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Inledning
Nationella och globala målsättningar, strategier och lagstiftning har 
stor betydelse för KSRR:s verksamhet och dessa har utgjort en del av 
ramverket som har format den nya avfallsplanen. 

Omvärldens färdriktning, som bland annat 
drivs av FN och EU, påverkar KSRR:s 
avfallsplan och i denna bilaga beskrivs de 
mål, strategier och den lagstiftning som 
varit av betydelse vid framtagande av 
denna avfallsplans mål och åtgärder. 

Omvärldens påverkan på avfallsplanen är 
givetvis omfattande och bilagan presen-
terar de områden som anses ha störst 
påverkan på avfallsplanens framtagande. 

JÄMSTÄLLDHET

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Agenda 2030 – Globala målen
FN:s medlemsländer antog 2015 de Globala målen – med fyra 
inriktningsområden: att avskaffa extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa och att lösa 
klimatkrisen. 

De Globala målen är uppdelade på 17 mål 
inom dessa fyra områden och målsätt-
ningen är att nå dessa mål till år 2030.

KSRR har identifierat de Globala mål som 
har påverkan på KSRR:s verksamhet och 
som KSRR kan påverka:

MÅL 5 – Jämställdhet
Avfallshanteringen i ett samhälle kan 
i sin utformning påverka samhällets 
utveckling inom jämställdhet. 
Den fysiska planeringen, fokus på 
användaren i avfallshanteringssystemet 
och avfallsminimerande tjänster 
är exempel på detta.

MÅL 6 – Rent vatten och sanitet
Att reducera avfallssystemets 
läckage av avfall ut i samhälle, 
vattendrag, sjöar och grundvatten är 
viktigt, oavsett om det handlar om 
metallföroreningar, näringsämnen 
eller exempelvis plastföroreningar. 

På sikt kan avfallssystemets utformning, 
användarvänlighet, tillgånglighet och 
täckningsgrad spela stor roll för att 
motverka att vatten förorenas och 
säkra tillgången till rent vatten.

MÅL 7  – Hållbar energi för alla
Genom att främja hållbar energi i olika 
former, biogas till fordonsdrift, solel 
m.m. kan KSRR bidra till utbyggnad 
av infrastruktur för hållbar energi och 
därmed driva samhällets utveckling 
mot mer hållbara energialternativ.

MÅL 11 – Hållbara städer och 
samhällen
Utformningen av avfallshanteringen 
har goda möjligheter att bidra till 
mer hållbara städer och samhällen. 
Genom användarfokus kan stadens alla 
invånare få tillgång till avfallssystemet. 

Avfallsminimerande åtgärder och ett 
utökat återbruk minskar mängderna 
avfall som ska hanteras från stad 
och samhälle, vilket är exempel på 
hur avfallshanteringen i samhället 

kan bidra till att uppfylla målet.

MÅL 12 – Hållbar konsumtion och 
produktion
Avfallshantering som uppmuntrar 
exempelvis avfallsminimering, 
avfallsförebyggande och återbruk, 
stödjer målsättningen från FN om 
hållbar konsumtion och produktion.

MÅL 13 – Bekämpa 
klimatförändringen
Åtgärder och målsättningar i 
KSRR:s avfallsplan kan bidra till att 
bekämpa klimatförändringen. Genom 
medvetna val i verksamheten kan 
varor och tjänster väljas för att arbeta 
för att minska klimatpåverkan. 

Även avfallssystemets utformning, med 
fokus på avfallsminimering, återbruk, 
medveten konsumtion och inriktning 
mot hållbara energikällor, kan bidra 
till att bekämpa klimatförändringen.
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EU:s avfallslagstiftning
EU beslutade i maj 2018 att ändra EU:s avfallslagstiftning, för att främja 
en mer cirkulär ekonomi, kallad avfallspaketet. 

Beslutet syftar till att minska avfalls-
mängderna, ge en ökad återvinning och 
öka återanvändningen av produkter och 
komponenter. 

Därefter presenterade EU under mars 
2020 handlingsplanen ”Gröna given”, 
en handlingsplan för cirkulär ekonomi, 
produkter med längre livslängd och en 
ökning av återbruk och återvinning, med 
målsättning att EU är klimatneutralt 2050.

Avfallspaketet medför bland annat:
• Införande av separat insamling av 

biologiskt avfall (matavfall) till 31 
december 2023,

• Införande av separat insamling av 
textilavfall till den 1 januari 2025,

• Separat insamling av farligt avfall 
från hushåll till 1 januari 2025,

• Nya mål för återanvändning och 
materialåtervinning av kommun-
alt avfall: 
- 55% till 2025, 
- 60% till 2030, 
- 65% till 2035,

EU:s återvinningsmål för 
förpackningar:

• Senast under 2025 ska materi-
alåtervinning av förpackningar 
vara 65 viktprocent, med följande 
återvinningsmål för varje material: 
- 50 % plast 
- 25 % trä 
- 70 % metall (järn) 
- 50 % metall (aluminium) 
- 70 % glas 
- 75 % papper och kartong

• Senast under 2030 ska materi-
alåtervinning av förpackningar 
vara 70 viktprocent, med följande 
återvinningsmål för varje material: 
- 55 % plast 
- 30 % trä 
- 80 % metall (järn) 
- 60 % metall (aluminium) 
- 75 % glas 
- 85 % papper och kartong
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Sveriges miljömål
Sveriges miljömål är uppdelat på ett generationsmål, 16 miljökvalitets-
mål och ett flertal etappmål. Generationsmålets syfte är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
en målsättning som vägleder miljöarbetet i Sverige, bl.a. med fokus på:

• Människors hälsa utsätts för 
minimal negativ miljöpåverkan 
samtidigt som miljöns positiva 
inverkan på människors hälsa 
främjas.

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

• En god hushållning sker med 
naturresurserna.

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

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

• De 16 miljökvalitetsmålen 
beskriver de tillstånd som det 
svenska miljöarbetet ska leda till.

• Etappmålen är de delmål, som 
är uppställda, på vägen mot att 
uppfylla miljökvalitetsmålen.

KSRR:s avfallsplan har framförallt 
kopplingar till följande 
miljökvalitetsmål:

• Begränsad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• God bebyggd miljö

Avfallsplanens koppling till miljökvalitets-
målet Begränsad klimatpåverkan är tydlig 
och målsättningen är bland annat att 
Sverige senast 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser, för att 
efter 2045 uppnå negativa utsläpp av 
växthusgaser. 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
är tydligt kopplat till avfallsplanen, bland 
annat genom målsättningen om Hållbar 
avfallshantering, som bland annat anger 
att hanteringen ska vara effektiv och 
enkel, samtidigt som avfall förebyggs och 
resurserna i avfallet tas tillvaras i så stor 
utsträckning som möjligt.

• För avfallsområdet finns även 
etappmål som behandlar:

• Etappmål om ökad 
resurshushållning i 
livsmedelskedjan och,

• Etappmål om byggnads- 
och rivningsavfall.

Förslag till nya etappmål
Naturvårdsverket presenterade under 
februari 2020 förslag till nya etappmål om 
minskat matsvinn och återanvändning av 
förpackningar, med syfte att förebygga 
avfall och ställa om till cirkulär ekonomi.

Förslaget är att den sammantagna 
mängden livsmedelsavfall ska minska 

med 20 viktprocent per capita från år 
2020 till 2025. Samtidigt ska den svenska 
livsmedelsproduktionen som når butik 
och konsument öka till år 2025.

För förpackningar är förslaget att andelen 
återanvändbara förpackningar, som                                        
återanvändning öka.
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Sveriges avfallslagstiftning
Avfallsförordningen
Från och med den första januari 2021 uppdateras Avfallsförordningen. 
I och med det införs bland annat krav på kommunal insamling av 
matavfall. Kravet innebär att kommunen ska samla in matavfall 
från hushåll,  separat från annat avfall  och även transportera bort 
matavfallet skilt från annat avfall. 

Insamling av förpackningar och returpapper
Sedan den 1 januari 2019 gäller förän-
dringar i förordningarna om insamling av 
förpackningar och returpapper. 

Förändringarna innebär att producenterna 
får ett förtydligat ansvar för insamling och 
omhändertagande av uttjänta förpacknin-
gar och returpapper från hushållen. 

Målsättningen är att minska miljöbelast-
ningen från förpackningar och returpap-
per, genom att förenkla för hushållen att 
källsortera förpackningar och returpapper 
och därigenom öka återvinningsgraden. 

Enligt de nya förordningarna ska:
• År 2021 ska 60 procent av alla 

bostadsfastigheter erbjudas en 
insamlingsplats för förpackningar 
och returpapper nära huset eller i 
kvarteret.

• Från 2025 är målet att alla 
bostäder ska erbjudas den 
möjligheten.

Miljöbalken
Den första januari 2020 började ändrin-
gar gälla i miljöbalken, som innebar 
att miljöbalken uppdaterades för att 
implementera EU:s avfallsdirektiv i svensk 
lagstiftning. 

Förändringarna innebar: 
Förtydligande kring den som hanterar 
avfall och förtydligande kring risk, olägen-
het och påverkan på miljö vid hantering 
av avfall.

• Förtydligande kring tillstånd för 
avfallsbehandling,

• Förtydligande kring bortskaffning 
av avfall.



8

B
il

a
g

a
 3

Bilaga 3 - Mål, strategier och lagstiftning

Arbetsmaterial - juli 2020

Skatt på förbränning av avfall
Den 1 april 2020 återinfördes skatt på 
förbränning av avfall i Sverige. Under hela 
2020 är skatten 75 kr/ton avfall, för att 
under 2021 höjas till 100 kr/ton. 

Skatten syftar till att minska avfalls-
mängderna som går till förbränning och 
energiutvinning och stället styra mot 
materialåtervinning.

Textilavfall

Som ett led i EU:s målsättning att till den 1 januari 2025 införa separat 
insamling av textilavfall har Naturvårdsverket arbetat fram förslag till mål 
inom textilavfall:

Till år 2025 ska mängden textilavfall 
i restavfallet minska med 60 procent 
gentemot basår 2015.År 2025 ska 90 
procent av separat insamlat textilavfall 
förberedas för återanvändning eller 
materialåtervinnas. 

Avfallshierarkin ska tillämpas och materi-
alåtervinning ska i första hand ske i form 
av återvinning till nya textilier.

Vidare föreslår att den separata 
insamlingen av textilavfall skulle kunna 
genomföras antingen genom ett utökat 
kommunalt ansvar, att samla in textilavfall 
separat, eller som ett producentansvar.
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Regionala miljömål
Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen. Åtgärdsprogrammet gäller 2015-2020 och är en vägledning 
för regionens arbete mot ett mer hållbart samhälle och åtgärderna kan 
integreras i eller komplettera det miljöarbete som regionens aktörer bedriver.

Åtgärdsprogrammet fokuserar på fem temaområden
• Klimat

• Miljögifter

• Vatten och miljöer vid vatten

• Levande landskap

• God bebyggd miljö

KSRR:s avfallsplan, med dess målom-
råden, mål och strategier, har kopplingar 
till det regionala åtgärdsprogrammets 
temaområden. 

Länsstyrelsens åtgärdsprogram lyfter 
fram vikten av att minska utsläppen av 
klimatpåverkande gaser, då växthusgaser 
och luftföroreningar påverkar inte 
bara klimatet utan även luftkvaliteten i 
regionen, och vissa växthusgaser påverkar 
även det skyddande ozonskiktets tjocklek. 

Även åtgärdsprogrammets temaområde 
Miljögifter berör KSRR – framförallt då 
KSRR har kapacitet att ta hand om saner-
ingsjordar från sanering av förorenade 
områden. 

KSRR:s verksamhet har även en tydlig 
koppling till åtgärdsplanens temaområde 
Vatten och miljöer vid vatten, exempelvis 
genom deponiverksamheten som KSRR 
bedriver och uppkomsten av lak- och 
dagvatten.  

Även åtgärdsprogrammets temaområde 
God bebyggd miljö har en tydlig koppling 
till KSRR: avfallsplan, där bland annat 
målsättningar om fysisk planering och 
användarfokus syftar till att utveckla och 
verka för en god bebygd miljö.

Att KSRR agerar i samklang med regionen 
är viktigt för att gemensamt driva utveckli-
gen mot hållbarhet i rätt riktning.


