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Bilaga nr 4 - Samrådsredogörelse 

 

SAMMANFATTNING 

Förslaget till avfallsplan har varit föremål för samråd under tiden 2020-10-01 – 
2020-12-31. Under samrådstiden har 2 yttranden utan synpunkter och 5 yttran-
den med synpunkter inkommit. Efter samrådstiden har inga synpunkter inkom-
mit.      

De inkomna synpunkterna har berört bedömning av de nedlagda deponierna, 
hantering av invasiva arter, tillsynsutövning, avfallshantering samt återvinning 
och återbruk.  

Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i handlingarna. 
Mindre förtydliganden, avseende ovanstående synpunkter har lagts till.  
Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

- Förslag till avfallsplanen för Alvesta kommun antas 
enligt 15 kap. 41 § miljöbalken. 

- Avfallsplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

SYFTE 

Syftet med avfallsplanen är att stödja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle 
genom att fastställa strategier och rutiner som bidrar till att minska mängden av-
fall och säkerställer att det avfall som skapas tas om hand på ett hållbart sätt. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Förslaget till avfallsplan har varit föremål för samråd under tiden 2020-10-01 – 
2020-12-31. Under samrådstiden har samrådshandlingarna funnits tillgängliga i 
Kommunhuset, Centralplan 1 i Alvesta och på kommunens webbplats www.al-
vesta.se/avfallsplan. 

Samrådet annonserades på kommunens webbplats och i Smålandsposten. Re-
missinstanser har fått fullständiga handlingar.  
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Region Kronoberg 

Värends räddningstjänst 

Yttranden med erinran: 

Villaägarna Kronoberg 

Länsstyrelsen Kronoberg  

Ungdomsrådet 

Naturskyddsföreningen i Alvesta   

Alvesta Alternativet 

 

De inkomna synpunkterna redovisas nedan i fullständig lydelse. 

 

Villaägarna Kronoberg   

 
Villaägarna Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över avfallsplan för Alvesta 
kommun och lämnar härmed följande yttrande: 

I stora drag är avfallsplanen bra. Vi vill trycka på punkten öka kunskapssprid-
ningen om nedskräpningens konsekvenser. Ett viktigt sätt är att ordna informat-
ionsmöten i förebyggande syfte och ha årliga aktiviteter i ämnet och dessutom 
delta i ”Hålla Sverige rent-dagen varje år i september. 

När det gäller att förebygga är det av största vikt att informera hushållen på ett 
lättfattligt sätt att förebygga avfall och varför. Ett sätt kan vara att ta fram en 
egen hemsida för renhållning som nämns. 

Ett annat sätt kan vara att skapa aktiviteter för hushållen.  

Möjligheten att lämna produkter till återanvändning måste/bör förbättras. 

Viktigt att det finns återvinningscentraler på de större tätorterna i kommunen 
och att en ny plats för återvinningscentral i Alvesta tätort utreds. 

Fastighetsnära möjligheter att bli av med avfall är av största vikt. Ett alternativ till 
Alvestas gröna och röda påsar kan vara fyrfackskärl för olika typer av avfall. 

Kommunerna i Kronobergs län har olika system för sophanteringen, vilket inte är 
optimalt. Samarbete och informationsspridning vore bra för alla parter. Dra lär-
dom av varandra. 
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Kommentar: Informationskampanjer kommer att utgöra en väsentlig del av 
arbetet med att genomföra avfallsplanen under tidsperioden 2021 - 2025.  
Informationsarbetet kommer att planeras i samverkan mellan kommunala 
verksamheter för att på ett effektivt sätt nå ut med information till alla sam-
hällsgrupper. Möjligheten att utöka antalet fraktioner vid avfallsinsamling 
kommer att undersökas.     

  

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har följande synpunkter på det framtagna förslaget.  
 

 Avfallsförordning 2020:614, 9 kapitlet, 8 § har ersatt 2011:927, 80 § (sida 7 
i avfallsplanen). 
 

 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:6 har ersatt NFS 2017:2 (sida 6 i 
avfallsplanen). Där framgår vad avfallsplanen ska innehålla. 

 

 Kommunalt avfall har ersatt den tidigare termen hushållsavfall. Se Miljöbal-
ken 15 kapitlet 3 §.  
 
Kommentar: Ändringarna har införts.     

 

 Det är önskvärt med en tydligare samlad bedömning av de nedlagda depo-
nierna samt hur arbetet framåt ska se ut. Har deponierna inventerats enligt 
MIFO fas 1? Är alla nedlagda deponier sluttäckta? (sida 14 avfallsplanen 
och bilaga 3).  

 
Kommentar: Några deponier har genomgått en inventering enligt MIFO fas 
1, resterande har blivit tilldelade en generell klassning enligt Naturvårdsver-
kets branschlista enligt MIFO. Då det finns motstridiga uppgifter kring vilka 
deponier som har genomgått MIFO och vilka deponier som blivit bransch-
klassade planerar Alvesta kommun att bilda en arbetsgrupp för att hantera 
arbetet med de nedlagda deponierna. Arbetsgruppen kommer att ha till 
uppgift att sammanställa de tillgängliga uppgifterna för att helhetsbedöm-
nings ska vara möjlig.  Arbetsgruppen kommer även att forma en strategi 
för de sluttäckta deponierna och att fortlöpande övervaka att de åtgärder 
som krävs blir utförda.  
Bilaga 3 kompletterats med följande text: ” Några deponier har genomgått 
en inventering enligt MIFO fas 1, resterande har blivit tilldelade en generell 
klassning enligt Naturvårdsverkets branschlista enligt MIFO. Då det finns 
motstridiga uppgifter kring vilka deponier som har genomgått MIFO och 
vilka deponier som blivit branschklassade planerar Alvesta kommun att 
bilda en arbetsgrupp för att hantera arbetet med de nedlagda deponierna.” 
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 Avfallsplanen bör nämna något om hanteringen av invasiva arter. Vilken 
beredskap finns och vilka rutiner har kommunen för att förhindra spridning 
när det gäller mottagande av avfall innehållande invasiva arter? Sker till ex-
empel malning av avfall som ska brännas? Vid malning uppstår en risk för 
spridning av fröer från vissa invasiva växtarter. Kommer jordmassor inne-
hållande invasiva arter behandlas på ett särskilt sätt?  
 
Kommentar: Kommunen har en strategi för hanteringen av invasiva arter i 
avfallet. Bilder på de vanligast förekommande invasiva arterna finns på Al-
vestas återvinningscentraler, personalen har informationsmaterial till besö-
kare och det finns rutiner för hur invasiva arter ska hanteras och behandlas.  
Malning av avfall som ska brännas förekommer inte.  
Styrdokumentet har kompletterats med följande text: ”Växtavfall från inva-
siva arter förpackas och transporteras till Ljungby för förbränning”.   
 

 Avfallsplanen bör tydliggöra vad som gäller för, och vem som utövar tillsy-
nen över, de hushåll som inte anses följa till exempel producentansvaret 
med utsortering av förpackningar under punkt 4.4 om tillsyn (sida 28 av-
fallsplanen). 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras.  
Styrdokumentet (s. 28), har kompletterats med följande text: ”Det finns ett 
samarbete mellan kommunala aktörer (SBF Bygg & Miljö och Alvesta Ren-
hållnings AB) för att kartlägga och informera de hushåll som inte anses följa 
föreskrifterna om gällande föreskrifter.” 
 

 För avfall som kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen innehålla mål 
och åtgärder för att förebygga och hantera detta avfall, i den utsträckning 
som kommunen kan påverka detta enligt 5 § NFS 2020:6. Det kan vara att 
till exempel att mindre verksamheter även kan lämna avfall på ÅVC:er ut-
anför Alvesta. 
 
Kommentar: Alvesta kommun har ett beprövat och fungerande koncept där 
verksamheter kan lämna sitt avfall (förutom asbest) i mängder upp till 2 el-
ler 5 ton mot en årsavgift till Alvesta Renhållnings AB. Informationskam-
panjer om var olika fraktioner ska lämnas skulle dock behöva utökas för att 
undvika att olika typer avfall läggs i samma container.    
 

 Det står på sida 14 i Avfallsplanen att ÅVC:erna tar emot material för åter-
bruk i samarbete med Emmaus. Beskriv tydligare vad det innebär och vilka 
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material som kan lämnas. Finns det till exempel möjlighet att lämna tex-
tilier, möbler, husgeråd, byggmaterial osv? Det bör finnas övergripande 
mål för att främja återbruk. 
 
Kommentar: En ny plats för en återvinningscentral i Alvesta tätort, med 
högre kapacitet för återbruk, kommer att utredas och planeras under 2021. 
Styrdokumentet (s.14) har kompletterats med följande text: ”Det finns möj-
ligheter att lämna kläder, prylar och möbler m.m. på våra återvinningscen-
traler i kommunen, Alvesta Renhållnings AB har ett bra samarbete med 
Emmaus angående detta”. 

 

 Det finns mål om att minska mängden mat- och restavfall med 25 % till 
2025. Vidare finns mål om begränsning av farligt avfall och minskning av 
matsvinn. Det bör även finnas ett mer konkret och mätbart mål för att 
minska så kallat grovavfall i kommunen. 
 
Kommentar: En utökad informationskampanj behövs för att uppmärk-
samma vikten av att minska mängden grovavfall i kommunen. Möjligheten 
att lägga till ytterligare ett mål för att minska mängden grovavfall kan ut-
redas i samband med en uppföljning av avfallsplanen. 
 

 Översiktsplanen saknas som styrdokument i avfallsplanen sida 28 och bi-
laga 6, 4.2) Enligt 11 § NFS 2020:6 ska avfallsplanen innehålla en beskriv-
ning av hur behovet av platser för anläggningar för att hantera avfall har 
tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga arbete 
med fysisk planering. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras.  
Styrdokumentet (s. 29) har kompletterats med följande text:  ”Fördjupad 
Översiktsplanen för Alvesta tätort, antagen av Kommunfullmäktige 2017-
11-28 §117, redovisar den befintliga återvinningscentralen. Översiktsplanen 
anger också att en ny, mer centralt belägen, återvinningscentral skulle 
kunna förbättra servicen till besökarna och ge kortare resväg, men en 
lämplig fastighet för en ny central har ännu inte redovisats.”    
I Bilagan 6, 4.2 har Fördjupad Översiktsplan för Alvesta kommun lagts till 
som det lokala styrdokumentet.        
 

 Ett mål i bilaga 5 är att ”Hushåll ska få tillgång till fastighetsnära insamling 
senast 2025”. Förklara mer vad det innebär. Kommer möjlighet att lämna 
farligt avfall fastighetsnära finnas? 

 
Kommentar: En utökning av sorteringsmöjligheter diskuteras inom den 
kommunala verksamheten men har inte beslutats ännu, men det kommer 
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under 2021 tas fram förslag på vilka materialfraktioner som skall kunna 
sorteras ut, och då hur det ska gå till och vem som ska utföra insamlandet. 
Det som preliminärt ska kunna sorteras ut framöver är: plast-, pappers-, 
och metallförpackningar, tidningar, kartong, glas, restavfall och matavfall. 
Dock så blir det svårt att kunna samla in fraktionen farligtavfall. 
 

 Nationellt så trycks det på att det behövs mer handling för att nå miljömå-
len. Det innebär bland annat att ställa om samhället till en cirkulär eko-
nomi. Därför bör det tryckas på ännu mer i avfallsplanen för att arbeta 
uppåt i avfallstrappan. 
 
Kommentar: Informationskampanjer för allmänheten planeras för att upp-
märksamma vikten av en hållbar konsumtion och dess nytta för samhället. 
En ny plats för återvinningscentral i Alvesta tätort, med högre kapacitet för 
återbruk, kommer att utredas och planeras under 2021. 

 
 
Ungdomsrådet 

Vi i ungdomsrådet har fått till oss avfallsplanen och har vid vårt senaste arbets-
möte diskuterat denna plan och som sagt Avfallsplanen berör alla som bor och 
verkar i kommunen och ställer krav på engagemang och insatser hos invånare. 
Speciellt för oss unga som ska leva med det som beslutas i denna plan. Syftet 
med avfallsplanen är att stödja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle ge-
nom att fastställa strategier och rutiner som minskar mängden avfall och säker-
ställer att det avfall som skapas tas om hand på ett hållbart sätt. Vi i kommunens 
råd har några synpunkter som vi kommer att belysa extra i detta dokument. Al-
vesta kommun ska uppmuntra och understödja återbruk och cirkulära material-
flöden så att restprodukter kan återanvändas istället för att bli till avfall. Detta är 
verkligen viktigt för oss unga så att vi kan komma ifrån ett samhälle där vi hela ti-
den måste producera nytt. Verksamheter ska vara resurseffektiva och det ska fin-
nas stöd och hjälpmedel som förebygger skapandet av onödigt avfall. Eftersom vi 
ska ändra våra vanor så att vi har mer återbruk och använder våra resurser 
mindre behöver man se över vad som ska finnas på respektive återvinningsplats 
så att även bilkörandet kan minska i kommunens alla delar. 
Följande punkter har vi lyft upp som viktiga i den offentliga miljön förutom den 
ordinarie sopsorteringen som görs i privata hushåll. 
 
1.Papperskorgar och dess placering i offentliga miljöer. 
 
Vi har kommit fram till att det är positivt med den formen av “papperskorgar” 
där sortering sker direkt såsom visas på bilden i avfallsplanen. Vi anser dock att 
det är avgörande var dessa placeras så att de nyttjas på bästa sätt och mest ef-
fektivt. Vi har dessa förslag på placeringar runt om i kommunen. 
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Förslag: 
Alvesta kommun allmänt: skolor, affärer, stationer, de kommunala badplatserna 
Alvesta: sporthall, spontanidrottsplatsen, sjöparken 
Moheda: Den nya lekplatsen 
Vislanda: Mellan skolan och utebadet, Grushålan vid kojtet, 
Viktigt att inte glömma att placera ut också dessa på de mindre orterna i kommu-
nen där stor nedskräpning förekommer. 
 
2. Återvinning. 
 
Vi som unga ser det extra viktigt att återvinna fullt funktionsdugliga saker och 
kläder, möbler osv. Vi upplever att det är många som slänger saker som egentli-
gen skulle kunna 
återanvändas. Vi föreslår att vid de stora återvinningscentralerna skulle det fin-
nas exempelvis stor container, där folk istället för att slänga möbler och föremål 
som är funktionsdugliga kan gratis kunna ställa det där. Samt de som har det svå-
rare ekonomiskt skulle till exempel kunna återanvända de möbler, saker, kläder, 
elektronik som finns tillgängligt på det viset vid de container. Det är en tjänst 
som kommunen skulle kunna erbjuda till exempel de som flyttar hemifrån för 
första gången och inte har en stark ekonomi. 
 

Kommentar: Synpunkterna noteras. En ny plats för återvinningscentral i Alvesta 
tätort, med högre kapacitet för återbruk, kommer att utredas och planeras under 
2021. 

 
3. Container 
 
Vid de mindre återvinningsplatserna upplever vi att det ofta är stökigt, nedskrä-
pat och att större trasiga föremål slängs där. Vi tycker att vid varje sådan plats 
skulle det kunna stå en container. För att kunna slänga lite större trasiga föremål 
då det finns invånare som inte har tillgång till bil. Vi har också ett önskemål att 
vid varje sådan plats ska det finnas en box för klädinsamling men också kunna 
slänga trasiga kläder. Dessutom är det viktigt att tänka även här att det ska finnas 
möjligheter för återvinning över hela kommunen.  
 
Kommentar:  Det finns möjligheter att lämna kläder, prylar och möbler m.m. på 
våra återvinningscentraler i kommunen, Alvesta Renhållnings AB har ett bra sam-
arbete med Emmaus angående detta. 
Ansvaret för skötseln av återvinningsstationerna i kommunen ligger hos Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB) och Alvesta kommun och Alvesta Ren-
hållnings AB kan alltså inte styra över renhållningen av stationerna eller över 
vilka fraktioner som tas emot där.  
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Skrymmande avfall kan lämnas till någon av de fyra återvinningscentraler som 
finns i kommunen. Man kan också hyra en container eller ett stort flak av Alvesta 
Renhållnings AB för att få avfall bortforslat och omhändertaget.  
 
4. Avfallsanläggning 
 
Vi kunde inte hitta i planen någon tydlig tänkt placering av den stora avfallsan-
läggningen. Det finns många aspekter av sådan placering ur ett miljöperspektiv 
inte minst. Vi diskuterade fram att det är viktigt att det inte ligger i närheten av 
bostäder och inte minst av framtida bostäder. Vi tänker att en sådan anläggning 
kan skapa både buller och lukt. Måste placeringen av en sådan anläggning ligga 
nära någon av de stora orterna eller är den tänkt att ligga i obebyggd mark. Det 
är även viktigt vid en sådan placering att tänka på att den inte ska kunna föro-
rena några av våra vattendrag och sjöar så att inte några miljögifter kan läcka ut i 
vår natur. Vi ser gärna att vi får vara med i fortsatta diskussioner i denna fråga 
kring placering. 
Det är trots vi ungdomar som i framtiden kommer att använda anläggningen via 
våra sopor som vi hoppas kan minska för att vår natur ska påverkas så lite som 
möjligt. 
 
Vi i ungdomsrådet hoppas att ni tar våra synpunkter på allvar och möjliggör 
dessa förslag för en utvecklad avfallsplan. 
 
Kommentar:  Informationskampanjer för allmänheten planeras för att uppmärk-
samma vikten av en hållbar konsumtion och dess nytta för samhället. Dialog med 
invånare i alla åldersgrupper välkomnas och ses som en viktig del av arbetet med 
att förbättra stadsmiljön.  

 

Naturskyddsföreningen i Alvesta  

Nedskräpning 
Inbjuda olika föreningar att under Håll Sverige rent-dagen gemensamt med för-
skolor och skolor plocka skräp. En Skräpplockardag under tidig vår vore också 
önskvärd. Det som göms i snö... 
Som morot till föreningar kan kommunen erbjuda föreningen att får hyra Kultur-
källaren X antal timmar vid ett tillfälle till starkt reducerat pris eller gratis. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras.  
 
Energiutvinna 
Byt avtal från Ljungby/Halmstad och ingå avtal med Växjö och Alvesta Biogas, 
som kan ta hand om både hushållens och storhushållens matavfall. Det blir trans-
portvinst och vi slipper plastpåsarna. 
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Plastpåsesystemet behöver slopas för att komma ifrån en ökad plastanvändning, 
speciellt den fossila, för en mer hållbar avfallshantering. Det är inte rimligt att ha 
hela regnbågens färger vid fastighetsnära insamling. Mikroplasten ökar på vår 
jordbruksmark, då matavfallspåsarna delas och följer med tillbaka i restproduk-
ten efter biogasutvinningen och används som gödning på jordbruksmark. Matav-
fallsinsamling med papperspåse verkar också ge bättre sorteringsgrad. 
 
Med sopkärl som möjliggör sopsortering utanför dörren förenklar vi för hushål-
len att källsortera. Den miljöpedagogiska vinsten kommer att bli att vi tydligare 
ser hur mycket sopor av olika sorter det blir i ett hem, och då börjar ändra in-
köpsvanor, vilket tar oss till slutmålet, steg 6. Utred möjligheten att applicera en 
”taxa” för alla hushåll, där beloppet på fakturan från renhållningsföretaget styrs 
av hushållsavfallets vikt. 
 
Kommentar: Avfallshanteringssystemet bedöms fungera väl i Alvesta kommun, 
men mer omfattande informationskampanjer för allmänheten skulle behövas för 
att uppmärksamma vikten av en hållbar konsumtion och dess nytta för sam-
hället. En utökning av sorteringsmöjligheterna diskuteras inom den kommunala 
verksamheten. Man håller även på med att se över om det går att ta fram en mer 
miljövänlig påse till sortering av avfallet för de som har optisksortering av sitt av-
fall. 
Avtalen och upphandlingarna som kommenteras i yttrandet regleras av  Lagen 
om offentlig upphandling (LOU). Synpunkten noteras. 
 
Materialåtervinna 
Informera allmänheten om hur mycket som i slutändan återvinns varje år från 
källsortering i kommunen. 
 
Kommentar: Synpunkter noteras. 
 
Återanvända 
Att minska avfallsmängden är ett mål i samhället, men det räcker inte. Återan-
vända produkter för att spara resurser som vatten, energi och råvaror måste vara 
det främsta målet. Vi måste arbeta på att ställa om till ett cirkulärt samhälle – 
snarast. 
 
Vi uppmanar Alvesta kommun att förutom att satsa på ”Bytardagar” (där vi gärna 
medverkar) och Fritidsbank, snarast skapa möjlighet till återbruk på våra återvin-
ningscentraler. Vi har varit på studiebesök på Norremark iVäxjö och i Emmaboda 
och sett olika sätt att hantera återbruk, båda bra men lite olika i sin utformning. 
Besök rekommenderas! 
 



  

 2021-02-25 

 

 

 

10 

             

 

Även återvinning av byggnadsmaterial (dörrar, fönster, diskbänkar m.m.) för pri-
vatpersoner är ett område att utveckla. Tydlig skyltning, kunnig personal (finns 
på återvinningscentralen i Alvesta) som kan guida och en ”Återbrukar-avdelning” 
är helt centrala åtgärder för att minska mängden avfall. 
Låt Miljöverksta’n återuppstå! Då kan också social verksamhet i kommunen in-
volveras i projektet. 

Förebygga 
Under ”Övergripande mål” handlar två av tre punkter om matsvinn. Under rubri-
ken ”Aktiviteter” handlar två av 9 punkter om matsvinn. Vi instämmer, det är vik-
tigt att minska matavfallet. 
 
Men om återbruk står det bara att man ska planera och utreda, och detta fram 
till år 2025. Inte står det heller något om mer exakt vad som menas med att höja 
kapaciteten för återbruk. Förslagsvis iordning görs ett mindre hus inom återvin-
ningscentralernas område där möbler, husgeråd etc. kan lämnas/hämtas för 
återbruk. 
 
Vi uppmanar Alvesta kommun att sätta återbruket i första rummet på våra ÅVC, i 
enlighet med avfallshierarkin. Att ge oss kommuninvånare möjlighet att ta vara 
på det som finns. 
 
Kommentar: Det finns möjligheter att lämna kläder, prylar och möbler m.m. på 
våra återvinningscentraler i kommunen, Alvesta Renhållnings AB har ett bra sam-
arbete med Emmaus angående detta. En ny plats för återvinningscentral i Alvesta 
tätort, med högre kapacitet för återbruk, kommer att utredas och planeras under 
2021. 
 
Alvesta Alternativet  

Avfallsplanen behandlar avfallet från hushållen. Deponin skall minska kraftigt för 
hushållsavfallet. Hur förhåller det sig med övrig avfallshantering? Företagens och 
kommunens egna avfall. 
Vilka planer finns för detta avfall. Hur skall deponin minskas för avfall som faller 
utanför hushållens avfall? 
Hur följs miljöfarligt avfall upp, som lämnas till privata aktörer? Hur kontrolleras 
export av miljöfarligt avfall från vår kommun? 
 
Kommentar: Alvesta kommun har ett beprövat och välfungerande koncept där 
verksamheter kan lämna sitt avfall (förutom asbest) i mängd upp till 2 eller 5 ton 
mot en årsavgift till Alvesta Renhållnings AB. Informationskampanjer om var 
olika fraktioner ska  lämnas samt tillsynsåtgärder skulle dock behöva utökas för 
att undvika att olika typer avfall läggs i samma container.  
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Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2020-02-25 

 

Agnieszka Janicka Årevall  
vik. hållbarhetsstrateg 
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