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Sammanfattning
Vid revidering av nuvarande avfallsplan fastslogs att det just nu sker 
stora förändringar inom den kommunala avfallshanteringen. 

Bland annat ”harmoniseras” miljöbalkens 
kapitel 15 mot EU-lagstiftningen, förord-
ningarna för förpackningar och returpap-
per har ändrats och en bostadsnära 
insamling införs 2021. 

Slutsatsen blev att KSRR:s förbundsdirek-
tion beslutade framtagande ny avfallsplan.

Fokuseringen på miljöfrågor har ökat. 
Medvetenheten att värna våra ändliga re-
surser har växt. Kraven på minskad avfalls-
uppkomst och bättre återvinning medför 
att våra målområden måste revideras. 

KSRR har idag ett väl fungerande insam-
lingssystem för kommunalt hushållsavfall, 
det är grunden i våra ambitioner. 

Vi ser vårt arbete som en viktig del i om-
ställning mot en ökad hållbarhet.

Mål och åtgärder i avfallsplanen är upp-
daterade. Fokus har satts till att tydligt 
uttrycka våra målambitioner, koppla dessa 
mot strategier och aktiviteter. 

Vissa mål kvarstår från den förra avfalls-
planen, inte minst minimering av farligt 
avfall. Genom samverkan med KSRR:s 
medlemskommuner finns förutsättningar 
att långsiktigt arbeta med minimering av 
kommunalt hushållsavfall, där bl. a våra 
lokala föreskrifter och taxor är ett stöd.

Utifrån aktuell lagstiftning, nationella mål, 
diskussioner i planeringsprocessen och 
kundundersökningar har mål för avfalls-
hanteringen formulerats. 

En viktig del i framtagande av målen har 
varit dialogen med olika intressenter och 
aktörer.

Följande målområden har fastställts:

1. Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

2. Ökad återvinning

3. Minska avfallets farlighet

4. Användarfokus

5. Förebygga och begränsa 
nedskräpning

6. Fysisk planering

Avfallsplanen löper under lång tid och 
måste vara flexibel med hänsyn till bland 
annat nya innovationer och tekniska 
lösningar. Inom varje målområden finns 
tydliga och mätbara mål. 

För att uppnå dessa har det tagits fram 
strategier och årliga aktiviteter, för att 
med bästa förutsättningarna kunna nå de 
uppsatta målen. Detta medför en fortlö-
pande uppföljning. En digital administre-
ring av avfallsplanen möjliggör auktalitet 
inom respektive målområde.  

Sammantaget bedöms genomförande 
av avfallsplanen inverka på uppkomsten 
av avfall, inklusive minskat matsvinn mot 
en ökad avfallsminimering och en högre 
materialåtervinning. 

Under planperioden kommer bostadsnära 
insamling av förpackningar och returpap-
per genomföras. Avfallsplanen fokuserar 
även på insatser för utsortering av miljö-
farligt avfall samt minierad deponering.

En god samverkan med och mellan 
KSRR:s medlemskommuner ger förutsätt-
ningar för god måluppfyllelse.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har tagit fram en ny 
avfallsplan för 2021 till 2028. Avfallsplanen ersätter tidigare avfallsplan, 
med ny formulering av målområden samt mål.

1.2 Behov av miljöbedömning
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och 
miljöbedömningsförordningen (SFS 
2017:966) ska fastställas om det finns 
behov av att upprätta en miljöbedömning 
av avfallsplanens genomförande. 

Syftet med bedömningen är att integrera 
miljöaspekter i framtagandet och anta-
gandet av avfallsplanen.KSRR har tillstånd 
för bl.a. deponering av icke farligt samt 

farligt avfall, behandling av farligt avfall, 
biologisk behandling av avfall m.m. 

Detta innebär att KSRR:s avfallsplan anger 
förutsättningar för att bedriva ovan an-
givna avfallsverksamheter, vilket medför 
att avfallsplanen per automatik bedöms 
ha en betydande miljöpåverkan och 
en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas.

1.3 Syfte med miljökonsekvensbeskrivning
Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
som upprättas inom ramen för miljö-
bedömningen ska bland annat garantera 
att de som beslutar om planen har kän-
nedom om den betydande miljöpåverkan 

som genomförandet av planen kan antas 
medföra.
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2. Avfallsplan för KSRR 2021-2028
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med avfallsplanen för KSRR är främst att:

• Visa var vi befinner oss idag och 
tydligöra vad medlemskommu-
nerna vill uppnå inom avfallsom-
rådet

• Informera fastighetsägare, 
kommuninvånare, verksamhets-
utövare och andra kommunala 
förvaltningar med flera om 
planerade förändringar och vad 
som förväntas av dem

• Vara ett instrument för att uppnå 
de nationella, regionala och 
globala miljömålen

• Ge ansvariga politiker en 
helhetsbild av avfallshanteringen 
och möjliggöra för dem att 
använda avfallsplanen som deras 
instrument

Vidare ska avfallsplanen leda till att vi alla 
strävar i samma riktning mot ett hållbart 
samhälle med medborgaren och miljön i 
fokus.

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om 
innehållet i en kommunal avfallsplan. I avfallsplanen redovisas:

• Mål och åtgärder för 
avfallshanteringen

• Nulägesbeskrivning med bland 
annat avfallsmängder, nuvarande 
hantering och behandling av 
avfallet

• Anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall

• Nedlagda deponier

• Avfallshanteringens 
miljöpåverkan (föreliggande 
miljökonsekvensbeskrivning)

• Styrmedel för att uppnå 
avfallsplanens mål
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Målstrukturen innefattar sex 
målområden:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk 

• Ökad återvinning   

• Minskad farlighet

• Användarfokus

• Förebygga och begränsa 
nedskräpning

• Fysisk planering

Exempel på åtgärder för att nå målen 
återfinns i sin helhet i avfallsplanen i 
kapitel 2, Mål och åtgärder. 

Åtgärderna syftar till att minska 
avfallets mängd och farlighet, 
öka återanvändningen, minska 
miljöbelastningen, öka återvinningen och 
samtidigt ha människan i fokus.

Sammantaget handlar många exempel 
på aktiviteter om information, utredningar 
och projekt för att på olika sätt förbättra 
dagens avfallshantering. För utförligare 
information om avfallsplanens innehåll 
hänvisas till plandokumentet ”Avfallsplan 
för KSRR 2021-2028”.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer 
och program
Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier i 
medlemskommunerna och på regional nivå genom att både påverkas 
av och påverka dessa planer och program. 

Relevanta planer, program och strategier 
som kan påverka avfallsplanen och som 
avfallsplanen kan utgöra underlag till är 
exempelvis:

• Översiktsplaner

• Fördjupade översiktsplaner

• Detaljplaner

• Tillsynsplaner

• Regional transportplan

• Energi-/klimatplaner
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3. Bedömningsgrunder
3.1 Avgränsningar

Miljöaspekter
Enligt 6 kapitlet 3 § Miljöbalken är det 
planens genomförande som ska miljö-
bedömas.

Genomförandet av avfallsplanen är pla-
nens åtgärder för att nå avfallsplanens 
fastställda mål. Åtgärderna miljöbedöms 
utgående från de miljöaspekter som 
nämns enligt nedan.

Redovisningen i MKB:n fokuseras på 
de mest väsentliga miljöaspekterna. 
Väsentliga miljöaspekter är viktiga frågor 
för hur stor miljöpåverkan avfallshanter-
ingen ger upphov till. 

Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de av-
fallsfrågor där KSRR har rådighet över 
hanteringen och behandlingen av avfallet.

Väsentliga miljöaspekter för 
avfallshanteringen bedöms vara:

• Människors hälsa

• Luft och klimatfaktorer

• Materiella resurser

• Bebyggelse

I beskrivningen av påverkan på män-
niskors hälsa omfattas i förekommande 
fall påverkan på rekreation och friluftsliv, 
buller samt risker och störningar. Här om-
fattas dock inte arbetsmiljöaspekter.

Luft och klimatfaktorer omfattar de 
växthusgaser som bidrar till global up-
pvärmning och övriga luftföroreningar 
som är farliga för människa och miljö.

I beskrivningen av påverkan på materiella 
resurser omfattas återanvändning och 
materialåtervinning, hantering och om-
händertagande av farligt avfall, hållbar 
konsumtion samt naturresurser i form av 
naturtillgångar.

Påverkan på bebyggelse bedöms vara 
betydande i de fall bostadsnära ins-
amling av förpckningar och tidningar i 
flerbostadshus inte finns befintligt och 
måste byggas ut. 

För en- och tvåfamiljshus kan påverkan 
vara betydande beroende på vilket in-
samlingssystem som kommer att införas. 
För mer information om bostadsnära 
insamling hänvisas till plandokumentet 
“Avfallsplan för KSRR 2021-2028”.

De åtgärder som anges i avfallsplanen 
bedöms inte påverka miljöaspekterna 
mark och vatten nämnvärt. Aspekterna 
berörs i diskussion kring bedömning av 
åtgärdernas påverkan på de mest väsent-
liga miljöaspekterna.

Samma åtgärder som kan påverka män-
niskors hälsa kan även påverka djur och 
natur, exempelvis till följd av eventuella 
utsläpp av miljöfarliga ämnen. Detta 
berörs dock endast tillsammans med 
beskrivning av människors hälsa och inte 
under egen rubrik.

Påverkan beskrivs övergripande utifrån 
vad som har bedömts rimligt med hänsyn 
till planens innehåll och detaljeringsgrad 
och den kunskap som finns tillgänglig.

I likhet med vad som är normalt för 
miljökonsekvensbeskrivningar för planer 
och program av detta slag, görs ingen 
djupgående beräkning av konsekvenser, 
som exempelvis i en livscykelanalys (LCA).

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
innehåll i kommunal avfallsplan ska det 
finnas en beskrivning av hur målen i av-
fallsplanen kan bidra till att de nationella 
miljökvalitetsmålen, etappmålen samt 
andra relevanta mål, strategier och planer.

Miljöpåverkan från de anläggningar som 
finns inom regionen beskrivs inte i de-
talj utan detta hanteras inom ramen för 
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tillståndsprövning/anmälningsärende och 
tillsyn för dessa anläggningar. Det gäller 
även eventuell förbränning av brännbart 
restavfall i lokal anläggning. 

I detta dokument berörs detta endast 
övergripande i avsnittet om luft och kli-
mateffekter med avseende på att avfallet 
ersätter fossilt bränsle.

En avfallsplan är ett strategiskt dokument 
i jämförelse med exempelvis en detalj-
plan som är en fysisk plan och utfallet av 
planerade åtgärder i en avfallsplan kan 
därför vara svårt att bedöma i jämförelse 
med fysiska åtgärder i en detaljplan.

För att helt uppfylla samtliga långsiktiga 
inriktningsmål som slås fast genom av-
fallsplanen krävs genomgripande förän-
dringar av samhällets produktions- och 
konsumtionsmönster, vilket inte kan ske 
under de år som avfallsplanen gäller. 

Avfallsplanen är dock ett viktigt steg på 
vägen för att på lång sikt kunna uppfylla 
samhällets mål.

Geografisk och tidsmässig 
avgränsning
Miljöbedömning och MKB fokuserar på 
påverkan i Kalmarsundsregionen (KSRR:s 
medlemskommuner). 

Påverkan från avfallshanteringen är dock 
inte enbart lokal. Transporter till anläggn-
ingar utanför KSRR förekommer i stor ut-
sträckning. Transporternas miljöpåverkan 
bedöms därför generellt.

Tidsmässigt avgränsas bedömningen till 
det tidsperspektiv för målen har formul-
erats, det vill säga till 2028.

Problem vid sammanställning
Avfallsplanen för KSRR är en strat-
egisk plan som ligger till grund för mer 
konkreta verksamhetsplaner. Åtgärderna 
i avfallsplanen är således inte så de-
taljerade att fysiska platser för exempelvis 
nya insamlingsplatser utpekas.

Många exempel på aktiviteter handlar om 
information, utredningar och projekt för 
att på olika sätt förbättra dagens system 
för avfallshantering. 

Utfallet, eller resultatet, av dessa aktiv-
iteter är svårt att förutsäga. I denna MKB 
beskrivs den miljöpåverkan som aktiv-
iteten skulle kunna ge upphov till utifrån 
dess syfte.
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3.2 Alternativ till avfallsplan
Enligt miljöbalken ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen inte genomförs, anges I MKB:n.

Nollalternativet
Nollalternativet avser en situation som 
kan uppstå om föreslagen avfallsplan 
inte genomförs. Om inte förslaget till ny 
avfallsplan genomförs skulle föregående 
avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla.

De flesta åtgärder som beskrivs i den 
föregående avfallsplanen har genomförst 
eller behöver revideras. 

Det kan kostateras att med nollalteran-
tivet skulle ett viktigt verktyg saknas för att 
tydligt arbeta för minskade avfallsmän-
gder och ökad återvinning av avfall. 

Många positiva effekter skulle riskera att 
utebli. Enligt avfallsförordningen ska av-
fallsplanen ses över minst vart fjärde år 
och vid behov revideras. 

Nollalternativet skulle således inte up-
pfylla avfallsförordningen då behov av 
revidering föreliger och därme dkan nol-
lalterantive tint eses som ett relevant al-
ternativ.

Andra alternativ
En alternativ avfallsplan med helt annan 
inriktning än den som kommer att före-
slås, bedöms inte vara relevant. Med de 
resurser och den organisation som finns 
tillgänglig under planperioden bedöms 
de föreslagna åtgärderna och nivåerna på 
mål vara rimliga. 

Därför är det inte aktuellt att beakta alter-
nativ för enskilda åtgärder eller mål, ex-
empelvis med avseende på målnivå eller 
vilka åtgärder som föreslås genomföras 
för att uppnå ett visst mål.

3.3 Underlag
Bedömningen av planens påverkan 
bygger på bakgrundsfakta avseende de 
värden och förutsättningar som finns 
idag. 

Uppgifter om detta har hämtats från 
avfallsplan för KSRR, avseende perioden 
2021-2028 med tillhörande underlagsma-
terial.

3.4 FN:s globala mål 
Som en utgångspunkt för avfallsplanens målsättningar är FN:s globala 
mål inom ramen för Agenda 2030. 

KSRR har fokuserat på områden inom 
ramen för att säkerställa skydd för plane-
ten och dess naturresurser. nom ramen 
för vårt uppdrag har vi valt att fokusera 

på följande områden som stöd för med-
lemskommunernas arbete med Agenda 
2030:

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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3.5 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i 
miljöbalken som används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. 

Det finns miljökvalitetsnormer för:
• Fisk- och musselvatten (normer 

för gräns och riktvärden)

• Vatten (normer för statusklassifi-
cering)

• Omgivningsbuller (målsättnings-
normer gällande kartläggning 
och rapportering av bullerkällor)

• Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål 
beaktas i planen genom att planen som 
helhet syftar till att främja hållbar ut-
veckling och åtgärderna i synnerhet ska 
genomföras med syfte att främja en god 
miljö och människors hälsa.

Förordning (SFS 2001:554) om miljö-
kvalitetsnormer för fisk- och mussel-
vatten trädde i kraft 1 september 2001. 
Genomförandet av avfallsplanen bedöms 
inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
fisk- och musselvatten överskrids.

Förordning (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön trädde i kraft 
1 augusti 2004. Miljökvalitetsnormerna 
baseras på den status en vattenförekomst 
har fått i statusklassificeringen.

Det är havs- och vattenmyndigheten 
som beslutar om miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomsterna inom vattendistriktet 
I enlighet med HVMFS 2019:25. 

Med ytvattenstatus menas det tillstånd en 
ytvattenförekomst har och som bestäms 
av vattenförekomstens ekologiska status 
eller kemiska status, beroende på vilken 
av dessa som är sämst. 

Genomförandet av avfallsplanen bedöms 
inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
vatten överskrids.

Förordning (SFS 2004:675) om om-
givningsbuller trädde i kraft 1 september 
2004. Som omgivningsbuller klassas 
buller från vägar, järnvägar, flygplatser 
och industriell verksamhet. 

Genomförandet av avfallsplanen bedöms 
inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller överskrids.

Förordningen om föroreningar i utom-
husluft (SFS 2010:477) trädde i kraft den 8 
juni 2010. Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att up-
pfylla krav som ställs genom vårt medle-
mskap i EU. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
gäller i hela landet. Genomförandet av 
avfallsplanen bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.
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3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella 
miljökvalitetsmål. Genomförandet av avfall-
splanen påverkar dock främst följande mål:

• Begränsad klimatpåverkan

• God bebyggd miljö

• Giftfri miljö

• Frisk luft

Sammantaget bedöms 
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv rikt-
ning av avfallsplanens åtgärder.

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimat-
påverkan” samt ”Frisk luft” beaktas särskilt 
genom åtgärder som syftar till att öka 
produkters livslängd, öka återanvändning, 
minska avfallets mängd, minska matsvinn, 
öka återvinningen och därigenom minska 
användningen av fossila bränslen. 

Åtgärder som påverkar dessa mål är ex-
empelvis aktiviteter för att minska mats-
vinn samt informationsinsatser som avses 
bidra till förändrade konsumtionsmönster 
hos invånarna. 

Åtgärder som syftar till att minska miljö-
belastningen vid transporter genom att 
optimera transporterna av avfall samt 
att välja miljöanpassade fordon påverkar 
även dessa miljökvalitetsmål.

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och ”God 
bebyggd miljö” beaktas särskilt genom åt-
gärder som syftar till att minska mängden 
farligt avfall samt att ta tillvara avfallet som 
en resurs i avfallsplanen. Åtgärder som 
påverkar dessa mål är exempelvis att för-
bättra hanteringen av farligt avfall.

Plockanalyser av hushållsavfallet med 
inriktning på att mäta förekomst av bland 
annat farligt avfall i hushållsavfallet och 
annan felsortering ger möjligheter till 
förbättringsåtgärder i framtiden. 

Även mål och aktiviteter avseende fysisk 
planering, användarfokus och att före-
bygga och begränsa nedskräpning gynnar 
miljökvalitetsmålen “Giftfri miljö” samt 
“God bebyggd miljö”.
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4. Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförande av avfallsplanen påverkar miljön utifrån 
de föreslagna väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen. 

Varje enskilt mätbart mål och varje en-
skild åtgärd kommenteras inte utan en 
bedömning görs utifrån hur de mätbara 

målen och åtgärder inom respektive 
målområde sammantaget påverkar 
miljön.

4.1 Människors hälsa
Miljöbedömning i denna MKB av människors hälsa omfattar rekreation 
och friluftsliv, buller, luft samt risker och störningar.

De målområden i avfallsplanen 
som kan ha betydande 
miljöpåverkan på människors 
hälsa är:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus

• Förebygga och begränsa ned-
skräpning

• Fysisk planering

4.1.1 Nuläge och förutsättningar

Avfallsinsamling ger upphov till buller, både från fordon och från 
hantering av behållare för avfall, exempelvis vid tömning av behållare 
som innehåller sorterade glasförpackningar. 

Bullerstörningar är en ökande hälsofara. 
Enligt Trafikverket är trafikbuller den 
miljöstörning som berör flest människor i 
Sverige. 

Över två miljoner människor i Sverige 
är utsatta för buller som överskrider de 
riktvärden som riksdagen satt upp. När 
trafiken ökar, och allt fler bosätter sig i 
städer, ökar problemen. 

Trenden att förtäta bostadsbebyggelsen 
i centrala lägen reser också nya frågor – 
till exempel om vad som egentligen kan 
betraktas som en god stadsmiljö och vem 
som har ansvaret

för den. Buller och störd sömn gör män-
niskor stressade, irriterade och trötta. Det 
kan leda till högt blodtryck samt hjärt- 
och kärlsjukdomar. 

Riksdagen har lagt fast det nationella 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, i 
vilket det ingår att störningarna från trafik-
buller ska minska.

Avfallsinsamling tar i anspråk mark, både 
för behandlingsanläggningar och för små 
och stora insamlingsplatser, exempelvis 
i form av återvinningscentraler, återvin-
ningsstationer och fastighetsnära insam-
lingsplatser. 
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I många fall finns andra alternativa, 
allmänna eller enskilda, intressen för den 
marken. När det är naturmark som tas 
i anspråk kan den ha ett värde för djur 
och växter, men även för människors 
rekreation. 

Vistelse i parker och naturområden har 
stor betydelse för människors välbe-
finnande. Det medverkar till att motverka 
stress, öka kreativitet och inlärningsför-
måga ochger bättre kondition och im-
munförsvar. 

Även den passiva naturupplevelsen, att 
från sin bostad se ut över grönskande 
träd och glittrande vatten och lyssna till 

fågelsång, är viktigt för folkhälsa och re-
habilitering.

Avfallshanteringen ger upphov till utsläpp 
till luft, vilket kan ge effekt på människors 
hälsa. Hur åtgärder i avfallsplanen påverkar 
utsläpp till luft behandlas i kapitel 4.2.

Avfallshanteringen ger även upphov till 
utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge 
effekt på människors hälsa om det sker 
exponering för farliga ämnen. 

Utsläpp till mark och vatten kan ske 
dels i form av lakvatten från aktiva och 
nedlagda deponier och dels till följd av 
olyckor och spill vid hantering av farligt 
avfall.

4.1.2 Negativ miljöpåverkan

Allt insamlat kärlavfall transporteras till Moskogens avfallsanläggning, 
där det sorteras optiskt för att separera matavfall och restavfall. 

Matavfallet behandlas till ett biogassub-
strat och transporteras till anläggningar 
för produktion av biogas (fordonsgas). 

Restavfallet behandlas till ett avfalls-
bränsle och nyttjas som bränsle vid ce-
menttillverkning. En del av restavfallet 
transporteras till konventionell avfallsför-
bränning.

Tidningspapper och förpackningar från 
hushåll samlas idag i huvudsak in genom 
återvinningsstationer. Fastighetsnära ins-
amling vid lägenheter och verksamheter 
förekommer i regionen. 

Villaföreningar, bostadsbolag och bostad-
srättsföreningar erbjuds abonnemang för 
hämtning av återvinningsmaterial mot en 
avgift via bland annat KSRR. Grovavfall 
lämnas i huvudsak till de stationära och 
mobila återvinningscentralerna.

Negativ påverkan kan uppstå till följd av 
ökad fastighetsnära insamling. 

Detta ger upphov till ökad risk för bull-
erstörning vid transporter och tömning 
nära bostäder. Fler insamlingsplatser 
kan även medföra negativ påverkan ur 

rekreationssynpunkt om grönområden 
försvinner när insamlingsplatser etableras. 

Påverkans omfattning gällande buller och 
rekreation är direkt anknuten till placering 
av den fastighetsnära insamlingen. 

Negativ påverkan med avseende på buller 
bedöms som liten eftersom transporter 
vid tömning normalt sett endast sker vid 
något tillfälle per vecka samt under en 
kort tid. 

Negativ påverkan på möjligheter till 
rekreation bedöms också som liten eft-
ersom de insamlingsplatser som kan bli 
aktuella bedöms vara små, lokala platser. 

Platserna utformas med behållare som 
endast betjänar enskilda fastigheter eller 
det närliggande bostadsområdet och 
därför inte bör behöva störa exempelvis 
lokala strövstråk.

Den negativa påverkan på människors 
hälsa till följd av genomförandet av avfall-
splanen bedöms som liten.
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4.1.3 Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan kan uppstå om exponering för farliga ämnen minskar, 
exempelvis till följd av minskad nedskräpning, säkrare hantering av 
farligt avfall och minskade utsläpp från aktiva och nedlagda deponier.

Åtgärder som leder till minskad nedskräp-
ning kan ge positiva effekter på män-
niskors hälsa genom en ökad känsla av 
trygghet. 

En skräpig offentlig miljö kan ha samband 
med upplevelse av otrygga miljöer och 
risk för våldsbrott. 

Under avfallsplaneperioden bedöms den 
positiva påverkan från planerade åtgärder 
för minskad nedskräpning vara mycket 
liten.

Exempel på åtgärder för att få en säkrare 
hantering av farligt avfall ingår i avfallspla-

nen. Exempel på åtgärder är bland annat 
att informera hushåll om farligt avfall 
inklusive elavfall samt att öka tillgänglig-
heten för insamling av t.ex. småelektronik.

Informationsinsatser kan medföra att 
risker för att människor tar skada av farliga 
ämnen minimeras då kunskapen om kor-
rekt hantering av farligt avfall ökar.

Den positiva påverkan på människors 
hälsa bedöms sammantaget som liten 
till måttlig och bedöms överstiga om-
fattningen av den negativa miljöpåverkan.

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan
För att minska risken för negativ 
miljöpåverkan i form av buller eller att 
värdefulla grönområden tas i anspråk 
kan exempelvis åtgärder vidtas vid fy-
sisk planering, då lokalisering av nya 

insamlingsplatser eller anläggningar kan 
planeras med hänsyn till dessa aspekter. 
Hänsyn till avfallshanteringen bör tas ti-
digt i processen för fysisk planering av 
nya bostadsområden.

4.2 Luft och klimatfaktorer
Luft och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den 
globala uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för 
människa och miljö.

De målområden i avfallsplanen 
som kan ha betydande 
miljöpåverkan på luft och 
klimatfaktorer är:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus

• Förebygga och begränsa ned-
skräpning

• Fysisk planering
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4.2.1 Nuläge och förutsättningar

Avfallshantering ger upphov till utsläpp till luft från fordon i 
insamlingsskedet, från långväga transporter till behandlingsanläggningar 
och från behandlingsskedet.

När avfall samlas in för återvinning sker 
utsläpp till luft vid återvinningsprocesser, 
men dessa processer ersätter annan 
produktion som också skulle ha gett up-
phov till utsläpp. 

Vanligtvis räknar man med att de totala 
utsläppen blir lägre vid produktion från 
återvunnet material jämfört med produk-
tion med jungfrulig råvara. Det medför 
således mindre utsläpp totalt sett om 
materialåtervinningen ökar. 

I denna miljökonsekvensbeskrivning 
beskrivs det som utsläpp till luft, eftersom 
det är den aspekt som bedöms vara be-
tydande i detta sammanhang, men vid 
produktion av varor från återvunnet eller 
jungfruligt material sker utsläpp till både 
luft, mark och vatten.

När avfall samlas in för återanvändning 
antas att det innebär att den återanvända 
produkten ersätter en nyproducerad vara, 
det vill säga att den totala produktionen av 
varor minskar när återanvändningen ökar. 

Det medför att om mängden avfall 
som återanvänds ökar bidrar det till att 
utsläppen minskar totalt sett. Minskad 
mängd avfall till behandling eller materi-
alåtervinning medför även minskade ut-
släpp i behandlingsskedet.

Utsläpp av klimatpåverkande gaser i kom-
munen beror endast till en liten del på 
avfallshanteringen. Utsläpp från vägtrafik 
utgör en stor del av de totala utsläppen. 
Både mängden personbilstrafik och last-
bilstrafik har ökat stadigt under lång tid.

Avfallshanteringen är idag starkt beroende 
av transporter, främst med tyngre fordon 
för insamling av avfall och borttransport 
till behandlingsanläggningar, men även av 
personbilstransporter för avlämning av av-
fall vid återvinningsstationer och återvin-
ningscentraler. 

Behandlingsanläggningar finns både inom 
KSRR-området och i andra kommuner. 
Utanför regionen finns flera anläggningar 
som används för återvinning och borts-
kaffande av avfall från KSRR. 

Vid deponering av avfall kan det ske ut-
släpp till luft till följd av nedbrytningspro-
cesser i deponin. Idag får inte biologiskt 
lättnedbrytbart material deponeras, vilket 
medför att risken för utsläpp till luft från 
deponier minskar. 

Fortfarande kan det ske utsläpp från både 
aktiva och nedlagda deponier från tidi-
gare deponerade avfallsmassor.

4.2.2 Negativ miljöpåverkan
Negativ påverkan på luft och klimat kan 
uppstå om mängden transporter i insam-
lingsledet ökar.

Mängden transporter antas öka till följd av 
ökad fastighetsnära insamling, vilket är ett 
mål inom planperioden. 

Negativ påverkan på luft och klimatfak-
torer till följd av ökad fastighetsnära ins-
amling bedöms som måttlig.
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4.2.3 Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på luft och 
klimat kan uppstå om:

• Mängden transporter minskar

• Mängden avfall minskar

• Mängden avfall till materi-
alåtervinning ökar

• Mängden avfall till återanvänd-
ning ökar

• Matavfall med god kvalitet samlas 
in för biogasproduktion

Åtgärder för att öka mängden avfall till 
materialåtervinning ingår i flera målom-
råden. Åtgärderna handlar huvudsakligen 
om information. En viktig åtgärd är att 
genomföra åtgärder för att minska mats-
vinnet. 

Utsortering och insamling av matavfall 
ger biogas, genom rötning av matavfallet. 
Biogas används för att ersätta fossila 
bränslen för sopbilar, personbilar, bussar 
och andra fordon. 

Varje bensin- eller dieselfordon som 
ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär 
att negativ klimatpåverkan, från för-
brukning av fossila bränslen, minskar. 

Erfarenheter från livscykelanalyser visar 
att nyttan ur ett miljöperspektiv är större 
vid materialåtervinning än vid förbränning 
med energiutvinning, trots att mängden 
transporter bedöms öka.

En följd av att matavfallet sorteras ut är 
att det brännbara restavfallet kan förbe-
handlas och användas som ersättning för 
fossilt bränsle. 

När mängden fossila bränslen som eldas 
minskar, minskar frigörelsen av koldioxid 
till atmosfären, vilket är positivt för miljön.

I avfallsplanen finns flera exempel på åt-
gärder som syftar till att minska mängden 
avfall. Åtgärderna handlar främst om att 
minska avfallets mängd, öka återanvänd-
ningen, samt att minimera matsvinn. 

En minskning av avfallets mängd bidrar till 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra ämnen till luften genom minskat 
antal transporter och minskad mängd 
avfall till förbränning. 

På lång sikt bidrar det även till att färre 
produkter behöver produceras per in-
vånare och då minskar utsläpp även i 
produktionsledet.

En minskning av matsvinnet bidrar till 
minskad påverkan på miljön i form av ut-
släpp av växthusgaser inom jordbruk och 
livsmedelsindustri. 

Det produceras mer livsmedel än vad 
som egentligen behövs för människornas 
näringsförsörjning. 

Produktion av mat förbrukar energi under 
tillverkningsprocesserna samt kräver 
transporter från produktion till återförsäl-
jare och till konsument och slutligen för 
avfallshantering. 

Åtgärderna handlar om att påverka be-
teenden, vilket kan ta lång tid. 

Erfarenheter från andra kommuner visar 
dock att åtgärder i storkök i exempelvis 
skolor, kan medföra stor minskning i 
mängden matsvinn från dessa verksam-
heter.

Positiv påverkan på klimat och luft 
bedöms som måttlig beroende på utfallet 
och bedöms överstiga omfattningen av 
den negativa miljöpåverkan.
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4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan
Att skapa förutsättningar för ett ändrat 
konsumtionsbeteende, produkters livs-
längd och för en generell avfallsmin-
imering ger en minskad negativ påverkan 
på miljön. 

Även genom information och att t.ex. 
skapa ytterligare plattformar för återbruk 
förbättras de miljömässiga förutsättnin-
garna.

4.3 Materiella resurser
Materiella resurser omfattar återanvändning och materialåtervinning, 
hantering och omhändertagande av farligt avfall, hållbar konsumtion 
samt naturresurser i form av naturtillgångar. 

De målområden i avfallsplanen 
som kan ha betydande 
miljöpåverkan på materiella 
resurser är:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus

4.3.1 Nuläge och förutsättningar
Materiella resurser omfattar återanvänd-
ning och materialåtervinning samt hållbar 
konsumtion. 

Framförallt typ av boendeform har, bland 
annat genom plockanalyser, visat sig ha 
betydelse för viljan att medverka i käll-
sorteringssystemet och därmed inverkan 

på hushållsavfallets sammansättning. 
Boende i småhus källsorterar i större ut-
sträckning än boende i flerfamiljshus. 

Även andra sociala faktorer har betydelse 
för medverkan i systemet, till exempel 
ålder och utbildning.

4.3.2 Negativ miljöpåverkan
Negativ påverkan på hushållning med 
materiella resurser kan bli betydande om 
kommunikationen inte sker konsekvent 
kring miljöfördelarna med materialåtervin-
ning inklusive biologisk behandling samt 
återanvändning i jämförelse med förbrän-
ning med energiutvinning. 

Om förbränning av restavfallet sker lokalt 
i regionen kan det uppfattas som bättre 

ur miljösynpunkt för att mängden trans-
porter minskar. 

Erfarenheter från livscykelanalyser visar 
att nyttan ur ett miljöperspektiv är större 
vid materialåtervinning än vid förbränning 
med energiutvinning, trots att mängden 
transporter då oftast ökar.
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4.3.3 Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall 
minskar och om mängden avfall till återvinning ökar. 

Att arbeta för en hållbar konsumtion 
av produkter och produkters livslängd 
medför en positiv påverkan på miljön.

Att arbeta med avfallsminimering och att 
ytterligare stärka arbete med återbruk är 
gynnsamt. Åtgärder för att bidra till att 
avfallsmängden på lång sikt minskar finns 
i avfallsplanen. 

Det kan handla både om att inte kon-
sumera ”i onödan”, att välja produkter av 
god kvalitet, som håller länge och om att 
öka mängden avfall eller produkter som 
återanvänds. 

Åtgärder för att öka mängden avfall som 
återvinns bland annat genom att införa in-
samling av matavfall samt minska avfallets 
farlighet finns I avfallsplanen.

Genom att motverka ökningen av män-
gden avfall i samhället genom ökad åter-
användning samt minska mängden farligt 
avfall, minskar mängden material som 
utvinns ur jordskorpan samt tillförseln av 
mängden giftiga ämnen till omgivande 
natur och miljö. 

Genom återanvändning och hållbar 
konsumtion sparas värdefulla naturtill-
gångar. När giftiga ämnen sprids i vår 
natur förstörs naturtillgångar bland annat 
genom att djur tar upp de gifter som 
sprids i naturen samt att brukbar mark blir 
obrukbar på grund av gifter i mark och 
vatten. Miljövinsterna av åtgärder inom 
ovanstående målområden är bland annat 
en rikare biologisk mångfald genom re-
nare livsmiljöer för flora och fauna.

Positiv påverkan av genomförandet av 
avfallsplanen bedöms bli måttlig.

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ  

eller optimera positiv påverkan
För att minska risken för att invånarnas 
motivation för att sortera sitt avfall ska 
minska samt öka möjligheterna att in-
vånarna sorterar på ett korrekt sätt, 
behöver informationen stärkas och an-
passas till de förändrade förutsättningarna 

som bland annat insamling av matavfall 
innebär. 

Syftet är bland annat att lyfta fram de 
miljövinster som avfallsminimering och 
materialåtervinning ger.

4.4 Inbördes förhållande mellan ovanstående 
miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera 
aspekter samtidigt, både positivt och negativt. 

Ett exempel på detta är att ökad käll-
sortering bedöms bidra till positiv 
miljöpåverkan på flera miljöaspekter 
genom minskat uttag av jungfruliga 
råvaror och därmed minskade utsläpp. 

Ökad källsortering bedöms även bidra till 
negativ miljöpåverkan på miljöaspekten 
”Klimatfaktorer”, genom att mängden 
tunga transporter kan komma att öka 
genom ökad insamling av separata av-
fallsslag.
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5. Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms de positiva konsekvenserna av 
genomförandet av föreslagen avfallsplan vara måttliga under planens 
genomförandeperiod.

De negativa konsekvenserna av ge-
nomförandet av föreslagen avfallsplan 
bedöms vara små, vilket innebär att de 
positiva miljökonsekvenserna bedöms 

överstiga de negativa. Avfallsplanens 
inriktning ligger i linje med hållbar ut-
veckling och ansluter väl till nationella 
miljömål.

5.1 Betydande miljöpåverkan
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Av denna 
anledning är påverkan på människors hälsa och miljön i huvudsak 
positiv vid genomförandet av avfallsplanen.

Genomförandet av avfallsplanen kan 
medföra flera positiva miljökonsekvenser, 
framförallt genom förbättrad hushållning 
med jordens ändliga resurser och min-
skad föroreningsbelastning på miljön, 
vilket är positivt från hållbarhetssynpunkt.

De målområden som på lång sikt kan 
medföra störst betydande miljöpåverkan, 
i övervägande positiv, bedöms vara mål 
för att minska avfallets mängd och far-
lighet samt mål för att ta tillvara avfall 
som en resurs I form av ökad materi-
alåtervinning.

Många av åtgärderna i avfallsplanen ut-
görs av utredningar eller informationsin-
satser. Utfallet av dessa åtgärder är osäkra 
och svåra att bedöma i dagsläget. Flera 
åtgärder syftar till att förändra beteenden, 

exempelvis information för att öka återan-
vändning, 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 informationsin-
satserna följs av förändrat beteende 
hos en stor andel av invånarna, kan det 
få stor positiv påverkan genom bättre 
resurshushållning och minskade dif-
fusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga 
ämnen.

Sammanfattningsvis bedöms den nega-
tiva påverkan av genomförandet av före-
slagen avfallsplan vara liten. Den positiva 
påverkan under planperioden fram till år 
2028 bedöms vara måttliga och över-
stiger den negativa påverkan.



20

B
il

a
g

a
 6

Bilaga 6 - Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för KSRR 2021-2028

Arbetsmaterial - juli 2020

5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och 
ansluter väl till nationella miljökvalitetsmål.

Sammantaget bedöms de nationella 
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv rikt-
ning av avfallsplanens åtgärder.

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimat-
påverkan” samt ”frisk luft” beaktas särskilt 
genom åtgärder som syftar till att minska 
avfallets mängd, minska matsvinn samt 
öka återvinningen och därigenom kunna 
ersätta jungfruliga resurser.

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och ”God 
bebyggd miljö” beaktas särskilt i avfall-
splanen genom åtgärder som syftar till 

att förbättra hanteringen av farligt avfall, 
minska nedskräpning och arbeta för att 
ytterligare lyfta in avfallshanteringen i den 
fysiska planeringen.

Sammanfattningsvis bedöms genom-
förande av avfallsplanen bidra till up-
pfyllande av nationella etappmål till 
miljökvalitetsmålen och mål i den natio-
nella avfallsplanen. 

Omfattningen av bidrag till uppfyllelse av 
mål beror till stor del på utfall av informa-
tionsinsatser och utredningar.

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
För att motverka negativ miljöpåverkan och framför allt för att optimera 
positiv påverkan av avfallsplanens åtgärder föreslås att:

• Åtgärder för att påverka attityder 
och vanor avseende återanvän-
dning och hållbar konsumtion 
bör vara återkommande. Det kan 
exempelvis handla om informa-
tion, matsvinnsaktiviteter, prylby-
tardagar och loppisar.  

Detta är ett viktigt steg i en lång-
siktig hållbar utveckling eftersom 
det tar tid att åstadkomma förän-
drade konsumtionsmönster.

• Hänsyn till avfallshanteringen bör 
tas tidigt i processen för fysisk 
planering av nya bostadsom-
råden.

• Vid planering av fastighetsnära 
insamlingsplatser i befintlig be-
byggelse bör stor hänsyn tas till 
bland annat risk för buller vid 
bostäder och värdet av grönytor i 
närmiljön i bostadsområden.

• I utredningar om utökning av 
fastighetsnära insamling bör 
ingå aspekter för att effektiv-
isera transporter och minska 
negativ påverkan från insamling 
och transporter av avfall, exem-
pelvis genom ruttplanering samt 
genom att använda miljöanpas-
sade motorfordon med miljövän-
ligare drivmedel.

• För att långsiktigt motivera in-
vånarna att sortera sitt avfall 
är det viktigt att lyfta fram de 
miljövinster som materialåtervin-
ning och biologisk behandling 
har framför förbränning med 
energiutvinning och att även visa 
på resultatet från hushållens  
sortering.

De åtgärder som anges ovan är antingen 
inarbetade i form av egna åtgärder i av-
fallsplanen eller utgör aspekter som bör 
beaktas vid genomförandet av planerade 
åtgärder i avfallsplanen.
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6. Uppföljning av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan
I syfte att minska risken för att negativ miljöpåverkan uppstår till följd av 
avfallsplanens genomförande ska de åtgärder som redovisas följas upp. 

De åtgärder som ska följas upp har 
inarbetats i avfallsplanen och uppföljning 
sker på det sätt som redovisas i 
avfallsplanen för samtliga mål och 
åtgärder.
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