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Sammanfattning 
Avfall är något som alla kommer i kontakt med, i princip dagligen. Det är viktigt att det finns 

fungerande system för hanteringen av avfall, och att människor förstår systemen och använder 

dem rätt. Rätt hanterat kan avfall bli en resurs och ersätta uttag av resurser som är ändliga. Fel 

hanterat kan avfall kosta mycket pengar och förorsaka både miljöproblem och hälsoeffekter.  

 

Alvesta kommuns första avfallsplan fastställdes 1993. Sedan dess har viktiga förändringar 

skett, inom Sverige och EU men även på kommunal nivå. Med Avfallsplan 2015-2020 drar vi 

upp riktlinjerna för avfallshanteringen i kommunen under de kommande sex åren. En avstäm-

ning av planen ska ske 2017.  

 

Syftet med avfallsplanen är att den ska 

 Medverka till att de nationella och regionala miljömålen inom avfallsområdet uppnås. 

 Tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet. 

 Vara ett viktigt strategiskt styrdokument för kommunen. 

 Informera allmänhet och olika verksamheter om planerade förändringar 

 Ge ansvariga politiker en helhetsbild över avfallshanteringen med möjlighet att på-

verka den.  

 

Denna avfallsplan redovisar inriktningsmål för år 2020 och delmål för avstämningsåret 2017 

inom tre prioriterade målområden:  

 Förebygga och minska avfallsmängderna 

 Minska avfallets farlighet 

 Öka material- och energiutvinningen ur avfallet.  

 

Avfallsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunledningskon-

toret, samhällsplaneringsförvaltningen, Alvesta Renhållning AB och AllboHus Fastighets AB.  

Ledningsgrupp har varit den politiska ledningen och förvaltningsledningen i kommunstyrel-

sen och nämnden för samhällsplanering.  
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1. Inledning 
Varje människa ger varje dag under hela livet upphov till avfall. Hur vi hanterar vårt avfall är 

en viktig fråga. Denna avfallsplan behandlar avfallshanteringen i Alvesta kommun nu och sex 

år framåt i tiden. Planen beskriver hur kommunfullmäktige vill att avfallshanteringen ska se ut 

2020 och hur vi ska arbeta för att nå dit. Uppföljning av planen ska ske 2017.  

 

Denna avfallsplan redovisar mål för fortsatt hantering av avfall, med fokus på att  

1. minska mängden avfall 

2. minska avfallets farlighet 

3. öka material- och energiutvinningen ur avfallet.  

 

I bilaga 1 till Avfallsplanen beskrivs översiktligt kommunen och regionen. Vidare redovisas  

gällande ansvarsfördelning inom avfallsområdet samt nuvarande avfallsmängder och -typer, 

behandlingsformer, avfallsanläggningar m.m.  

 

Kommunens första avfallsplan är från 1993. Sedan dess har stora förändringar skett inom av-

fallshanteringen både lokalt, regionalt och nationellt. Bland annat är det numera förbjudet att 

deponera brännbart och organiskt avfall.  

 

Denna avfallsplan, som tillsammans med de av fullmäktige 2007 (Kf § 74/2007) antagna fö-

reskrifterna för avfallshantering utgör kommunens renhållningsordning, anger inriktningen för 

kommunens renhållningsverksamhet under åren 2015-2020.  

 

1.1 Avfallsplanens syfte och mål 

 
Miljöbalken 15 kap 11 § 
För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hante-
ring av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. I renhållningsordningen skall sådana förut-
sättningar anges som avses i 8 § tredje stycket. Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom 
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avfallsplanens innehåll.  

 

Sedan kravet på kommunal avfallsplanering infördes har mycket förändrats när det gäller 

kommunernas roll. Kommunernas ansvar är i princip begränsat till att gälla hushållsavfall. 

Producentansvaret med flera aktörer har inneburit gränsdragningar som allmänheten ofta ser 

som oklara.   

 

Avfallsplanen utgör ett komplement till de lokala föreskrifterna om hantering av avfall. Till-

sammans utgör de kommunens renhållningsordning. I avfallsplanen redovisas nuläge och för-

hållanden som utgör utgångspunkter för planens mål och strategier samt för inriktningen av 

kommunens avfallsplanering under de närmaste sex åren. Avfallsplanen är inte juridiskt bin-

dande men är ett viktigt strategiskt dokument.  

 

Syftet med den nya avfallsplanen är dels att anpassa den till nu gällande lagstiftning, dels att 

göra den till ett planeringsdokument för kommunens avfallshantering genom att sätta upp 

inriktningsmål fram till år 2020. Avfallsplanens viktigaste uppgift är att viktiga mål formule-
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ras och behandlas politiskt. Planen ska också fungera som en informationsskrift, både internt 

och externt.  

 

1.2 Nuvarande avfallshantering i kommunen 

I bilaga 1 beskrivs Alvesta kommun och dess nuvarande avfallshantering, med uppgifter om 

ansvarsfördelning, avfallsmängder och hur avfallet omhändertas.  

 

Naturvårdsverket tog 1983 initiativ till att landets kommuner genomförde en kartläggning av 

äldre upplagsplatser för industriavfall, hushållsavfall och miljöfarligt avfall. Syftet var att få 

en grund för bedömning av upplagens betydelse ur miljöskyddssynpunkt. Förteckning över 

sådana avfallsupplag i Alvesta kommun finns i bilaga 2.   

 

1.3 Varför behövs en avfallsstrategi?  

I Sverige har vi blivit mycket bättre på att utnyttja materialet och energin som finns i avfallet. 

Vi återvinner hela 99 procent av vårt hushållsavfall som energi eller material, vilket gör oss 

till en av de ledande nationerna inom avfallshantering. Men samtidigt fortsätter avfalls-

mängderna att öka. Det finns bedömningar som visar att avfallsmängderna i Sverige kan 

fördubblas till år 2030 om inget görs för att vända trenden.  

 

Minskade avfallsmängder är något som Sverige och hela Europa strävar efter. Genom ramdi-

rektivet för avfall kräver EU att medlemsländerna ska arbeta med att förebygga uppkomst av 

avfall. Avfallsminimeringsplaner ska tas fram med målsättningen att minska avfallsmängder-

na till 2020. Ett resurseffektivt Europa är ett av EU:s huvudinitiativ för ”smart och uthållig 

tillväxt för alla” inom strategin EU 2020. Att arbeta enligt EU:s så kallade avfallshierarki är 

en väg för att nå ökad resurseffektivitet.  
 

 
 

EU:s avfallshierarki eller avfallstrappa ska gälla som prioriteringsordning för medlemsstater-

nas lagstiftning och politik inom avfallsområdet. Hierarkin innebär att avfall i första hand ska 

minimeras och förebyggas
1
. Det avfall som ändå uppkommer ska i andra hand förberedas för 

återanvändning
2
, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand återvinnas på annat sätt t.ex. 

genom utvinnande av energi. Som sista åtgärd ska avfallet bortskaffas/deponeras.  

                                                 
1
 Med förebyggande av avfall avses åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall.  

2
 Med förberedning för återanvändning avses kontroll, rengöring eller reparation, genom vilka produkter eller 

produktkomponenter som har blivit avfall bereds för att återanvändas igenom utan någon annan förbehandling.   
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1.4 Styrande lagtext, föreskrifter och miljömål 

Avfallshanteringen styrs framför allt av miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (SFS 

2011:927) och förordningar om producentansvar. De kompletteras av flera andra föreskrifter 

om avfallshantering och av nationella och regionala miljömål. På kommunal nivå finns av 

fullmäktige beslutad avfallsplan, lokala föreskrifter om avfallshanteringen och renhållnings-

taxa. Alvesta kommuns renhållningsordning (föreskrifter för avfallshanteringen) antogs av 

fullmäktige i oktober 2007.   

 

EU:s medlemsländer ska enligt direktivet för avfall 
3
 ha nationella avfallsplaner. Den senaste 

avfallsplanen för Sverige, Avfallsplan 2012-2017 – Från avfallshantering till resurshushåll-

ning, har tagits fram av Naturvårdsverket. Gällande lagstiftning inom avfallsområdet, nation-

ella och regionala miljömål, strategier angivna i den nationella avfallsplanen, Naturvårdsver-

kets föreskrifter och allmänna råd om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) samt 

kommunens egna förutsättningar och mål har varit styrande i arbetet med att ta fram en ny 

avfallsplan för Alvesta kommun.  

 

1.5 Ansvarsfördelning 

Idag svarar kommunerna för hushållsavfallet, producenterna ansvarar för sina respektive pro-

duktgrupper, och verksamhetsutövare ansvarar själva för omhändertagandet av det avfall som 

inte är hushållsavfall. Ansvarsfördelningen är närmare beskriven i Bilaga 1. 

 

Kommunens uppgifter på avfallsområdet regleras genom miljöbalken och föreskrifter medde-

lade med stöd av balken. Kommunens renhållningsskyldighet innebär att samla in, borttrans-

portera och återvinna eller bortskaffa hushållsavfallet i kommunen, inklusive farligt avfall och 

så kallat grovavfall.  

 

Kommunen är både beslutsfattare, utförare och tillsynsmyndighet. Kommunstyrelsen är verk-

samhetsansvarig för kommunens avfallshantering. Varje kommun ska ha en renhållningsord-

ning med föreskrifter om sin avfallshantering i kommunen och ansvarar också för att upprätta 

en avfallsplan som ska omfatta allt slags avfall inom kommunen. Nämnden för myndighetsut-

övning svarar för tillsyn över avfallshanteringen. Insamlandet och omhändertagandet av hus-

hållsavfallet i Alvesta kommun utförs av det helägda kommunala bolaget Alvesta Renhållning 

AB (ARAB).  

 

Det s.k. producentansvaret innebär att producenterna ska ombesörja att det finns ett lämpligt 

insamlingssystem för förpackningar, returpapper m.m. som är hänförliga till producenterna. 

Producenterna ska också se till att det insamlade avfallet transporteras bort och materialåter-

vinns eller tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Hushåll och andra förbrukare sva-

rar för att förpackningar och returpapper från hushållsavfall och annat avfall sorteras ut och 

lämnas i det system som producenterna tillhandahåller.  

 

                                                 
3
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande 

av vissa direktiv. Avfallsdirektivet är ett s.k. ramdirektiv, vilket innebär att det är möjligt att anta specialdirektiv 

på området.  
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Verksamhetsutövare (företag, industrier och andra verksamheter) ansvarar själva för att se till 

att det avfall som uppkommer inom verksamheter, undantaget hushållsavfall och i viss mån 

avfall som är belagt med producentansvar, hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 

sätt. Kommunen samlar in och omhändertar avfall från personalmatsalar och restauranger. 

Verksamhetsavfall som omfattas av producentansvaret insamlas och omhändertas av avfalls-

entreprenörer som verksamheterna själva anlitar, ofta i samordning med övriga avfallsslag 

som uppkommer i verksamheten. 

 

1.6 Statlig utredning om ansvarsfördelning 

I slutet av augusti 2012 överlämnade Avfallsutredningen sitt betänkande Mot ett hållbart 

samhälle – resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56). Utredningen har gjort en allmän 

översyn av avfallsområdet med fokus på utformning och ansvar för insamling och omhänder-

tagande av hushållens avfall men även på ansvaret för verksamheters avfall.  

 

Utredningen föreslår att ansvaret för att samla in förpackningar och tidningar från hushållen 

flyttas från producenterna till kommunen. Producenternas ansvar för själva återvinningen 

kvarstår. Syftet är att ansvarsfördelningen ska bli mer logisk och lättare att förstå för hushål-

len och kommuninvånarna.  

 

Utredningen föreslår införandet av ett krav på kommunen att tillhandahålla medborgarna ett 

insamlingssystem för matavfall (om det inte kan anses orimligt utifrån ett samhällsekonomiskt 

eller insamlingstekniskt perspektiv).   

 

Kommunen föreslås få det övergripande ansvaret för en sammanhållen information till all-

mänheten och för rapportering av statistikuppgifter om insamlingen.  

 

Utredningen föreslår också att definitionen av hushållsavfall begränsas till att enbart omfatta 

avfall från bostäder, vilket innebär att verksamhetsutövare får ansvar för hantering av allt sitt 

avfall.  

 

Avfallsutredningen föreslår vidare att avfallshierarkin görs tydligare i miljöbalken. Kommu-

nerna ska informera sina medborgare om hur de kan förebygga uppkomsten av avfall och att 

kommunen i första hand ska arbeta förebyggande genom samarbete med andra aktörer till 

vilka medborgaren kan skänka sådana produkter som annars skulle ha blivit till avfall.  

 

Utredningen lämnades hösten 2012 ut på remiss. Regeringen har ännu inte lagt någon propo-

sition i ärendet.    

 

 

2. Nationella och regionala mål 

2.1 Nationella miljökvalitetsmål 

Riksdagen har i det s.k. generationsmålet beslutat att det övergripande målet för miljöpoliti-

ken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige 

är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
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Till grund för allt miljöarbete ligger de 16 miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen. De-

ras uppgift är att beskriva den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kultur-

resurser som är ekologiskt hållbart på lång sikt. De 16 målen är följande (inom parentes anges 

vilken myndighet som ansvarar för resp. mål):  

 

1) Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket) 

2) Frisk luft (Naturvårdsverket) 

3) Bara naturlig försurning (Naturvårdsverket) 

4) Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen) 

5) Skyddande ozonskikt (Naturvårdsverket) 

6) Säker strålmiljö (Strålsäkerhetsmyndigheten) 

7) Ingen övergödning (Havs- och vattenmyndigheten) 

8) Levande sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten) 

9) Grundvatten av god kvalitet (Sveriges geologiska undersökning)  

10) Hav i balans samt levande kust och skärgård (Havs- och vattenmyndigheten) 

11) Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket) 

12) Levande skogar (Skogsstyrelsen)  

13) Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverket) 

14) Storslagen fjällmiljö (Naturvårdsverket) 

15) God bebyggd miljö (Boverket)  

16) Ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket)  

2.1.1 Precisering av miljökvalitetsmål. Etappmål  

Miljökvalitetsmålen har använts som riktmärken för det svenska miljöarbetet sedan 1999. 

Sedan juli 2010 har den parlamentariskt tillsatta Miljömålsberedningen arbetat med att ta fram 

förslag om hur Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmål kan nås.  

 

Avfallsfrågan är en del av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som har följande lydelse:  

 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 

sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.  

 

Den 31 mars 2011 avlämnades en utredning om etappmål i miljömålssystemet (SOU 

2011:34). I utredningen görs följande bedömning av avfallshanteringen i Sverige:  

 

”För att nå generationsmålet och flera av miljökvalitetsmålen behöver vi minska mängden 

avfall. Resurserna i avfallet behöver tas tillvara, och risken för spridning av farliga ämnen i 

avfall minimeras. Det svenska arbetet inom avfallsområdet är framgångsrikt. Detta arbete 

bör fortsätta med utgångspunkt i EU:s nya avfallsdirektiv och utifrån det arbete som redan 

pågår i Sverige på nationell och kommunal nivå.”  

Den 26 april 2012 tog regeringen beslut om en första uppsättning etappmål och uppdaterade 

preciseringar till de nationella miljökvalitetsmålen. Inom fyra prioriterade områden - luftför-

oreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald - fastställdes sammanlagt 13 nya 

etappmål. Regeringsbeslutet innehåller bl.a. en precisering av avfallshanteringen i miljökvali-

tetsmålet God bebyggd miljö:  
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- Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och 

att avfallet förebyggs, samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i 

så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö 

minimeras.  

Bland de 13 etappmål som regeringen fastställde finns 2 etappmål för ökad resurshushållning:     

 

- Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vid-

tas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av 

matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas 

biologiskt så att växtnäring tas till vara, där minst 40 procent behandlas så att även 

energi tas tillvara senast 2018.     

    

- Etappmålet om ökad resurshushållning i byggsektorn innebär att insatser ska vidtas så 

att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnytt-

jande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast 2020.  

 

Förutom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö påverkar avfallshanteringen även andra mil-

jökvalitetsmål. Av betydelse för avfallssektorn är även målen Begränsad klimatpåverkan och 

Giftfri miljö.  

 

2.2 Nationella avfallsplanen  

I maj 2012 fastställdes Naturvårdsverkets förslag till ny nationell avfallsplan ”Från avfalls-

hantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017”. Avfallsplanen anger ett 

antal prioriterade områden där insatser behövs. Avfallsströmmarnas miljöpåverkan liksom 

möjligheter till förbättringar har varit vägledande för urvalet. Beskrivning av mål och vilka 

åtgärder som kan vidtas av olika aktörer ges inom följande prioriterade områden:  

 

o Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn 

o Hushållsavfall 

o Resurshushållning i livsmedelskedjan 

o Avfallsbehandling 

o Illegal export av avfall till andra länder 

 

För de prioriterade områdena Hushållsavfall och Resurshushållning i livsmedelskedjan fram-

hålls ett antal ”underområden” som särskilt viktiga:  

 

 

Hushållsavfall Resurshushållning i livsmedelskedjan 

- Återanvändning 

- Textilier 

- Materialåtervinning och insamling 

- Elavfall och batterier 

- Nedskräpning 

 

- Minskat matavfall 

- Återvinning av växtnäring och energi 

från matavfall 

- Återvinning av näring ur avlopp 

I en bilaga till nationella avfallsplanen finns en samlad redovisning av vad kommuner och 

övriga aktörer inom avfallsområdet kan göra för att de nationella målen ska uppnås.  
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2.3 Regionala mål 

Länsstyrelsen har som regional myndighet en övergripande och samordnande roll i miljö-

målsarbetet. Länsstyrelsen ansvarar för att regionalt anpassa, precisera och konkretisera mil-

jökvalitetsmålen, tillsammans med kommunerna och olika samhällssektorer som också har ett 

miljöansvar.  

 

Länsstyrelsen inledde 2010 en revidering av Kronobergs läns miljömål. Efter att förslag till 

nya regionala miljömål varit på remiss 2012 har länsstyrelsen fastställt Regionala miljömål 

för perioden 2013-2020. För Kronobergs län finns nu 45 regionala mål som kompletterar de 

nationella besluten. För avfallsområdet finns inget regionalt mål utöver de nationella precise-

ringarna och etappmålen.   

 

3. Målprogram för Alvesta kommun 

3.1 Mål  

I detta avsnitt redovisas målen för Alvesta kommuns avfallshantering fram till år 2020. Mål-

programmet består av övergripande inriktningsmål 2020, som anger vad som eftersträvas, 

och delmål 2017 som anger ambitionsnivån fram till avstämningsåret 2017.  

 

Bostäver inom parentes anger vem som ansvarar för att resultatmålet uppnås:  

Alvesta Renhållnings AB (ARAB)  

Nämnden för myndighetsutövning (NMY) 

Nämnden för samhällsplanering (NFS) 

Kommunstyrelsen (KS)   

Utbildningsnämnden (UN) 

Omsorgsnämnden (ON) 

Målområde 1 Förebygga avfall och minska avfallsmängden 

 

Varför är detta viktigt?  
Avfall är en miljöbelastning. Det effektivaste sättet att minska resursförbrukning och miljöpå-
verkan är att förebygga avfall. Vår livsstil gör att vi får mer och mer sopor per person och år. Vi 
behöver förändra både produktions- och konsumtionsmönster. Avfallsmängderna kan minskas 
genom att förhindra avfallets uppkomst och genom att öka återanvändningen. Information och 
rådgivning är viktiga delar i detta arbete.  
 

 

Inriktningsmål 2020  

Hushåll och verksamheter bidrar till att förebygga avfall och minska avfallsmängderna genom 

att konsumera medvetet och hushålla med resurser. 
4
  

 

 

 

Delmål 2017 

1.1 Kommunen ska verka för och stimulera ökad resurshushållning hos hushåll och verk 

                                                 
4
 Med avfallsmängder menas avfall inklusive det som lämnas till återvinning.  
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samheter, med särskilt fokus på ökad medvetenhet om och förståelse för matsvinnets 

effekter på miljön och ekonomin. (KS, ARAB) 

 

1.2 Mängden (kg per invånare) säck- och kärlavfall från hushållen ska ha minskat med  

5 procent, jämfört med år 2014. (KS, ARAB) 

 

1.3 Mängden (vägd mängd) matavfall ska minska i all kommunal kostverksamhet.  I skol-

köken ska  mängden matavfall ha minskat med 30 procent, jämfört med år 2012. (UN, 

ON) 

 

1.4 I samband med kontroll av livsmedelshantering ska information lämnas om behovet av 

åtgärder för att minska livsmedelssvinnet samt förslag på hur dessa kan se ut. (NMY) 

 

1.5 I rimligaste mån inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling) prioritera 

varor/tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. (KS) 

 

 

Målområde 2 Säker hantering av farligt avfall  

 

Varför är detta viktigt?  
Idag vet många inte vad som är farligt avfall, och dagens insamlingssystem upplevs inte alltid 
som tillräckligt enkelt. När farligt avfall kastas i hushållsavfallet sprids gifter i onödan till vår 
miljö. Det ska vara lätt för konsumenterna att sortera rätt. Uppkomsten av farligt avfall ska 
förebyggas genom dialog med producenter för att undvika att farliga ämnen byggs in i varor 
och produkter.  

 

Inriktningsmål 2020:  

Hushåll och verksamheter hanterar sitt farliga avfall på rätt sätt. Farligt avfall ska inte finnas 

blandat med annat avfall.  

 

Delmål 2017 

2.1 Hushållens och verksamheternas kunskap om vad som är farligt avfall och var det  

      kan lämnas ska ha ökat.  (KS, ARAB) 

 

2.2 Andelen farligt avfall i hushållsavfall (inkl. grovsopor) ska ha minskat ytterligare, 

jämfört med 2012. (KS, ARAB) 

Målområde 3 Ökad återvinningsgrad. Ta till vara avfallet som resurs 

 

Varför är detta viktigt?  
Det finns en betydande potential att minska miljöpåverkan genom att utnyttja resurserna i hus-
hållsavfallet. Genomförda undersökningar visar att cirka 60 procent av det som läggs i hushålls-
soporna skulle kunna sorteras ut och materialåtervinnas. Näringen i matavfall skulle kunna an-
vändas som biogas eller gödningsmedel. Materialet i förpackningar och i tidningar kan återan-
vändas. För att återvinningen ska fungera optimalt krävs en väl fungerande sortering av avfallet.  
En viktig strategi är att göra det enkelt för medborgarna i kommunen att sortera sitt avfall och 
på så sätt få fler att sortera.  
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Inriktningsmål 2020:  

Hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall rätt, så att det kan återvinnas på bästa sätt för en 

hållbar utveckling.   

 

Delmål 2017 

3.1 Kommunens samhällsplanering ska beakta utrymme för och lämplig placering av  

      återvinningsstationer och andra anläggningar för avfallshantering (till exempel kom- 

      postering). (NFS)       

 

3.2 Återvinningsstationerna i kommunen ska vara tilltalande, städade, trygga och funk-

tionella, både för användare och för dem som sköter stationerna.  (NFS, NMY) 

 

3.3 Hushållens kunskap om varför, vad och hur de ska sortera ska ha ökat. (KS, ARAB)  

 

3.4 Andelen matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som behandlas så att 

växtnäring och energi tas till vara ska ha ökat. Senast under 2017 ska kommunen på-

börja arbetet med att sortera ut matavfall från hushåll, restauranger m fl (KS, ARAB) 

 

3.5 Alla kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) ska sortera ut farligt avfall, 

returpapper, förpackningar av papper, metall, plast och glas. (KS)  

 

3.6 Alla boende i kommunen ska ha närhet till insamling av returpapper och förpackning-

ar av papper, metall, plast och glas. (KS, ARAB) 

 

3.7 Andel av samtliga avfallsfraktioner som insamlas för återvinning ska ha ökat jämfört 

med år 2012.  (KS, ARAB) 

 

3.8 Medborgarnas betygsindex för tillgänglighet till kommunens återvinningscentraler ska 

minst bibehållas. 
5
 

 

3.9 Andelen slam från kommunala avloppsreningsverk som tas om hand så att fosforföre-

ningarna kan utnyttjas som växtnäring ska bibehållas, var 100%  år 2012. 
6
(NFS). Ut-

nyttjandet av avloppsslammet får inte leda till skada för människor, djur eller natur. 

 

3.10 Kommunen ska i sin information om avfallshantering till hushåll och verksamheter 

        upplysa om miljövinster med återanvändning samt underlätta och stimulera hushåll 

        och verksamheter så att en ökad återanvändning uppnås.   (KS, ARAB)  

 

3.11 Kommunen ska arbeta för att minska transporter för hushåll och verksamheter i  

samband med återvinning (KS; ARAB). 

 

 

                                                 
5
 I 2011 års Medborgarundersökning fick frågan om tillgängligheten till återvinningscentraler betygsindex 7,8 

(av 10,0 möjliga).  
6
 Ett av delmålen för det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är att senast år 2015 ska minst 60 

procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åker-

mark.  
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3.2 Medverkar kommunens mål till uppfyllandet av nationella och 
regionala mål?  

 

Tabellen nedan visar sambanden mellan de lokala målen och de nationella och regionala må-

len.  

 
Inriktningsmål Begränsad 

klimatpåverkan 

Frisk luft Giftfri miljö God bebyggd 

miljö 

Skyddande 

ozonskikt 

Hushåll och verk-

samheter bidrar 

till att 

minska/förebygga 

avfallsmängderna 

genom att kon-

sumera medvetet 

och hushålla med 

resurser.  

 

Medverkar   Medverkar  

Hushåll och verk-

samheter hanterar 

sitt farliga avfall 

på rätt sätt. Far-

ligt avfall ska inte 

finnas blandat 

med annat avfall.  

 

  Medverkar Medverkar Medverkar 

Hushåll och verk-

samheter sorterar 

sitt avfall rätt, så 

att det kan åter-

vinnas på bästa 

sätt för en hållbar 

utveckling.   

 

Medverkar Medverkar  Medverkar  

 

 

4. Miljöbedömning, samråd och utställning  
Planen ska innehålla en beskrivning av den miljöbedömning av planförslaget som krävs enligt 

6 kap. 11-18 §§ miljöbalken. 

Avfallsplanen ska också innehålla en redovisning av kommunens samråd om och utställning 

av planförslaget.  

 

4.1 Avfallsplanens inverkan på miljön  

När det upprättas en plan eller program, vars genomförande kan antas ha betydande miljöpå-

verkan, ska en miljöbedömning göras enligt miljöbalken. Syftet med en miljöbedömning av 

en avfallsplan är att integrera aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbe-

dömningen ska identifiera, beskriva och bedöma den miljöpåverkan som planens genomfö-

rande kan medföra.  

 

En miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanen har upprättats och bifogas planen, bilaga 4.  
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4.2 Samråd 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2013-12-19—2014-02-21. Under denna tid har 

förslaget varit tillgängligt i kommunhuset, Alvesta, på filialbiblioteken i Moheda, Vislanda, 

Grimslöv, Lönashult och på huvudbiblioteket i Alvesta samt på kommunen webbplats, 

www.alvesta.se. 

Planförslaget har också sänts digitalt för möjlighet till synpunkter från ett närmare 40-tal in-

tressenter: myndigheter, företag, föreningar m fl. 

 

Den 28 januari 2014 hölls ett utannonserat särskilt samrådsmöte på kvällstid, men endast en 

person visade intresse och fick en redovisning och diskussion med arbetsgruppen om avfalls-

planen. 

 

Av bilaga 5 framgår samrådsredogörelse som kortfattat redovisar de synpunkter som har 

kommit in under samrådstiden. Synpunkterna kommenteras och de eventuella förändringar 

som de medför av förslaget till avfallsplan redovisas. 

 

4.3 Granskning av planförslaget    

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015-03-03—2015-04-15. Under 

denna tid har förslaget varit tillgängligt i kommunhuset, Alvesta, på filialbiblioteken i 

Moheda, Vislanda, Grimslöv, Lönashult och på huvudbiblioteket i Alvesta samt på kommu-

nen webbplats, www.alvesta.se. 

Planförslaget har också sänts digitalt för möjlighet till synpunkter från ett närmare 40-tal in-

tressenter: myndigheter, företag, föreningar m fl. 

 

Av bilaga 6 framgår redogörelse från granskning som kortfattat redovisar de synpunkter som 

har kommit in under samrådstiden. Synpunkterna kommenteras och de eventuella förändring-

ar som de medför av förslaget till avfallsplan redovisas. 

5. Uppföljning och revidering 
En mer omfattande uppföljning och avstämning av resultatmålen ska genomföras 2017. Upp-

följningen ska ligga till grund för beslut om en ändring av inriktningsmål och delmål behöver 

göras eller om de kan behållas till planperiodens slut. Bedömningen blir också beroende av 

vilka nationella och regionala mål som gäller vid uppföljningen.  

 

http://www.alvesta.se/
http://www.alvesta.se/
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Nulägesbeskrivning av Alvesta kommun och dess avfallshantering 
 
Geografi och befolkning 
Alvesta kommun har ett strategiskt läge mitt i Sydsverige. Ett av kommunens viktigaste sär-
drag är det goda kommunikationsläget. Väg- och järnvägsnätet samt närliggande flygplats ger 
möjlighet att bo i Alvesta och arbeta inom en utvidgad arbetsmarknadsregion samt ger goda 
transportalternativ för företag och verksamheter.  
 
Nuvarande Alvesta kommun bildades 1971 genom 
sammanslagning av fem mindre kommuner. Kommu-
nen är cirka 8 mil lång i nord-sydlig riktning men 
endast drygt 2 mil bred. Den är ungefär lika glest be-
folkad som genomsnittet för riket men har en mera 
spridd bebyggelse. Alvesta är huvudort med 8 300 
invånare. Tätorterna Moheda och Vislanda har cirka  
1 700 invånare vardera. Övriga tätorter är relativt 
små.  
 
Vid kommunsammanslagningen 1971 hade kommu-
nen 18 350 invånare. Fram till 1990-talets mitt ökade 
befolkningen successivt och låg som mest på 20 000 
invånare. Tillväxten bröts under 1990-talet och be-
folkningen minskade successivt. Men de senaste åren 
har en viss ökning skett, och befolkningen uppgår nu 
till drygt 19 000 invånare.  
 
I jämförelse med riket har Alvesta kommun en högre andel barn och ungdomar i de högre 
skolåldrarna men även i den lägsta åldersgruppen (0-6 år). I åldersgruppen 20-40 år ligger 
befolkningsandelen under riksgenomsnittet. Många ungdomar flyttar efter avslutade grund-
studier till annan kommun eller utlandet för högre studier eller arbete, och denna avtappning 
av befolkningen kompenseras inte i tillräckligt hög grad av en in- och/eller återflyttning till 
kommunen. Höga andelar i befolkningen återfinns i åldersgruppen 50-64 år. Denna grupp 
närmar sig pensionsåldern och kommer under 2000-talets andra och tredje decennier att öka 
antalet äldre kommuninvånare. 
 
Hushållsfördelningen i kommunen är cirka 6020 hushåll i en- och tvåfamiljshus, cirka 2600 
hushåll i flerbostadshus och cirka 760 i fritidshus.   
 
Fritidsbebyggelsen i kommunen består dels av hus som byggts som fritidshus, dels av hus 
som tidigare varit permanentbostäder. Områden för ren fritidsbebyggelse finns framför allt 
vid kommunens sjöar, t.ex. vid Sjöatorpasjön, Salen och Åsnen.  
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Näringsliv och arbetsmarknad 
Alvesta kommun tillhör Växjö arbetsmarknadsregion som är länets största och omfattar 
Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner. Antalet arbetsresor är omfat-
tande. Arbetspendling sker i alla geografiska riktningar med tonvikt på pendling mellan Al-
vesta och Växjö. Cirka 2 700 personer arbetspendlar varje dag från Alvesta kommun till 
Växjö kommun och cirka 1 650 pendlar i motsatt riktning. Satsningar på en utökad regional 
tågtrafik bidrar till att den tillgängliga arbetsmarknaden för kommuninvånarna vidgas.   
 
I Alvesta kommun finns cirka 2 790 företag, varav den helt dominerande delen är en- eller 
fåmansföretag med upp till fyra anställda. De största näringsgrenarna är tillverkningsindustri 
samt handel, transport och kommunikation, jord- och skogsbruk. Offentlig förvaltning är 
också en viktig arbetsgivare. Turismen är en växande näringsgren, med särskild inriktning på 
Åsnenområdet. De största privata företagen är Gnutti Powertrain i Alvesta med cirka 350 an-
ställda och Postterminalen i Alvesta med cirka 250 anställda. Bland de större företagen kan 
också nämnas Maskinarbeten i Alvesta, A-Betong i Vislanda och Wica Cold i Vislanda.    
 
 
Nuvarande ansvarsfördelning för avfallshantering  
Idag svarar kommunerna för hushållsavfallet, producenterna ansvarar för sina respektive pro-
duktgrupper, och verksamhetsutövare ansvarar själva för omhändertagandet av det avfall som 
inte är hushållsavfall.  
 
Kommunens renhållningsskyldighet 
Enligt miljöbalken 15 kap. 8 § ansvarar kommunen för insamling och omhändertagande av 
allt hushållsavfall1 med undantag av avfall under producentansvaret (se nedan). Kommunens 
renhållningsskyldighet innebär att kommunen måste, om invånaren begär det, hämta det hus-
hållsavfall som invånaren vill bli av med. Kommunens avgift för att samla in, borttranspor-
tera, återvinna eller bortskaffa hushållsavfallet, inklusive farligt avfall och så kallat grovav-
fall, får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad av-
fallshantering främjas. Om avfall transporteras genom kommunens försorg får inte någon an-
nan än kommunen eller den som kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transpor-
ten.  
 
Det kommunala ren-
hållningsansvaret om-
fattar allt farligt avfall 
som ingår i hushållsav-
fallet, dvs. avfall som 
har en eller flera farliga 
egenskaper. T.ex. färg-
rester, lösningsmedel, 
lim, kvicksilvertermo-
metrar, batterier, elekt-
riska apparater. Insam-

                                                 
1 Hushållsavfall = avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, t.ex. 
restaurangavfall och avfall från personalmatsalar.   
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ling av hushållens utsorterade farliga avfall sker genom t.ex. fastighetsnära insamling eller på 
kommunens återvinningscentraler.  
 
Hushållens större avfall som inte kan hanteras i den vanliga sophämtningen (s.k. grovavfall) 
tas emot på kommunens återvinningscentraler. T.ex. kasserade möbler, trädgårdsavfall, me-
tallskrot.  
 
Kommunens uppgifter på avfallsområdet regleras genom miljöbalken och föreskrifter medde-
lade med stöd av balken. Kommunen är både beslutsfattare, utförare och tillsynsmyndighet.  
Som beslutsfattare har kommunen både möjlighet och skyldighet att meddela föreskrifter om 
avfallshanteringen. Varje kommun ska ha en renhållningsordning med dels föreskrifter om sin 
avfallshantering, dels en strategisk avfallsplan som ska omfatta allt slags avfall inom kommu-
nen. Enligt miljöbalken 15 kap. 11 § ”skall avfallsplanen innehålla uppgifter om avfall inom 
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet”. Detta 
gäller inte enbart hushållsavfall utan även avfall från verksamheter.   
 
Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för kommunens avfallshantering. Nämnden för 
myndighetsutövning svarar för tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap. Miljöbalken. 
Insamlandet och omhändertagandet av hushållsavfallet utförs av det helägda kommunala bo-
laget Alvesta Renhållning AB (ARAB). Tömningsintervallet är för enbostadshus normalt var 
fjortonde dag och för flerbostadshus normalt en gång per vecka. Från fritidshus sker ordinarie 
hämtning var fjortonde dag under perioden maj till september, och under övriga månader efter 
överenskommelse.  
 
Producentansvaret 
Den som tillverkar en produkt är skyldig att insamla, bortforsla, materialåtervinna och/eller 
energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. En producent är den som yrkes-
mässigt tillverkar, importerar, fyller och/eller säljer en vara. För att producentansvaret ska 
fungera måste hushållen och andra förbrukare eller konsumenter sortera ut förpackningar, 
returpapper m.m. från hushållsavfall och annat avfall, och lämna det utsorterade avfallet till 
de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.  
 
Syftet med produ-
centansvaret är att 
stimulera framta-
gandet av produk-
ter som är mer 
resurssnåla, lättare 
att återvinna och 
inte innehåller far-
liga ämnen.  
 
Producentansvaret har lösts praktiskt genom att producenter har gått samman och bildat bolag 
fördelat på olika materialslag. Idag gäller producentansvar för följande avfallsslag (inom pa-
rentes det materialbolag som sköter producenternas ansvar i Alvesta kommun):  
 

 förpackningar (Returwell, Plastkretsen, Metallkretsen, Svensk Glasåtervinning, Svensk Kartongåter-
vinning) 

 returpapper (Pressretur)  
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 bilar (Bil Producentansvar Sverige AB) 
 däck (Svensk Däckåtervinning) 
 elektriska och elektroniska produkter (El-Kretsen) 
 glödlampor och vissa belysningsarmaturer (El-Kretsen) 
 batterier (El-Kretsen)  

 
För att leva upp till producentansvaret har producenterna bildat gemensamma bolag som ad-
ministrerar verksamheten, t.ex. El-Kretsen, FTI (förpacknings- och tidningsinsamling).  
 
Det finns också frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lant-
bruksplast. Överblivna mediciner ska inlämnas på apotek. Idag finns inget producentansvar 
för kläder och textilier, trots att miljövinsten vid återanvändning och återvinning är hög. Ett 
antal företag och organisationer utövar ett frivilligt producentansvar för kläder genom att 
främja återanvändning.  
 
Verksamhetsutövare 
Verksamhetsutövare (företag, industrier och andra verksamheter) ansvarar själva för att se till 
att det avfall som uppkommer inom verksamheten, undantaget hushållsavfall och i viss mån 
avfall som är belagt med producentansvar, hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt. Ansvaret för insamling och omhändertagande av verksamhetsavfallet delas således mel-
lan verksamhetsutövare, kommun och producenter.  Kommunen samlar in och omhändertar 
avfall från t.ex. personalmatsalar och restauranger. Avfall som omfattas av producentansvaret 
insamlas och omhändertas av avfallsentreprenörer som verksamheten själv anlitar, ofta i sam-
ordning med övriga avfallsslag som uppkommer i verksamheten. Det farliga avfallet som 
uppkommer ska sorteras ut från övrigt avfall. Generellt ska verksamheter/företag ha kunskap 
om avfallet och dess effekter på miljön samt hålla sig uppdaterade om förändringar i lagstift-
ningen.  
 
Hushållen  
Alla hushåll är skyldiga att sortera det avfall som uppkommer i hushållet. Sorteringen ska ske 
enligt reglerna i de kommunala föreskrifterna om avfallshantering. I Alvesta kommun ska 
varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från hushållsavfallet sortera ut det avfall 
som omfattas av producentansvaret (förpackningar och returpapper), grovavfall, farligt avfall 
samt avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter. Det utsorterade avfallet ska 
lämnas i kommunens eller producenternas insamlingssystem.  
 
 
 
 
Anläggningar  
 
Återvinningscentraler och återvinningsstationer 
En återvinningscentral (ÅC) är en bemannad central där hushåll kan lämna förpackningar, 
farligt avfall, el- och elektronikavfall, brännbart avfall, deponiavfall samt olika typer av åter-
vinningsmaterial såsom skrot, trä, trädgårdsavfall m.m. Avfallslämnaren sorterar själv och 
lägger avfallet i olika behållare. Företag kan lämna grovavfall och återvinningsmaterial mot 
avgift. Kärl- och säckavfall får inte lämnas på en återvinningscentral. Särskilda öppettider 
gäller.  
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Alvesta kommun har fyra bemannade återvinningscentraler som alla sköts i egen regi:  
 
 
Plats SNI-

kod 
Typer av avfall Behandlingsmetoder Tillåten mängd 

ton/år 
Aringsåsdeponin,  
Alvesta 

38320 Hushållens grovavfall 
och farliga avfall 

Mellanlagring. Komposte-
ring av trädgårdsavfall 

Mindre än 10 000  

Östanåkra industri-
område i Moheda 

38320 Hushållens grovavfall 
och farliga avfall 

Mellanlagring Mindre än 10 000 

Olvägen, Vislanda 38320 Hushållens grovavfall 
och farliga avfall 

Mellanlagring Mindre än 10 000 

Föreningslokalen, 
Grimslöv 

38320 Hushållens grovavfall 
och farliga avfall 

Mellanlagring Mindre än 10 000 

 
En återvinningsstation (ÅVS) är en obemannad, mindre anläggning för mottagning av förpackningar 
och returpapper. Avfallet sorteras i olika behållare av den som lämnar det. I kommunen finns fjorton 
obemannade återvinningsstationer, som ägs och drivs av Förpacknings- och Tidningsinsam-
lingen AB (FTI). På återvinningsstationerna lämnas tidningar, pappersförpackningar, färgade 
och ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar, hårda och mjuka plastförpackningar, 
små batterier. På några stationer finns även insamlingsbehållare för kläder.   
 
Plats SNI-kod 
 Alvesta, Odlingsvägen 38320 
Alvesta, ICA-rätt 38320 
Alvesta, Willys  38320 
Alvesta, Aringsåsvägen 38320 
Alvesta, Blädingevägen 38320 
Grimslöv, Stationsgatan 38320 
Hjortsberga, Stationsplan 38320 
Lönashult, vägkorsningen Lönashultsvägen - Boklövsvägen 38320 
Moheda, Västra Järnvägsgatan 38320 
Moheda, Banérsgatan 38320 
Torne, Tvetarydskrysset 38320 
Torpsbruk, Björkerydsvägen 38320 
Vislanda, Husebyvägen 38320 
Vislanda, Dackehallen* 38320 
*) fram till våren/sommaren 2015. Ny plats i Vislanda på gång från hösten 2015 
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Avfallsmängder från hushållen i Alvesta kommun 
 
 

 
 
 
Diagrammet visar att det under åren 2000-2007 var en successiv ökning av det ”vanliga” hus-
hållsavfallet, dvs. det avfall som kastas i sopsäckar/-kärl som hämtas av ARAB. Från år 2007 
och framåt har avfallsmängden legat mellan 4210 – 4370 ton per år. Hushållens grovavfall 
ökade successivt under åren 2000 – 2007 och har därefter pendlat mellan cirka 1190 – 1340 
ton per år.  
 
I nedanstående tabell redovisas sammanställning av de totala avfallsmängderna från hushållen 
år 2012 (inom parentes motsvarande mängduppgift år 2011) i Alvesta kommun och hur avfal-
let hanterats.  
 
2012 uppgifter i ton  Material‐

återvinning 
Biologisk‐  
behandling 

Förbränning  Deponering  Annan be‐
handling 

Hushållsavfall (inom 
kommunansvaret)  

 

Kärl och säckavfall  4274 (4337)  

Grovavfall  847(956) 330(387) 

Matavfall  60 (55)  

Latrinavfall  8,5(8,5)  

Slam   3203(3937)  

Farligt avfall    52,8(62,8)
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Småbatterier  6,1(9,1)  

Skrot  490(588)  

Trä  2800(2800)  

Gips  43(63,4)  

Trädgårdsavfall  1932(1932)  

Avfall inom producent‐
ansvaret 

 

Tidningspapper  691(774)  

Wellpapp och kartong‐
papper 

614(675)  

Plastförpackningar  184(187)  

Träförpackningar  uppg. saknas  

Metallförpackningar  66 (47)  

Glasförpackningar  252(256)  

Däck  uppg. saknas  

Blybatterier >3 ton  16(17)  

Bilar  uppg. saknas  

Elektriska och elektro‐
niska produkter 

  283(335,1)

 
De vanliga hushållssoporna (kärl- och säckavfall) ska i princip omfatta det avfall som blir 
över efter att hushållen sorterat ut farligt avfall, el- och grovavfall, olika sorters förpackningar 
och tidningar. Hushållssoporna hämtas i kärl eller säck och transporteras till Växjö kommuns 
avfallsanläggning i Häringetorp för omlastning och vidare transport till förbränning. För när-
varande sker förbränningen av hushållsavfallet i Ljungsjöverken i Ljungby. Där omvandlas 
energin i avfallet till fjärrvärme och el. Avtalet med Ljungby kommun gäller till 2016.  
 
En mindre mängd matavfall, från Högåsen i Alvesta (serviceboende för äldre) och Grimslövs 
folkhögskola, körs till Växjö kommuns avloppsreningsverk Sundet, för biologisk behand-
ling/rötning. Även avloppsslam från enskilda brunnar och slam från fettavskiljare hämtas och 
transporteras till biologisk behandling på Sundet.   
 
Hushållen lämnar sitt grovavfall, t.ex. kasserade möbler, cyklar, porslin, järnskrot till de be-
mannade återvinningscentralerna i Alvesta, Moheda, Vislanda eller Grimslöv. Grovavfallet 
kan hämtas av ARAB efter budning. Till brännbart grovavfall räknas föremål av trä och plast. 
Till icke brännbart grovavfall räknas saker av metall, porslin och keramik. Trädgårdsavfall 
bör i möjligaste mån komposteras på den egna fastigheten men kan också lämnas till kommu-
nens bemannade återvinningscentraler.  
 
Brännbart grovavfall lämnas till förbränning med energiutvinning vid Kristinhedsverken i 
Halmstad.  

Förpackningar omfattas av producentansvaret (se ovan).  

Kläder och textilier som går att återanvända och är av god kvalitet tas emot på kommunens 
fyra återvinningscentraler. ARAB samarbetar med Emmaus Björkå om klädinsamlingen. 
Några återvinningsstationer har också insamlingsbehållare för kläder.  
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Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets farliga avfall 
och hålla detta avskilt från annat avfall. Farligt avfall får aldrig läggas i soppåsen eller hällas i 
avloppet. Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika typer av 
farligt avfall ska hållas åtskilda. Hushållens farliga avfall ska lämnas på kommunens beman-
nade återvinningscentraler. Det farliga avfallet lämnas för behandling till Ragnsells AB.  
 
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska även sortera ut hushållets avfall av 
elektriska och elektroniska produkter inkl. kyl- och frysmöbler och hålla detta avskilt från 
annat avfall. Avfallet av elektriska och elektroniska produkter lämnas på kommunens beman-
nade återvinningscentraler alternativt hämtas av ARAB efter budning. Alvesta kommun är en 
del av Elretur, som är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och producenterna av elekt-
riska apparater. Elretur har tillkommit genom att ett lagstadgat producentansvar införts för 
elavfall från och med juli 2001. Kommunerna står för insamlingen och producenterna står för 
att elavfallet återvinns.  
 
Deponering av avfall får bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter. Alvesta har 
numera ingen egen deponi. Avfall som ska deponeras transporteras till deponi i annan kom-
mun, för närvarande deponin i Häringetorp i Växjö kommun.  
 
Träavfall flisas och energiutvinns genom ElitMiljö AB.  
 
Gips lämnas för återvinning till Gips Recykling AB.  
 
Trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentral komposteras för framställning av jord.  
 
Skrot lämnas för återvinning till Holje Trading. 
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Av diagrammet nedan framgår hur stora delar av hushållsavfallet (ton) som 2012 återvanns, 
behandlades biologiskt, förbrändes, deponerades eller behandlades på annat sätt (sistnämnda 
avser farligt avfall).  
 

 
 
 
Material/avfall inom producentansvaret   
Som framgår av tabellen på sid. 4 finns brister i redovisningen av avfall inom producentan-
svaret. Uppgifter saknas om träförpackningar, däck och bilar. I nedanstående diagram redovi-
sas fördelningen (i ton, år 2012) av de avfallsmängder inom producentansvaret som vi har 
uppgifter om.  
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Deponier och avfallsupplag Alvesta kommun 

En inventering genomfördes 1984 av deponier och avfallsupplag som funnits eller fortfarande var i bruk.    
Riskklass 1 = Mycket stor risk för miljöpåverkan. Skyddsåtgärder måste vidtas omgående. 
Riskklass 2 = Stor risk för miljöpåverkan. Skyddsåtgärder kan behövas, ytterligare undersökning krävs. 
Riskklass 3 = Måttlig risk för miljöpåverkan. Enklare åtgärder kan behövas. 
Riskklass 4 = Liten risk för miljöpåverkan. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.  

 

Objekt Användning Fastighet Driftstid Riskklass 
1984 

Kommentar 

Alvesta Tuba-tippen Byggtipp, schaktmassor Alvesta 14:1, 15:2 1960-1994 4 Anpassningsplan upprättades juni 2002.  

Alvesta Gjuteri industritipp Industriavfall (fenoler 
och oljor) 

Gjutaren 5 1920-2000 2 Närhet till vattendrag. Deponin utgörs till största 
delen av sand. Inventerad av länsstyrelsen 2003. 
Deponin har efterbehandlats och övertäckts. 
Lakvattenprover tas årligen.   

Aringsås Kommunal avfallsde-
poni  

Aringsås 14:4 Nedlagd.  4 Deponin har upphört, och återställningsarbetena 
(övertäckning) är avslutade och godkända. På 
området finns idag Alvesta återvinningscentral.  

Barktipp Moeboda Industriavfall Moeboda 2:9 Nedlagd 1974 4  

Barktipp Moheda Industriavfall Boatorp 2:38 Nedlagd 2 Ligger nära Mohedaån. Risksituation för ytvatten. 

Barktipp Norra Råsen Industriavfall Vret 1:2 Nedlagd 4  

Barktipp Nyekvarn Moheda Industriavfall Nyekvarn 2:5 Nedlagd 4  

Barktipp Sjöatorp, Hjorts-
berga 

Industriavfall Sjöatorp 3:62 Nedlagd 2 Ligger nära Sjöatorpasjön, på f.d sågverksområde.   
Barkhögen är idag i princip borta. Södra Skogs-
ägarna har av länsstyrelsen förelagts att ta bort 
förorenade massor i området, täcka barkdeponin 
samt behandla förorenat grundvatten.  

Barktipp Sågtorpet Lyåsa Industriavfall Lyåsa 2:11 Nedlagd 4  

Barktipp Vislanda Industriavfall Hönetorp 2:188 Nedlagd 4  

Barktipp Åboda Industriavfall Gamleboda 1:12 Nedlagd 4  

Barktipp Åsen Moheda Industriavfall Åsen 3:3 Nedlagd 4  
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Barktipp Östanåkra Industriavfall Östanåkra 1:7 Nedlagd 4  

Gottåsa betong- /byggtipp Industriavfall Hult 5:1 Nedlagd 4 Avslutningsplan genomförd juni 2002. 

Gravanäs byggtipp Kommunal avfalls-
deponi, industriavfall 

Gravanäs 1:8 1973-1978 4  

Grimslöv soptipp Kommunal avfalls-
deponi, hushålls- och 
industriavfall 

Grimslöv 1:51 1940-1971 4  

Grännaforsa byggtipp Industriavfall Ryd 3:9 1967-1975 4  

Gödseltipp Dammsås (KLS) Industriavfall Stg 878 och 1132 Nedlagd 1979 4 Tippen gav till en början upphov till högre bakte-
riehalt i Skaddeån. Bättring efter åtgärder 1981.  

Lidnäs gamla soptipp Kommunal avfalls-
deponi, hushållsavfall 

Brantåsa 5:1 1940-1956 4  

Lönashult soptipp Kommunal avfalls-
deponi, hushålls- och 
industriavfall 

Nybygden 1:19 1940-1981 4  

Moheda byggtipp Industriavfall Ryd 14:1 1971-1980 4  

Moheda gamla soptipp Kommunal avfalls-
deponi, hushållsavfall 

Moheda 4:1 1940-1967 2 Belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Prov-
tagningar gjordes i olika omgångar 1977, och 
resultaten var då tillfredsställande. Tippen har 
täckts med jordmassor .  

Torne byggtipp Kommunal avfalls-
deponi, industriavfall 

Sundet 1:1 Nedlagd 4  

Torpsbruks gamla soptipp Hushålls- och industri-
avfall 

Kornaholm 2:1 1940- 1956 2 Ligger i omedelbar närhet till Mohedaån. Riskbe-
dömt med hänsyn till ytvatten.  

Vegby byggtipp Kommunal avfalls-
deponi 

Vegby 12:1 Nedlagd 4  

Vislanda byggtipp Kommunal avfalls-
deponi, industriavfall 

Sälhyltan 1:6 Nedlagd 4  

Vislanda soptipp Hushållsavfall Hönetorp 3:23 1955-1967 4  

Vislanda äldsta soptipp Hushållsavfall Hönetorp 3:8 1930-1955 4  
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Lagar, förordningar m.m. samt Ordlista   

 
Lagar, förordningar m.m.  
 
- Avfallsförordningen (2011:927)  
- Deponeringsförordningen (2001:512)  
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och upphävande av vissa direktiv  
- Från avfallshantering till resurshushållning: Sveriges avfallsplan 2012-2017, Naturvårdsverket 
- Förordningen om producentansvar för förpackningar (2006:1273) 
- Förordningen om producentansvar för returpapper (1994:1205)  
- Förordningar (övriga) om producentansvar (för elektriska och elektroniska produkter, glödlampor 

och vissa belysningsarmaturer, batterier, läkemedel, däck och bilar samt för radioaktiva produkter 
och herrelösa strålkällor.  

- Handbok i kommunal avfallsplanering, RVF Rapport 2006:13 
- Miljöbalken (1998:808) 
- Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering. Betänkande från Avfallsutredningen 

(SOU 2012:56) 
- Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt 

avfall (NFS 2004:4)  
- Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och 

länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6) 

 
Ordlista 
 
Avfall 
Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av 
med.  
Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall om ämnet eller föremålet 
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremå-

let,  
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell 

praxis, och  
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som 

inte strider mot lag eller annan författning. Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara 
avfall, om det har hanterats på ett sätt som innebär återvinning och uppfyller krav i fråga om fort-
satt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 eller 28 §. (Miljöbalken 15 
kap § 1.  

 
I Avfallsförordningen finns bilagt en förteckning över olika typer av avfall.  

 
Avfallsbehållare 
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas sopbehållare eller bara behållare.  
 
Avfallsföreskrifter 
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna redovisar bl.a. vilka skyldigheter kom-
munen och fastighetsinnehavare har, samt när, var och hur avfall ska hämtas. Avfallsföreskrifterna 
ingår tillsammans med avfallsplan i en renhållningsordning som varje kommun måste ha. 
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Avfallshantering 
Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
(se Miljöbalken 15 kap. 3 §).   
 
Avfallskvarn 
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut på led-
ningsnätet eller samlas upp i tank.  

 
Avfallsplan 
Alla svenska kommuner ska enligt Miljöbalken 15 kap. 11 § ha en avfallsplan som presenterar mål 
och inriktning för avfallshanteringen de närmaste åren. Avfallsplanen utgör tillsammans med avfalls-
föreskrifterna kommunens renhållningsordning.   
 
Batterier  
Batterier omfattas av producentansvaret fr.o.m. 2009-01-01. En del batterier innehåller farliga ämnen 
och klassas därför som farligt avfall. Alla batterier ska samlas in.  

 
Bioavfall/Biologiskt avfall  
Biologiskt lättnedbrytbart avfall, dvs. den del av det organiska avfallet som på begränsad tid kan bry-
tas ner i biologiska processer, exempelvis mat- och trädgårdsavfall (jämför organiskt avfall).   
 
Biogas 
Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen bestående av metan och 
koldioxid.  
 
Biogödsel 
En produkt från rötning av bioavfall. Det är ett snabbverkande gödselmedel som ersätter mineralgöd-
sel inom jordbruket.  
 
Bortskaffande 
Sådant förfarande som anges i bilaga 3 till Avfallsförordningen, bland annat deponering.   

 
Brännbart avfall 
Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. 

 
Bygg- och rivningsavfall  
Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad, eller som 
uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i kommunens ansvar att samla in 
eller omhänderta sådant avfall. Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räk-
nas dock som hushållsavfall.  
En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat virke, och 
måste hanteras som sådant.  
 
Deponi 
Upplagsplats för avfall (se 5 § Avfallsförordningen).   
 
Elavfall, avfall från elektriska och elektroniska produkter  
Avfall från elektriska och elektroniska produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är 
beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, utrustning för generering, överföring och 
mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält samt material som ingår eller har ingått i 
sådana produkter eller sådan utrustning som nämnts ovan. Elavfall omfattas av producentansvaret (se 
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Avfallsförordningen 8 § och Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska pro-
dukter, 2005:209).  
 
Energiåtervinning 
Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning för avfallsförbränning eller av gas från orga-
niska ämnen, till exempel i en rötningsanläggning eller på en deponi.  

 
Entreprenör  
Företag som efter upphandling i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra hämtning eller behand-
ling av avfall om kommunen inte har egen personal eller behandlingsanläggningar.  

 
Farligt avfall  
Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, t.ex. brandfarligt eller explosivt, cancerframkallande, 
smittfarligt eller giftigt för människa och miljö. Avfallsförordningens Bilaga 1 innehåller en förteck-
ning över egenskaper som gör att avfall ska anses vara farligt avfall, och i förordningens Bilaga 4 är de 
ämnen/föremål som betecknas som farligt avfall markerade med en asterisk. Farligt avfall är också ett 
ämne eller föremål som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § i Avfallsförord-
ningen.  
Farligt avfall som uppkommer i hushåll är t.ex. färgrester, spillolja, lösningsmedel som lacknafta och 
fotogen, bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och kvicksilvertermometrar. Överblivna mediciner 
ska lämnas till apotek.  

 
Fastighetsinnehavare 
Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska 
anses som fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens ansvar kan i vissa fall överlåtas på nyttjanderätts-
havare.  

 
Fastighetsnära insamling  
Insamling på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet uppkommit. Förekommer både vid 
bostäder och vid verksamheter. Alternativet till fastighetsnära insamling är avlämning av avfall på 
återvinningsstation, på återvinningscentral, i butik eller annat.  
 
Fettavskiljare 
Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hante-
ras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och kunna förorsaka stopp. 
 
Fraktion 
En viss del av avfallet, t.ex. glas, matavfall, trä.  
 
Förpackning 
En konstruktion av plast, metall, papper, kartong, wellpapp eller glas som används för att innehålla, 
skydda eller leverera en vara.   
 
Grovavfall/Grovsopor 
Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i säck eller kärl. T.ex. kasserade möbler, leksaker, cyklar och barnvagnar. (Se 
NFS 2004:4 5§) 
 
Grönavfall 
Park- och trädgårdsavfall.  
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Hushållsavfall 
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet (Miljöbalken 15 kap. 2 §). Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov av borttransport 
av avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark eller byggnad för bostadsändamål. 
 
Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, tidningar, förpackningar, latrin, 
slam, grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel 
och annat farligt avfall, samt döda sällskapsdjur.  
 
Med avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad 
verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.  Det är 
avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppe-
håller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar och 
restaurangavfall. Jämförligheten knyter an dels till avfallets härkomst (att det uppstår i lokaler där 
människor uppehåller sig), dels till uttrycket i renhållningssammanhang. Avfall från annan verksamhet 
räknas som hushållsavfall om det har potential att skräpa ner på samma sätt som avfall från hushåll 
har.  

 
Hämtningsplats (hämtningsställe, hämtställe) 
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet där avfallet 
uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som uppkommer på samma 
fastighet, bl.a. beroende på att det är olika fordon som hämtar. 
 
Icke-brännbart avfall 
Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, exempelvis sten och metaller. 
 
Industriavfall 
Avfall som uppkommit genom en verksamhets- eller tillverkningsprocess.   
 
Insamling 
Uppsamling, sortering eller inledande lagring av avfall för vidare transport. (se Avfallsförordningen  
4 §)  
 
Kommunens ansvarsområde 
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunen har inte skyldighet att han-
tera avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i producenternas 
insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.  
 
Kompostering 
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt nedbrytbart avfall under förbruk-
ning av syre. Humus och näringsämnen återvinns. 
 
Källsortering 
Sortering eller separering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet har uppkommit, t.ex. i 
hushållet eller på arbetsplatsen. Det sorterade avfallet kan sedan avlämnas t.ex. i soprum i bostadsom-
rådet, på en återvinningsstation eller på någon annan avlämningsplats.  

 
Kärl- och säckavfall  
Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som läggs i ett kärl eller i en säck, som samlas upp i 
containrar, i underjordbehållare eller i sopsugssystem.  Det består huvudsakligen av köksavfall och 
städsopor. Kärl- och säckavfall kan sorteras i matavfall och brännbart avfall. Grovavfall ingår inte, 
eftersom det inte ryms i kärl eller säck.  
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Lakvatten 
Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under deponering, mellanlagring eller 
transport.  
 
Lastningsplats 
Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas och lastas i fordonet. Kan även kallas 
angöringsplats, stoppställe eller uppställningsplats. Platsen ska ligga så nära avfallets hämtningsställe 
som möjligt och vara lämplig från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Lastningsplatsen kan 
variera vid hämtning av olika typer av avfall beroende på att olika hämtningsfordon är olika stora.  
 
Lättnedbrytbart avfall 
Avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning.  
 
Matavfall 
Utsorterat biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, re-
stauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin) som av kommersiell eller annan orsak inte har 
gått till konsumtion. Matavfall kan komposteras på den egna fastigheten eller samlas in genom kom-
munens försorg. Insamling kan ske i kärl, säck, sopsugssystem och underjordsbehållare. Matavfallet 
kan också malas och samlas upp i en särskild tank som slamsugs eller genom användning av avfalls-
kvarn som ansluts till avloppet. Om matavfallet inte sorteras ut blandas det med övrigt kärl- och säck-
avfall och ingår i det brännbara avfallet. Matavfall som uppkommer i livsmedelsindustrier, och som 
inte säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar för att ta hand om. 
 
Materialåtervinning 
Se Återvinning.  
 
Miljöstation  
Mindre anläggning för mottagning av hushållens farliga avfall, ofta förlagd till en återvinningscentral 
eller placerad invid en bensinstation.  
 
Nyttjanderättshavare  
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet. Det kan t.ex. vara en hyresgäst.  
 
Organiskt avfall 
Biologiskt avfall, plastavfall eller annat avfall som innehåller organiskt kol. (se Avfallsförordningen  
3 §).  
 
Producent 
Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller den 
som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- 
eller miljöskäl.  (se Miljöbalken 15 kap. 4 §) 
 
Producentansvar 
Producenternas ansvar för vissa utpekade produkter under hela dess livscykel, inklusive design, pro-
duktion och omhändertagande av avfall.  
Skyldighet för producent att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller 
bortskaffas (MB 15 kap. 6 §). 
Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, elavfall, bilar, däck och batterier. Avfall som 
omfattas av producentansvar ska lämnas i de insamlingssystem som producenterna tillhandhåller. Av-
fallet omfattas inte av kommunens ansvar, med undantag för elavfall och batterier som utgörs av hus-
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hållsavfall och som inte lämnats direkt till producenternas insamlingssystem. Samarbete mellan kom-
muner och producenter om insamling förekommer bl.a. för elavfall och batterier. 

 
Renhållningsordning  
Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans kommunens renhållningsordning. 
Den ska fastställas av kommunfullmäktige för att gälla. 
 
Restavfall 
Det kärl- och säckavfall som återstår sedan annat avfall inklusive matavfall har sorterats ut. Restavfal-
let är brännbart. Andra beteckningar kan användas i vissa kommuner. 
 
Returpapper 
Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan materialåtervinnas. Omfattas av 
producentansvar. Det ska lämnas i producenternas insamlingssystem. Returpapper ingår inte i kom-
munens ansvarsområde om det har sorterats ut. 
 
Rötning 
Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall, där biogas bildas. Humus, näringsämnen och energi 
i form av rötgas eller biogas återvinns. 
 
Samförbränning 
Förbränning av avfall, eventuellt tillsammans med andra material, i en anläggning som huvudsakligen 
byggts för att producera energi.  
 
Slagg, slaggrus 
Material som inte är brännbara eller inte förångas vid förbränning, till exempel glas, porslin, järnskrot 
och stenliknande material. Sedan större föremål samt metallrester sorterats bort och materialet siktats 
får man slaggrus.  
 
Slamavskiljare 
Anordning som används för att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 
 
Sluten tank 
Behållare som kan användas för att samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till kommunalt 
avlopp eller andra godkända enskilda avloppslösningar. 
 
Tillsyn 
Granskning som genomförs med stöd av lag och (vanligen) en möjlighet för tillsynsmyndigheten att 
besluta om någon form av ingripande. 
 
Trädgårdsavfall 
Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal träd-
gårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i 
en trädgård. Det senare är byggavfall som kommunen inte ansvarar för. 
 
Täckning 
Material på deponi, ofta i flera lager, för att dränera lakvatten, förhindra regnvatten att tränga ner och 
ibland för att hindra avfallet att blåsa i väg. Mellantäckning läggs mellan lager av avfall, sluttäckning i 
ett tjockare lager överst, ibland med en avslutande plantering.  
 
Verksamhetsavfall 
Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess.  
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Verksamhetsutövare 
Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i 
verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av en fastighet eller lo-
kal. 
 
Vitvaror 
Vanligen större hushållsprodukter, typ diskmaskin, tvättmaskin och kyl- och frysmöbler.  
 
Återanvändning 
Användning av kasserad produkt utan föregående förädling.  
 
Återvinning 
En avfallshantering som innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller 
förbereds för att komma till sådan nytta, eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återan-
vändning.  
Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiutvinning, kompostering och annan biologisk 
omvandling. 
 
Återvinningscentral (ÅVC) 
En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall eller 
annat återvinningsbart avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. Avfallslämnaren sor-
terar själv avfallet i olika behållare. Kärl- och säckavfall får inte lämnas på en återvinningscentral. 
Särskilda öppettider gäller.  
 
Återvinningsstation (ÅVS) 
En obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar och returpapper. Avfallet sorteras i 
olika behållare av den som lämnar det.  
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Miljökonsekvensbeskrivning  

1 Sammanfattning 
När det upprättas en plan eller ett program, vars genomförande kan antas ha betydande mil-
jöpåverkan, ska en miljöbedömning göras enligt miljöbalken. Syftet med en miljöbedömning 
av en avfallsplan är att integrera aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljö-
bedömningen ska identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som pla-
nens genomförande kan medföra. 

En avfallsplan är ett styrande dokument för hur avfallshanteringen ska gå till. Alvesta kom-
muns gällande avfallsplan är från 1993. Sedan dess har flera ändringar införts i lagstiftningen 
som reglerar avfallshanteringen, bl.a. höjd skatt på avfall som deponeras, utökat producent-
ansvar, förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall. 

Syftet med den nya avfallsplanen är att få en anpassning till nu gällande lagstiftning och att   
den blir ett planeringsdokument genom sina inriktningsmål fram till år 2020 och delmål fram 
till år 2017. Avfallsplanens mål som ska miljöbedömas gäller för tidsperioden 2014-2020 och 
indelas i tre målområden:  

1. Verka för avfallsminimering 
2. Minska avfallets farlighet 
3. Ökad återvinning  

Bedömningen av miljöpåverkan grundas på de nationella och regionala miljömålen. Genom-
förandet av planen påverkar miljömålen: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Giftfri miljö 
 God bebyggd miljö 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Skyddande ozonskikt 

2 Inledning 
 

2.1 Bakgrund och syfte med miljöbedömningen 

När en plan eller ett planprogram upprättas, vars genomförande kan antas ha betydande 
miljöpåverkan, ska en miljöbedömning göras enligt miljöbalken (1998:808) samt Naturvårds-
verkets föreskrifter (NFS 2006:6).  

Enligt 6 kap 11-18 §§ miljöbalken ska en miljöbedömning genomföras vid upprättande av 
planer som krävs enligt lag och som vid genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Inom ramen för miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
upprättas. I denna ska den betydande miljöpåverkan som avfallsplanens genomförande kan 
antas medföra beskrivas och bedömas.  
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2.2 Behovsbedömning 

Enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar antas genomförandet av en 
plan medföra en betydande miljöpåverkan om planen anger förutsättningarna för kommande 
tillstånd för sådana verksamheter som anges i bilaga 1 och 2 till samma förordning. Denna 
avfallsplans karaktäristiska egenskaper såsom exempelvis planens omfattning, alstrande av 
avfall, föroreningar och störningar samt utnyttjande av mark, vatten och andra resurser inne-
bär att planen medför en betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning krävs.  

Syftet med miljöbedömningen av avfallsplanen är att integrera aspekter i planen så att en 
hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen ska identifiera, beskriva och bedöma den bety-
dande miljöpåverkan som planens genomförande kan medföra. 

2.3 Avgränsning av miljöbedömningen 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt 6 kap miljöbalken innehålla de uppgifter som är 
rimliga med hänsyn till bl.a. aktuell kunskap och teknik, allmänhetens intresse, bedömnings-
metoder samt avfallsplanens innehåll. I avfallsplanen har både övergripande inriktningsmål 
och delmål satts upp och det är i huvudsak miljökonsekvenserna av detta som redovisas i 
miljöbedömningen. Vid avgränsningen av de frågor som ska behandlas i miljökonsekvensbe-
skrivningen ska även utgångspunkter för nollalternativ och övriga alternativ formuleras. Be-
dömningen av avfallsplanens miljöpåverkan har sin grund i de nationella och regionala mil-
jömålen.  

3 Bedömningsgrunder 
De nationella miljömålen tillsammans med de regionala miljömålen för Kronobergs län har 
varit utgångspunkt för vad som kan anses vara en hållbar avfallshantering.  

3.1 De nationella miljömålen 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
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3.2 Nollalternativ  

Enligt miljöbalken ska, vid utformning av en kommunal avfallsplan, även redovisas för vad 
som sannolikt skulle kunna ske om den föreslagna avfallsplanen inte genomförs, dvs. ett så 
kallat nollalternativ ska presenteras.  

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om avfallsplanen inte genomförs. Om pla-
nen inte genomförs skulle föregående avfallsplan kvarstå och fortsätta att gälla. Men föregå-
ende plan antogs 1993, dvs. innan Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:06) och all-
männa råd avseende innehåll och utformning av kommunala avfallsplaner fastställdes. Före-
gående plan antogs även innan kraven på miljöbedömning av planer och program fördes in i 
svensk lagstiftning. Föregående plan innehåller därför inte en relevant beskrivning av av-
fallshanteringen eller relevanta mål och åtgärder. Nollalternativet innebär därmed att föregå-
ende avfallsplan inte uppfyller gällande lagstiftning och således inte är ett relevant alternativ 
att jämföra emot den föreslagna avfallsplanen.   

Som utgångspunkt för nollalternativet har i stället antagits att befintliga system för avfallshan-
tering fortsätter att gälla (med hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen i kommunen samt 
bedömd ökning av avfallsmängderna.  

Konsekvenserna av att den föreslagna avfallsplanen inte skulle genomföras i sin helhet eller 
enligt den tidplan som föreslås kommenteras i MKB:n.  

Andra alternativ: Det har inte varit aktuellt att föreslå en alternativ inriktning för avfallsplanen. 
Under processen med att arbeta fram ett förslag till ny avfallsplan har diskussioner förts om 
olika ambitionsnivåer för mål. Föreslagen ambitionsnivå bygger på vad Alvesta kommun an-
ser vara realistiskt att åstadkomma inom de närmaste sex åren, vilket är den tidsram som 
gäller för avfallsplanen.  

4 Avfallsplanens miljöpåverkan 
Avfallsplanens målprogram består av övergripande inriktningsmål 2020 som anger vad som 
eftersträvas, och delmål 2017 som anger ambitionsnivån fram till avstämningsåret 2017.  

4.1 Målområde 1 Förebygga avfall och minska avfallsmängden 

Inriktningsmål 2020: Hushåll och verksamheter bidrar till att förebygga avfall och minska 
avfallsmängderna genom att konsumera medvetet och hushålla med resurser.  

4.1.1 Delmål 1.1- 1.5 

 Kommunen ska verka för och stimulera ökad resurshushållning hos hushåll och verk-
samheter, med särskilt fokus på ökad medvetenhet om och förståelse för matsvinnets 
effekter på miljön och ekonomin.  

 Mängden (kg per invånare) säck- och kärlavfall från hushållen ska ha minskat med 5 
procent, jämfört med år 2012.  

 Mängden (vägd mängd) matavfall ska minska i all kommunal kostverksamhet. I skol-
köken ska mängden matavfall ha minskat med 30 procent, jämfört med år 2012.  

 Vid kommunal tillsyn/kontroll av livsmedelshanering ska information lämnas om be-
hovet av åtgärder för att minska livsmedelssvinnet.  
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 I rimligaste mån inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling) prioritera va-
ror/-tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt.  

4.1.2 Bedömning av miljöpåverkan av målområde 1 

Ett genomförande av de uppsatta målen för förebyggande och minskning av avfallsmängden 
bidrar till Naturvårdsverkets övergripande strategi11 om minskad avfallsmängd. Minskade 
avfallsmängder bidrar till hushållning med ändliga naturresurser och minskad föroreningsbe-
lastning på miljön, vilket bedöms positivt ur hållbarhetssynpunkt. Minskade avfallsmängder 
innebär också ett mindre behov av behandling, vilket innebär färre avfallstransporter och 
minskade utsläpp till luft. 

Kommunens agerande som bra föredöme i dessa frågor bedöms ge positiva effekter. Målen 
för avfallsminimering bedöms dock inte vara tillräckliga för att inom planperioden påverka 
den totala mängden avfall som uppstår. Avfallsplanen kan dock vara ett bra sätt att lyfta frå-
gan om behovet av att minska resursförbrukningen i samhället och indirekt även minska av-
fallsmängderna. 

Sammantaget bedöms genomförandet av avfallsplanens mål för avfallsminimering positivt 
påverka de nationella och regionala miljömålen. Målen för avfallsminimering omfattar ökad 
kunskap och förbättrad information, vilket är en förutsättning för att uppnå miljömålens hu-
vudsyfte om en hållbar utveckling. 

Under förutsättning att målen för avfallsminimering genomförs bedöms ingen negativ miljö-
påverkan ske. De miljökvalitetsmål som särskilt berörs i positiv bemärkelse är God bebyggd 
miljö och Begränsad klimatpåverkan. 

Nollalternativet (se avsnitt 3.2) innebär att om målen inte genomförs, minskar möjligheterna 
att bryta den negativa trenden med ökade avfallsmängder. Detta ger negativa effekter på 
framför allt miljömålet God bebyggd miljö. 

4.2 Målområde 2. Säker hantering av farligt avfall  

Inriktningsmål 2020: Hushåll och verksamheter hanterar sitt farliga avfall på rätt sätt. Farligt 
avfall ska inte finnas blandat med annat avfall.   

4.2.1 Delmål 2.1- 2.2 

 Hushållens och verksamheternas kunskap om vad som är farligt avfall och var det 
kan lämnas ska ha ökat.  

 Andelen farligt avfall i hushållsavfall (inkl. grovsopor) ska ha minskat ytterligare, jäm-
fört med år 2012.  

4.2.2 Bedömning av miljöpåverkan av målområde 2 

Om målen för miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall genomförs bedöms det leda till 
ökad kunskap om farligt avfall hos hushåll och verksamheter i kommunen samt leda till för-
bättrade möjligheter att lämna farligt avfall för hushåll och verksamheter, vilket kan bidra till 
minskad felsortering och en ökad insamlingsgrad. Miljömålet Giftfri miljö är ett av de mest 

                                                      
1 Sveriges nationella avfallsplan 
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prioriterade miljömålen på nationell, regional och lokal nivå. Ett miljöriktigt omhändertagande 
av farligt avfall minskar den diffusa spridningen av farliga ämnen i naturen, och återvinning 
av material från avfall underlättas när materialen inte är förorenade. 

Genomförandet av målen för miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall kan ge minskad 
risk för upplagring av skadliga ämnen i människor och andra organismer, vilket minskar ris-
ken för påverkan på hälsa, fortplantning och utslagning av känsliga organismer. 

Under förutsättning att målen för miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall genomförs 
bedöms ingen negativ miljöpåverkan ske. De miljökvalitetsmål som särskilt berörs i positiv 
bemärkelse är God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Skyddande ozonskikt. 

Nollalternativet (se avsnitt 3.2) innebär att om målen inte genomförs försämras möjligheterna 
att  minska den diffusa spridningen av miljöstörande ämnen. På sikt ökar spridningen och 
förekomsten av skadliga ämnen, vilket ger särskilt negativa effekter på miljömålet Giftfri miljö. 

4.3 Målområde 3. Ökad återvinningsgrad. Ta till vara avfallet som resurs 

Inriktningsmål 2020: Hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall rätt, så att det kan åter-
vinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling.  

4.3.1 Delmål 3.1 - 3.10 

 Kommunens samhällsplanering ska beakta utrymme för och lämplig placering av 
återvinningsstationer och andra anläggningar för avfallshantering (till exempel kom-
postering).  

 Återvinningsstationerna i kommunen ska vara tilltalande, städade, trygga och funkt-
ionella, både för användare och för dem som sköter stationerna. 

 Hushållens kunskap om varför, vad och hur de ska sortera ska ha ökat.  
 Andelen matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som behandlas så 

att växtnäring och energi tas till vara ska ha ökat.  
 Alla kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) ska sortera ut farligt avfall, re-

turpapper, förpackningar av papper, metall, plast och glas.  
 Alla boende i kommunen ska ha närhet till insamling av returpapper och förpackning-

ar av papper, metall, plast och glas.  
 Samtliga avfallsfraktioner som insamlas för återvinning ska ha ökat, jämfört med år 

2012.  
 Medborgarnas betygsindex för tillgänglighet till kommunens återvinningscentraler ska 

minst bibehållas.  
 Andelen slam från kommunala avloppsreningsverk som tas om hand så att fosforför-

eningarna kan utnyttjas som växtnäring ska ha ökat, jämfört med år 2012.  
 Kommunen ska i sin information om avfallshantering till hushåll och verksamheter 

upplysa om miljövinster med återanvändning och ge förslag på aktörer som kan ta 
emot begagnade produkter för återanvändning.  

 

 

4.3.2 Bedömning av miljöpåverkan av inriktningsmål 3 
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Om målen för ökad återvinningsgrad genomförs bedöms det leda till förbättrade och ut-
byggda insamlingssystem, vilket bidrar till en ökad insamlingsgrad för återvinningsbart avfall. 
En förbättring och utbyggnad av insamlingssystem kan medföra att mer mark kan behöva tas 
i anspråk för att iordningställa insamlingsplatser för sorterat avfall. Konsekvenserna av detta 
ianspråktagande av mark skiftar beroende på platsförutsättningar. 

Då målet inkluderar ökad tillgänglighet till insamlingssystem och återvinningsstationer eller 
annan insamlingsplats minskar behovet av privata bilresor för att lämna avfall. I flerbostads-
områden är fastighetsnära insamling en viktig del i att nå en ökad insamlingsgrad.  

Målen om ökad materialåtervinning bedöms få en positiv miljöpåverkan då det på sikt kan 
leda till ett minskat utnyttjande av naturresurser. Med god kunskap om den resurs som ett väl 
sorterat avfall utgör, bedöms motivationen att sortera öka. Motivationen till ökad sortering 
bedöms öka ytterligare om systemen är användarvänliga. Med ökat förtroende för att avfallet 
tas omhand på ett miljöriktigt sätt minskar risken för felsortering. Genom att öka återvin-
ningsgraden kan kommunen minska mängden avfall som återvinns på annat sätt. Avfallsmi-
nimering är i linje med samtliga miljömål och ger särskilt positiva effekter på miljömålet God 
bebyggd miljö. 

Kommunens agerande som bra föredöme i arbetet för ökad återvinningsgrad bedöms ge 
positiva effekter. 

Negativ miljöpåverkan till följd av ökad återvinning skulle kunna uppstå i form av ökade ut-
släpp om transporterna för insamling och leverans av återvinningsbart avfall inte optimeras, 
vilket skulle kunna ge negativa effekter på miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft 
och God bebyggd miljö. Risk för ökat transportarbete för hämtning och transport till behand-
lingsanläggning gäller även för delmålet om ökad grad av biologisk behandling av matavfall. 
Samordning och optimering av avfallstransporter och insamlingssystem minskar risken för 
sådan negativ miljöpåverkan.   

En ökad grad av biologisk behandling av matavfall bedöms ge positiv påverkan på miljömålet 
God bebyggd miljö. Biologisk behandling som alternativ till energiutvinning har särskilt posi-
tiva effekter på miljömålet Begränsad klimatpåverkan.  

Då avfall behandlas genom rötning utvinns energi i form av biogas som kan användas för 
elproduktion, fjärrvärme eller som drivmedel. Rötresten är ett bra jordförbättringsmedel med 
högt näringsvärde. Biologisk behandling av organiskt avfall bidrar till en bättre hushållning av 
naturresurser, då fossila bränslen och konstgjorda jordförbättringsmedel inte behöver använ-
das i samma utsträckning.  

Om fossila bränslen kan ersättas med biogas bidrar detta till att minska koldioxidutsläppen 
med fossilt ursprung, vilket har en positiv verkan på miljömålen Begränsad klimatpåverkan.  

Nollalternativet (se avsnitt 3.2) innebär att om delmålen för ökad återvinningsgrad inte ge-
nomförs minskar materialåtervinningen och mängden avfall som genereras kommer att öka. 
Vidare innebär det en ökad energiåtgång, eftersom material och produkter måste nyproduce-
ras istället för att återanvändas eller återvinnas. Sammantaget innebär det en negativ påver-
kan på miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft och Grundvatten 
av god kvalitet. 
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Om målet för ökad grad av biologisk behandling av matavfall inte genomförs strider kommu-
nens avfallsplan mot den nationella avfallsplanen och bidrar inte till att uppfylla miljömålen. 
När biologiskt material skickas till förbränning går näringsämnen förlorade från kretsloppet. 
Infrastrukturella satsningar och utbyggnad av drivmedelsförsäljning av biogas försämras, och 
fossilbränsleberoendet kvarstår i oönskad utsträckning. Effekterna av att inte genomföra 
delmålet ger en negativ påverkan på miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimat-
påverkan.  

Den samlade miljöpåverkan av transportbehoven och ökad återföring av näringsämnena 
kväve och fosfor bedöms dock som övervägande positiv, eftersom miljöbelastningen minskar 
när återvunnet material kan användas istället för att nytt material eller konstgjorda produkter 
måste produceras. Uppfyllandet av målen bidar således till en betydligt högre grad av positiv 
miljöpåverkan än vad nollalternativet medför.  

5 Sammanfattande miljöbedömning 
Genomförandet av avfallsplanen påverkar de nationella och regionala miljömålen: 

A. Begränsad klimatpåverkan 
B. Frisk luft 
C. Giftfri miljö 
D. God bebyggd miljö 
E. Skyddande ozonskikt 

Övriga miljömål bedöms inte relevanta. 

 

Tabell 1 Sammanfattande miljöbedömning för avfallsplanen 

Bedömt inriktningsmål A B C D E 

Inriktningsmål 1. Förebygga avfall och 
minska avfallsmängden 

+1 0 0 +1 0 

Inriktningsmål 2. Säker hantering av 
farligt avfall  

0 0 +1 +1 +1 

Inriktningsmål 3. Ökad återvinnings-
grad. Ta till vara avfallet som resurs.  

+1 +1 0 +1 0 

 

5.1 Sammanfattning av betydande miljöpåverkan 

De nationella miljömålen tillsammans med de regionala miljömålen för Kronobergs län har 
varit utgångspunkt för vad som kan anses vara en hållbar avfallshantering. Avfallsplanens 
mål miljöbedöms genom att det beskrivs vilken miljöpåverkan målen i avfallsplanen kan ha 
på de nationella miljömålen. 

 

Positiv miljöpåverkan som avfallsplanen kan ge upphov till: 
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 Minskat nyttjande av naturresurser i och med avfallsminimering och ökad återvinning. 
 Kommunen bidrar till uppfyllandet av nationella och regionala miljömål. Särskilt positiv 

effekt har planen på miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. 
 Ökad kunskap om farligt avfall hos hushåll och verksamheter i kommunen samt för-

bättrade möjligheter till att lämna farligt avfall för hushåll, kan bidra till minskad felsor-
tering och en ökad insamlingsgrad. 

 Utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung minskar till följd av en ökad insamling av 
organiskt avfall till biologisk behandling. Detta leder till positiva effekter på miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. 
 

Negativ miljöpåverkan som avfallsplanen kan ge upphov till: 

 Utsläpp till luft av försurande och klimatpåverkande gaser samt att bullernivåerna kan 
öka till följd av fler avfallstransporter. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft 
och Bara naturlig försurning kan därför påverkas i negativ bemärkelse. En sådan ne-
gativ miljöpåverkan kan minskas genom optimering av insamlingssystem och trans-
porter. 

 Nyttjande av mark ökar något vid anläggande av fler återvinningsstationer, vilket kan 
medföra viss negativ påverkan på miljömålet God bebyggd miljö.  

 Om biologiskt behandlat avfall inte är kvalitetssäkrat, kan det innebära en diffus 
spridning av miljöstörande ämnen. Detta skulle ha negativ påverkan på miljömålet 
Giftfri miljö.  

5.2 Jämförelse med nollalternativet 

För bakgrund till nollalternativet, se avsnittet 3.2.  

Arbetet sker redan idag enligt planförslagets inriktningsmål, men delmålen i planen förtydli-
gar och utvecklar inriktningen och möjligheterna att uppnå inriktningsmålen. Med nollalterna-
tivet kommer inte resultatet av avfallshanteringen att motsvara de nivåer på återvinning som 
anges i nationella och regionala miljömål. 

Nollalternativet skulle innebära en risk för att avfallsplaneringen inte sker aktivt och systema-
tiskt. Detta kan i sin tur bidra till lagöverträdelser och eftersläpningar samt att kommunen inte 
bidrar till att uppfylla de nationella och regionala miljömålen. 

Genomförandet av avfallsplanens mål för miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall kan 
bidra till minskad diffus spridning av miljöstörande ämnen, något som troligtvis inte skulle ha 
skett i samma utsträckning med nollalternativet. 

När det gäller ökad insamling av matavfall till biologisk behandling skulle ett nollalternativ inte 
bidra till uppfyllandet av de nationella och regionala miljömål, eftersom det gäller mål om så-
väl ökad biologisk behandling som begränsad klimatpåverkan, vilket kan ske genom ökad 
produktion av biogas. 

6 Förslag på åtgärder för att förebygga, förhindra och motverka mil-
jöpåverkan 
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6.1 Åtgärder för att minska risken för negativ miljöpåverkan 

Negativ miljöpåverkan till följd av genomförande av avfallsplanen är främst kopplat till ökade 
transporter av avfall. Vid planering och utveckling av insamlingen för återvinning av avfall bör 
planering och lokalisering ta hänsyn till transporter av avfall. Samordning och optimering av 
avfallstransporterna kan minska risken för negativ miljöpåverkan. 

Vid spridning av avloppsslam från avloppsreningsverk kan diffus spridning av miljöstörande 
ämnen ske. Genom kvalitetssäkring av avloppsslammet minskar denna risk.  
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1 INLEDNING 
 
Planens syfte 
 
Avfall är något som alla kommer i kontakt med, i princip dagligen. Det är viktigt att det finns 
fungerande system för hanteringen av avfall, och att människor förstår systemen och använder 
dem rätt. Rätt hanterat kan avfall bli en resurs och ersätta uttag av resurser som är ändliga. Fel 
hanterat kan avfall kosta mycket pengar och förorsaka både miljöproblem och hälsoeffekter.  
 
Syftet med avfallsplanen är att den ska 

 Medverka till att de nationella och regionala miljömålen inom avfallsområdet uppnås. 
 Tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet. 
 Vara ett viktigt strategiskt styrdokument för kommunen. 
 Informera allmänhet och olika verksamheter om planerade förändringar 
 Ge ansvariga politiker en helhetsbild över avfallshanteringen med möjlighet att på-

verka den.  
 
Denna avfallsplan redovisar inriktningsmål för år 2020 och delmål för avstämningsåret 2017 
inom tre prioriterade målområden:  

 Förebygga och minska avfallsmängderna 
 Minska avfallets farlighet 
 Öka material- och energiutvinningen ur avfallet.  

 
Avfallsplanen utgör ett komplement till de lokala föreskrifterna om hantering av avfall. Till-
sammans utgör de kommunens renhållningsordning. I avfallsplanen redovisas nuläge och för-
hållanden som utgör utgångspunkter för planens mål och strategier samt för inriktningen av 
kommunens avfallsplanering under de närmaste sex åren. Avfallsplanen är inte juridiskt bin-
dande men är ett viktigt strategiskt dokument.  
 
 
Redogörelse för samrådet 
 
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2013-12-19—2014-02-21. Under denna tid har 
förslaget varit tillgängligt i kommunhuset, Alvesta, på filialbiblioteken i Moheda, Vislanda, 
Grimslöv, Lönashult och på huvudbiblioteket i Alvesta samt på kommunen webbplats, 
www.alvesta.se. 
Planförslaget har också sänts digitalt för möjlighet till synpunkter från ett närmare 40-tal in-
tressenter: myndigheter, företag, föreningar m fl. 
 
Den 28 januari 2014 hölls ett utannonserat särskilt samrådsmöte på kvällstid, men endast en 
person visade intresse och fick en redovisning och diskussion med arbetsgruppen om avfalls-
planen. 
 
Denna samrådsredogörelse redovisar i det följande kortfattat de synpunkter som har kommit 
in under samrådstiden. Synpunkterna kommenteras och de eventuella förändringar som de 
medför av förslaget till avfallsplan redovisas. 
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Inkomna yttranden 
 
Intressenter i Alvesta Kommun 

Förvaltningen för samhällsplanering 
Nämnden för myndighetutövning 

Myndigheter 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Värends Räddningstjänstförbund 
Älmhults kommun 
Tingsryds kommun 

Föreningar, företag, privatpersoner 
Naturskyddsföreningen Alvesta 
Företagarna i Alvesta 
Anna Gilius 

 
 

2 BESLUTSFÖRSLAG OCH SAMMANFATTNING 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att planförslaget med de redovisade förändringarna ska 
ställas ut för granskning enligt miljöbalken, 15 kapital och 13§ samt även tillhörande miljöbe-
dömning enligt miljöbalken. 
 
Samrådet över planförslaget föranleder mindre förändringar och kompletteringar som redovi-
sas nedan. 
 
Försättsblad och datering 
 
Giltighet för planen startar ett år senare och avser 2015 – 2020. Vissa följdkorrigeringar 
längre fram i dokumentet görs på grund av det. 
 
1.3 Varför behövs en avfallsstrategi? 
 
EU:s s k avfallstrappa förtydligas med vad som är första, andra, tredje steg etc . 
 
Delmål 1.4 
 
Förtydligas enligt förslag från nämnden för myndighetutövning. 
 
Målområde 2 
 
Ordet ”konsumenterna” läggs in i texten om varför målområde 2 är viktigt. 
 
Delmål 3.9, 3.10 och nytt 3.11 
 
Delmål 3.9 anger att läget med att 100 % av avloppsverkens avloppsslam återförs till växtnä-
ringen ska bibehållas. 
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Delmålet 3.10 anger inte att kommunen ska ge förslag på aktörer som kan ta emot begagnade 
produkter utan istället underlätta och stimulera hushåll och verksamheter så att en ökad åter-
användning uppnås. 
Nytt delmål 3.11, att kommunen ska arbeta för att minska transporter för hushåll och verk-
samheter i samband med återanvändning. 
 
Bilaga 1 
 
Förtydliga att överblivna mediciner ska lämnas in på apotek. Rätta att återvinningscentraler 
förkortas ÅVC. 
 
 

3 YTTRANDEN UNDER SAMRÅDSTIDEN 
 
A, synpunkter från intressenter i Alvesta Kommun 
 
Förvaltningen för samhällsplanering 
Delmål 3.9. Under 2012 återfördes 100 % av avloppsverkens avloppsslam till växtnäringen. 
Att öka denna andel är inte ett bra mål. Möjligen att andelen ska bibehållas. 
Delmål 3.10. bör ändras till följande lydelse: Kommunen ska i sin information om avfallshan-
tering till hushåll och verksamheter upplysa om miljövinster med återanvändning samt un-
derlätta och stimulera hushåll och verksamheter så att en ökad återanvändning uppnås 
(KS, ARAB). 
Nytt delmål 3.11. Kommunen ska arbeta för att minska transporter för hushåll och verk-
samheter i samband med återanvändning (KS, ARAB). 
 
Kommentar: Text till delmålen 3.9 och 3.10 ändras enligt förslag och nytt delmål 3.11 läggs 
till. 
 
 
Nämnden för myndighetsutövning 
Delmål 1.4. Texten i punkten föreslås få ändrad lydelse så att den blir något tydligare (nuva-
rande text: ”Vid kommunal tillsyn/kontroll av livsmedelshantering ska information lämnas 
om behovet av åtgärder för att minska livsmedelssvinnet (NMY))”. 
För delmålen 2.1 och 2.2 ställs frågan vad ökning respektive minskning ska mätas mot, vilket 
är referensvärdet? 
Delmålet 3.6 kommenteras om bristande närhet i Rönnedalsområdet för boende till återvin-
ningsstation/-central. 
Det är en fördel om miljökonsekvensbeskrivningens delmål 3.2 om bedömd ökning av av-
fallsmängderna kan kompletteras med ett referensvärde hur det ser ut idag. 
Nämnden uttalar att det är viktigt att Kommunen verkligen blir ett föredöme enligt miljökon-
sekvensbeskrivningens text ”Kommunens agerande som bra föredöme i arbetet för ökad åter-
vinningsgrad bedöms ge positiva effekter”.  
Synpunkterna från nämnden avslutas med en fråga varför inte samtliga hembygdsföreningar 
har getts möjlighet att yttra sig, eller har ett urval gjorts som en referensgrupp? 
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Kommentar: Text till delmålet 1.4 ändras så att den blir tydligare enligt nämndens förslag. 
Frågan om referensvärden för mätning enligt delmålet 2.2 om avfallsmängder framgår av 
bilaga 1. Delmålet 2.1 om ökade kunskaper om vad farligt avfall ska lämnas kan dels mätas 
hur mycket farligt avfall som tas emot, dels i planerad kundundersökning hos ARAB. Syn-
punkten om att det är viktigt med Kommunen som föredöme för ökad återvinningsgrad är 
bara att instämma i.  
Hur samrådet gått till, vilka informationskanaler som använts m m framgår av text ovan ”Re-
dogörelse för samrådet”. Alla som har haft intresse har fått yttra sig. Då det gäller företag, 
idrottsföreningar, kulturföreningar m fl har ett visst urval gjorts. 
 
 
B, synpunkter från myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen anser att omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig och att 
de nationella miljömål som är relevanta har tagits upp. 
Under målområde 2 ”Säker hantering av farligt avfall” i beskrivningen om varför detta mål är 
viktigt bör det även framgå att konsumenterna även omfattas. Det blir då en koppling till in-
riktningsmålen som redovisas i första underrubriken. 
 
Kommentar: Ordet ”konsumenterna” läggs in i texten om varför målområde 2 är viktigt. 
 
 
Värends Räddningstjänstförbund 
Förbundet har inget att erinra mot avfallsplanen. 
 
 
Älmhults kommun 
Älmhults kommun genom tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planen. 
 
 
Tingsryds kommun 
Tingsryds kommun genom samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra i ärendet samt 
framför tack för möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
 
C, synpunkter från föreningar, företag, privatpersoner 
 
Naturskyddsföreningen Alvesta 
De redovisade synpunkterna inleds med en notering att det finns en statlig utredning om avfall 
som föreslår att kommunerna i framtiden får ansvar för insamlandet även av avfall som för 
närvarande omfattas av producentansvar (förpackningar av papper, glas, metall och plast samt 
tidningspapper). 
Naturskyddsföreningen anser att flera delmål till 2017 om att olika tillstånd/förhållanden ska 
ha ökat är vaga och otydliga i målsättning. Föreningen efterlyser också konkreta förslag på 
hur målen ska uppnås. 
Andra frågor och synpunkter som tas upp är differentierad hämtningstaxa, second-hand-
verksamheter i anslutning till återvinningscentraler, konkreta förslag på hur matsvinnet ska 
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minska, mål och förslag om utvecklad samverkan/samarbete med andra kommuner i frågorna 
om avfallshantering och informationskampanjer till alla som genererar avfall. 
 
Kommentar: Den statliga utredning som refereras till har ännu inte lett till något förslag hos 
riksdag eller regering och det är osäkert hur ett slutligt förslag kommer att se ut. 
Synpunkterna att flera delmål till 2017 om att olika tillstånd/förhållanden ska ha ökat är vaga 
och otydliga i målsättning har sin förklaring i att avfallsplanen är en strategisk plan som ska 
ange övergripande inriktningsmål till 2020. Genomförande med mer konkreta åtgärder tas 
upp i handlingsplaner av de som ansvarar för att målen uppnås. Detta gäller för flera av de 
synpunkter Naturskyddsföreningen tar upp. För mätning av ökningar enligt delmålen och ett 
utgående referensvärde finns underlag bland annat i statistik hos ARAB samt en kundunder-
sökning från 2014.  
Synpunkten om att det är viktigt med samarbete med andra kommuner i frågorna om avfalls-
hantering och informationskampanjer till alla som genererar avfall är bara att instämma i.  
 
 
Företagarna i Alvesta 
Företagarna har inga synpunkter på planen för hushållsavfall, men efterlyser en övergripande 
plan för hantering av avfall och fraktioner för återvinning från verksamhetsutövare.  
Företagarna refererar till Naturvårdsverkets förslag till ny nationell avfallsplan 2012 – 2017 
där man prioriterar ”hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn”. Där finns 
mycket att vinna om man ger klara direktiv om sortering och hantering. Synpunkten avslutas 
med att som verksamhetsutövare bör man se en vinst i att sortera sitt avfall, inte bara miljö-
mässigt. 
 
Kommentar: En övergripande plan för hantering av avfall och fraktioner för återvinning spe-
cifikt från verksamhetsutövare tas inte fram. Verksamhetsutövare har att beakta miljöbalken 
och finna lösningar på marknaden för avfall som inte är hushållsavfall. För mindre företag 
erbjuder ARAB verksamhetsutövare att köpa s k företagskort för 2 000 kr per år, vilket berät-
tigar till att lämna avfall på återvinningscentraler upp till en mängd om 2 000 kg per år. Då 
det gäller avfall inom bygg- och anläggningssektorn gäller motsvarande resonemang enligt 
ovan.  
Vinster och nytta uppstår på olika sätt i sortering. Det är ofta en blandning av samhällsnytta, 
miljövinster och företagsekonomi, men i vissa lägen krävs insatser som inte ger en direkt av-
kastning i kronor. 
 
 
Anna Gilius, miljö- och kvalitetskonsult 
Anna Gilius har 21 synpunkter med frågor och påståenden om bland annat ännu mer detalje-
rad information om avfallets innehåll, ambitionsnivåer på mätningar/uppföljningar, ansvar för 
informationer, stavfel, åtgärder för att underlätta second-hand-verksamhet. 
 
Kommentar: Avfallsplanen är en strategisk plan som ska ange övergripande inriktningsmål 
till 2020. Genomförande med mer konkreta åtgärder tas upp i handlingsplaner av de som 
ansvarar för att målen uppnås. Detta gäller för flera av de synpunkter Anna Gilius tar upp. 
Då det gäller mängd och urval av sakinformation om avfall och annan relevant information i 
planen inklusive bilagor, uttrycker andra i samrådet att sakunderlaget är OK/tillräckligt. 
Stavfel och inkonsekventa förkortningar ska rättas.  
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1 INLEDNING 
 
Planens syfte 
 
Avfall är något som alla kommer i kontakt med, i princip dagligen. Det är viktigt att det finns 
fungerande system för hanteringen av avfall, och att människor förstår systemen och använder 
dem rätt. Rätt hanterat kan avfall bli en resurs och ersätta uttag av resurser som är ändliga. Fel 
hanterat kan avfall kosta mycket pengar och förorsaka både miljöproblem och hälsoeffekter.  
 
Syftet med avfallsplanen är att den ska 

 Medverka till att de nationella och regionala miljömålen inom avfallsområdet uppnås. 
 Tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet. 
 Vara ett viktigt strategiskt styrdokument för kommunen. 
 Informera allmänhet och olika verksamheter om planerade förändringar 
 Ge ansvariga politiker en helhetsbild över avfallshanteringen med möjlighet att på-

verka den.  
 
Denna avfallsplan redovisar inriktningsmål för år 2020 och delmål för avstämningsåret 2017 
inom tre prioriterade målområden:  

 Förebygga och minska avfallsmängderna 
 Minska avfallets farlighet 
 Öka material- och energiutvinningen ur avfallet.  

 
Avfallsplanen utgör ett komplement till de lokala föreskrifterna om hantering av avfall. Till-
sammans utgör de kommunens renhållningsordning. I avfallsplanen redovisas nuläge och för-
hållanden som utgör utgångspunkter för planens mål och strategier samt för inriktningen av 
kommunens avfallsplanering under de närmaste sex åren. Avfallsplanen är inte juridiskt bin-
dande men är ett viktigt strategiskt dokument.  
 
 
Redogörelse för utställning-granskning 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015-03-03—2015-04-15. Under 
denna tid har förslaget varit tillgängligt i kommunhuset, Alvesta, på filialbiblioteken i 
Moheda, Vislanda, Grimslöv, Lönashult och på huvudbiblioteket i Alvesta samt på kommu-
nen webbplats, www.alvesta.se. 
Planförslaget har också sänts digitalt för möjlighet till synpunkter från ett närmare 40-tal in-
tressenter: myndigheter, företag, föreningar m fl. 
 
I det följande redovisas kortfattat de synpunkter som har kommit in under granskningstiden. 
Synpunkterna kommenteras och de eventuella förändringar som de medför av förslaget till 
avfallsplan redovisas. 
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Inkomna yttranden 
 
Intressenter i Alvesta Kommun 

Förvaltningen för samhällsplanering 
 

Myndigheter 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Värends Räddningstjänstförbund 
 

Föreningar, företag, privatpersoner 
Naturskyddsföreningen Alvesta 

 
 

2 BESLUTSFÖRSLAG OCH SAMMANFATTNING 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget med 
de redovisade förändringarna. 
 
Granskningen av planförslaget föranleder mindre förändringar och kompletteringar som redo-
visas nedan. 
 
Delmål 3.2 
 
Förtydligas enligt förslag från förvaltningen för samhällsplanering. 
 
Delmål 3.7 
 
Förtydligas enligt förslag från naturskyddsföreningen. 
 
 
Bilaga 1 
 
Förtydliga att överblivna mediciner ska lämnas in på apotek. Ny rätt uppgift om återvinnings-
station i Vislanda m m. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
S k särskild sammanställning som sammanfattar miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
framgår av nya bilagan nr 8. 
 
 
Övrigt 
 
Smärre kompletteringar och rättningar enligt kommentarerna nedan. 
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3 YTTRANDEN UNDER UTSTÄLLNING-GRANSKNING 
 
A, synpunkter från intressenter i Alvesta Kommun 
 
Förvaltningen för samhällsplanering 
Delmål 3.2. Att återvinningsstationerna ska vara tilltalande, städade, trygga etc ligger primärt 
på FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen) och inte ARAB. FTI ska samråda med kom-
munen om stationerna. 
Återvinningsstationen i Vislanda är på väg att flyttas. 
S k särskild sammanställning som sammanfattar miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska 
tas fram och kunna redovisas. 
 
Kommentar: Ansvarig för att verka i riktning mot delmålet 3.2 ändras till NFS och NMY, som 
är de berörda nämnderna i kommunen. 
Kompletterande uppgift om återvinningsstationen i Vislanda läggs in i bilaga 1. 
S k särskild sammanställning som sammanfattar miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) fram-
går av nya bilagan nr 8. 
 
 
B, synpunkter från myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Värends Räddningstjänstförbund 
Förbundet har inget att erinra mot avfallsplanen. 
 
 
C, synpunkter från föreningar, företag, privatpersoner 
 
Naturskyddsföreningen Alvesta 
Delmål 3.7 syftar egentligen på att andelen av avfallsfraktioner för återvinning ska öka, varför 
målet bör förtydligas. 
Åtgärder för att öka samarbete mellan kommuner efterfrågas. 
Ange att överblivna mediciner ska lämnas till apotek (inte bör). 
Föreningen efterfrågar vilka åtgärder som vidtas om hushållen inte följer föreskrifterna att 
sortera avfall och lämna det på angivna platser. 
I bilaga 1 framgår inte hur mycket av avfallet i säckar/kärl, som är utsorterat respektive osor-
terat och kan gå till återvinning eller återanvändning. 
Uppgift om avtal med förbränningsanläggning behöver uppdateras. 
Vad begreppet ”tillsyn” avser bör skrivas om så att det följer den tidigare statliga Tillsynsut-
redningen (bilaga 3). 
 



 2015-04-20 
 

 5

 
Kommentar: Delmålet 3.7 förtydligas med att ange ”Andel av samtliga avfallsfraktioner….”. 
Då det gäller förslaget att öka samarbetet mellan kommuner är det en fråga som får tas upp i 
handlingsplaner av de som ansvarar för att målen uppnås. Avfallsplanen är en strategisk plan 
som ska ange övergripande inriktningsmål till 2020. 
I bilaga 1 förtydligas att överblivna mediciner ska (inte enbart bör) lämnas till apotek. 
De åtgärder kommunen och renhållningsbolaget kan göra gentemot hushållen för att få de att 
bättre följa föreskrifterna att sortera avfall och lämna det på angivna platser, är att 
öka/förbättra informationen till hushållen om vad som gäller. 
Tyvärr finns inte fakta tillgängligt som visar hur mycket i säckar/kärl som är utsorterat re-
spektive osorterat. 
Uppgift om avtal om förbränningsanläggning ska uppdateras i bilaga 1. 
Definition på begreppet ”tillsyn” skrivs om (bilaga 3). 
 



Bilaga 7 till Avfallsplan Alvesta kommun 2015 – 2020 

1 
 

 

Uppgifter som ska lämnas till länsstyrelsens sammanställning 

1 Administrativa uppgifter 

Kommun:  Alvesta kommun 
År:  Planen är för åren 2015 – 2020; statistik nedan är från 2012 resp 2014 
Datum när planen antogs: 2015-06-16 
Ansvarig nämnd:  Kommunstyrelsen 
Övriga medv. nämnder: Nämnden för samhällsplanering, nämnden för myndighetsutövning 
 

2. Kommunens befolkning och struktur (2 §) 
 
Befolkning, totalt: 19 034 (2012) 
  19 503 (2014) 
Antal hushåll i småhus: 6 018 (2012) 
  6 031 (2014) 
   -”- i flerbostadshus: 2 595 (2012) 
  2 595 (2014) 
   -”- i fritidshus: 757 (2012) 
  773 (2014) 
 

3. Avfall som kommunen ansvarar för (3 §) 
 
Total insamlad mängd avfall:  13 999 ton 
   15 185 ton 
   -”- matavfall för biologisk behandling: -- (2012) 
   42 ton (2014) 
  -”- farligt avfall:  53 ton (2012) 
   56 ton (2014) 
 

4. Avfall som omfattas av producentansvar (4 §) 
 
Total insamlad mängd avfall:  1 833 ton (2012) 
   1 759 ton (2014) 
 

5. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall  (5 §) 
 

Alvesta kommun har fyra bemannade återvinningscentraler som alla sköts i egen regi:  

 

 
Plats SNI-

kod 

Typer av avfall Behandlingsmetoder Tillåten mängd 

ton/år 

Aringsåsdeponin,  

Alvesta 

38320 Hushållens grovavfall 

och farliga avfall 

Mellanlagring. Komposte-

ring av trädgårdsavfall 

Mindre än 10 000  

Östanåkra industri-

område i Moheda 

38320 Hushållens grovavfall 

och farliga avfall 

Mellanlagring Mindre än 10 000 

Olvägen, Vislanda 38320 Hushållens grovavfall 

och farliga avfall 

Mellanlagring Mindre än 10 000 

Föreningslokalen, 

Grimslöv 

38320 Hushållens grovavfall 

och farliga avfall 

Mellanlagring Mindre än 10 000 
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En återvinningsstation (ÅVS) är en obemannad, mindre anläggning för mottagning av förpackningar 

och returpapper. Avfallet sorteras i olika behållare av den som lämnar det. I kommunen finns 

fjorton obemannade återvinningsstationer, som ägs och drivs av Förpacknings- och 

Tidningsinsam-lingen AB (FTI). På återvinningsstationerna lämnas tidningar, 

pappersförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar, hårda 

och mjuka plastförpackningar, små batterier. På några stationer finns även 

insamlingsbehållare för kläder.   

 
Plats SNI-kod 

 Alvesta, Odlingsvägen 38320 

Alvesta, ICA-rätt 38320 

Alvesta, Willys  38320 

Alvesta, Aringsåsvägen 38320 

Alvesta, Blädingevägen 38320 

Grimslöv, Stationsgatan 38320 

Hjortsberga, Stationsplan 38320 

Lönashult, vägkorsningen Lönashultsvägen - Boklövsvägen 38320 

Moheda, Västra Järnvägsgatan 38320 

Moheda, Banérsgatan 38320 

Torne, Tvetarydskrysset 38320 

Torpsbruk, Björkerydsvägen 38320 

Vislanda, Husebyvägen 38320 

Vislanda, Dackehallen* 38320 

*) fram till våren/sommaren 2015. Ny plats i Vislanda på gång från hösten 2015 

 
 

6. Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och regionala mål (7 och 8 §) 
 
Lokala mål för avfall som kommunen ansvarar för (7 §) 
 
Inriktningsmål till 2020 

Hushåll och verksamheter bidrar till att förebygga avfall och minska avfallsmängderna genom att 

konsumera medvetet och hushålla med resurser (målet är kopplat till miljömålet begränsad 

miljöpåverkan samt god bebyggd miljö) 

Delmål 2017 

1.1 Kommunen ska verka för och stimulera ökad resurshushållning hos hushåll och verksamheter, 

med särskilt fokus på ökad medvetenhet om och förståelse för matsvinnets effekter på miljön 

och ekonomin (målet är kopplat till miljömålet begränsad klimatpåverkan) 

1.3 Mängden (vägd mängd) matavfall ska minska i all kommunal kostverksamhet. I skolköken ska 

mängden matavfall ha minskat med 30 procent, jämfört med år 2012. . (målet är kopplat till 

miljömålet begränsad klimatpåverkan) 

1.4 I samband med kontroll av livsmedelshantering ska information lämnas om behovet av 

åtgärder för att minska livsmedelssvinnet samt förslag på hur dessa kan se ut. 

1.5 I rimligaste mån inom ramen för LOU prioritera varor/tjänster med så liten miljöpåverkan som 

möjligt.  (målet är kopplat till miljömålet Begränsad klimatpåverkan + Giftfri miljö)
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Inriktningsmål  till 2020 

Hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall rätt, så at det kan återvinnas på bästa sätt för en 

hållbar utveckling (målet är kopplat till miljömåletbegränsad miljöpåverkan, frisk luft samt god 

bebyggd miljö). 

Delmål 2017 

3.1 Kommunens samhällsplanering ska beakta utrymme för och lämplig placering av 

återvinningsstationer och andra anläggningar för avfallshantering (t.ex. kompostering) (målet 

är kopplat till miljömålet god bebyggd miljö) 

3.2 Återvinningsstationerna i kommunen ska vara tilltalande, städade, trygga och funktionella, både 

för användare och för dem som sköter stationerna (målet är kopplat till miljömålet god 

bebyggd miljö) 

3.4  Andelen matavall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som behandlas så att 

växtnäring och energi tas till vara ska ha ökat. Senast under 2017 ska kommunen påbörja 

arbetet med att sortera ut matavfall från hushåll, restauranger m fl. (målet är kopplat till 

miljömålet begränsad klimatpåverkan + god bebyggd miljö) 

3.5 Alla kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) ska sortera ut farligt avfall, 

returpapper, förpackningar av papper, metall, plast och glas. (målet är kopplat till miljömålet 

god bebyggd miljö). 

3.6 Alla boende i kommunen ska ha närhet till insamling av returpapper och förpackningar av 

papper, metall, plast och glas. (målet är kopplat till miljömålet god bebyggd miljö) 

3.9 Andelen slam från kommunala avloppsreningsverk som tas om hand så att fosforföreningarna 

kan utnyttjas som växtnäring ska bibehållas, var 100 % år 2012 (målet är kopplat till miljömålet 

ingen övergödning) 

3.11 Kommunen ska arbeta för att minska transporter för hushåll och verksamheter i samband med 

återvinning. (målet är kopplat till miljömålet begränsad klimatpåverkan) 

 

Lokala mål för avfall som kommunen inte ansvarar för (8 §) 
 

Inriktningsmål till 2020 

Hushåll och verksamheter bidrar till att förebygga avfall och minska avfallsmängderna genom att 

konsumera medvetet och hushålla med resurser
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Delmål 2017 

1.2 Mängden (kg per invånare) säck- och kärlavfall från hushållen ska ha minskat med 5 procent, 

jämfört med år 2014. (målet är kopplat till miljömålet begränsad klimatpåverkan) 

Inriktningsmål till 2020 

Hushåll och verksamheter hanterar sitt farliga avfall på rätt sätt. Farligt avfall ska inte finnas blandat 

med annat avfall (målet är kopplat till miljömålet giftfri miljö) 

Delmål 2017 

2.2 Andelen farligt avfall i hushållsavfall (inkl.  grovsopor) ska ha minskat ytterligare jämfört med 

2012. (målet är kopplat till miljömålet giftfri miljö) 
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Särskild sammanställning, komplement till miljökonsekvensbeskrivning 
(Miljöbalken 6 kap, 16§)  

I samband med en plan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska kommunen ta fram en särskild 
sammanställning hur bland annat miljöaspekterna har integrerats i planen. Syftet är att göra resultatet 
av bedömningsförfarandet tillgängligt för allmänheten och dem som lämnat synpunkter i samråd etc.  

 

Integrering av miljöaspekter i planen 

Ett av avfallsplanens syften är att medverka till de nationella och regionala miljömålen inom 
avfallsområdet uppnås. Miljöaspekterna har därför varit utgångspunkt vid urformningen av 
avfallsplanen. Gällande lagstiftning inom avfallsområdet, nationella och regionala miljömål, strategier 
angivna i nationella avfallsplanen, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehåll i en 
kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) samt kommunens egna förutsättningar och mål har varit styrande 
i arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Alvesta kommun. 

Avfallsplanens mål som miljöbedömts indelas i de tre målområdena 1. Verka för avfallsminimering, 2. 
Minska avfallets farlighet, 3. Ökad återvinning. 

Dessa målområden innehåller flera delmoment som bidrar till att minska miljöbelastningen och 
uppfyllande av nationella och regionala miljömål. Varje målområde har miljöbedömts och i planen 
beskrivs varför målen är viktiga. 

 

Beaktande av synpunkter från MKB-samrådet 

Inkomna synpunkter på avfallsplanen och dess bilagor och miljökonsekvensbeskrivning har 
redovisats, bemötts och kommenterats i samrådsredogörelsen samt i redogörelse från granskningen. 
Synpunkterna avsåg till övervägande del formuleringar av mål, fakta och innehåll i avfallsplanen och 
dess bilagor. Endast ett fåtal synpunkter inkom på miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter som 
berör miljökonsekvensbeskrivningen sammanfattas nedan. 

Samråd 

Kommunens nämnd för myndighetsutövning framförde att det vore en fördel om ett referensvärde av 
avfallsmängderna fördes in i miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen svarade att detta framgår av 
bilaga 1. 

Länsstyrelsen ansåg att omfattningen på miljökonsekvensbeskrivningen var tillräcklig. 

Granskning 

Den kommunala förvaltningen för samhällsplanering framförde att en särskild sammanställning till 
miljökonsekvensbeskrivningen ska tas fram, vilket har resulterat i detta dokument. 

 

Skäl till val av planen (huvudalternativet) istället för de alternativ som varit 
föremål för övervägande 

Utöver den föreslagna avfallsplanen har i miljökonsekvensbeskrivningen gjorts en bedömning av vad 
ett nollalternativ skulle medföra för miljöpåverkan.  

Nollaternativet avser en situation som kan uppstå om inte avfallsplanen genomförs. Då skulle 
föregående avfallsplan kvarstå och fortsätta att gälla. Föregående avfallsplan uppfyller inte gällande 
lagstiftning och är således inte ett relevant alternativ att jämföra emot den nya föreslagna 
avfallsplanen.  
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Som utgångspunkt för nollalternativet har istället antagits att befintliga system för avfallshantering 
fortsätter att gälla. Med nollalternativet kommer inte resultatet av avfallshanteringen att motsvara de 
nivåer på återvinning som anges i nationella och regionala miljömål. Nollalternativet skulle innebära 
en risk för att avfallsplaneringen inte sker aktivt och systematiskt. Detta kan i sin tur bidra till 
lagöverträdelser och eftersläpningar samt att kommunen inte bidrar till att uppfylla de nationella och 
regionala miljömålen. 

Genomförandet av avfallsplanens mål för miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall kan bidra till 
minskad diffus spridning av miljöstörande ämnen, något som troligtvis inte skulle ha skett i samma 
utsträckning med nollalternativet.  

När det gäller ökad insamling av matavfall till biologisk behandling skulle ett nollalternativ inte bidra 
till uppfyllandet av de nationella och regionala miljömålen, eftersom det gäller mål om såväl ökad 
biologisk behandling som begränsad klimatpåverkan, vilket kan ske genom ökad produktion av 
biogas. 

Sammanfattningsvis har den föreslagna avfallsplanen valts istället för nollalternativet eftersom 
avfallsplanen bidrar till en mer aktivt och systematiskt avfallsplanering som bidrar till att uppfylla de 
nationella och regionala miljömålen. 

Några andra alternativ till inriktning för avfallsplanen har inte varit aktuellt att föreslå. Föreslagen 
ambitionsnivå har föregåtts av diskussioner och utgår ifrån vad Alvesta kommun anser vara realistiskt 
att åstadkomma inom de närmaste sex åren, vilket är den tidsram som gäller för avfallsplanen.  

 

Åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av 
miljöpåverkan 

Negativ miljöpåverkan till följd av genomförande av avfallsplanen är främst kopplat till ökade 
transporter av avfall. Vid planering och utveckling av insamlingen för återvinning av avfall bör 
planering och lokalisering ta hänsyn till transporter av avfall. Samordning och optimering av 
avfallstransporterna kan minska risken för negativ miljöpåverkan. 

Uppföljning av den planering och lokalisering som har varit aktuell görs i samband med övrig 
avstämning av avfallsplanens mål/delmål.  

Vid spridning av avloppslam från avloppsreningsverk kan diffus spridning av miljöstörande ämnen 
ske. Genom kvalitetssäkring av avloppsslammet minskar denna risk. 

 

 


