. Ett 
minskat behov av att utvinna nytt råmaterial sparar energi och vår natur.

• Energiutvinna. En stor del av det som inte går till återbruk eller kan materialåtervinnas går 
till förbränning. Ur det som förbränns utvinns energi och värme.

• Deponera. Om inget av alternativen ovan är möjliga är sista vägen att deponera. Av det 
avfall som sorteras är det bara en mycket liten mängd som deponeras.

 2.1.3 Behov och utvecklingsområden
 Ett antal behov och utvecklingsområden har identifierats utifrån bland annat nulägesanalys, 
samråd och diskussioner i bland annat KSRR:s och Oskarshamns kommun styr- och arbetsgrupp, 
plockanalys, enkätundersökning via telefon med boende i medlemskommunerna samt regionala och 
nationella mål och strategier. Utvecklingsområdena berörs på olika sätt i framtagna mål och åtgärder. 
Behov och utvecklingsområden som identifierats under arbetet med avfallsplanen för KSRR är: 

• Minskat matsvinn 

Detta är en prioriterad fråga i medlemskommunerna och KSRR kommer tillsammans med 
olika delar i kommunerna att arbeta med åtgärder för att inspirera och påverka hushåll och 
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verksamheter för att minska matsvinn genom bland annat medveten konsumtion. Minskat 
matsvinn vid både produktion av mat och servering påverkar både miljö och ekonomi positivt 
och ger mindre matavfall. Förebyggande åtgärder för att minska matsvinn ansluter till de 
nationella miljömålen och Naturvårdsverkets program för förebyggande av avfall.

• Matavfallsinsamling 

Det matavfall som ändå uppstår ska tas tillvara genom insamling av matavfall. De nationella 
miljömålen och en strävan att regionalt kunna omhänderta en större del av hushållsavfallet 
från KSRR:s medlemskommuner är bakgrunden till att KSRR har infört matavfallsinsamling 
i Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås för privathushåll. KSRR kommer även att införa 
matavfallsinsamling för privathushåll i Oskarshamn och för fritidshus, verksamheter och 
företag i samtliga medlemskommuner. Utsorteringen av matavfall ger förutsättning att 
regionalt kunna omhänderta matavfallet – i regionens biogasanläggningar. Samtidigt bidrar 
matavfallsinsamlingen till ökad produktion av biogas och ett minskat beroende av fossila 
bränslen i regionen och att nyttiggöra innehållet av näringsämnen i matavfallet genom 
användning av biogödseln inom lantbruket. 

• Bränsleförädling

Matavfallsinsamlingen skapar även förutsättningar för att vidareförädla restavfallet till ett 
avfallsbränsle. Genom att producera ett avfallsbränsle skapar KSRR även förutsättningar för 
regional avsättning av det brännbara avfallet - till cementindustrin på Öland. Effekten blir 
positiv för regionen – KSRR hjälper industrin att ersätta fossila bränslen, samtidigt som kortare 
transportavstånd för avfallet minskar miljöpåverkan.

• Information och kommunikation

Detta är en viktig strategisk fråga som anknyter till flera av avfallsplanens mål och åtgärder. 
KSRR arbetar aktivt med information och behov av särskilda åtgärder finns för att lyfta olika 
slags frågor. Information om exempelvis sortering och den praktiska hanteringen och resultatet 
av återvinningen kommer att vara en förutsättning för att målen i avfallsplanen ska kunna nås. 
Att kommunicera avfallsplanens mål och att även fånga upp olika gruppers behov av service 
är en annan viktig del av arbetet. Genomförd kundundersökning påvisar behovet av både 
information och service.

• Smått elavfall 

Med detta avses ökad utsortering av smått elavfall och att underlätta för hushållen att göra rätt 
och bidra till en miljö- och resurshushållningsmässigt riktig hantering. Insamling av elavfall och 
särskilt smått elavfall är en mycket aktuell fråga där El-Kretsen i samverkan med kommunerna 
arbetar aktivt för att kommunicera och utveckla insamlingssystem. Plockanalyser visar att 
vissa typer av smått elavfall förekommer i det brännbara hushållsavfallet och genomförd 
kundundersökning visar att det finns osäkerhet om vad elavfall är och var det ska lämnas.

• Återbruk

Uppmuntra till ökat återbruk av till exempel textilier, möbler, husgeråd med mera. Inlämning 
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användbara produkter som annars skulle bli avfall bidrar till de nationella miljömålen kan nås.

• Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar

Det ska vara lätt att sortera rätt. Förbättrad service kan bidra till ökad utsortering och 
miljöriktig återvinning av förpackningar och tidningar. KSRR kommer att utreda möjligheten 
till en mer fastighetsnära insamling för villor och fritidsbostäder. Idag erbjuder KSRR denna 
typ av tjänst för flerfamiljshus. KSRR kommer även att samråda med  Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen för att se över nuvarande system så att en ökad materialåtervinning kan 
ske genom ökad sortering.

• Nedskräpning

Nedskräpningen ska minska i medlemskommunerna. Minskad nedskräpning har även 
uppmärksammats i exempelvis den nationella avfallsplanen och har kopplingar till nationella 
miljömål. 

De identifierade utvecklingsområdena ligger på olika sätt till grund för framtagna mål och åtgärder.

 2.1.4 Strategier för avfallshanteringen i regionen
 I avfallsplanen anger KSRR:s mål och åtgärder för att bland annat minska avfallets mängd och 
farlighet och för att omhänderta och behandla uppkommet avfall på ett långsiktigt hållbart sätt. 

KSRR:s strategi för att nå uppställda mål är att, utifrån de prioriteringar som anges i EU:s 
avfallshierarki och som lyfts fram i den nationella avfallsplanen, genomföra åtgärder i samverkan 
med olika organisationer och med lokala föreskrifter, kommunikation, miljöstyrande taxor och 
tillsyn som verktyg. Genom att underlätta för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt 
avfall på ett miljöriktigt sätt och att föregå med gott exempel avseende avfallshanteringen i egna och 
medlemskommunernas verksamheter kan KSRR förbättra förutsättningarna för att målen ska kunna 
nås. 

 2.1.5 Den nationella avfallsplanen & miljökvalitetsmålen
 Sveriges avfallsplan 2012 till 2017 innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade områden:  

• Avfall i bygg- och anläggningssektorn

• Hushållens avfall

• Resurshushållning i livsmedelskedjan

• Avfallsbehandling

• Illegal export av avfall till andra länder
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Målen i denna avfallsplan för KSRR har koppling till flera av målen i den nationella avfallsplanen, 
bland annat målen om att: 

• Minska avfallets farlighet

• Minska avfallets mängd

• Ta tillvara avfall som en resurs 

De nationella miljökvalitetsmål som har tydligast koppling till avfallshanteringen är:

• Begränsad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• God bebyggd miljö

De tillhörande etappmålen är till stor del integrerade i den nationella avfallsplanen och har beaktats 
i framtagna mål och åtgärder för KSRR:s avfallsplan och den ligger även i linje med de regionala 
miljömålen för Kalmar län. 

Naturvårdsverket presenterade 2013 ett program för förebyggande av avfall. Programmet ska bidra 
till att de nationella miljömålen uppfylls och kompletterar etappmålen. Programmet innehåller mål om 
att minska mängden avfall och innehållet av farliga ämnen i material och produkter med fokus på mat, 
textil, elektronik samt byggande och rivning. Mål och åtgärder i KSRR:s avfallsplan ansluter väl till 
inriktningen på det avfallsförebyggande programmet.

 2.1.6 Den nationella avfallsutredningen
 Avfallsplanens mål och åtgärder ansluter på olika sätt till förslagen i den nationella 
avfallsutredningen - Mot det hållbara samhället. Resurseffektiv avfallshantering, SOU2012:56. Om 
de förändringar som utredningen föreslår realiseras måste KSRR ta ställning i ett flertal frågor. Detta 
gäller bland annat frågor om organisation, insamlingssystem samt avfallshanteringens ekonomi och 
finansiering. 
 
Den nationella avfallsutredningen har som utgångspunkt en målbild för avfallshanteringen 
innefattande: 
 
 •       Miljön. Miljömässig och resurseffektiv avfallshantering

 •       Medborgaren. Enkel och lättillgänglig avfallshantering

 •       Marknaden. En avfallshantering som är effektiv för samhället och ekonomiskt försvarbar
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• Avfallshierarkin tydliggörs i Miljöbalken. Införs i miljöbalken med syfte att förebygga 
avfall och tydliggöra avfallshierarkin. Kommuner ska enligt utredningens förslag informera 
medborgarna i kommunen hur de kan förebygga uppkomsten av avfall.

• Förhandsgodkända insamlingssystem (FGI) införs för förpackningar och tidningar. 
Innebär i korthet att producenterna ska svara för att deras produkter ingår i ett system 
för återanvändning eller materialåtervinning och att endast aktörer som godkänts av en 
nationell myndighet får bedriva insamling av förpackningar och tidningar.

• Kommunen tar över insamlingsansvaret från producenterna. Kommunen övertar 
producenternas ansvar för insamling av förpackningar och tidningar från hushåll.

• Den kommunala tillsynen kompletteras med en nationell tillsyn av hanteringen av avfall 
som omfattas av producentansvar. Utredningen föreslår även att länsstyrelserna får 
ansvaret för tillsyn av avfallstransportörer, yrkesmässig insamling av avfall, avfallsmäklare/-
handlare och verksamheters egen transport av farligt avfall.

• Verksamhetsutövare får ansvar för allt sitt avfall. Kommunens ansvar omfattar endast avfall 
från bostäder. Krav på att verksamheter ska sortera ut matavfall införs.

• Kommunen ska möjliggöra för hushållen att sortera ut sitt matavfall. Krav införs på att 
kommuner ska tillhandahålla insamlingssystem för matavfall. KSRR har beslutat att införa 
ett insamlingssystem för matavfall.

• Bemyndigande att föreskriva om avfallsutrymmen. Utredningen föreslår att kommunen 
får meddela föreskrifter om att fastighetsinnehavare ska avsätta och utrusta utrymmen för 
avfallshantering.

• Godkända företag får samla in och ta omhand grovavfall. Kommunens övergripande 
ansvar för detta avfall kvarstår men godkända aktörer kan samla in och omhänderta visst 
grovavfall.

• Kommunen ges möjlighet att förbereda avfall för återanvändning. Kommunen ges även 
möjlighet att taxefinansiera en del av verksamheten.

Alliansregeringen har fortsatt arbetet genom att en arbetsgrupp under ledning av miljöministern 
Lena Ek har i juni 2014 tagit fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. 
Förslagets huvuddrag innebär att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ligger kvar hos 
producenterna, att återvinningsmålen höjs och att producenterna ska ingå i ett nytt tillståndspliktigt 
insamlingssystem. Krav ska också ställas på insamlingssystemet som förenklar för hushåll och 
andra att sortera ut förpackningar och tidningar. Det föreslås även att tillsyn och uppföljning av 
insamlingssystemet ska ligga på Naturvårdsverket. Arbete med framtagande av lagtexter utifrån 
förslaget pågår. Förslaget, så som det presenterats, innebär att det är fortsatt möjligt för kommunerna 
att skapa egna insamlingssystem. Den nya regeringen har i sin presentation av budgeten den 23 
oktober 2014 sagt att de vill flytta insamlinsansvaret för allt hushållsavfall till kommunerna och även 
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lämnat ett förslag om att avfallshierarkin skall föras in i miljöbalken.

2.2 Vision för avfallshanteringen
KSRR har ett antal styrdokument, som till exempel förbundsordning och instruktioner. Avfallsplanen 
är tillsammans med KSRR:s värdeord och vision för verksamheten viktiga styrdokument som ger 
verksamheten långsiktig ledning och styrning. 

Visionen är grunden i avfallsplanen. Den bygger på ett antal värdeord som antogs av KSRR:s 
dåvarande förbundsstyrelse vid en inriktningskonferens inför denna avfallsplan i augusti 2012 för att 
bära KSRR:s arbetskultur.

KSRR:s värdeord är;

• Enkelt 

• Hållbart

• Effektivt

• Tillgängligt

• Trovärdigt

• Kostnadseffektivt

• Kompetent

• Innovativt

KSRR ska långsiktigt ha förmågan att tillhandahålla miljöriktiga och kostnadseffektiva tjänster. 
Abonnenterna ska känna trygghet i att KSRR har förmågan att anpassa verksamheten för framtidens 
krav. KSRR ska utveckla verksamheten på ett sådant sätt att de tjänster som tillhandahålls i sin 
utformning uppfattas som enkla, både att förstå och att använda för abonnenterna. KSRR ska hålla en 
hög tillgänglighet i tjänster och kommunikation för att göra det enkelt till rätt miljöval. Visionen anger 
tillsammans med nationella miljömål avfallsplanens inriktning.
KSRR:s vision;
KSRR sätter alltid miljön och medborgaren i fokus, genom trovärdig enkelhet når vi en långsiktig 
hållbarhet. Med en effektiv hantering kan vi fortsatt hålla hög tillgänglighet för våra abonnenter. Med 
hög kompetens blir vi kostnadseffektiva.

2.3 Målområden och åtgärdsprogram
Avfallsplanen bygger på en vision som visar en övergripande bild över hur KSRR vill att 
avfallshanteringen ska fungera (se kapitel 2.2). I detta avsnitt presenteras mål och åtgärder för 
avfallshanteringen inom KSRR under perioden 2015 till 2022.
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Avfallsplanen innehåller fem målområden med ett långsiktigt inriktningsmål för varje område. Under 
inriktningsmålet finns flera mätbara mål och för varje målområde finns olika åtgärder som visar hur 
KSRR ska se till att de mätbara målen nås, när de nås, vem som ansvarar och förväntat resursbehov. 
Vissa åtgärder påverkar flera målområden, men anges då under det målområde som bedöms vara det 
huvudsakliga syftet med åtgärden. 

Uppföljning av avfallsplanens mål kommer att ske enligt kapitel 5. 

Vision
Ett tillstånd som KSRR vill uppnå i framtiden med avfallshanteringen om allt fungerade idealt.

Inriktningsmål 
Är ett övergripande och styrande mål som visar vilka ambitioner KSRR har på vad som ska göras på 
lång sikt.

Mätbart mål 
Visar vart KSRR vill komma under planperioden.

Åtgärd 
Beskriver vad som praktiskt ska göras för att nå de uppsatta mätbara målen

Resursbehov
Visar en bedömning enligt en tregradig skala vilka resurser som förväntas åtgå.

• Med lågt resursbehov avses kostnader som i huvudsak bedöms rymmas inom ordinarie 
budget hos KSRR eller aktuell förvaltning hos medlemskommunerna under en avgränsad 
period eller genom att inarbetas i befintlig verksamhet.

• Med måttligt eller högt resursbehov avses kostnader till följd av investeringar, 
personalförstärkningar eller andra verksamhetsförändringar som innebär att ansvarig 
organisation måste få resursförstärkning genom exempelvis omprioriteringar, 
effektiviseringar eller taxehöjningar när åtgärden genomförs eller permanent om åtgärden 
ger bestående inverkan på verksamheten. 
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2.3.1 Människan i fokus
 För att avfallshanteringen ska kunna vara långsiktigt hållbar måste sortering och insamling av 
avfall vara lätt för invånarna att förstå och tillämpa. 

Insamlingssystemet präglas av hög service, kostnadseffektivitet, nytta för invånaren och omtanke 
om människan. God tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för att uppnå 
samhällets mål på avfallsområdet. Det ska vara lätt att göra rätt.

Mätbara mål:

1. Andelen invånare som är nöjda med sin avfallshantering ska öka.1

2. Andelen invånare som tycker det är enkelt att lämna sitt avfall ska vara minst 90 procent 
under hela planperioden.2

3. Avfallshanteringen i regionen ska utföras med hög kvalitet och service i förhållande till 
kostnad.3

4. Samverka för att avfallshanteringen ska vara en del i kommunens planarbete och utgå från 
gemensamma riktlinjer med KSRR vid ny- och ombyggnation.

5. Andelen ÅVC-kunder som är nöjda med bemötandet av vår personal ska vara minst 90 
procent under hela planperioden.4

6. Andelen personal som är nöjda med sin arbetssituation ska vara minst 80 procent under 
hela planperioden.5

7. Nedskräpningen utomhus på platser som allmänheten har tillträde till ska minska.6

1 Detta mål följs upp via en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2014 är 67%. (Fråga Q5)
2 Detta mål följs upp via ett index i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013 är 89%. (Fråga Q8,   
 medelvärde av tio påståenden)
3 Detta mål följs upp via ett index genom att jämföra KSRR:s utbud och pris med andra jämförbara   
 kommuner.
4 Detta mål följs upp via en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2014 är 86%. (Fråga Q11)
5 Detta mål följs upp via ett index i en medarbetarundersökning. Utgångsvärde år 2012 för Kalmar,   
 Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun är 83% för hållbart medarbetarengagemang, 90% för                
 arbetsmotivation, 83% för arbetsbelastning där alla av dessa faktorer ska vara minst 80% under   
 planperioden. (Frågorna 1A-C, 14-15 och 47-50)
6 Detta mål följs upp via ett index från medlemskommunerna från de avdelningar som sköter gata och   
 renhållning. Utgångsvärde år 2013 för mängden städsopor från allmänna platser inkl. hundlatrin är 148  
 ton för Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun.
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Åtgärd Tidplan Ansvar Resursbehov
A Enkätundersökning för 

att mäta nöjdheten bland 
invånarna med avseende på 
insamlingssystemet. Enkät 
genomförs i minst två av 
fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör 
referenskommuner för KSRR

Vartannat 
år med start 
2016

KSRR Måttlig

B Utveckla kommunikationen 
med fastighetsägare, 
verksamheter och 
kommuninvånare. Använda 
nya kanaler och anpassa 
informationen efter behov 
och målgrupp

Löpande KSRR Låg

C Utveckla tillgänglighet, 
kundbemötande och service

Löpande KSRR Låg

D Identifiera behov och 
utveckla insamlingssystemet 
för hushållsavfall för att säkra 
kvalitet och miljö samt göra 
det lätt för människor att göra 
rätt

Löpande KSRR Måttlig

E Införa e-tjänster – mina sidor 
i Oskarshamn, vidareutveckla 
e-tjänster i övriga medlems-
kommuner

2015 KSRR Måttlig

F Utveckling av ÅVC:erna, 
behovsanpassning av 
öppettider och antalet mobila 
ÅVC:er

Löpande KSRR Hög

G Kontinuerligt utveckla 
avfallshanteringen ur ett 
arbetsmiljöperspektiv

Löpande KSRR Låg

H Inventera och åtgärda de 
sämsta hämtställena

Löpande KSRR Låg

I Avfallstaxa som styr mot 
kostnadseffektiva lösningar

Årligen KSRR Låg

J Taggning av sopkärl och 
enskilda avloppsanläggningar 
i Oskarshamns kommun för 
avvikelseregistrering

2016 KSRR Hög

K Utvärdering av taggning som 
kvalitetsverktyg

2016 KSRR Låg

L Beakta avfallshanteringen 
i ett tidigt skede i 
samhällsplaneringen

Löpande Samhällsbyggnadskontoren 
i samarbete med KSRR

Måttlig

M Kampanj med exempelvis 
skräpplockardagarna ”Håll 
Sverige Rent”, årlig mätning 
av nivån på nedskräpning

Årligen KSRR Låg



23

2
. M

ål o
ch

 åtg
ärd

er

 2.3.2 Minska avfallets farlighet
 Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Det ska inte finnas farligt 
avfall blandat med annat avfall.

 
Invånarna ska vara medvetna om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras. Det ska vara lätt 
att sortera rätt. En viktig del i avfallshanteringen är att få bort giftiga och farliga ämnen ur kretsloppen. 
De övriga farliga avfallet hamnar oftast på rätt ställe men fortfarande slänger en betydande del av 
invånarna elavfall i hushållsavfallet.

Mätbara mål: 

1. Invånarnas kunskaper om vad som är farligt avfall inklusive elavfall och var man ska lämna 
sitt farliga avfall ska öka.7

2. Andelen hushåll som anser sig ha tillgång till ett tillfredställande insamlingssystem för 
farligt avfall inklusive elavfall ska vara minst 90 procent under hela planperioden.8

3. Andelen elavfall ska hållas på en låg nivå och minska med tiden och inget övrigt farligt 
avfall ska finnas blandat med hushållsavfall hos hushållen.9

Åtgärd Tidplan Ansvar Resursbehov
A Information och kampanjer 

riktade mot hushåll
Löpande KSRR, Elkretsen och 

medlemskommunernas 
VA-avdelningar

Måttlig

B Enkätundersökning för att 
mäta kunskapsnivån bland 
invånare gällande farligt avfall. 
Enkät genomförs i minst två 
av fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör refe-
renskommuner för KSRR

Vartannat 
år med start 
2016

KSRR Måttlig

C Enkätundersökning för att 
mäta nöjdhet bland invånare 
med avseende på insamlings-
systemet för farligt avfall. 
Enkät genomförs i minst två 
av fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör refe-
renskommuner för KSRR

Vartannat 
år med start 
2016

KSRR Måttlig

7 Detta mål följs upp via ett index i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013-2014 är 81% (Fråga   
 Q13 och Q16)
8 Detta mål följs upp i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013-2014 är 88%. (Fråga Q8)
9 Detta mål mäts genom plockanalys. Utgångsvärdet (ett index av plockanalysresultat för Oskarshamn   
 2013 och resten av KSRR 2012) är 0,4 % elavfall och 0,4 % farligt avfall.
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let med inriktning på att mäta 
förekomst av elavfall och 
övrigt farligt avfall. Genomförs 
i minst två av fem medlems-
kommuner. Utvalda kommu-
ner utgör referenskommuner 
för KSRR

2018, 2022 KSRR Hög

E Öka tillgängligheten för insam-
ling av batterier, glödlampor 
och elavfall genom fler insam-
lingsplatser

2016 KSRR Måttlig

F Utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när 
det gäller verksamhetsavfall

2016 Samhällsbyggnadskon-
toren i samarbete med 
KSRR

Måttlig

G Utveckla avvikelseregistrering 
för KSRR och insamlingsen-
treprenörer. Vid förekomman-
de avvikelse lämna information 
till kund som sorterat fel samt 
ej tömma kärl och säckavfall 
med felsorterat farligt avfall

2015 KSRR i samarbete med 
samhällsbyggnadskonto-
ren

Måttlig

 

 2.3.3 Minska avfallets mängd
 Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. 
Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val. Det 
innebär att på olika sätt visa människor hur livsstil och konsumtionsmönster kan förändras så att 
avfallsmängden minskar. Underlätta för människor att lämna fungerande produkter för återbruk.
Mätbara mål:

1. Mängden hushållsavfall som uppkommer i regionen ska minska10

2. Människors kunskap om hur den egna konsumtionen av varor påverkar miljön ska öka11

3. Antal invånare som uppger att de handlar med begagnade varor ska öka12 

Åtgärd Tidplan Ansvar Resursbehov
A Informera hur människor 

kan minska avfallsmängderna 
genom medveten konsumtion 
och återanvändning

Löpande KSRR Måttlig

10 Den totala mängden hushållsavfall inkl. utsorterade fraktioner såsom matavfall, grovavfall, farligt avfall,  
 förpackningar och tidningar etc. Målet följs upp via ett index, kilo/invånare. Utgångsvärde år 2014 är   
 770 kg/invånare.
11 Detta mål följs upp i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013-2014 är 70%. (Fråga Q19)
12 Detta mål följs upp via ett index i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013-2014 är 65%. (Fråga   
 Q20, medelvärde av tre påståenden)
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B Minska mängden mat 
som slängs genom att öka 
människors medvetenhet om 
matens miljöpåverkan

Löpande KSRR Låg

C Informera i skolor om att 
inte slänga mat, ta fram 
informationsmaterial för 
ändamålet som kan användas i 
skolorna

2015-2016 Skolorna i samverkan 
med KSRR

Måttlig

D Informera via personliga 
möten till exempel vid 
studiebesök

Löpande KSRR Låg

E Marknadsföra webbplatser där 
människor kan skänka bort, 
byta och ta emot användbara 
saker i syfte att minska 
mängden avfall

Löpande KSRR Låg

F Utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när 
det gäller verksamhetsavfall

2016 Samhällsbyggnadskon-
toren i samarbete med 
KSRR

Måttlig

G Latrininsamlingen i KSRR ska 
minimeras

2016 KSRR i samarbete med 
samhällsbyggnadskonto-
ren

Måttlig

H Införa KSRR:s koncept på 
Oskarshamns ÅVC:er för 
att uppnå avfallsminimering 
via ökad återvinning och 
återanvändning

2015 KSRR Måttlig

 2.3.4 Ta tillvara avfallet som en resurs
 Det avfall som trots allt uppstår ska utnyttjas som en resurs. Det är viktigt att hushåll och 
verksamheter sorterar sitt avfall rätt så att det kan återvinnas på bästa sätt. 

Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det kan återvinnas på bästa sätt för en 
hållbar utveckling. Återvinningen av material och näringsämnen ökar. Avfallet sorteras efter hur det 
ska tas omhand.

Mätbara mål: 

1. År 2016 sorterar hushåll, restauranger, storkök ut minst 60 procent av matavfallet. Allt 
separat insamlat matavfall ska gå till biogasproduktion.13

2. År 2016 ska det insamlade matavfallets renhet vara minst 98 procent.14

3. År 2020 ska andelen rejekt vid förbehandlingen av matavfallet vara högst 5 procent.15

13 Detta mål mäts genom en plockanalys.
14 Detta mål mäts genom en plockanalys. Med matavfall räknas matrester men också hushållspapper,   
 servetter, kaffefilter mm.
15 Rejekt är det material som tas bort från matavfallet i förbehandlingen till biogassubstrat, dvs felsorterat  
 material (t.ex. bestick eller förpackningar mm) samt plastpåsarna som matavfallet samlas in i. Målet   
 mäts genom ett nyckeltal.
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energiutvinning ska öka.16

5. Mängden förpackningar och tidningar som hushållet varje år kastar blandat med det 
brännbara hushållsavfallet i kärl- och säckavfallet ska vara högst 1 kg/hushåll och vecka för 
lägenheter och 2 kg/hushåll och vecka för villor. 17

6. Bilda nätverk tillsammans med branschorganisationer och andra för att tillsammans ändra 
inriktning från förpackningsflöden till materialflöden på ÅVC och ÅVS.

7. År 2017 ska antalet latrinabonnenter minska till mindre än 20 procent av utgångsvärdet 
år 2014. Detta sker genom att latrinhämtningen ersätts av eget omhändertagande av latrin 
eller av enskild avloppsanläggning eller kommunalt avlopp.18

Åtgärd Tidplan Ansvar Resursbehov
A Informera om sortering: hur 

man ska sortera, vad som 
händer med det avfall som 
sorteras, nyttan med sortering 
kopplat till kostnaderna för 
avfallshanteringen

Löpande KSRR Låg

B Införa insamling av matavfall 
för hushåll, restauranger och 
storkök med god kvalitet för 
biogasproduktion

Start 2014-
2016

KSRR Hög

C Informationskampanj 
inför införandet av 
matavfallsinsamling

2014-2016 KSRR Hög

D Utreda möjligheten till 
fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial

2016 KSRR Låg

E Samråda med producenterna, 
via Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, för att 
förbättra insamlingen av 
tidningar och förpackningar

Löpande KSRR Låg

F Samverka med 
medlemskommunerna för att 
förbättra sopsorteringen inom 
de kommunala verksamheterna

Löpande Fastighetskontoren i sam-
arbete med de kommunala 
verksamheterna och KSRR

Måttlig

G Utveckla kompetens 
och kunskap gällande 
avfallshantering och 
miljöfrågor hos ÅVC-personal

Löpande KSRR Låg

16 Detta mål mäts genom ett index som jämför den totala andelen insamlat grovavfall på ÅVC när farligt  
 avfall och elavfall är borttaget med andelen grovavfall som går till materialåtervinning. Utångsvärde år  
 2014 är 24%.
17 Detta mål mäts genom plockanalys. Utgångsvärdet (ett index av plockanalysresultat för Oskarshamn   
 2013 och resten av KSRR 2012) är 1,4 kg/hushåll och vecka för lägenheter och 2,4 kg/ hushåll   
 och vecka för villor.
18 Detta mål mäts genom att jämföra antalet latrinabonnenter med utgångsvärdet år 2014, som är 321 st.
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H Förbättra sorteringen av avfall 
i den egna verksamheten i Os-
karshamn, så att KSRR föregår 
med gott exempel

2015 KSRR Låg

I Minska miljöbelastningen 
vid transporter genom att 
optimera transporterna 
av avfall samt bevaka 
fordonsutvecklingen och välja 
miljöanpassade fordon*

Löpande KSRR Måttlig

J Leverera utsorterat brännbart 
avfall till Cementa AB i 
Degerhamn

Start 2014-
2015 sedan 
löpande

KSRR Låg

K Ta fram rutiner för 
kvalitetssäkring av 
matavfallsinsamling

2015 KSRR Låg

L Förbättra flöde/struktur på 
våra ÅVC:er för att underlätta 
för besökare att sortera rätt 
vilket ger renare fraktioner

Årligen KSRR Måttlig

M Kundseminarium för företag 2016 Samhällsbyggnadskontoren 
i samarbete med KSRR

Måttlig

N Informera verksamheter om 
vilka behandlingsmöjligheter 
som finns på avfallsanläggning 
Moskogen 

Löpande KSRR Låg

O Aktivt samverka med 
branschorganisationer och 
andra för att utveckla ÅVC 
och ÅVS mot en hantering av 
materialflöden för att göra det 
lätt för människor att göra rätt 
att lämna avfall med samma 
material

Årligen KSRR tillsammans med 
branschorganisationer

Låg

P Informera om alternativ till 
latrinhämtning, utformning 
och skötsel av latrinkompost 
samt styra via taxa till andra 
alternativ än latrinhämtning

2014-2017 KSRR i samarbeta med 
samhällsbyggnadskontoren

Låg

* Med miljöanpassade fordon avses fordon med minst Euroklass 6 eller fordon som drivs med alternativa bränslen.
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förslagsvis KSRR,  
medlemskommunernas VA- 
och tillsynsorganisationer, 
branschorganisationer och 
universitet bildas. Detta i 
syfte att minska uppkomsten 
av slam från enskilda 
avloppsanläggningar genom 
alternativa lösningar av 
anläggning på fastigheten 
samt genom att hitta 
alternativ till nuvarande 
behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar

Löpande KSRR Låg

R Bygga nya ÅVC:er på 
Storskogen, Oskarshamn och i 
Läckeby samt Kalmar tätort

2020 KSRR Hög

S Utreda möjligheten till 
återvinning av matoljor och 
fetter

2016 KSRR Låg

T Följa upp bränsleanvändning 
vid egna transporter

Löpande KSRR Låg

 2.3.5 Minimal deponering
 Deponering ska bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter. 

Det innebär att bara avfall som det inte finns några andra behandlingsmetoder för ska deponeras. Endast 
deponier som uppfyller högt ställda krav ska användas. Det innebär även att nedlagda deponier ska vara 
inventerade och undersökta. 

Mätbara mål:

1. En utredning med syfte ta fram alternativ till deponering.

Åtgärd Tidplan Ansvar Resursbehov
A Utreda alternativ till 

deponering
2018 KSRR Låg

B Fortsatt tillsyn enligt 
åtgärdsprogram av nedlagda 
deponier

Löpande Medlemskommuner Låg

C Öka återvinningsgraden 
genom att införa återvinning 
av gips och betong

2018 KSRR Måttlig
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3. Styrmedel
I grunden finns det tre olika typer av styrmedel; lagstiftning, ekonomiska styrmedel och information. 
Styrmedlen används på lite olika sätt inom de beslutsnivåer som finns inom avfallsområdet. 

EU lägger till exempel fast direktiv och förordningar som styr mot en miljöanpassad och harmoniserad 
avfallshantering inom och mellan EU-medlemsländerna. Inom EU finns det också möjligheter att 
söka bidrag för utvecklingssatsningar inom avfallsområdet. Riksdag och regering beslutar om lagar 
och förordningar som gäller inom landet. Där fattas också beslut om ekonomiska styrmedel som till 
exempel avfallsskatt och investeringsbidrag. Avfallsskatten och investeringsbidragen har varit viktiga 
styrmedel för att bygga ut resurserna för både biologisk behandling och avfallsförbränning i Sverige 
under 2000-talet. Att staten dessutom har förbjudit deponering av såväl organiskt som brännbart avfall 
har också skyndat på utvecklingen.

Lokalt beslutar KSRR via renhållningsordningens lokala föreskrifter om hur avfallshanteringen ska 
regleras inom medlemskommunerna. KSRR:s renhållningstaxa kan också utformas så att den styr 
mot en miljöanpassad avfallshantering och kan därmed bidra till att avfallsplanens mål nås. Det är 
också lokalt som det finns störst möjlighet att utveckla informationsarbetet så att det bidrar till att 
avfallsplanens mål nås. Avfallsinformationen är mycket viktig för avfallshanteringen i KSRR och 
medlemskommunerna och renhållningstaxan kommer tillsammans med fortsatt informationsarbete att 
bli ett allt viktigare verktyg för att utveckla källsorteringssystemet. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att 
påverka hantering av avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar. Bäst resultat uppnås 
när de olika typerna av styrmedel används på ett sådant sätt att de samverkar i arbetet med att skapa en 
väl fungerande avfallshantering.

3.1 Lokala föreskrifter
Ett av de starkaste instrumenten för att reglera avfallshanteringen lokalt är den kommunala 
renhållningsordningen. Renhållningsordningen består av föreskrifter, i form av detaljerade regler för 
avfallshanteringen i KSRR, och en avfallsplan.

Föreskrifterna är ett bindande dokument som innehåller de formella reglerna för 
medlemskommunernas avfallshantering. De är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, en 
rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister. Då det kommunala renhållningsansvaret är begränsat 
till hushållsavfall riktar sig föreskrifterna framförallt till alla som ger upphov till hushållsavfall.

I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser hur avfallet ska sorteras, vilka fraktioner som 
hämtas vid fastigheten, hur ofta avfall hämtas vid fastigheter och vilka avfallsslag som måste föras 
till speciella avlämningsplatser till exempel farligt avfall och grovavfall som lämnas på KSRR:s 
återvinningscentraler. Den tar även upp bestämmelser om vem som har skyldighet att betala och vad 
man måste betala för med mera.
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l Föreskrifterna inriktas på att skapa förutsättningar för en väl fungerande avfallshantering för den som 
lämnar avfall samt för alla som yrkesmässigt hanterar avfallet. Det innebär att den innefattar bland 
annat vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller utformning av hämtställen, uppställningsplats 
för avfallsbehållare och framkomlighet för renhållningsfordonen med mera. Trafiksäkerheten 
förbättras för samtliga inblandade och det blir även enkelt för den som lämnar avfall att göra rätt.

I föreskrifterna anges dessutom vad som gäller vid undantag från renhållningsordningen, till exempel 
förutsättningar för fastighetsinnehavare att själva ta hand om hushållsavfall till exempel mulltoa vid 
eget omhändertagande av latrin, befrielse från hämtning, förlängt tömningsintervall för slam eller 
gemensam avfallsbehållare med närliggande fastighet.

De lokala föreskrifterna om avfallshantering inom KSRR är ett viktigt verktyg i arbetet för utökad 
källsortering, inklusive insamling av matavfall. Eftersom föreskrifterna endast anger förutsättningarna 
för avfallshanteringen är det viktigt att dessa följs upp med bland annat en bra tillsyn.

3.2 Information
För att nå avfallsplanens mål och nå en framgångsrik verksamhet krävs ett effektivt och medvetet 
informations- och kommunikationsarbete. KSRR har som målsättning att öka kunskaperna om 
avfallshantering och miljöarbete för att därigenom nå en del av målen i avfallsplanen om ett ekologiskt 
hållbart beteende i medlemsregionen.

Olika målgrupper har olika informationsbehov och genom att arbeta medvetet och innovativt 
nås dessa grupper av sitt budskap på bästa sätt. För att kunna nå ut med rätt information behöver 
målgrupperna identifieras utifrån olika perspektiv. Exempel på perspektiv kan vara:

• Politiskt perspektiv

• Entreprenörsperspektiv

• Fastighetsägare/boendeperspektiv

• Barnperspektiv

• Tillgänglighetsperspektiv

• Övrig omvärld

Matavfallsinsamling
Under planperioden kommer KSRR att införa insamling av matavfall i Oskarshamns kommun för 
privathushåll samt för fritidshus, verksamheter och företag i alla medlemskommuner. Matavfallet 
från så väl hushåll i villa likväl som i lägenhet samt verksamheter ska sorteras ut från det övriga 
hushållsavfallet. Deltagande i utsorteringen av matavfall kommer i huvudsak att vara frivilligt och 
bygga på information.
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Informationsinsatsen kommer att genomföras intensivt före och i samband med insamlingsstarten. 
Viktigt att tänka på är dock att informationsbehovet inte tar slut då insamlingen är införd utan behöver 
vara kontinuerlig och återkommande för att upprätthålla intresse och engagemang. Kommunikation 
och återkoppling av resultat är ofta viktigt. Dessutom tillkommer nya hushåll som behöver rätt 
information för att komma igång med sin sortering.

Informationskanaler
Exempel på informations- och kommunikationskanaler som används inom avfallshanteringen i KSRR 
är:

• KSRR:s webbplats

• Personliga möten (telefon, besök)

• Riktade informationsutskick

• Studiebesök 

• Skolinformation

 3.2.1 Webbplats
 För att säkra att de olika målgrupperna nås måste KSRR i sin kommunikation använda 
de kanaler som efterfrågas. Det ska vara lätt att nå information från KSRR. Det är därför viktigt 
att ligga i framkant och löpande utveckla KSRR:s hemsida (www.ksrr.se). Hemsidan är som 
kommunikationskanal ett värdefullt verktyg för att snabbt kunna publicera nyheter som rör 
avfallshanteringen i medlemsregionen. Hemsidan är även en viktig kanal för invånarna att komma i 
kontakt med KSRR.

Jämsides med den satsning som görs på kommunikation via hemsidan minskas framtagandet av tryckt 
material. Genom att upphöra med stora utskick av tryckt material så håller KSRR nere kostnaderna 
och gör samtidigt en miljöbesparing vilket bidrar till en mer hållbar framtid.

 3.2.2 Personliga möten
            Genom ett professionellt och lyhört bemötande kan KSRR påverka utvecklingen mot en 
hållbar miljö. Det personliga mötet sker dagligen när de anställda möter kunder via telefon, e-post, 
besök i receptionen, på återvinningscentralerna eller i sopbilen.

Planerade personliga möten genomförs också genom att delta i olika events och kampanjer runt om i 
medlemskommunerna.
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l  3.2.3 Riktad information 
            Vid behov av målgruppsanpassad information riktas informationen till enbart den specifika 
grupp som berörs. Till exempel avisering till fastighetsägare om tidpunkt för slamtömning eller 
förändrad tömningsdag av hushållsavfall på grund av ruttomplanering.

 3.2.4 Studiebesök 
 Förutom insamling och hantering av avfall har KSRR också i uppgift att informera om 
verksamheten, avfallshantering och återvinning. En del i detta är studiebesök. Att visa KSRR:s 
verksamhet såväl på återvinningscentraler som på avfallsanläggning Moskogen och på så vis ge 
möjlighet för diskussion är ett mycket bra sätt att öka kunskapen hos invånarna.

 3.2.5 Skolinformation
   Att kunna påverka barn och ungdomar i tidig ålder är en viktig grund för att kunna påverka 
beteende. Unga skapar sig en avfalls- och miljösyn som ligger till bas när de sedan agerar som vuxna. 
Barn och ungdomars beteende påverkar även andra i hemmiljön såsom syskon, föräldrar, mor- och 
farföräldrar. Att samarbeta med skolorna är mycket givande för framtiden.

KSRR träffar varje år cirka 600 barn och ungdomar i samband med studiebesök på någon av 
anläggningarna. Sedan 2012 deltar även KSRR i samarbetsprojektet ”Hållbara kliv” där man utifrån 
skollag, skolförordning, läroplaner och miljömål arbetar fram ett pedagogiskt material användbart från 
förskolan till och med årskurs nio.

 

3.3 Renhållningstaxa
För renhållningstaxan gäller självkostnadsprincipen vilket betyder att KSRR inte får ta ut högre avgift 
för hushållsavfallshanteringen än vad verksamheten kostar KSRR. Lagstiftningen ger däremot KSRR 
utrymme för att använda ekonomisk styrning inom kollektivet i syfte att främja återanvändning, 
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering, det vill säga kostnaden för enskilda tjänster 
behöver inte följa självkostnadsprincipen. 

Taxan är därmed ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att påverka bland annat fastighetsägarens 
och verksamhetsutövarens val av avfallslösning och attityd till att vilja vara en aktiv del i en hållbar 
utveckling ur ett såväl miljö- som ekonomiskt och samhällsperspektiv. Taxan kan därför också bidra 
till att avfallsplanens mål kan nås. Taxan ska uppmuntra alla abonnenter och verksamhetsutövare 
till en ökad källsortering av till exempel matavfall och producentansvarsmaterial samt till en ökad 
återanvändning genom att kommuninvånarna säljer eller skänker begagnade möbler och andra saker 
till välgörenhet, secondhandbutiker eller liknande. Genom en kostnads- och resurseffektiv hantering 
av hela avfallsprocessen och samverkan med andra kommuner möjliggör KSRR att fastighetsägarna 
får mesta möjliga miljö och service för pengarna. Det leder till att KSRR håller renhållningstaxan på en 
konkurrenskraftig nivå med en bibehållen god arbetsmiljö. 
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Hushållsavfallshanteringen i KSRR:s medlemskommuner finansieras genom att varje fastighetsägare 
betalar renhållningsavgift. Avgiften täcker kostnaderna för bland annat insamling, transport och 
behandling av hushållsavfall och drift av återvinningscentraler. På återvinningscentraler kan man 
lämna in grovavfall samt farligt avfall för vidare omhändertagande, transport och behandling. Avgiften 
täcker även kostnader för de myndighetsuppgifter såsom avfallsplanering, tillstånd, information och 
administration som ligger inom det kommunala ansvaret för avfallshantering.
Likställighetsprincipen säger att en kommun ska behandla sina invånare lika om det inte finns sakliga 
skäl till att inte göra det. En kommun kan således inte ha olika avgifter för samma tjänst i olika 
kommundelar. Däremot kan kommunen ha avgifter som är anpassade till variationer i serviceutbudet. 
Därigenom skapas möjligheter till valfrihet för kunderna. 

För KSRR är det också viktigt att taxan är lätt att förstå och enkel. Fastighetsägare och 
verksamhetsutövare bör enkelt förstå vilka val de kan göra och vilka konsekvenser det innebär för 
servicenivå, närmiljö och vilka kostnader de får.

3.4 Tillsyn
Avfall inklusive farligt avfall alstras i stor mängd hos både företag och hushåll. Det farliga avfallet kan 
framförallt vara farligt för människors hälsa och miljön om det hanteras på ett felaktigt sätt. En felaktig 
hantering av avfall kan vara ett stort resursslöseri, ett miljöproblem och leda till olägenheter för både 
hälsa och miljö.

Medlemskommunernas miljöansvariga nämnder har tillsynen enligt miljöbalken över avfallshanteringen 
både vad gäller företag och hushåll i respektive kommun. Den uppsökande tillsynen inriktas i första 
hand på hur yrkesmässiga miljöfarliga verksamheter hanterar sitt avfall men också andra verksamheter 
som skolor, förskolor, restauranger och butiker. Områden som granskas är bland annat hur sortering 
sker, att förvaring av såväl icke farligt som farligt avfall sker på ett betryggande sätt, att företagen 
jobbar med att minska uppkomsten av avfall samt att verksamheterna sköter de journaler och 
anteckningar som krävs för att visa hur de hanterar sitt avfall. Kontroll av transportdokumentation vid 
transporter av farligt avfall är också en viktig del. I nämndernas tillsynsansvar ingår också kontroll av 
avfallsanläggningar som elektronikdemonterare, bildemonterare och sorteringsanläggningar. En annan 
del är tillsyn inriktad på bygg- och rivningsavfall där bland annat sortering och omhändertagande 
kontrolleras. Den förvaltning som handlägger miljö- och hälsoskyddsfrågorna i medlemskommunerna 
handlägger klagomål varje år på nedskräpning och annan hantering av avfall. Det kan handla om allt 
ifrån skrotbilar i naturen till klagomål på lukt från hemkompostbehållare. Mycket av denna tillsyn är av 
betydelse för avfallsplanens mål, exempelvis mål om förebyggande av avfall, minskad miljöbelastning 
och ökad materialåtervinning.
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4. Konsekvenser av mål och åtgärder

4.1 Avfallsmängder och behandlingsbehov 
I följande avsnitt redovisas översiktligt en prognos för utvecklingen av avfallets mängd och 
fördelning på fraktioner fram till 2022. Prognosen baseras på avfallsmängderna 2013, förväntad 
befolkningsutveckling samt en bedömning av hur avfallet kommer att fördelas på fraktioner 
till följd av genomförande av åtgärder enligt avfallsplanens åtgärdsprogram. Denna prognos 
avser avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar samt det avfall som i dagsläget är 
producentansvarsmaterial. 

 4.1.1 Avfallsmängder 
Den totala mängden kärl- och säckavfall samt förpackningar och tidningar bedöms öka med i 
storleksordningen 24 procent från 2013 (cirka 44 500 ton) till 2022 (cirka 55 000 ton). Den bedömda 
ökningen baseras på antagandet att avfallsproduktionen per hushåll ökar med 2 procent per år samt 
att antalet invånare i KSRR:s medlemskommuner sammanlagt ökar med cirka 550 personer per 
år. Enligt de kalkyler som gjorts är den mängd matavfall som under de närmaste åren är praktiskt 
möjlig att samla in och som efter bortsortering av plastpåsar och övrigt icke matavfall kan gå till 
biogasframställning cirka 9 000 ton. Effekter av avfallsminimerande åtgärder har inte beaktats i denna 
prognos, utan väntas komma på längre sikt. 

Ökningen av avfallsmängden i kombination med genomförande av åtgärder enligt avfallsplanens 
åtgärdsprogram bedöms utifrån en översiktlig beräkning resultera i en fördelning av avfall inom KSRR 
enligt figur 2. Hur insamlingen av matavfall och andra fraktioner kommer att utvecklas är svårt att 
bedöma, varför diagrammet baseras på en något förenklad beräkning.

Figur 2 Prognos till 2022 för kärl- och säckavfall och förpackningar och tidningar vid en årlig 
befolkningsökning på 550 invånare samt en årlig ökning av avfallsmängden per hushåll 
med 2 procent.

Av figur 2 framgår att mängden förpackningar och tidningar, i huvudsak till materialåtervinning, 
ökar något. Under planperiodens första år fullföljs införandet av matavfallsinsamling i 
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medlemskommunerna, vilket gör att en betydande del av kärl- och säckavfallet kommer att behandlas 
biologiskt. Prognosen baseras på de målnivåer som anges i avfallsplanen. Förändringarna förklaras 
av att insamlingssystem för matavfall införs. En eventuell utökning av fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar kan väntas öka utsorteringen av dessa avfallsslag men detta har inte 
inkluderats i beräkningarna. Om matavfallsinsamlingen skulle överstiga avfallsplanens målnivå och 
utsorteringen av förpackningar och tidningar ökar, kan mängderna restavfall till förbränning minska, 
trots befolkningsökningen. 

Åtgärder beträffande matsvinn i kommunala verksamheter är från miljösynpunkt viktiga förändringar 
men betydelsen för matavfallsmängderna bedöms vara begränsad och har inte beaktats i prognosen. 
Däremot kan dessa åtgärder ge pedagogiska effekter på matavfallsmängderna som helhet. Om dessa 
tillsammans med andra avfallsminimerande åtgärder börjar ge resultat skulle man exempelvis kunna 
tänka sig att den prognostiserade ökningen av avfallsmängderna per hushåll uteblir. Iså fall skulle det 
kunna innebära att den totala mängden matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar ökar med 4 
procent i stället för 24 procent enligt prognosen för 2022. 

Avfallsplanens åtgärdsprogram saknar målnivåer för hushållens grovavfall via återvinningscentralerna. 
Mängden grovavfall som inte kan nyttiggöras är låg idag. En strävan är däremot att flytta upp avfallet 
till en högre nivå i avfallshierarkin, genom till exempel ökad materialåtervinning. 

Effekterna på de totala mängderna grovavfall från hushållen via återvinningscentralerna till följd av 
planerade satsningar på återanvändning via återvinningscentralerna bedöms vara begränsade under 
planperioden. Dessa satsningar kan ge viktiga miljöpedagogiska signaler och på längre sikt inverka 
på avfallsmängderna. Prognos för de samlade mängderna grovavfall har inte tagits fram i denna 
avfallsplan.

 

 4.1.2 Behandlingsbehov
          Behandlingsbehovet för brännbart kärl- och säckavfall minskar när insamling av matavfall 
införs och kan minska ytterligare om utsorteringen av tidningar och förpackningar förbättras. Trots 
en relativt stor minskning av andelen restavfall i kärl- och säckavfallet kommer behandlingsbehovet 
med avseende på förbränning av restavfall med energiåtervinning endast minska något då betydande 
mängder till förbränning även kommer från återvinningscentralerna. Prognos för mängden avfall för 
energiåtervinning från återvinningscentralerna har ej tagits fram i denna avfallsplan. 

Behovet av biologisk behandling kommer att vara stort och till följd av införande av 
insamlingssystem för matavfall från bland annat hushåll och kan väntas öka ytterligare till följd av 
bl.a. befolkningsökning. Annat avfall som behandlas biologiskt är trädgårdsavfall från fastighetsnära 
insamling och återvinningscentralerna, där behandling sker genom kompostering. Möjlighet kan även 
finnas att röta en del av detta avfall främst gräs, löv och fallfrukt. Prognos för mängden avfall till 
biologisk behandling från återvinningscentralerna har ej tagits fram i denna avfallsplan. 
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De mest genomgripande åtgärderna i avfallsplanen som kan få stor betydelse handlar om att införa 
matavfallsinsamling med god kvalitet för biogasproduktion. Den åtgärden kan även göra det möjligt 
att ersätta fossila bränslen med förbehandlat brännbart restavfall i lokal förbränningsanläggning, vilket 
minskar utsläppen av koldioxid till atmosfären.

Övriga åtgärder avser information, utredningar och projekt för att på olika sätt förbättra dagens 
avfallshantering. Åtgärderna som föreslås berör till exempel återanvändning, matsvinn, farligt avfall, 
elavfall, materialåtervinning och nedskräpning. Utfallet, eller resultatet, av dessa åtgärder är svårt att 
förutsäga. I Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) till avfallsplanen beskrivs den miljöpåverkan som 
åtgärderna skulle kunna ge upphov till utifrån syftet med åtgärderna. 

De målområden som på lång sikt kan medföra störst betydande miljöpåverkan, till övervägande del 
positiv sådan, bedöms vara mål för att minska avfallets mängd och farlighet samt mål för att ta tillvara 
avfall som en resurs. Om, eller när, utredningar följs av fysiska åtgärder, exempelvis fastighetsnära 
insamling av producentansvarsmaterial, kan de positiva effekterna bli stora. 

De flesta åtgärderna i avfallsplanen utgörs av utredningar eller informationsinsatser. Utfallet av dessa 
åtgärder är osäkra och svåra att bedöma i dagsläget. Flera åtgärder syftar till att förändra beteenden, 
exempelvis information för att öka återanvändning, öka återvinning eller informera hushåll och 
verksamheter om farligt avfall i syfte att öka källsorteringen. Det tar lång tid att förändra beteenden, 
men på lång sikt, om informationsinsatserna följs av förändrat beteende hos en stor andel av 
invånarna, kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och minskade diffusa 
utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. 

För att minska risken för att invånarnas motivation för att sortera sitt avfall ska minska samt för att öka 
möjligheterna för att invånarna sorterar på ett korrekt sätt behöver informationen stärkas och anpassas 
till de förändrade förutsättningarna som bland annat insamling av matavfall innebär. Syftet är att lyfta 
fram de miljövinster som materialåtervinning inklusive biologisk behandling har framför förbränning 
med energiutvinning. Denna åtgärd har arbetats in i avfallsplanen.

Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa negativa effekter. Införandet 
av insamling av matavfall är en stor omställning som kommer att ske under en relativt kort tidsperiod 
för invånarna i KSRR:s medlemskommuner. De risker som kan uppkomma i och med ett relativt 
snabbt införande av matavfallsinsamling genom optisk sortering kan vara felsortering på grund av att 
informationen inte hinner uppfattas och bearbetas av samtliga invånare. För att minska dessa risker 
är det viktigt att informationen når ut i god tid före införandet av matavfallsinsamlingen, vid flera 
tillfällen samt på olika sätt.
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av föreslagen avfallsplan vara 
liten. Den positiva påverkan under planperioden fram till år 2022 bedöms vara måttlig och överstiger 
den negativa påverkan. Införande av insamling av matavfall ger flera positiva effekter på miljön. 
Genom rötning av matavfall uppkommer biogas som kan användas som fordonsbränsle och därmed 
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ersätta fossilt bränsle. Genom rötningsprocessen uppkommer även en flytande och fast rötrest som 
kan användas som ekologiskt gödningsmedel, s.k. biogödsel. Införande av utsortering av matavfallet 
bidrar därmed till minskad användning av olja samt tillverkning av näringsrikt gödsel. 

Avfallsplanens inriktning bedöms ligga i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella 
miljökvalitetsmål.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) redovisas i sin helhet i bilaga 6.

4.3 Ekonomi
För att uppnå målsättningarna i avfallsplanen kommer ett antal åtgärder och investeringar att behöva 
genomföras. Alla förändringar påverkar i mer eller mindre utsträckning KSRR:s ekonomi. Målen och 
åtgärderna kräver engagemang från KSRR men i vissa aktiviteter behövs även medverkan från andra 
intressenter såsom medlemskommuner, fastighetsägare och hushåll. 

I KSRR:s vision anges att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt. I första hand eftersträvar 
KSRR därför att alla förändringar ska genomföras inom ramen för befintliga taxor. Avfallsplanens 
målsättningar och aktiviteter spänner över lång tid. Det går därför inte att utesluta ökade kostnader 
eller behov av ökade personella resurser på längre sikt. 

I KSRR:s vision anges även att verksamheten ska vara tillgänglig. KSRR ska erbjuda 
medlemskommuner och abonnenter en verksamhet med hög servicenivå, en viktig princip som tydligt 
syns i avfallsplanens målsättningar. En hög tillgänglighet med bra service kräver en ständig anpassning 
av verksamheten, för att nå uppställda mål i en föränderlig omvärld. 

KSRR:s förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige har tagit ett inriktningsbeslut att 
medlemskommunernas fullmäktige inte ska höja KSRR:s taxa som antogs 2012-11-23 för 
medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås generellt under perioden 2013 – 
2015. Under denna period kommer KSRR att genomföra ett antal större investeringsprojekt med 
målsättningen att klara detta inom ramen för nuvarande taxor och intäkter. 

Vissa åtgärder inom avfallshanteringen kommer att påverka KSRR:s ekonomi. Bedömningen är att 
åtgärderna är jämt fördelade över planperioden. Exempel på särskilt resurskrävande åtgärder är;

• Införa tömningsregistrering i Oskarshamns kommun

• Införa insamlingssystem och omhändertagande för matavfall i Oskarshamns kommun 
m.m.

• Ökad tillgänglighet på återvinningscentralerna tillsammans med översyn av öppettider. 
Ombyggnation av Storskogens återvinningscentral i Oskarshamns kommun samt 
nybyggnation av Kalmar kommun huvudorts återvinningscentral
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r • Fullföljande av utbyggnaden av insamlingssystemet för matavfall i Kalmar, Nybro, Torsås 
och Mörbylånga

• Nya avfallsslag på återvinningscentralerna

• Information till abonnenterna

• Nybyggnation av huvudkontor

Personella resurser
Vissa åtgärder och projekt i åtgärdsprogrammet, exempelvis,  åtgärder i återvinningscentralssystemet, 
kommer att kräva genomförandet av ett antal utredningar. Vissa projekt kräver resursfokusering. 
KSRR arbetar aktivt med strukturerad projektplanering för att klara omprioriteringar inom ramen för 
befintlig verksamhet.

De flesta av åtgärderna i avfallsplanen bedöms kunna genomföras med befintliga personella resurser. 
Införandet av omhändertagande av matavfall kräver mer resurser, dels genom behandlingsprocessen 
och dels genom ett ökat informationsbehov till abonnenterna. Informationsbehovet är stort vid 
starten av insamling av matavfall, men även den löpande informationen för att uppnå en hög 
utsortering över planperioden.

Investeringar
I de beskrivna åtgärderna ligger ett investeringsbehov. En del av avfallsplanens målsättningar 
kräver mindre eller större investeringar. Exempel på större investeringar är bland annat införandet 
av insamlingssystem för matavfall. I avfallsplanen finns med att utreda fastighetsnära insamling av 
förpackningar. Om det skulle byggas ut kräver det sannolikt större investeringar, som till exempel 
sorteringsanläggning. Även åtgärder och förbättringar av återvinningscentralerna kan komma att kräva 
investeringar.  

KSRR arbetar med att kontinuerligt förbättra personalens arbetsmiljö. Som en del av det arbetet ingår 
att kartlägga och åtgärda brister vid hämtningsställen. Utredningsarbetet kan inte utesluta kostnader 
för medlemskommuner samt för fastighetsägare.  

KSRR strävar mot ökad källsortering. För att förbättra källsortering kan behov uppstå avseende 
ombyggnationer eller nybyggnation av avfallsutrymmen i fastigheter, som där behov uppstår kan kräva 
investeringar.

Renhållningstaxa
I den långsiktiga visionen för KSRR finns en kostnadseffektiv verksamhet. Miljön, invånare och 
tillgängligheten för abonnenterna är alltid prioriterade områden. För att nå målen med ekonomisk 
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rimlighet krävs en långsiktig planering av verksamheten. Att bygga lösningar som är hållbara över tid är 
nödvändigt för att klara kommande krav med en rimlig renhållningstaxa.
KSRR:s förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige har tagit beslut att för perioden 2013 – 2015 
inte genomföra generella höjningar av taxan baserat på KSRR:s taxa som antogs av KSRR:s 
förbundsfullmäktige 2012-11-23. Det ställer krav på att verksamheten planeras och prioriteras utifrån 
långsiktighet. Många åtgärder, som till exempel högre kvalitet på avfallsfraktioner, minskade mängder 
till förbränning eller regional förbränning kan i många fall innebära kostnadsbesparingar. 

Ekonomiska konsekvenser på längre sikt
Att över hela avfallsplanens giltighetstid bedöma den ekonomiska utvecklingen samt renhållningstaxan 
är inte görligt. Avfallshanteringen utvecklas och utformas utifrån samhällets krav och dessa förändras i 
takt med ökad information och kunskap. Därför måste det fastslås att genomförandet av avfallsplanens 
åtgärdsprogram, under förutsättning från ett antal utredningar, kan resultera i såväl kostnader som 
besparingar. KSRR kan genom en förbättrad sortering få minskade kostnader för behandling av vissa 
avfallsslag och ökade intäkter för från försäljning av olika nyttigheter. Minskad deponering kan även 
betyda lägre miljökostnader i framtiden, som till exempel miljöskydd på gamla deponier.

4.4 Servicenivå
I följande avsnitt redovisas översiktligt hur servicenivån påverkas av målen och åtgärderna som finns i 
avfallsplanen.

 4.4.1 Människan i fokus
            För att avfallshanteringen ska kunna vara långsiktigt hållbar måste sortering och insamling av avfall vara lätt 
att förstå och tillämpa.

Detta innebär bland annat att det ska vara lättare att få information via till exempel hemsidan. 
Öppettider på återvinningscentraler anpassas efter behov. Dialog med fastighetsägare med flera 
ska också ske för att utveckla avfallssystemet och svara upp mot människors behov av service och 
information avseende avfallshantering. 

 4.4.2 Minska avfallets farlighet
            Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Det ska inte finnas farligt avfall blandat 
med annat avfall.

Detta innebär bland annat att det ska vara lättare att få information via till exempel hemsidan. 
Öppettider på återvinningscentraler anpassas efter behov. Fler insamlingsplatser för batterier, 
glödlampor och elavfall planeras för förbättrad service. 
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            Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. Förhållandet 
mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val. 

Detta innebär bland annat att det ska vara lättare att få information via till exempel hemsidan om hur 
avfallsmängderna påverkar miljön. Information ges bland annat i skolor och vid studiebesök. Länkar 
på hemsidan till olika organisationer som hanterar begagnade varor underlättar för konsumenten. 

 4.4.4 Ta tillvara avfallet som en resurs
   Det avfall som trots allt uppstår ska utnyttjas som en resurs. Det är viktigt att hushåll och verksamheter 
sorterar sitt avfall rätt så att det kan återvinnas på bästa sätt.  

Detta innebär bland annat att matavfall sorteras ut och hämtas tillsammans med det brännbara 
hushållsavfallet. Om insamling av tidningar och förpackningar blir ett kommunalt ansvar kommer 
möjligheten att även dessa fraktioner kan hämtas fastighetsnära samtidigt som matavfallet och det 
brännbara hushållsavfallet att ses över. Även flödesstrukturen på KSRR:s ÅVC:er ska ses över för att 
underlätta för besökare att sortera rätt.

 4.4.5 Minimal deponering
 Deponering ska bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter. 

Detta innebär ingen förändring av servicenivån. Däremot innebär det att avfallet flyttas uppåt i 
avfallshierarkin. 
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5. Fortsatt planeringsprocess  

    och uppföljning
Nedan beskrivs hur avfallsplanen kommer att följas upp. Resultatet av genomförd uppföljning av den 
föregående avfallsplanen presenteras i bilaga 5.

Avfallsplanen ska på ett aktivt sätt utgöra ett verktyg för KSRR i arbetet med att anpassa 
avfallshanteringen i medlemskommunerna i riktning mot ekologisk hållbarhet. Avfallsplanen gäller från 
2015 till 2022 och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. 

Avfallsplanen kommer att revideras löpande vid behov, dock minst vart fjärde år. Mindre justeringar 
med hänsyn till ny lagstiftning, kunskap, teknik och an dra förändrade förhållanden ska kunna göras 
utan att det krävs något nytt beslut i förbundsfullmäktige. En mindre omfattande uppföljning 
av avfallsplanen görs årligen i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. En mer utförlig 
avstämning av målen görs i samband med revi dering av avfallsplanen. Vid sidan av avfallsplanen finns 
även andra styrdokument som ska beaktas i avfallsplanearbetet. 

I det fortlöpande avfallsplanearbetet kommer representanter från olika verksamheter inom KSRR 
att vara delaktiga. Dialog kommer även att ske med medlemskommunerna och olika externa 
intressentgrupper vid behov. Avfallsplanen blir därmed ett levande dokument och avfallsplaneringen 
sker som en kontinuerlig process med regelbunden uppföljning, och vid behov revidering, inför den 
årliga budgetprocessen. 

Avfallsplanen utformas på ett sätt som förenklar ajourhållning och finns tillgänglig i en form som 
underlättar allmänhetens deltagande i processen. Ett exempel på detta är att mål och åtgärder har 
fått en framskjuten plats i dokumentet medan bakgrundsmaterial och fakta har samlats i bilagor. 
Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig på KSRR:s hemsida.
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