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Förord 
Miljön för människors framtid

En avfallsplan är en sammanställning av 
de ambitioner och mål som KSRR har satt 
upp för sitt miljöarbete. En plan som ska 
gälla under lång tid och vara anpassnings-
bar mot framtidens krav. 

Vi ser en ökad miljöfokusering från politi-
ker nationellt och internationellt, men inte 
minst från våra abonnenter. Det finns idag 
en vilja att möta framtidens utmaningar 
för ett mer hållbart samhälle. 

Med vilja följer ambitioner, våra 
ambitioner har vi formulerat i vår 

avfallsplan. Ödmjukt medvetna om att 
utvecklingen kommer att gå fort, därför 
har vi strävat mot att göra vår avfallsplan 
flexibel. Vi vill möta framtidens utma-
ningar med lösningar som inte är kända 
idag. 

För att förstå framtiden måste du känna till 
historiken. En viktig del av avfallsplanen är 
att revidera vad vi gjort. Om vi har nått våra 
mål och genomfört de aktiviteter som vi 
tidigare föresatt oss att genomföra. 

Vi tror att människor vill göra rätt, att 
alla vill genom sin dagliga handling 

göra något. Därför ska det vara enkelt 
att göra rätt. Vi ska sträva mot att våra 
lösningar är lätta att förstå och enkla att 
utföra. Våra tjänster måste vara tillgäng-
liga, i allt från information till återbruk och 
återvinning. 

Men lika självklart att det ska vara enkelt 
att göra rätt måste det bli svårt att göra fel. 
Om vi verkligen vill göra skillnad måste vi 
sträva mot att vi alla försöker göra rätt. 

Nationellt och internationellt ökar kraven 
på att vi ska värna vår miljö. Politikerna 
visar vägen genom ny lagstiftning och 
tempot har ökat. 

Under 2021 införs bostadsnära 
insamling av förpackningar och 

returpapper, det är ett exempel mot en 
ökad material-återvinning. Vi ser i våra 
kundenkäter att miljömedvetenheten ökar 
hos våra abonnenter. 

Fler och fler vill att saker ska återbrukas 
och återanvändas. Våra städer förtätas 
och vi bor fler på mindre yta. Detta är 
några exempel på utmaningar i vår nya 
avfallsplan. Men den stora utmaningen är 
att gå mot en avfallsminimering, att ändra 
vårt köpbeteende. 

Med vår avfallsplan visar KSRR:s med-
lemskommuner att de är redo för 

framtidens utmaningar. Förändringar i hur 
vi tar hand om jordens ändliga resurser 
kommer snabbt genom nya rön och 
metoder.  

KSRR kommer tillsammans med med-
lemskommunerna ha kompetensen och 
flexibiliteten för att anpassa verksamheten 
mot framtidens krav och en bättre miljö.

Kalmar den 2020-05-08
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Förbundschef KSRR
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Sammanfattning
Vid revidering av nuvarnade 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 avfall som kommunen 
ansvarar för. Det är grunden i våra ambi-
tioner. Vi ser vårt arbete som en viktig del 
i omställning 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 avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar, 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
Varje dag under sin livstid ger människan upphov till en mindre 
eller större mängd avfall. Avfall är en viktig fråga som både berör 
och engagerar. Vi upplever idag brist på naturresurser på grund av 
överutnyttjande av såväl förnyelsebara som ändliga resurser. 

Vi lever i ett samhälle i förändring där 
förebyggande av avfall, återbruk och 
återvinning har kommit i fokus.  Vi köper 
mer begagnat, hyr, lånar eller delar. Detta 
sparar på både plånboken och på miljön.

Nästan allt avfall vi lägger i soptunnan, 
lämnar på återvinningscentralen eller 
återvinningsstationen kan återanvändas 
som produkter eller återvinnas antingen 
som material eller energi.

Alla människor har sin egen syn på vad 
avfall är samt vad det innebär för dem 
praktiskt i deras privatliv och i deras yrkes-
verksamma liv. 

Det är viktigt att avfallshanteringssystem 
är enkelt att förstå och används rätt i var-
dagen av alla kommuninvånare, turister 
och verksamheter med flera som lever 
och verkar i vår region. 

Kunskap och handling måste gå hand i 
hand för att avfallshanteringen ska fung-
era för både människorna som lämnar 
och de som hämtar, transporterar och 
behandlar avfallet.

I byggandet av det hållbara samhället 
behöver infrastruktur för avfallshantering 
fungera och tillfredsställa användarens 
behov. 

Under de sista trettio åren har aktörerna 
som ansvarar för avfallhanteringen blivit 
fler, avfallsmängderna och kravet på käll-
sortering med utsortering i fler fraktioner 
ökat. 

Avfallshanteringen tar mer plats i anspråk 
och är mer komplex.  Om den fysiska 
planeringen för avfallshantering upp-
märksammas i ett tidigt skede och har 
en självklar roll i alla skeden av samhälls-
planeringen uppnås många fördelar och 
intressekonflikter förhindras. 

Den möjliggör minskade avfallsmängder, 
ökat återbruk och återvinning, effektiva 
transporter och säker arbetsmiljö.

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.
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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 kommu-
nerna och en avfallsplan.

Sedan år 2015 har kommunalförbundet 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
ansvaret för den kommunala hushållsav-
fallshanteringen i medlemskommunerna 
Kalmar, Oskarshamn, Nybro, Mörbylånga 
och Torsås. 

KSRR ansvarar för strategisk planering, 
insamling och behandling av kommunalt 
hushållsavfall. Samt för information om 
avfall, utarbetande av renhållningsordning 
och taxor. 

Föregående avfallsplan fastställdes av 
KSRR:s förbundsdirektion 2015 och av 
medlemskommunernas fullmäktige för 
planperioden 2015 – 2022.

Avfallsplan beskriver hur KSRR ska utveck-
la avfallshanteringen från 2021 till 2028. 

Det sker genom samarbete med med-
lemskommunerna, kommuninvånare, 
fastighetsägare, verksamhetsutövare, uni-
versitet, branschorganisationer, regionala 
aktörer, personal och fackförbund samt 
entreprenörer inom avfallsområdet med 
flera.

Avfallshantering är ett komplext område 
under utveckling. En ökad miljöfokusering 
i samhället driver utveckling. Nationell 
och internationell lagstiftning förändrar 
ansvarsområden mot avfallsminimering 
och ökad återvinning. 

Detta kräver sannolikt nya behandlings-
metoder av avfall. Informationen kommer 
att öka för att nå en utökad källsortering. 

Avfallsplanen omfattar allt avfall i med-
lemskommunerna, avfall med kommunalt 
renhållningsansvar, kommunernas avfall, 
verksamhetsavfall och avfall med produ-
centansvar. 

Medlemskommunernas miljöansvariga 
nämnder och Länsstyrelsen har möjlighe-
ter att påverka genom sin tillsyn, där det 
ges möjlighet till dialog och rådgivning. 

Avfallsplanen är ett aktivt och levande 
verktyg för KSRR:s medlemskommuner 
med att anpassa avfallshanteringen för 
ett hållbart samhälle och till nya lagar och 
regler. Uppföljning och uppdatering av 
avfallsplanen kommer att ske kontinuerligt. 

I avfallsplanen beskrivs målområden 
med mål för avfallshanteringen under 
de kommande åtta åren. Övergripande 
ska avfallsplanen sträva mot ett hållbart 
samhälle, där uppkommet avfall hanteras 
på bästa sätt ur ett miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt perspektiv. 

Avfallsplanens är ett strategiskt styrdo-
kument för att uppnå de nationella och 
regionala miljömålen. Den ska tydliggöra 
medlemskommunernas målsättningar. 

Avfallsplanen beskriver mål och strategier, 
den informerar fastighetsägare, kom-
muninvånare, verksamhetsutövare, kom-
munala förvaltningar med flera om vad 
som förväntas av dem. 

Den ger ansvariga politiker en helhetsbild 
av avfallshanteringen, vilket möjliggör en 
strategisk planering för KSRR. 

Avfallsplanen ger förutsättningar att alla 
strävar i samma riktning mot ett hållbart 
samhälle med medborgaren och miljön i 
fokus.

10
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1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan

Var och en av oss producerar ungefär ett halvt ton sopor varje år. För 
att uppnå en hållbar konsumtion behöver vi göra flera förändringar i vår 
konsumtion och vårt sätt att se på avfall. Avfall måste ses som en resurs. 

Produkters livslängd behöver öka, de 
behöver vara enkla att reparera, bli lättare 
att återvinna och slutligen måste de vara 
helt giftfria den dag de återvinns. 

Det måste också finnas lättillgängliga och 
välfungerande försäljningskanaler för be-
gagnade produkter. Genom att öka pro-
dukternas livslängd minskar behovet av 
nyproduktion vilket ger en mindre mängd 
avfall och leder till ett cirkulär ekonomi.

Avfall måste förebyggas och tillväxt får 
inte resultera i mer avfall per person.

Avfallsplanen skall bidra till att det avfall 
som ändå uppstår inom kommunalför-
bundet KSRR ska hanteras på ett sådant 
sätt att förflyttning sker uppåt i enlighet 
med Avfallshierarkin fram till år 2028.

Varje kommun ska ha en avfallsplan. Syftet 
med en avfallsplan är att tydliggöra kom-
munens ambitioner på avfallsområdet 
utifrån de nationella miljökvalitetsmålen.   

Den innehåller uppgifter om avfall inom 
kommunen och om kommunens åtgär-
der för att minska avfallets mängd och 
farlighet. 

Avfallsplanen ska harmoniera med 
kommunens översiktsplan och ge en 
helhetsbild över avfallshanteringen för 
politiker, invånare och verksamheter så att 
utvecklingen strävar åt samma håll. 

Den ska också säkerställa en långsiktigt 
bra och kostnadseffektiv avfallshantering.

Innehållet i kommunernas avfallsplaner 
regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter 
om innehållet i en kommunal avfallsplan 
(NFS 2017:2).

I föreskriften framgår att en 
kommunal avfallsplan bland 
annat ska innehålla:

• Ett väl beskrivet syfte.

• Mål och åtgärder för att förebygga 
och hantera kommunalt avfall. 
Mål och åtgärder ska utgå från 
de nationella miljökvalitetsmålen, 
etappmålen samt andra relevanta 
mål, strategier och planer samt 
avfallshierarkin.

• Mål och åtgärder för att 
förebygga och begränsa 
nedskräpning.

• Styrmedel man planerar att 
använda för att implementera 
mål och åtgärder.

• En tydlig koppling mellan fysisk 
planering och avfallsplanering.

• Uppgifter om kommunalt avfall. 
Beskrivning om förhållanden som 
påverkar avfallets mängd och 
sammansättning.

• Uppgifter om anläggningar för 
hantering av avfall som används 
av KSRR idag och uppgifter om 
nedlagda deponier.

• Uppföljning av föregående av-
fallsplan.

• Beskrivning av organisation som 
deltagit i framtagandet av  avfalls- 
planen och en beskrivning av hur 
samråd skett. 
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1.2.1 Avfall Sveriges vision och långsiktiga mål

Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser 
sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. 
Därför lyder Avfall Sveriges vision: ”Det finns inget avfall”

Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt 
inte resulterar i mer avfall och att Sverige 
klättrar mätbart högre upp i avfallshierarkin.

Det betyder att Avfall Sverige verkar för att 
hushåll och andra ska kunna konsumera 
och agera ansvarsfullt. Målen följs upp 
via avfallsmängder, avfallsindikatorer och 
plockanalyser.

Kommunerna är ambassadörer, katalysa-
torer och garanter i arbetet för att närma 
sig visionen och de långsiktiga målen.

Avfall Sverige verkar genom kunskap, 
erfarenhet och utifrån ett samhällsansvar, 
direkt och indirekt, för att inget onödigt 
konsumeras och för att allt kommer till 
optimal nytta.

Detta kan till exempel ske genom 
att Avfall Sveriges medlemmar:

• Är förespråkare för Avfall Sveriges 
vision och mål.

• Verkar för och investerar i att alla 
ska kunna konsumera och agera 
ansvarsfullt, till exempel genom 
att erbjuda möjligheter och arenor 
för återbruk, återanvändning och 
återvinning.

• Planerar och driver verksamheter 
som bidrar till att visionen uppnås.

• Initierar, stödjer eller driver frågor, 
projekt och kampanjer som bidrar 
till att målen uppnås.

• Är en förebild och påverkar övrig 
offentlig verksamhet, privata 
leverantörer och medborgare i 
riktning mot målen.

• Bistår med goda exempel i visio-
nens riktning som kan kommuni-
ceras av alla inom Avfall Sverige.
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1.2.2 Bakgrund

Avfall Sveriges vision, långsiktiga mål och kommunernas roll för 
att nå dessa har arbetats fram under flera år. Arbetet inleddes vid 
årsmötet 2010, då närmare 600 årsmötesdeltagare genomförde en 
omvärldsspaning. 

Under 2015 har formuleringarna av visio-
nen, dess mål samt kommunernas roll 
sett över och förtydligats enligt ovan. Vi-
sionen ska vara en ledstjärna i vårt arbete 
för att arbeta oss uppåt i avfallshierarkin.

Sedan 2010 har Avfall Sverige tagit många 
beslut i syfte att närma oss visionen. 
Under 2014 inrättades till exempel en ny 
tjänst som rådgivare för förebyggande av 
avfall. 

Under 2015-2017 driver Avfall Sverige, 
kansliet tillsammans med alla medlem-
mar, en kampanj kring förebyggande av 
avfall och återanvändning, ”Bli Miljönär 
– bli rik genom att laga, låna och återan-
vända”. 

Vi har genomfört flera kurser och tema-
dagar, sammanställt goda exempel för 
medlemmarna – och andra – att ta del av. 

Avfall Sverige verkar också inom flera 
olika samarbetsorgan där huvudfrågan är 
att förebygga avfall.

Kommunerna har en viktig roll, och 
måste fungera som motor i den här om-
ställningen. 

De ska finnas som en garant för att allt 
fungerar, men det betyder givetvis inte att 
det är de själva som ska utföra allt.

En hållbar konsumtion kräver flera 
förändringar. Produkter behöver få en 
längre livslängd, bli enklare att reparera, 
bli lättare att återvinna och slutligen 
måste de vara helt giftfria den dag de ska 
återvinnas. 

Genom att öka produkternas livslängd 
minskar behovet av nyproduktion och 
därmed mängden avfall som uppstår vid 
tillverkning. 

Det finns inget avfall, det är Avfall Sveriges 
vision. Det betyder att vi vill skapa en 
framtid utan avfall där jordens resurser 
sparas, inget onödigt konsumeras och 
där allt kommer till optimal nytta. 

Ett samhälle som bygger på cirkulär eko-
nomi, helt enkelt. Kommunerna har en 
viktig roll i detta arbete, både genom den 
upphandling man gör och genom den 
nära kontakt man har med medborgarna.
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1.3 Framtagande av avfallsplan

Renhållningsordningen är KSRR:s medlemskommuners samlade 
styrdokument för avfallshantering. Renhållningsordningen består av 
avfallsplan och avfallsföreskrifter som ska ses över minst var fjärde år 
och uppdateras vid behov.

Innan KSRR:s medlemskommuner kan 
anta renhållningsordningen ska kommu-
nen, enligt 15 kapitlet 42 §:

1. På ett lämpligt sätt och i skälig 
omfattning samråda med de fast-
ighetsinnehavare och myndighe-
ter som kan ha ett väsentligt in-
tresse av renhållningsordningen.

2. Ställa ut ett förslag till renhåll-
ningsordning för granskning 
under minst fyra veckor.

Startskottet för att påbörja arbetet med att 
ta fram avfallsplan 2021 - 2028 var ett be-
slut om behov av revidering av föregående 
avfallsplan som antogs av KSRR:s förbunds-
direktion 23 november 2018, § 28.

En projektgrupp bildades och har 
kontinuerligt träffats under planens fram-
tagande. KSRR:s ledningsgrupp har varit 
styrgrupp och haft övergripande ansvar 
för projektets framskridande.

Projektet genomförde i tidigt skede en 
studieresa som följdes upp med tre olika 
workshops med syfte att staka ut inrikt-
ning och fastställa mål för en gemensam 
och långsiktigt hållbar avfallshantering i 
KSRR:s fem medlemskommuner. 

• Studieresan med förbundsdirek-
tionen, ledningsgruppen och 
projektgrupp genomfördes 8-9 
oktober 2019

• Workshop med fastighetsägare 
flerbostadshus samt villaägar-
föreningar med inriktning på 
bostadshus genomfördes 5 
november 2019 

• Workshop med politiker och 
tjänstemän  med inriktning på 
kommunala verksamheter ge-
nomfördes 7 november 2019

• Workshop med KSRR:s personal 
13 februari 2020

PROJEKTGRUPP

Jan Fors Projektledare KSRR

Anja Larsson Samordnare myndighetsfrågor KSRR

Maria Thuresson Miljöansvarig KSRR

Peter Mellbo Verksamhetsutvecklare KSRR

Ulrika Bergström Kommunikationsansvarig KSRR

LEDNINGSGRUPP

Maria Schade Förbundschef KSRR

Johannes Westerman Chef verksamhetsstöd KSRR

Magnus Ivansson Produktionschef Moskogen Miljö AB KSRR

Malin Thörnblad Logistikchef KSRR

Mikael Svensson Ekonomichef KSRR



11

1. In
le

d
n

in
g

Avfallsplan - KSRR 2021-2028

Arbetsmaterial - juli 2020

Syftet med studieresan var att ge en 
grund och inspel till vad en ny avfallsplan 
borde innehålla och hur den skulle 
utformas för att ge en förflyttning uppåt i 
avfallstrappan. 

Som grund för studieresan låg Natur-
vårdsverkets reviderade föreskrifter, FN:s 
17 globala hållbarhetsmål och utvärde-
ringen av föregående avfallsplan. 

Studieresan resulterade i ett underlag för 
revidering av KSRR:s värdeord och vision 
samt resulterade i att ett antal prioriterade 
målområden valdes ut.

Utifrån de prioriterade målområdena 
genomfördes tre workshops. Där olika 
intressenter gavs möjlighet att framföra 
sina synpunkter och tankar om hur vi 
tillsammans ska utforma framtidens 
avfallshantering i våra kommuner där vårt 
avfall tas till tillvara som en resurs genom 
återanvändning och återvinning. 

De fick möjlighet att delge KSRR vilka 
behov som den verksamhet de eller den 
verksamhet de företräder har och hur 
de ser på att de kommer att påverkas vid 
olika förändringar av avfallshanteringen. 

På workshopen fick de information om 
tänkbara förändringar av avfallshante-
ringen de kommande åren exempelvis 
information om ett förändrat och utökat 
producentansvar. 

Presentation av genomförd plockanalys 
och NKI, Nöjd kund-index-undersökning 
med mera.

De tre workshopsen resulterade i ett av-
fallsnätverk som fungerat som förankrings-
grupp och gett KSRR mycket värdefulla 
inspel och insikter. De gav även ytterligare 
grundmaterial till utformningen av de prio-
riterade målområdena, mål och strategi.

De prioriterade målområden 
som kristalliserades fram i 
arbetsprocessen var:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk 

• Ökad återvinning 

• Minskad farlighet 

• Användarfokus 

• Förebygga och begränsa ned-
skräpning 

• Fysisk planering 

För målområde avfallsminimering i 
kommunal verksamhet, förebygga och 
begränsa nedskräpning samt fysisk plane-
ring utsågs representanter från samtliga 
KSRR:s medlemskommuner. 

De arbetade vidare med workshopens 
arbetsmaterial och förankrade och infor-
merade om arbetet med ny avfallsplan 
i den egna kommunen vilket gav fem 
samråds yttranden på med speciellt fokus 
på dessa områden. 

Förankringsprocessen ger goda förutsätt-
ningar för acceptans för mål och åtgärder 
och att en medvetenhet kring avfallsfrå-
gornas komplexitet skapas. 



12

1.
 I

n
le

d
n

in
g

Avfallsplan - KSRR 2021-2028

Arbetsmaterial - juli 2020

1.3.1 Perspektiv som har fångats upp är bland annat:

Politiskt perspektiv
Representanter för politiska partier, styrel-
ser och nämnder.

Kommunalt 
verksamhetsperspektiv
Kommunala funktioner inom bland annat 
VA, fastighetsförvaltning, samhällsbygg-
nad, vård och omsorg, skola samt inköp.

Myndighetsperspektiv
I första hand kommunens miljötillsyn och 
Länsstyrelsen.

Entreprenörsperspektiv
Aktörer inom avfallshanteringen såsom 
insamlingsentreprenörer samt inom 
måltidsproduktionen såsom måltidsleve-
rantörer.

Fastighetsinnehavare/
boendeperspektiv:
Villaägare, ägare av flerfamiljshus, fritids-
hus samt hyresgästföreningen.

Övrig omvärld
Intresseorganisationer såsom pensionärs-
organisationer, handikapporganisationer, 
företagare och konsumentföreningar.

Vid genomförda workshops och samråd 
samt övrig kommunikation och förank-
ring har en del synpunkter framförts. 

Dessa har sedan diskuterats vidare och 
bidragit till framtagande av mål och stra-
tegier.

Samråd

Samråd om avfallsplanen har genomförts under XXXX till XXXX 2020.

Detta stycke kommer att revideras och 
kompletteras efter samråd.

Samråd inleddes med annonsering i XXXX 
och som nyhet på KSRR:s och respektive 
kommuns hemsida och facebooksida. Ma-
terialet fanns sedan tillgängligt digitalt på 
kommunhusen, men även på kommuner-
nas hemsidor samt på huvudbiblioteken. 

Samrådet 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, Regionen, mottagare av 
avfall från kommunerna, företag med 
större avfallsmängder, Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, flera intresseorga-
nisationer, insamlingsentreprenörer samt 
större fastighetsägare.

Nedan redovisas de parter som berördes 
av utskick:

Utställning
Utställning av avfallsplanen har genom-
förts under XXXX till XXXX 2020 och 
kungjordes genom annonsering i XXXX, 
XXXX och på KSRR:s och respektive kom-
muns hemsida och facebooksida.

Detta stycke kommer att revideras och 
kompletteras efter samråd.
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2.1.1 Tidigare avfallsplan

Uppföljningen av den tidigare avfallsplanen (2015-2022) finns redovisad  
i Bilaga 2 och visar att merparten av åtgärderna är genomförda. 

Fyra åtgärder är inte genomförda och 13 
åtgärder är delvis genomförda, varav sju 
är av karaktären att de är löpande och 
sträcker sig över tid. Därför kommer de 
även att sträcka sig bortom den tidigare 
avfallsplanens slut. 

De sistnämnda kommer per definition 
aldrig att slutföras, exempelvis målet att 
beakta avfallshanteringen i ett tidigt skede 
i samhällsplaneringen.

De åtgärder som inte är genomförda, och 
vissa av de som delvis är genomförda, 
kommer delvis att överföras till den nya 
avfallsplanen, fast omformulerade och 
ibland med lite annorlunda fokusering. 

Exempelvis det tidigare målet med 
skräpplockardagar och skräpmätning 
hamnar inom det nya målområdet för 
nedskräpning, med nya målsättningar om 
att bland annat genomföra och följa upp 
skräpmätningar i medlemskommunerna. 

Den tidigare målsättningen att styra mot 
materialflöden för att förenkla hantering 
inom återvinningscentraler och återvin-
ningsstationer har delvis fått förändrade 
förutsättningar i och med 2019 års skärp-
ning av producentansvaret på förpack-
ningar och tidningar. 

Men målsättningen är delvis med i den 
nya avfallsplanens målområde om ökad 
återvinning – där såväl hanteringen av för-
packningsmaterial såväl som hanteringen 
av grovavfall på återvinningscentralerna är 
aktuella. 

Det tidigare målet att öka återvinningsgra-
den genom att införa återvinning av gips 
och betong har inte gått att genomföra 
under perioden, men återvinningsfokuset 
är fortsatt med som ett målområde i 
den nya avfallsplanen, även om det inte 
i detalj reglerar just hanteringen av gips 
och betong.

2. Mål och åtgärder
2.1 Bakgrund till mål och åtgärder
I följande avsnitt beskrivs de mål, strategier och aktiviteter som styr utvecklingen av 
avfallshanteringen under perioden 2021 till 2028. Baserat på de diskussioner som förts 
i samband med samråd samt bakgrundsfakta i bilagorna. 

De mål som presenteras ansluter till
• Tidigare avfallsplan, uppföljning finns redovisad i bilaga 5.

• FN:s globala mål

• EU:s avfallshierarki och lagstiftning

• Nationell och regional avfallsplan och mål

• Identifierade behov och utvecklingsområden
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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: 

Figur 1 
EU:s avfallshierarki

2.1.3 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 planeten och dess 
naturresurser. 

Inom ramen för vårt uppdrag har vi valt att fokusera på följande områden 
som stöd för medlemskommunernas arbete med Agenda 2030:

2.1.4 Strategier för avfallshanteringen i regionen
I avfallsplanen anger KSRR mål och åtgär-
der för att bland annat minska avfallets 
mängd och farlighet och för att omhän-
derta 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 FN:s Agenda 2030, EU:s avfallshierarki 
och som lyfts fram i den nationella av-
fallsplanen, genomföra åtgärder i samver-
kan med olika organisationer och

med lokala föreskrifter, med hjälp av 
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 avfallshan-
tering och avfallsminimering, i egna och 
medlemskommunernas verksamheter, 
kan KSRR förbättra förutsättningarna för 
att målen ska kunna nås.

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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DEPONERING

Deponering används 
för det som inte kan 

behandlas på annat sätt 
eller som inte ska finnas 

i kretsloppet

ENERGI- 
ÅTERVINNING

Förbränning av sopor som 
inte går att materialåter-

vinna, energin  
I materialet nyttjas

MATERIAL- 
ÅTERVINNING

Jungfruligt material 
ersätts med använt och 

utsorterat material

ÅTERANVÄDNING

Vid återanvändning 
används produkten 
på nytt, utan andra 

åtgärder

FÖRBYGGANDE

Avfallsförbyggande handlar 
om att förhindra uppkom-
sten av avfall, minska vår 

konsumtion reparera och 
återanvända

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.
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2.2 Vision för avfallshanteringen

KSRR har ett antal styrdokument, avfallsplanen är, tillsammans med 
KSRR:s värdeord och vision för verksamheten, ett styrdokument som 
ger långsiktig ledning och styrning. 

Visionen är grunden i avfallsplanen. Den 
bygger på ett antal värdeord som antagits 
av KSRR:s förbundsdirektion. 

”KSRR sätter alltid miljön och medborga-
ren i fokus, genom ett innovativt engage-
mang når vi en långsiktig hållbarhet. Med 
en effektiv hantering kan vi fortsatt hålla en 
hög tillgänglighet för våra abonnenter.”

2.3 Målområden och åtgärdsprogram

I detta avsnitt presenteras mål och åtgärder för avfallshanteringen inom  
KSRR under perioden 2021 - 2028. 

Våra målområden är
• Avfallsminimering för hushåll, 

kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus 

• Förebygga och begränsa ned-
skräpning

• Fysisk planering

Målområden och mål beslutas av respek-
tive medlemskommun. KSRR:s förbunds-
direktion har att utifrån målen forma 
långsiktiga strategier för att uppnå dessa. 

De operativa aktiviteterna för dessa anges 
i KSRR:s årliga verksamhetsplan, som 
fastställs årsvis.  

e
Enkelt

i
Innovativt

e
Engagerat

h
Hållbart

e
E�ektivt

Tillgängligt

t
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Avfallsminimering hushåll

Avfallshierarkin är tydlig – avfallsförebyggande är det första och 
viktigaste steget för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Genom förändrade konsumtionsmönster 
och medvetna val kan hushållens avfalls-
mängder minska. 

Att motivera en beteendeförändring 
kräver många insatser, såväl information 
som systemförändringar måste samverka 
för att uppnå resultat. 

Information med fokus på att öka produk-
ters livslängd är ett steg i det omfattande 
arbetet att förebygga och minimera 
avfallsmängderna.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Mål

• Onödigt matavfall ska minska från 
11,8 % till maximalt 5 %.

• Minska den totala mängden mat-
och restavfall från hushåll med 
25% per invånare till 2025, jämfört 
med basår 2019. Efter 2025 ska 
den totala årliga mängden mat-och 
restavfall per invånare fortsätta att 
minska.

• Minska mängden grovavfall med 
25% per invånare, till 2025, jämfört 
med basår 2019. Efter 2025 ska 
den årliga mängden grovavfall per 
invånare fortsätta att minska.

Strategi

• Nollvision för matsvinn.

• Öka produkters livslängd.

• Minska hushållens användning av 
engångsartiklar.

• Kunskap och motivation - ge invå-
nare råd om enkla åtgärder som 
minskar avfallsmängderna och mo-
tiverar till att återanvända produkter.

Förslag på aktiviteter

• Information och kampanjer 
med fokus på minskat matsvinn, 
produkters livslängd och konsum-
tionsmönster, i ett brett utbud av 
kommunikationskanaler.

• Informera om och lyft fram goda 
exempel på enkla åtgärder för 
avfallsminimering och för att öka 
produkters livslängd.

• Nudging - Styr användarnas beteen-
den i önskad riktning.
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Avfallsminimering kommunala verksamheter

Avfallsförebyggande och avfallsminimering inom kommunala 
verksamheter kan medföra positiva effekter på såväl klimat och miljö 
som inom ekonomi och kostnadseffektivitet. 

Genom effektiva inköp och lägre avfalls-
generering kan en större andel av resur-
serna användas till kärnverksamheten. 

Kommunerna är stora organisationer 
med många olika verksamheter och här 
finns betydande möjligheter att minska 
avfallsmängderna. 

Att kommunerna går före och föregår 
med gott exempel är dessutom ett starkt 
signalvärde till dess invånare och omgi-
vande samhälle. 

Åtgärderna som krävs är varierande och 
många gånger kan det handla om många 
små, enkla åtgärder, som tillsammans når 
effekt.

Mål

• Matsvinn från kommunens verk-
samheter ska vara maximalt 20 
gram per serverat huvudmål.

• Avfall från den kommunala verk-
samheten ska minska med 30% 
per heltidsanställd till 2025, jämfört 
med basår 2018. Efter 2025 ska 
den totala årliga mängden avfall per 
heltidsanställd fortsätta att minska.

• Livslängden för bärbar elektronik 
inom den kommunala verksamhe-
ten ska öka med 30%.

• Alla kommunala verksamheter ska 
ha sorteringsmöjligheter. Inga pap-
perskorgar på kontor. Sorterings-
möjligheter på alla kommunala eve-
nemang och idrottsanläggningar.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Strategi

• Ta hänsyn till avfallsminimering och 
återbruk vid upphandling och inköp. 

• Beakta varans livslängd och sträva 
mot mer hållbara varor, exempelvis 
genom större fokus på livscykelkost-
nader och livscykelanalyser. Överväg 
behovet och alternativet att hyra och 
dela.

• Reglera mängden förpackningar 
och emballage vid upphandling 
och inköp, för att minimera onödigt 
emballage.

• Öka kommunens avfallssortering.

• Förlängd livslängden på kommunala 
möbler, genom förlängd använd-
ningstid och återbruk av möbler.

• Öka livslängden på bärbar elektronik 
genom använda den längre innan 
utbyte.

• Återbruka bygg- och rivningsmate-
rial.

• Byt ut onödiga engångsartiklar till 
alternativa lösningar.

• Utökade källsorteringsmöjligheter 
på offentliga platser.

Förslag på aktiviteter

• Reparera och återbruka kommu-
nala möbler, exempelvis genom 
bytespool, intern digital plattform 
för annonsering för försäljning av 
begagnade möbler.

• Utveckla arbetssätt för att minska 
antalet utskrifter per kommunan-
ställd.

• Identifiera användningsområden 
inom den kommunala verksam-
heten för återbruk av bygg och 
rivningsmaterial, exempelvis inom 
skola/utbildning.

• Samordnade varutransporter vid 
inköp.

• Minska användningen av onödiga 
engångsartiklar.

• Öka livslängden och på bärbar 
elektronik genom att aktivt jobba för 
att produkterna ska användas längre 
innan utbyte, genom uppdateringar, 
ominstallation o.s.v.

• Kartlägg de största avfallsflödena, 
för att bedöma behovet av och 
möjliggöra insatser som har stor 
effekt.
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Avfallsminimering återbruk

Utökat återbruk i samhället förlänger produkters livslängd och 
användningstid och minskar behovet av nyproduktion och 
resursförbrukning. 

För att möjliggöra en systematisk ökning 
av återbruk krävs förändrade konsum-
tionsmönster, beteenden och fler tjänster 
för redesign, lagning och uppfräschning. 

Det krävs både miljömedvetna val från 
konsumenter, såväl som infrastruktur för 
insamling av återbruk för att nå framgång 
i ett ökat återbruk i samhället.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Mål

• Öka invånarnas vilja och acceptans 
för att handla återbrukade produkter 
- resulaten från kundundersökning 
ska visa att intresset för att lämna 
produkter till återbruk är lika stort 
som intresset för att köpa återbruks-
produkter.

• Andelen avfall från ÅVC som går till 
återbruk ska öka med 20%, jämfört 
med 2019.

Strategi

• Fler aktörer som tar hand om åter-
bruksprodukter.

• Skapa plattformar för utökat 
återbruk genom utbyteszoner i olika 
miljöer.

• Öka andelen grovavfall som lämnas 
in till återbruk.

• Skapa intresse och motivation för 
invånare att handla återbrukspro-
dukter.

Förslag på aktiviteter

• Identifiera fler aktörer som kan ha 
nytta av återbrukade produkter - nä-
ringslivsutveckling.

• Införa test med byteszoner/bytes-
rum i olika miljöer (miljörum, ÅVC). 
Bytesdagar på ÅVC.

• Inför test för återbruk av byggmate-
rial från ÅVC.

• KSRR:s ÅVC-personal arbetar aktivt 
för att styra grovavfallsflöden till 
återbruk.

• Information och kampanj kring åter-
bruk, för att belysa goda exempel 
och skapa motivation och intresse.
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Öka återvinning

En ökad återvinning kommer att lyfta avfallsflöden högre upp i avfalls- 
trappan, något som eftersträvas såväl på nationell nivå som på EU-nivå. 

Genom att öka återvinningen kan samhäl-
lets behov av råvaror och energi minskas, 
och det medför även en lägre miljö- och 
klimatpåverkan. 

Avfall som matavfall, tidningar, förpack-
ningar och textilier kan återvinnas inom 
befintliga insamlings- och återvinnings-
system inom vilka det finns kapacitet att 
snabbt växla upp återvinningsgraden. 

Att få användarna att förändra sina 
sorteringsbeteenden är en nyckelfaktor 
för att nå en högre återvinning, därför är 
information, inspiration och motivation 
viktigt.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Mål

• Källsorteringsgrad för matavfall ska 
nå minst 90%.

• Renheten i matavfallsfraktionen ska 
vara lägst 95%.

• Max 5% förpackningar och tidningar 
i restavfallet

Strategi

• Utbredd matavfallsinsamling inom 
såväl hushåll som verksamheter.

• Hög kännedom och sunt beteende 
hos användarna, om vad matavfall 
är och hur det ska hanteras, så att 
felsorteringen är mycket liten.

• Goda förutsättningar för använ-
darna att sortera förpackningar, 
tidningar och textilier - såväl fysiskt 
som kunskapsmässigt.

Förslag på aktiviteter

• Kartlägg andelen gröna påsar som 
den optiska sorteringen missar och 
minska andelen matavfallspåsar 
som inte sorteras ut som matavfall.

• Information och kampanjer kring 
sortering och återvinning, med 
fokus på motivation och goda 
exempel, i flera olika kommunika-
tionskanaler.

• Dialog med producenterna för 
att styra dem mot tillgängliga 
insamlingssystem som är enkla för 
användarna att använda.

• Aktivt arbete med att lokalisera och 
fånga in återvinningsbara avfallsfrak-
tioner.

• KSRR bevakar materialmarknaden 
för påsar och arbetar för att hitta 
alternativ till plast i matavfallspåsen.
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Minska farligheten

Det farliga avfallet ska hållas skiljt från annat avfall, för att få bort 
giftiga och farliga ämnen ur kretsloppet och säkra avfallshantering och 
arbetsmiljö. 

Invånarna ska ha kunskap om vad som är 
farligt avfall och hur det ska hanteras och 
det ska vara lätt att sortera rätt.

Mål

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

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

• Allt farligt avfall ska sorteras rätt 
och inget farligt avfall ska finnas i 
hushållens mat-och restavfall.

Strategi

• Information och kampanjer, i 
flera olika kommunikationskanaler, 
riktade mot hushåll med fokus på 
farligt avfall.

• Öka tillgängligheten för insamling 
av batterier, glödlampor, smått ela-
vafall och mindre mängd kemikalier, 
för att minska farligheten i mat-och 
restavfall.

Förslag på aktiviteter

• Enkätundersökning för att mäta 
kunskapsnivån bland invånare gäl-
lande farligt avfall. Vart annat år.

• Enkätundersökning för att mäta 
nöjdhet bland invånare med av-
seende på insamlingssystemet för 
farligt avfall.

• Plockanalys av restavfall för att mäta 
mängden farligt avfall.

• Se över möjligheten att öka till-
gängligheten (exempelvis genom 
fler platser, längre öppettider) för 
insamling av farligt avfall, framförallt 
för småelektronik och smått farligt 
avfall, för att minska farligheten i 
mat-och restavfall.

 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Mål

• Minst 85% av användarna ska vara 
nöjda med hanteringen av hushålls-
avfall och producentavfall.

• Andel användare som tycker att det 
är enkelt att lämna hushållsavfall 
och producentavfall ska vara minst 
80%.

• Minst 90% av användarna ska tycka 
att det är enkelt att förebygga avfall 
och återbruka produkter.

• Minst 90% av användarna ska upp-
leva ett bra bemötande vid kontakt 
med KSRR:s verksamhet. 

• Minst 90% av användarna ska 
uppleva att det är lätt att komma i 
kontakt med KSRR.

• Minst 90% av användarna ska ha 
kunskap om var de kan vända sig 
för att få information om avfalls-
hanteringen i KSRR:s medlemskom-
muner.

• Andel personal som är nöjda med 
sin arbetssituation ska vara minst 
90%.

Användarfokus

Användare ska vara nöjda och vilja bidra till en hållbar avfallshantering 
som långsiktigt leder till ett cirkulärt samhälle med hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster. Tillsammans kan vi klättra 
högre upp i avfallstrappan. 

Avfallshanteringen i KSRR ska utgå från 
användarens behov och tillhandahålla ett 
kostnadseffektivt insamlingssystem som 
är till nytta för användaren med omtanke 
om människan och miljön.  

Insamlingssystemet ska präglas av hög 
service med god tillgänglighet, säker-
het och arbetsmiljö för användaren.  
Insamling och sortering som är lätt och 
förstå och tillämpa för användaren leder 
till nöjda kunder som är mer benägna att 
göra rätt. 

För att nå beteendeförändring mot ett cir-
kulärt samhälle är det viktigt att kommuni-
kation med och information till användare 

är säväl tydlig, tillgänglig, förtroendeingi-
vande samt transparanta för att användare 
ska förstå hur och varför avfall förebyggs 
och hanteras få ett visst sätt. 

Det skall vara lätt att göra rätt och svårt 
att göra fel. Rätt hanterat avfall kan bli en 
resurs och en råvara. 

Det är viktigt att såväl KSRR och KSRR:s 
medlemskommuner möter dagligen 
invånare, företag och besökande turister  
och vi skall tillsammans vara självklara 
förebilder inom hållbar avfallshantering, 
konsumtion och miljöarbete. 

Användarna ska känna trygghet i att KSRR 
har förmågan att anpassa verksamheten 
för framtidens behov och krav.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Strategi

• Utveckla tillgänglighet, kundbemö-
tande och service.

• Utveckla kommunikationen med 
och information till användare så-
som fastighetsägare, verksamheter, 
kommuninvånare, turister och 
personal.

• Kontinuerligt utveckla hanteringen 
av hushållsavfall ur ett arbetsmiljö-
perspektiv och användarperspektiv.

• Identifiera behov och utveckla in-
samlingssystemet för hushållsavfall 
för att säkra kvalitet och minskad 
miljöpåverkan (FN:s globala mål nr 
11 Hållbara städer och samhällen). 
För att det skall bli rätt att göra rätt 
och svårt att göra fel.

• Kunskap och motivation - ge invå-
nare råd om enkla åtgärder som 
minskar avfallsmängderna och mo-
tiverar till att återanvända produkter.

• Utveckla avfallstaxa, avfallsföreskrift 
samt andra styrmedel för att styra 
mot insamlingssystem som blir 
kostnadseffektiva och likvärdiga för 
alla användare.

Förslag på aktiviteter

• Genomföra utbildning i kundbemö-
tande för personal.

• Arbeta för att avfallsutrymmen är 
trygga och tillgängliga för för både 
den som lämnar och hämtar avfall.

• Utveckla kommunikationskanaler 
och kvalitetssäkra information.

• Omvärldsbevakning för att möta 
framtida krav och utmaningar inom 
avfallsområdet.

• Utökat samarbete mellan KSRR och 
medlemskommunerna kring infor-
mation och kommunikation.

• Utvecklad information och kommu-
nikation kring sortering på ÅVC.
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Förebygga och begränsa nedskräpning

All nedskräpning är förbjuden och vi är alla ansvariga för den 
nedskräpning vi medverkar till. Nedskräpningen är ett problem som 
skadar såväl natur, människor och djur. Nedskräpning sker på mark, 
längs med vägar och i vattendrag. 

Konsekvenserna av nedskräpning är både 
miljömässiga, ekonomiska, sociala och är 
ett resursslöseri.

Det medför även negativa effekter för så-
väl friluftsliv och turism. Kommunens in-
vånare skall inte uppleva nedskräpningen 
som ett problem.  

Nedskräpningen i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos all-
mänheten om följden av att avfall lämnas 
på rätt eller fel ställe.  

Att påverka beteenden och attityder tar 
lång tid och arbetet tillsammans med 
såväl barnomsorg, skola, äldreomsorg, 
föreningslivet, båtägare och den vuxna 
allmänheten är viktig. 

Tillsammans kan vi skapa ett tilldragande 
område att bo, arbeta och turista i med 
attraktiva miljöer utan skräp. 

Det är ett utbrett problem med fimpar, 
snusprillor, tuggummi och engångsar-
tiklar på marken i både små och stora 
tätorter. 

I vägrenar och dess närområde ligger 
engångsartiklar från snabbmatställen, 
metallburkar, plast- och glasflaskor. 

En nedskräpad närmiljö upplevs ofta som 
otrygg och redan nedskräpade områden 
skräpas ofta ner mer och leder till skade-
görelse.   

I marina miljöer är städinsatser för att 
komma tillrätta med nedskräpningen 
extra kostsamma. 

Engångsartiklar av plast är det vanligaste 
och mest problematiska skräpet i havet 
samtidigt som det hade varit en resurs 
om det istället lämnats till återvinning. 

I FN:s AGENDA 2030 med mål som 
på olika sätt ska verka för en hållbar 
utveckling syftar delmål 14.1 till att kraftigt 
minska mängden skräp som når kust- 
och havsmiljöer genom att reducera den 
totala mängden avfall i världen och för-
bättra sättet det hanteras på, bland annat 
genom mer återvinning. 

KSRR:s medlemskommuner arbetar redan 
idag aktivt med det förebyggande arbetet. 

Kommunerna kommer framöver behöva 
intensifiera arbetet för att förebygga och 
begränsa nedskräpning, med att optimera 
driften genom att ha rätt typ och place-
ring av olika behållare i kombination med 
olika städinsatser.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Mål

• Andel invånare som upplever att 
nedskräpningen är ett problem i 
kommunen skall minska med 10% 
till 2025  jämfört med basår 2019. 

• Efter 2025 ska andel invånare som 
upplever att nedskräpningen är ett 
problem fortsätta att minska.

• Skräp på mark ska minska med 25% 
till 2025 på platser där allmänheten 
har tillträde jämfört med basår 
2021. Efter 2025 ska skräp på mark 
fortsätta att minska.

• Fimpar och snus på mark ska 
minska med 50% till 2025 på platser 
där allmänheten har tillträde jämfört 
med basår 2021. Efter 2025 ska 
fimpar och snus på mark fortsätta 
att minska.

• Minst 90 % av invånarna ska veta 
hur man sorterar sitt avfall och var 
man lämnar avfall så att ingen ned-
skräpning uppstår. 

Strategi

• Informera och kommunicera med 
allmänheten om skräpets farlighet, 
miljöpåverkan och kostnader för 
nedskräpning.

• Informera och kommunicera med 
allmänheten om hur man sorterar 
sitt avfall och var man lämnar det på 
rätt sätt.

• Inventera och ta fram handlingsplan 
för de platser där mest skräp före-
kommer på allmän plats. Handlings-
planen tar exempelvis fram förslag 
för driftoptimering med förslag på 
rätt typ, placering och tömning av 
behållare på rätt plats för att före-
bygga och begränsa nedskräpning.

• Informera och kommunicera med 
allmänheten snus och fimpars skad-
liga inverkan på djur och natur. De 
bidrar till att sprida mikroplast och 
farliga ämnen bl.a. kadmium.

• Uppmuntra, utveckla och stödja en-
gagemang som skräplockardagarna 
i samarbete med ”Håll Sverige Rent”, 
föreningar, och privatpersoner m.fl.

Förslag på aktiviteter

• Utbildningsinsatser i skolverksam-
heten.

• Väl fungerande tömning med be-
hållare i gatumiljö som försvårar att 
fåglar kan dra ut avfallet.

• Upplysta, synliggjorda och in-
bjudande ”smarta” soptunnor i 
gatumiljö.

• Anti rök- och snuskampanj.
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Fysisk planering

I bostaden, på arbetsplatsen, i gatumiljön, på lekplatsen, på stranden 
och på alla andra platser vi människor vistas uppkommer avfall som 
måste tas omhand. Hantering av avfall medför stora transportbehov. 

Transporter sker både av enskilda fastig-
hetsägare till återvinningscentraler, åter-
vinningsstationer och som samordnade 
transporter av avfall från fastigheter med 
sopbilar.  

Insamling av hushållsavfall och pro-
ducentavfall kräver ett vägnät med 
god framkomlighet för de fordon som 
normalt används, både avseende storlek, 
tyngd och vändradie mm. 

I bostadsområden behövs plats för utrym-
men dit både boende och transportfor-
don lätt och säkert kan nå för att lämna 
och hämta hushållssopor. 

För att avfallshanteringen skall fungera 
och tillgodose användarens behov, vara 
kostnadseffektivt och med god arbets-
miljö måste infrastrukturen fungera med 
behållare, avfallsutrymmen, fordon, trans-
portvägar, angöringsplatser, omlastnings-
stationer, mellanlager, sorterings- och 
avfallsanläggningar för olika avfallsslag. 

Avfallshanteringen måste beaktas tidigt i 
stadsbyggnadsprocessen från översikts-
plan till bygglov då blir det lättare för alla 
användare att bidra till ett mer hållbart 
samhälle.

Fysisk planering i kommunala organi-
sationen handlar om att bestämma hur 
mark- och vattenområden ska användas. 
Ett av de samhällsintressen som ska vägas 
in är avfallshanteringen.  

Ändamålsenliga, estetiska och praktiska 
ytor och anläggningar för återanvänd-
ning, sortering och övrig avfallshantering 
behövs för att skapa ett hållbart samhälle. 

De behöver planeras i tid och prioriteras 
i den fysiska planeringen och i byggpro-
cessen. Bättre planering kan reducera 
intressekonflikter och ger mer nöjda 
användare. 

Man kan också minska kostnader för om-
byggnation för att lösa avfallshanteringen 
i efterhand. För att avfall skall kunna häm-
tas vid fastigheten krävs att avfallshante-
ringen har en självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen. 

Det uppnås genom ett gott samarbete 
mellan kommunernas olika förvaltningar 
för stads- och samhällsbyggnad, KSRR 
och andra aktörer inom avfallsområdet.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Mål

• Plats för avfallets infrastruktur, från 
fastighet/bostad till mottagningsan-
läggning skall säkras i översiktsplan, 
detaljplan och bygglov.

• Lokalisering av större avfallsan-
läggningar för både dagens och 
framtidens behov säkras genom 
fysisk planering.

• Effektiv avfallsinsamling genom 
bättre planeringsunderlag vid rut-
toptimering.

• Under planperioden uppstår inga 
nya problematiska hämtställen vid 
nyproduktion eller förtätning av 
befintlig bebyggelse.

• Minska antalet problematiska befint-
liga hämtställen med utgångspunkt 
från basåret 2020.

• Senast år 2025 skall alla bostadshus 
ha tillgång till fastighetsnära insam-
ling av förpackningar.

Strategi

• Senast år 2024 är KSRR en självklar 
samarbetspartner för översiktsplan, 
detaljplan och bygglov

• Ta fram checklistor för avfallshante-
ring med riktlinjer och krav på den 
fysiska miljön beroende på val av 
hämtningssystem.

• a fram vägledning samt checklistor 
för val av avfallsinsamlingssystem 
för olika bostadskategorier bland 
annat flerbostadshus.

• Genomföra återkommande utbild-
ning och skapa ytor för ömsesidig 
kunskapsöverföring inom avfalls-
hantering kopplat till fysisk planering 
mellan de som arbetar med plane-
ring och tillstånd, arkitekter, bygg-
herrar, fastighetsägare och KSRR.

• Inventera och åtgärda de sämsta 
hämställena.

Förslag på aktiviteter

• Utbilda, informera och kommu-
nicera med personal som arbetar 
med plan- och bygg avseende 
vägledning och checklista för val av 
avfallinsamlingssystem för flerbo-
stadshus.
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3. Styrmedel
Genom att använda olika styrmedel kan KSRR nå fram till olika 
målgrupper för att påverka  deras beteende och livsstil  i arbetet med att 
förebygga och omhänderta avfall på bästa sätt. 

Styrmedlen är verktyg som används i syfte 
att nå avfallsplanens mål . Styrmedel är en 
del i de så kallade interventionskedjan. 

Styrmedel ger incitement till att begränsa 
eller öka användningen av en vara eller 
tjänst. En åtgärd är den handling som en 
aktör (företag eller en individ) genomför 

till följd av ett styrmedel som leder till ett 
resultat för oss att följa upp.

I kapitel 3.1 följer en listning över de styr-
medel som finns tillgängliga för KSRR och 
kommunen.

3.1 Lokala avfallsföreskrifter

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 kommunalt avfall riktar 
sig föreskrifterna framförallt till alla som 
ger upphov till kommunalt avfall. I före-
skrifterna 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.

Föreskrifterna inriktas på att skapa 
förutsättningar för en väl fungerande 

Figur 1 
Förenklad interventionskedja
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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 renhållningsord-
ningen, 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 avfallshan-
tering 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.

De lokala föreskrifterna om avfallshan-
tering 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 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 be-
höver inte följa självkostnadsprincipen.

Taxan är därmed ett viktigt ekonomiskt 
styrmedel för att påverka bland annat 
fastighetsägarens  och verksamhetsutöva-
rens val av avfallslösning och attityd till att 
vilja vara en aktiv del i en hållbar utveck-
ling ur ett såväl miljö- som ekonomiskt 
och samhällsperspektiv. 

Taxan kan därför också bidra till att 
KSRR:s avfallsplan och verksamhetens-
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 möjlig-
gör KSRR att fastighetsägarna får mesta 
möjliga miljö och service för pengarna. 
Det leder till att KSRR håller renhållnings-
taxan på en konkurrenskraftig nivå med 
en bibehållen god arbetsmiljö.

Hushållsavfallshanteringen i KSRR:s 
medlemskommuner finansieras genom 
att varje fastighetsägare betalar renhåll-
ningsavgift. 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 be-
handling. Avgiften täcker även kostnader 



32

3
. 

S
ty

rm
e

d
e

l

Avfallsplan - KSRR 2021-2028

SAMRÅDSVERSION MAJ 2020

för de myndighetsuppgifter såsom 
avfallsplanering, tillstånd, information och 
administration som ligger inom det kom-
munala ansvaret för avfallshantering.

Likställighetsprincipen säger att en kom-
mun 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 kom-
mundelar. Däremot kan kommunen ha 
avgifter som är anpassade till variationer 

i serviceutbudet. Därigenom skapas möj-
ligheter 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 konsekven-
ser det innebär för servicenivå, närmiljö 
och vilka kostnader de får.

 

3.3 Information och kommunikation

För att nå avfallsplanens mål och nå en framgångsrik verksamhet krävs 
ett effektivt och medvetet informations- och kommunikationsarbete. 
Det krävs att vi förändrar attityder, värderingar och beteenden hos 
medborgare och verksamheter. 

Det krävs oftast att det är lätt att göra rätt 
för att få människor och verksamheter 
motiverade att göra något som kräver en 
viss uppoffring. 

Väl fungerande kommunikation och 
information omfattar både att invånare, 
besökare och verksamhetsutövare enkelt 
ska kunna få svar på sina frågor och att 
den information de behöver når ut till 
dem. 

De behöver även kunna tillgodogöra 
sig den på ett lätt sätt för att de skall 
kunna och vilja hantera sitt avfall på rätt 
sätt. Kundservice, avfallsrådgivare och 
informatör är några av de viktigaste infor-
mations- och kommunikationskanalerna 
på KSRR. 

Kommunens avfallsrådgivning är neutral 
och obunden och har en nyckelroll när 
det gäller att kommunicera och informera 
invånare och näringsliv om avfallshante-
ring och källsortering

Olika målgrupper har olika informations- 
och kommunikationsbehov.

Genom att arbeta medvetet och innovativt  
nås dessa grupper av sitt budskap på bästa 
sätt. För att lyckas med arbetet behöver 
målgrupperna identifieras utifrån olika per-
spektiv. Exempel på perspektiv kan vara:

• Politiskt perspektiv

• Fastighetsägare/boendeperspektiv

• Utförarperspektiv

• Entreprenörsperspektiv

• Barnperspektiv

• Tillgänglighetsperspektiv

• Övrig omvärld

KSRR jobbar via många olika kanaler för att 
kommunicera och informera om vad som 
är på gång. Exempel på informations- och 
kommunikationskanaler som används 
inom avfallshanteringen i KSRR är:

• KSRR:s webbplats

• Personliga möten (telefon,  
besök, chatt)

• Riktade informationsutskick

• Studiebesök

• Skolinformation
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3.3.1 Webbplats

För att säkra att de olika målgrupperna nås måste KSRR använda de 
kanaler som efterfrågas. Det ska vara lätt att kommunicera med och nå 
information från KSRR. 

Det är därför viktigt att ligga i framkant 
och löpande utveckla KSRR:s hemsida 
(www.ksrr.se). 

Hemsidan och app är som kommuni-
kationskanaler värdefulla 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 
bland annat genom KSRR:s e-tjänster.

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 miljö-
besparing vilket bidrar till en mer hållbar 
framtid.

 

 3.3.2 Personliga möten

Genom ett professionellt och lyhört be-
mötande kan KSRR påverka utvecklingen 
mot en hållbar miljö. 

Det personliga mötet sker dagligen när 
de anställda möter kunder via telefon, 
chatt, e-post, besök, på sociala medier, 
på återvinningscentralerna eller ute på 
hämtturen. 

Planerade personliga möten genomförs 
också genom att delta i olika events och 
kampanjer runt om i medlemskommu-
nerna.

 

3.3.3 Riktad information

Vid behov av målgruppsanpassad infor-
mation riktas informationen till enbart 
den specifika grupp som berörs. 

Till exempel avisering till fastighetsägare 
vid förändrad tömningsdag av kommunalt 
avfall på grund av ruttomplanering.

Det finns även en skyldighet att informera 
och ta in synpunkter på större förändring-
ar i avfallshanteringen som till exempel 
vid införandet av ny avfallsplan.

Innan ett förslag till avfallsplan kan träda 
i kraft ställs den ut för samråd med med-
borgare och andra intressenter som kan 
inkomma med synpunkter.

 3.3.4 Studiebesök
Förutom insamling och hantering av av-
fall har KSRR också i uppgift att informera 
om verksamheten, avfallshantering, åter-
vinning och återbruk. En del i detta arbete 
är studiebesök. 

Att visa KSRR:s verksamhet såväl på 
återvinningscentraler som på avfallsan-
läggning Moskogen och Storskogen, på 
så vis ge möjlighet för diskussion och 
informationsutbyte är ett mycket bra sätt 
att öka kunskapen hos bägge parter.
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 3.3.5 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.

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.  

I kapitel 26 i miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13) finns bestäm-
melser om tillsyn.  

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 be-
tryggande 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 elek-
tronikdemonterare, bildemonterare och 
sorteringsanläggningar. 

En annan del är tillsyn inriktad på bygg- 
och rivningsavfall där bland annat sorte-
ring och omhändertagande kontrolleras. 

Den förvaltning som handlägger miljö- och 
hälsoskyddsfrågorna i medlemskommu-
nerna handlägger klagomål varje år på ned-
skräpning och annan hantering av avfall. 

Det kan handla om allt ifrån skrotbilar i 
naturen till klagomål på lukt från hem-
kompostbehållare. Mycket av denna 
tillsyn är av betydelse för avfallsplanens 
mål, exempelvis mål om förebyggande av 
avfall, minskad miljöbelastning.
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3.5 Avfallslämnarens ansvar
För att säkerställa en väl fungerande 
avfallshantering finns lagstadgade krav på 
avfallslämnare. Kraven framgår av kom-
munens avfallsföreskrifter.

 3.6 Fysisk planering

Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den kommunala planprocessen 
säkerställs att avfallsfrågor beaktas under planering av nya områden 
och vid ny- och ombyggnad av befintlig bebyggelse. Stadsplaneringen 
måste även beakta utvecklingen inom avfallsområdet. 

KSRR behöver ständigt utveckla 
rådgivning till byggherrar, arkitekter och 
fastighetsägare. Bra fysiska förutsättningar 
för platser eller lokaler för kommunalt 
avfall och återvinning kan styra 
beteendet. Om det blir lätt att kasta rätt 
ökar viljan att sortera rätt.

Hantering av avfall medför stora 
transportbehov. Transporter sker 
både av enskilda fastighetsägare 
till återvinningscentraler, 
återvinningsstationer och som 
samordnade transporter av avfall från 
fastigheter med sopbilar. 

Insamling av hushållssopor kräver ett 
vägnät med god framkomlighet för de 
fordon som normalt används, både 
avseende storlek, tyngd och vändradie 
mm. 

I bostadsområden behövs plats för 
utrymmen dit både boende och 
transportfordon lätt och säkert kan nå för 
att lämna och hämta hushållssopor. Det 

är också viktigt att lyfta estetiken när man 
utformar avfallsutrymmen.

Strategierna i översiktsplanen bör sträva 
efter att minska transportbehovet av avfall 
och främja möjligheten för privatpersoner 
att lämna avfall utan att det krävs tillgång 
till egen bil.  

Det ger möjlighet till mer effektiva 
transporter, säker arbetsmiljö och ökad 
återvinning som är tillgänglig, säker och 
där det är lätt för brukarna att göra rätt 
och som samtidigt passar in i miljön. 

I översiktsplaneringen bör därmed 
avfallshanteringens infrastruktur och 
transportbehov säkerställas och det är 
viktigt att detta adresseras i ett tidigt 
skede i planeringen

Eftersom det kommunala ansvaret för 
avfallshantering ligger hos KSRR behöver 
kommunerna ha rutiner för att involvera 
KSRR i den fysiska planeringen I skälig 
omfattning och se  KSRR som en viktig 
remissinstans i bygglovsärenden.
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3.7 Upphandling

KSRR och dess medlemskommuner har genom offentlig upphandling 
stora möjligheter att påverka och att använda den kommunala 
verksamhetens inköp som ett styrmedel för att nå målsättningarna i 
denna avfallsplan. 

De kommunala verksamheterna kan aktivt 
jobba för att minimera uppkomsten av av-
fall, öka återbrukandet, öka återvinningen 
och minska avfallets farlighet genom 
strategiska inköp. 

Upphandling kan användas som ett styr-
medel för att bland annat verka för:

• Att produkter med möjlighet till 
längre livslängd köps in, exempel-
vis produkter som är förberedda 
för uppgraderingar och som är 
lätta att reparera,

• Livscykelkostnad eller livscykel-
analys används vid inköp, för att 
utvärdera varan eller tjänsten,

• Att verka för fler delningstjänster 
inom de kommunala verksamhe-
terna. Finns verkligen ett inköps-
behov, eller går det att dela?

• Inköpet genomförs som hyra el-
ler tjänsteköp, istället för varuköp, 
där det är tillämpligt,

• Att flergångsartiklar används istäl-
let för engångsartiklar, där det är 
möjligt,

• Att minska mängden onödigt 
emballage vid leverans av varor,

• Att samordna varutransporter,

• Att se över möjligheten till att 
renovera och reparera istället för 
att köpa in ny utrustning.
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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 2028. 

Prognosen baseras på avfallsmängderna 
2019, förväntad befolkningsutveckling 
samt en bedömning av hur avfallet kom-
mer att fördelas på fraktioner. 

Denna prognos avser avfall som omfattas 
av kommunalt avfall samt avfall som i 
dagsläget är producentansvarsmaterial.

I en konsekvensbeskrivning är medlems-
kommunernas utveckling en avgörande 
faktor. Som exempel pågår en tydlig ur-
banisering i Sverige, som även avspeglas 
i medlemskomunerna. Kommunernas 
befolkningstillväxt sker i huvudsak i tät-
orterna, med en ökad bostadsförtätning 
som resultat. 

Samtidigt ökar målsättningarna för bo-
stadsnära insamling av producentansvar. 
Sammantaget ställer det krav på en 
genomarbetad avfallsplanering i medlem-
skommunerna. 

Det är viktigt med tydliga strategier och 
aktiviteter för att löpande uppfylla målen 
ur ett miljöekonomiskt perspektiv. Det 
kräver en löpande omvärldsanalys och 
måldialog med medlemskommunerna.

4.1.1 Avfallsmängder
Invånarantal och hushåll beräknas ha en 
fortsatt tillväxt de kommande åren med 
omkring 1 100 personer/år. 

Dock beräknas den totala mängden 
kärl- och säckavfall att minska per hushåll, 
samtidigt som förpackningar och tid-
ningar bedöms att öka något. 

Prognosen baseras på en stabilisering av 
uppkommet avfall tillsammans med en 
bättre utsortering av återvinningsbart ma-
terial, främst förpackningar och tidningar 
efter införandet av bostadsnära insamling. 

Avseende returpapper/tidningar fortsätter 
den nedåtgående trenden och minsk-
ningen beräknas till ca 6 % årligen.   

Av Figur 2 framgår att mängden förpack-
ningar och tidningar ökar, i huvudsak till 
materialåtervinning. 

Mängden grovavfall som inte nyttiggörs 
är idag låg. Avfallsplanen strävar mot att 
flytta upp avfallet till en högre nivå i av-
fallshierarkin, genom till exempel ett ökat 
återbruk. 

Effekterna på mängden grovavfall via 
återvinningscentralerna bedöms att mins-
ka under planperioden, främst genom ett 
ökat återbruk och bättre återvinning. 

Dessa satsningar ger viktiga miljöpeda-
gogiska signaler över tid. Prognos för de 
samlade mängderna grovavfall har inte 
tagits fram i denna avfallsplan. 
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4.1.2 Behandlingsbehov
Behandlingsbehovet genom energiåter-
vinning för brännbart mat- och restavfall 
minskas ytterligare om utsorteringen 
förbättras, inte minst för förpackningar 
och returpapper. 

Om det görs en korrekt sortering av 
kärlavfallet och av grovavfallet på våra 
återvinningscentraler minskar mängderna 
till enenrgiutvinning genom avfallsför-
bränningen avservärt. 

Kvarstår dagens volymer kommer fortsatt 
betydande mängder kvarstå till förbrän-
ning.  

Regeringen har beslutat att från år 2021 ska 
det vara obligatorisk matavfallsinsamling. 

KSRR har sedan 2015 insamling av hus-
hållens matavfall. Den biologiska behand-
lingen genomförs av samarbetspartners. 
Det fortsatta utfallet av matavfall är svår 
att prognostisera, detta då vi strävar efter 
att minska matsvinnet. 

Annat avfall som behandlas biologiskt 
är trädgårdsavfall från fastighetsnära 
insamling och återvinningscentralerna, 
behandling sker genom kompostering 
eller rötning av fallfrukt. 

Figur 2 
Prognos till 2022 för mat- och restavfall och förpackningar och tidningar vid en årlig befolknings-
ökning på 550 invånare samt en årlig ökning av avfallsmängden per hushåll med 2 procent.
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4.2 Miljö

KSRR har som målsättning att all insamling och transporter ska ske 
fossilbränslefritt, vilket minskar utsläppen av koldioxid till atmosfären. 
KSRR sträva att använda grön el för alla sina anläggningar och 
produktion.  

Övriga åtgärder avser information, utred-
ningar och projekt för att på olika sätt för-
bättra dagens avfallshantering. Åtgärderna 
som föreslås berör till exempel återan-
vändning, matsvinn, farligt avfall, elavfall, 
materialåtervinning och nedskräpning. 

Utfallet, eller resultatet, av dessa åtgärder 
är svårt att förutsäga. I Miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB:n) till avfallsplanen 
beskrivs den miljöpåverkan som åtgär-
derna skulle kunna ge upphov till utifrån 
syftet med åtgärderna.

De målområden som på lång sikt kan 
medföra störst betydande miljöpåverkan 
är att minska avfallets mängd och farlig-
het, samt mål för att ta tillvara avfall som 
en resurs. 

När fastighetsnära insamling av produ-
centansvarsmaterial införs kan de positiva 
effekterna bli stora.

Flera informationsåtgärder syftar till att 
förändra beteenden, exempelvis informa-
tion för en ökad källsortering mot återan-
vändning och återvinning. 

Det tar lång tid att förändra beteenden 
där kommunikation är viktigt. Om det sker 
en beteendeförändring hos många kan 
det få stor positiv miljöpåverkan. 

För att öka möjligheterna att sorterar på 
ett korrekt sätt behöver informationen 
stärkas och anpassas till gällande förut-
sättningar. I syftet att lyfta fram miljövin-
ster för t ex materialåtervinning framför 
förbränning med energiutvinning. 

Sammanfattningsvis bedöms den positiva 
påverkan under planperioden fram till 
år 2028 vara måttlig och överstiger den 
negativa påverkan.  

Exempelvis bidrar utsorteringen av mat-
avfall till ett regionalt kretslopp genom 
biogödsel, men även till en minskad 
användning av fossilbränsle. 

Avfallsplanens inriktning bedöms ligga i 
linje med hållbar utveckling och anslu-
ter väl till nationella miljökvalitetsmål. 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) 
redovisas i sin helhet i bilaga 6.
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4.3 Ekonomi

För att uppnå målsättningarna i planen kan det behövas att genomföras 
ett antal åtgärder och investeringar. Alla förändringar påverkar i någon 
utsträckning KSRR:s ekonomi. 

I KSRR:s vision anges att verksamheten 
ska bedrivas effektivt.  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 visionen anges att verksamheten ska 
vara tillgänglig, KSRR ska erbjuda en 
verksamhet med hög servicenivå. En hög 
tillgänglighet med bra service kräver stän-
diga anpassningar av verksamheten. 

Vissa åtgärder inom avfallshanteringen 
kommer att påverka KSRR:s ekonomi, 
exempel på särskilt resurskrävande strate-
gier är;

• Ökad tillgänglighet på återvin-
ningscentralerna tillsammans med 
översyn av öppettider

• Ny återvinningscentral i norra 
Kalmar kommun 

• Ombyggnation av Melltorp och 
Mörbylånga återvinningscentraler 
till så kallade kombi-återvinnings-
centraler för självsrevice och 
bemanning vissa tider

• Ny självserviceåtervinningscentral i 
norra Nybro kommun.

• Information till abonnenterna

Personella resurser
De flesta av åtgärderna i avfallsplanen be-
döms kunna genomföras med befintliga 
personella resurser. Behoven värderas i 

respektive målområde. 

Investeringar

I de beskrivna åtgärderna ligger ett 
investeringsbehov. Exempel på större 
investeringar är bland annat införandet av 
bostadsnära insamling av förpackningar. 

Om det skulle byggas ut kräver det 
sannolikt större investeringar, som till 
exempel sorteringsanläggning. De inves-
teringarna ska finansieras av ansvariga 
producenter. 

Fastighetsägarna har att säkerställa 
uppställningsplatser för bostadsnära 
insamling, som kan kräva investeringar. 
Även åtgärder och förbättringar av åter-
vinningscentralerna 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 kost-
nader för medlemskommuner samt för 
fastighetsägare.
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Renhållningstaxa
I den långsiktiga visionen för KSRR finns 
en kostnadseffektiv verksamhet. Miljön, 
invånare och tillgängligheten för abon-
nenterna är alltid prioriterade områden. 

För att nå målen med ekonomisk rimlig-
het krävs en långsiktig planering av 
verksamheten. A

tt bygga lösningar som är hållbara över 
tid är nödvändigt för att klara kommande 
krav med en rimlig renhållningstaxa.

Det ställer krav på att verksamheten pla-
neras 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 utfor-
mas utifrån samhällets krav och dessa 
förändras i takt med ökad information 
och kunskap. 

Därför måste det fastslås att genomför-
andet av avfallsplanens åtgärdsprogram, 
under förutsättning från ett antal utred-
ningar, 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.

Detta innebär bland annat att det ska vara 
lättare att få information via till exempel 
hemsidan. Öppettider på återvinnings-
centraler 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 avfalls-
hantering. 
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5. Fortsatt planering 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 
uppnå målen i avfallsplanen för avfalls-
hanteringen i medlemskommunerna. 

Avfallsplanen gäller från 2021 och fast-
ställs av respektive medlemskommuns 
fullmäktige.

Avfallsplanen revideras löpande vid be-
hov. Mindre justeringar med hänsyn till ny 
lagstiftning och andra förändrade förhål-
landen kan göras utan något nytt beslut i 
förbundsfullmäktige. 

Uppföljning och uppdatering av relevant 
statistik görs årligen i samband med 
årsbokslut. Uppföljningen av kommun-
specifika ansvarsområden genomförs av 
respektive medlemskommun. 

Vid kommunspecifika revideringar åter-
kopplas dessa till KSRR för uppdatering i 
Avfallsplanen. En mer utförlig målavstäm-
ning görs vid revidering av avfallsplanen. 

Avfallsplanen ska vara ett levande do-
kument genom en kontinuerlig uppfölj-
ningsprocess och vid behov revidering. 

Avfallsplanen utformas på ett sätt som 
förenklar ajourhållning och finns digitalt 
tillgänglig på KSRR:s hemsida. 

För att underlätta allmänhetens delta-
gande i processen har mål och åtgärder 
fått en framskjuten plats i dokumentet, 
medan bakgrundsmaterial och fakta har 
samlats i bilagor. 
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