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FÖRORD
Emmabodas vision för tiden 2015-2018 (beslut kommunfullmäktige 2015-03-24) är att vara
den öppna, företagsamma och miljömedvetna kommunen med god tillväxt som är attraktiv
för näringsliv, föreningsliv och invånare – en naturlig mötesplats i sydost.
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för att utveckla kommunens avfallshantering till
år 2021. För att arbetet ska bli framgångsrikt är det viktigt att vi är många som hjälps åt i
arbetet för att nå de uppsatta målen. Vi hoppas att du vill vara med i arbetet för att uppnå
en mer hållbar avfallshantering i Emmaboda kommun.
Avfallsplanen tar hänsyn till miljömålen på nationell, regional och lokal nivå och är
utformad utifrån gällande lagstiftning, Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2017:2
samt Naturvårdsverkets vägledning om kommunal avfallsplanering (rapport 6760 2017).
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SYFTE, MÅL OCH STYRMEDEL
Avfallsplanen syftar till att vara ett viktigt styrdokument för att balansera kommunens mål om
att vara en attraktiv och miljömedveten kommun som samtidigt värnar om god tillväxt.
Huvudmålen som presenteras nedan syftar till att förebygga och hantera avfall som uppkommer och hanteras i kommunen, både kommunens eget avfall och avfall som uppkommer utanför den kommunala verksamheten. I nulägesbeskrivningen redovisas nuvarande
avfallshantering, mängder, organisation etc, och det utgör grunden för denna avfallsplan.

Till år 2021 vill Emmaboda kommun nå följande mål:
1. Avfallsmängden per invånare ska minska
2. Öka medvetenheten för att främja resurshushållningen och cirkulär ekonomi
3. Förbättra hanteringen och återvinningen av avfall
Genom ett aktivt arbete med avfallsfrågor som engagerar såväl kommunens organisation
som näringsliv och invånare, hoppas Emmaboda kommun nå de tre huvudmålen som
presenteras i denna avfallsplan. Målen är också en del av Emmaboda kommuns ambition
att bidra till de nationella målen god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och giftfri
miljö.

ARBETSGÅNG
Denna avfallsplan har tagits fram i samarbete mellan representanter från olika delar av den
kommunala organisationen. Nedan beskrivs organisationen för arbetet.
Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från
Tekniska kontoret, TFN,
Bygg- och miljöenheten, BMN
Möjligheternas Hus AB, MHAB,
Emmaboda Energi och Miljö AB, EEMAB och
Emmaboda Bostads AB, EBA.
Övriga parter som omfattas i handlingsplaner för målen:
Bildningsförvaltningen, BN
Kommunledningskontoret, KS
Socialförvaltningen, SOC.
Politiker och näringsliv har engagerat sig i arbetet genom
att delta på workshops anordnade av arbetsgruppen.
Förslag till avfallsplan har skickats ut på remiss och reviderats.
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SAMRÅD
Kommunen ska göra förslaget till avfallsplan tillgänglig för berörda i kommunen (allmänheten, verksamheter, organisationer) och länsstyrelsen. Detta har genomförts genom remiss
och utställning av förslaget till avfallsplan. Tiden för samråd ska vara minst fyra veckor.
Det är delen med avfallsplan och nulägesanalys som ska samrådas. De lokala föreskrifterna
för avfallshanteringen ska därefter uppdateras
Arbetsgruppen beaktar inkomna synpunkter och reviderar förslaget innan det antas av
kommunfullmäktige. Uppgifter om avfallsplanen lämnas till länsstyrelsen i Kalmar län.
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AKTUELLA LAGAR OCH BESTÄMMELSER
I detta avsnitt redovisas ett urval av de viktigaste lagarna och bestämmelserna som gäller på
avfallsområdet. Det finns fler dokument inom området, på såväl nationell som internationell nivå, men en avgränsning har dock gjorts med fokus på bestämmelser som är
relevanta för avfallsplanen.

EU:S DIREKTIV OCH FÖRORDNINGAR
Till grund för den nationella avfallslagstiftningen finns bland annat EU:s avfallsdirektiv.¹
Ett direktiv föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå och ska införlivas i
respektive medlemslands lagstiftning. En EU-förordning som har trätt i kraft gäller direkt
och lika i alla medlemsländer som en del av den nationella lagstiftningen. Det finns flera
EU-direktiv som kan påverka avfallshanteringen på olika sätt, men följande direktiv är de
som närmast styr verksamheten:
Direktivet om avfall (2008/98/EG)
Direktivet om deponering av avfall (1999/31/EG).
Direktivet om förbränning av avfall (2000/76/EG)
Direktivet om förpackningar och förpackningsavfall (1994/62/EG)
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning
beslutades 2012 (2012/19/EU)

EU:S AVFALLSHIERARKI
EU har beslutat om en avfallshierarki eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas
omhand i Sverige. Trappan består av fem steg, som alla representerar olika behandlingsmetoder. Strävan är att nå det översta trappsteget.

Figur 1 EU:s avfallshierarki – Avfallstrappan (Källa: SCB)
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NATIONELLA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
De lagar som styr den kommunala avfallshanteringen och hanteringen av hushållsavfall är
framförallt miljöbalken med tillhörande förordningar, bland annat avfallsförordningen och
förordningarna om producentansvar. Anläggningsägare berörs dessutom av bland annat
förordningen om deponering av avfall och förordningen om avfallsförbränning.
De nedlagda deponierna berörs av förordningen om deponering av avfall.
Avfallshanteringen påverkas även av annan lagstiftning, till exempel följande:
Plan- och bygglagen (2010:900)
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Lagen om transport av farligt gods (2006:263)
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)

MILJÖBALKEN
Den övergripande lagstiftningen är miljöbalken (1998:808). De s.k. allmänna hänsynsreglerna
i balkens andra kapitel gäller för alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd. Regler om avfall och producentansvar finns främst i miljöbalkens kapitel 15
och i förordningar utfärdade med stöd av balken.
Miljöbalkens kapitel 15 handlar om avfall och producentansvar. Utgångspunkten är att
avfall ska hanteras på ett sådant sätt att det inte uppkommer olägenhet ur hälso- eller
miljöskyddssynpunkt. Det är förbjudet att skräpa ner i naturen eller på annan plats där
allmänheten har insyn. Kravet på en kommunal renhållningsordning med avfallsplan och
avfallsföreskrifter finns i miljöbalkens kapitel 15.
Tillsynen enligt miljöbalken utövas av kommunens bygg- och miljönämnd (BMN) eller av
Länsstyrelsen. Naturvårdsverket är central myndighet när det gäller avfallsfrågor.

AVFALLSFÖRORDNINGEN
I avfallsförordningen (2011:927) finns bestämmelser om hantering av avfall samt beskrivning
av vad som är avfall. Avfallsförordningen reglerar även hanteringen av farligt avfall.
I avfallförordningen finns också bestämmelser om tillståndsplikt för transport av avfall och
om uppgiftsskyldighet för den som ger upphov till eller yrkesmässigt transporterar annat
avfall än hushållsavfall.
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FÖRORDNINGAR OM PRODUCENTANSVAR
För vissa avfallsslag har producenterna ansvar för insamling och omhändertagande.
För dessa har förordningar tagits fram.
Förordning om producentansvar för returpapper (1994:1205)
Förordning om producentansvar för däck (1994:1236)
Förordning om producentansvar för bilar (1997:788)
Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208)
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209)
Förordning om producentansvar för förpackningar (2006:1273)
Förordning om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
(2007:193)
Förordning om batterier (2008:834)
Förordning om producentansvar för läkemedel (2009:1031)
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MÅL FÖR AVFALLSHANTERING
MILJÖMÅL INOM EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU.
Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor betydelse eftersom
det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. Ett exempel är EU:s sjätte
miljöhandlingsprogram (Miljö 2010 Vår framtid) där det anges att förebyggande av avfall
och avfallshantering är ett av fyra prioriterade områden. Programmets främsta mål är att
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan från avfallsproduktion ska
brytas, vilket tas upp i direktivet om avfall. EU:s strategi inom avfallshanteringen bygger på
följande tre principer:
•
•
•

Förebygga uppkomsten av avfall och minska farligheten hos det avfall som uppstår.
Återanvändning och återvinning av det avfall som uppstår
Förbättrad miljösäker energiutvinning och i sista hand deponering med noggrann
övervakning av miljöpåverkan.

NATIONELLA MILJÖMÅL
Miljökvalitetsmålen är centrala för miljöarbetet i Sverige, men andra aktuella exempel på
arbete på nationell nivå och som syftar till att förebygga avfall är projekt inom EU-kommissionen och branschorganisationen Avfall Sveriges arbete med förebyggande av avfall.
Avfall Sverige har tidigare beslutat om en vision – Det finns inget avfall (Avfall Sverige Maj
2011), med långsiktiga mål till år 2020 om att bryta sambandet mellan avfallsmängder och
tillväxt och att skapa en tydlig trend uppåt i avfallshierarkin. Avfall Sveriges målbild är att
kommunerna är motorn i omställningen och en garanti för en långsiktigt hållbar avfallshantering. EU-kommissionens projekt ”Europa minskar avfallet” (www.avfallsverige.se)
syftar till att minska avfallet i hela Europa.
Naturvårdsverket samordnar den svenska delen tillsammans med Avfall Sverige

NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål (www.miljomal.se). Målen ska styra
verksamheten i Sverige mot en hållbar utveckling för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam livsmiljö. Det finns specifika etappmål som berör
avfallsområdet, Exempelvis ökad resurshushållning i livsmedelskedjan och i byggsektorn
samt mål för återvinning, återanvändning, minskad mängd matavfall, textil och textilavfall.
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NATIONELL AVFALLSPLAN
Naturvårdsverket beslutade 2012 om en nationell avfallsplan. Denna plan utvärderas för
närvarande. Baserat på utvärderingarna ska ett förslag till reviderad nationell avfallsplan tas
fram för 2018 till 2023.
Betydande etappmål från miljökvalitetsmålen är till stor del integrerade i den nuvarande
planen och i planen lyfts fem prioriterade områden med tillhörande mål.
Bygg- och rivningsavfall
”Senast år 2020 ska förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall vara minst 70 viktprocent.
Den miljö- och hälsomässigt säkra användningen av avfall och material i
anläggningsarbeten ska öka.”
Detta delmål för bygg och rivningsavfall finns i Emmaboda kommuns avfallsplan handlingsplan 3, delmål
3 tillsynsprojekt bygg och rivningsavfall.

Hushållsavfall
”Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska
bli enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till
förberedelse för återanvändning.”
Detta delmål beskrivs i handlingsplan 1. Delmålet att öka återanvändningen i den kommunala
verksamheten, öka försäljningen av second hand på Möjligheternas Hus.
Handlingsplan 2 delmål 1 information till hushållen att sortera rätt samt om olika fraktioner till
återanvändning och återvinning.
Kommentar: Man kan utan kostnad lämna saker till återanvändning på återvinningscentralen.
”Återanvändning av textilier och materialåtervinning av textilavfall ska öka.”
Detta delmål beskrivs i handlingsplan 3 delmål 6 utreda möjligheterna att återvinna textil.
Kommentar: Återanvändning av textilier finns redan idag.

”Materialåtervinning av hushållsavfall ska öka och minst 90 % av hushållen ska vara nöjda
med insamlingen.”
Detta delmål beskrivs med handlingsplan 3 delmål 1 med delmålet nöjdhetsgrad angående renhållningen.
Materialåtervinning beskrivs i flertalet delmål.
”Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått elavfall.”
Detta delmål beskrivs i i handlingsplan 3 delmål 5 om minska andelen störande avfall i restavfall till
förbränning.
”Nedskräpningen ska minska i städer, i naturområden och längs kuster.”
Detta delmål beskrivs i handlingsplan 3 delmål 7 strategiskt arbete för att minska nedskräpning.
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Resurshushållningen i livsmedelskedjan
”Matavfallet ska minska
Senast år 2018 ska minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40
% behandlas, så att även energi tas tillvara.”
I handlingsplan 1delmål 1och 2 finns delmål för att minska matsvinnet.
Kommentar: Separat matavfallsinsamling är infört i kommunens tätorter.

Avfallsbehandling
”Alla uttjänta fordon ska lämnas till auktoriserad bilskrotare och sanering och demontering
av uttjänta fordon ska förbättras.”
Detta ingår i handlingsplan 3 delmål 7 med strategiskt arbete för minskad nedskräpning.
Kommentar. Samarbete sker kontinuerligt med auktoriserad bilskrotare bl a gällande övergivna bilar
”Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. Alla kommuner och
länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier.”
Detta beskrivs i handlingsplan 3 delmål 2 kommunens deponier ska utredas och sluttäckas.
”Anläggningar som förbränner avfall ska ha kontinuerlig provtagning av utsläpp av
dioxiner och furaner.”
Detta är inte relevant i Emmaboda kommun eftersom avfallsförbränningsanläggning inte finns här.
”Allt avfall ska lagras och kontrolleras på ett sådant sätt att bränder i avfallslager inte
uppstår.”
Detta är inte relevant i Emmaboda kommun.
Illegal export av avfall
”Det ska inte förekomma några illegala transporter av avfall från Sverige.”
Detta är inte relevant i Emmaboda kommun.
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NULÄGE, SE BILAGA
I nulägesbeskrivningen redovisas avfallshanteringens organisation, avfallsmängder och
uppgifter om insamling, behandling, anläggningar för hantering av avfall från Emmaboda
kommun och de faktorer som påverkar.
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WORKSHOP
För att få en bild av vad som är bra och mindre bra med dagens avfallshantering samt underlag till mål och förbättringar så bjöd vi in föreningar, föreningar som ordnar evenemang,
boende, hyresvärdar, affärer, restauranger, företag, kommunala verksamheter, politiker och
boenden. Tillsammans hade vi två workshops där vi bollade idéer och
diskuterade olika lösningar.

2017-04-12

WORKSHOP
INFO OM NY AVFALLSPLAN
Var med och påverka framtidens avfallshantering
i Emmaboda kommun
En ny avfallsplan för Emmaboda kommun är på väg att ta form. Vi vill med denna
workshop/info fånga upp synpunkter och idéer från olika grupper och aktörer i
samhället. Dina synpunkter är viktiga!
Praktiska fakta
När?

19 april kl 13:00.

Var?

Folkes hus Emmaboda. Emmaboda kommunhus, lokal Moberg
Ingång från Rådhusgatan 2

Preliminärt program
13:00

Nulägesbeskrivning av avfallshantering och information om dagens och
framtidens avfallshantering, Avfallsgruppen

13:30

Diskussioner/workshop

14:30

Fika och redovisning

15.00

Slut

Har du frågor om workshopen?
Åsa Albertsson
0417-24 90 79

Pia Gustavsson
0471-24 97 74

Vi hoppas på en trevlig eftermiddag med intressanta diskussioner.
Hjärtligt välkomna hälsar avfallsgruppen, Emmaboda kommun.
/Åsa Albertsson, Pia Gustavsson, Frida Salomonsson, Tommy Rundqvist, Katarina
Jonasson
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WORKSHOP 1 - KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH POLITIKER
Inför workshopen hade handlingarna Nulägesbeskrivning för avfallsplan i Emmaboda
kommun samt Mål och lagstiftning skickats ut till samtliga deltagare ca 40 personer.
Workshopen inleddes med en presentation av arbetsgruppen och med förutsättningar via
bildspel för hur själva workshopen skulle gå till. Därefter diskuterades påståendena i grupper som fanns på förtryckta etiketter med bilder (1-16). Varje person fick 16 etiketter var.
Fjorton bilder sattes sedan upp i koordinatsystemet, och två etiketter fanns för egna idéer
till idébanken.

WORKSHOP 1 - SAMMANSTÄLLNING
Efter noggrann analys av de två diagrammen som erhölls på kommunfullmäktige, gjorde
projektgruppen en avvägning var de flesta bilderna fanns i koordinatsystemet, se bild
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•

Vi ska fortsätta med vikttaxa för att motivera till bättre källsortering
Tolkningen är att vikttaxa är önskvärt både på kort och lång sikt.

•

Vi ska införa matavfallsinsamling även i glesbygd
Resultat är utspritt i fråga mellan önskvärt och inte önskvärt. Det är inte en
högprioriterad fråga.

•

Vi ska utreda system för FastighetsNära Insamling av förpackningar
och tidningar sk FNI
Resultat är mellan varken eller och ej önskvärt. Vid presentationen gavs för
utsättningen att FNI inte är förenligt med vikttaxa.

•

Vi ska samarbeta med andra men vi ska behålla nuvarande taxa och
insamlingssystem
Politiken är svagt intresserade för samarbeten, men samarbete är nödvändigt
t ex med mottagningsanläggningar.

•

Vi ska gå in i ett ”förbund” och anpassa oss till det system och taxa som
förbundet beslutat
Inget intresse för att gå in i kommunalförbund varken på kort eller lång sikt.

•

Vi ska satsa mer på Möjligheternas Hus och återanvändning
Det är önskvärt att satsa på detta både på kort och lång sikt, kan tolkas som
en vilja att satsa på ett hållbart samhälle.

•

Kommunala verksamheter ska vara en förebild för kommuninvånarna. Alla
kommunala verksamheter ska arbeta för att minska avfallsmängden genom
att återvinna och återanvända mer.
Det är önskvärt att göra detta både ur ett hållbarhets- och ett ekonomiskt
perspektiv.

•

Vi ska arbeta med att minska matsvinnet
Det var spridda åsikter om detta, lite tveksamhet.

•

Vi ska satsa mer på information till kommuninvånarna. Till exempel
hemsidor, sorteringsguider, utskick, och annonser
Informationen bedöms som viktig, både på kort och lång sikt och i
förebyggande syfte.

•

Vi ska satsa på att lära barnen om återvinning i förskola och skola
Det är angeläget att satsa på information till barnen så fort som möjligt.
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•

Vi ska med hjälp av avfallsinformatörer öka kunskapen om återanvändning
och återvinning. ( Till exempel i integrationsprojekt)
Det bedöms som varken eller till viktigt att satsa på information.

•

Vi ska satsa mer på att nedskräpningen och felsorteringen ska minska.
Resultat är spritt över hela diagrammet.

•

Vi ska prioritera de ”gamla” deponierna inklusive glasbruksdeponierna
Det är väldigt spridda åsikter om detta.

•

Vi ska ta fram containerplatser för Förpacknings- & TidningsInsamlingen sk FTI
Detta tycker man är varken eller samt viktigt, kan tolkas som att det är bra
som det är.

IDEBANKEN RESULTAT
Följande lista är politikernas egna förslag, dessa är inte kopplade till några påståenden.
• Samarbeta med Macken i Växjö.
• Återanvändning av pantflaskor och burkar
• Återanvändning av byggmaterial
• Utlåning av fritidsutrustning
• Minska matsvinnet enligt Högsbymodellen och Kalmarprojektet
• Upprusta Gula magasinet
• Återanvändningsbart byggmateriel fräscha upp försäljningen i
Möjligheternas Hus- typ Macken
• Ständigt ha koll på matsvinnet
• Återanvända och renovera byggmaterial
• Kameraövervakning på ristipparna
• Torsåsmodell-insamling av småbatterier med sopbilen, komplettera små
avfall batterier, glödlampor med sopbilshämtning.
• Sluta med papperspåse, ersätt till majspåsar.
• Bort med papperspåsarna.
• Underhålla vägar vinterperioden. Små vägar ej skottade eller saltade.
• Riva gamla spökhus-gör Emmaboda fint. Kulturen måste öka, bygga mera.
• Arbeta med att minska förpackningarna.
• Återanvändning av byggmaterial, t ex tryckimpregnerat.
• Samla kommunens möbler och utrustning, så att det blir överblickbart till återanvändning.
• Att inte bara satsa på att lära i skolan, utan att barnen får se hur det
ser ut i praktiken.
• Skrotningspremie bör införas.
• Prioritera deponier, glasrikesuppdraget. Viktigt för samhällsutveckling.
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Bilder från Workshop 1
med Kommunfullmäktige
den 13 februari, 2017.
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WORKSHOP 2 - FÖRETAGARE
Det var ca 20 deltagare vid workshop 2. Ett liknande arbetssätt genomfördes där vi använde etiketter med olika påståenden, delade upp dessa i olika områden (1-5) och diskuterade
i två grupper. Workshop nr 2 genomfördes den 19 april 2017. Nedan redovisas synpunkter
inom de olika områdena.

1. SORTERING OCH TAXA
Om matavfallsinsamling ska införas i glesbygd behövs tömning var 14:e dag. Positiva till
vikttaxa och fyrfackskärl.
Lättare att lära barnen att sortera i fyrfackssystem.
Kan vara risk att folk eldar upp avfallet, istället för att lägga i kärlet. Är nivån på vikttaxan
lagom?
Fyrfackskärl är stora investeringar och det är små möjligheter att påverka kostnaden. Finns
mycket att göra med beteendeförändringar. Ökar återvinningsgraden med fyr- fackskärl?
Svårigheter att engagera anställda i källsortering.
Positivt med skräpplockardagar, 800 personer har deltagit varav många barn.
Tveksamt med matavfallinsamling i glesbygd.
Jämföra befintliga kostnader med vikttaxa med taxa för fyrfackskärl.
Införande av fyrfacksystem i kärl innebär att Emmaboda bör organisera sig tillsammans
med andra.
Sårbart att fortsätta med egen avfallshantering utan samarbeten med andra kommuner eller
förbund (ex vid upphandlingar)
Det är svårt att bli av med avfallet, avfallsimporten påverkar och Emmaboda har liten avfallsmängd.
Analys av olika scenarier för insamlingssystem och eventuella samarbeten.
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2. SAMARBETEN OCH/ELLER FÖRBUND
Undersöka möjligheterna med förbund eller samarbeten t ex KSRR, Växjö eller Ronneby.
Jämföra kostnader för hushållen att vara med i förbund. Vilket kapital/insats krävs från
kommunen?
Om man går in i förbund tas den lokala förankringen bort. Många uppskattar lokalkännedom. Vad kommer i så fall att hända med Möjligheternas Hus? Kan nedskräpningen bero
på vikttaxan?
Människor är lata av naturen och behöver ha hög tillgänglighet till sortering.
Det är politikerna som ska besluta om målen.
En förutsättning kan vara att sänka taxan.
Ytterligare samarbeten behövs, till exempel när det gäller upphandlingar.

3. NEDSKRÄPNING OCH FÖRORENADE OMRÅDEN
Nedskräpning i naturen ökar, ex. skrotbilar, verksamhetsavfall mm.. Nedskräpningsärenden på miljökontoret ökar. Nedskräpningen kan vara kopplat till vissa personer eller deras
beteenden, t ex Mc Donalds-påsar.
Nedskräpningen av grovavfall kan bero på bemötande på återvinningscentralen. Hyresgäster lämnar kvar mycket grovavfall vid utflyttningar. Av tradition har EBA curlat sina
hyresgäster, men nu är efterfrågan på bostäder högre vilket kan innebära att högre krav kan
ställas.
Förbesiktningar vid flyttningar, så att avfall kan spåras av EBA
Informera mer om att det är gratis att lämna grovavfall på återvinningscentralen. Kostnad
för grovavfall och funktion återvinningscentral debiteras via renhållningstaxan.
Endast genomskinliga säckar ska tillåtas på ÅVC.
Kampanjer där lastbilen hämtar vid tomtgräns, eller utställning av containrar.
Utöka öppettiderna på Möjligheternas Hus för att öka tillgängligheten. Förstärka känslan av
att vara rädd om vårt land och naturen.
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4. INFORMATION
Informationen ska vara enkel och tydlig. Satsa både på barn och vuxna.
Information på olika språk i olika sammanhang, tidningsblad etc.
Lärare behöver bättre förutsättningar för att göra studiebesök. Eleverna kan inte uppföra
sig och lärarna är oengagerade.
Xylem har låst deponicontainern. Allt avfall ska gå att sortera på företaget.
Utbilda avfallssamordnare (nyckelpersoner) som blir informella ledare. TV programmet
Morgans mission på avfallstema behövs.
Miljökalendern är bra, men den behöver utvecklas. Broschyrer kan skickas ut ihop med
kundfakturorna. Annonser i tidningar ger ingen effekt.
Informationsfilmer etc kan vara bra.
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5. MÖJLIGHETERNAS HUS OCH ÅTERANVÄNDNING, MATSVINNET,
KOMMUNALA VERKSAMHETER
Miljöintroduktion för nyanställda i kommunal verksamhet
Samarbete över kommungränserna gällande t ex matsvinnet.
Kvalitetstänk vid inköp.
Ordning och reda i sorteringen. Lätt att göra rätt.
Försäljningen på Möjligheternas Hus återanvändning går stadigt, dvs samma omsättningssiffror år från år.
Grovavfallsavgiften kan troligtvis användas till de kostnader man har för att förbereda saker
till återanvändning (återbruk)- ända ut i butik?
Återbruk i kombination med arbetsmarknadsåtgärder är bra - nu är det 55 personer som
har sin praktik på Möjligheternas Hus.
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LOKALA MÅL OCH HANDLINGSPLANER
Det som ligger till grund för målformuleringarna är Emmaboda kommuns vision, nulägesbeskrivning, två st workshop med kommunfullmäktige och andra aktörer, nationella och
regionala miljömål samt synpunkter från remisser. Genom ett aktivt arbete med avfallsfrågor hoppas Emmaboda kommun nå de tre huvudmålen:
1.
2.
3.

Avfallsmängden per invånare ska minska
Öka medvetenheten för att främja resurshushållningen och cirkulär ekonomi.
Förbättra hanteringen och återvinningen av avfall.

Vidare har huvudmålen brutits ned till mer detaljerade delmål/fokusområden för perioden
2018 – 2021. Målen är kopplade till olika åtgärder och ansvarsfördelning inom kommunen,
dessa presenteras i tre olika handlingsplaner. En del mål kan genomföras i befintlig budget
och en del behöver en investering. En investering kan vara förstärkning av personal eller
konsult. Det kan också vara inköp av diverse arbeten eller utrustning. Beslut om
finansiering av detta kommer att tas i den befintliga organisationen som åvilar ansvaret
För att markera behovet av resurser används symbolerna nedan.

RYMS INOM BEFINTLIG BUDGET
BEHÖVS EXTRA MEDEL, EVENTUELLT BUDGETERAS
BEHÖVER INVESTERINGSMEDEL

Det huvudsakliga ansvaret för åtgärden i varje delmål står först och är markerad med fetstil.
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HANDLINGSPLAN MÅL 1.
AVFALLSMÄNGDEN PER INVÅNARE SKA MINSKA
Genom att arbeta aktivt med att återanvända och återbruka avfall hoppas vi att den totala mängden avfall ska minska. Emmaboda kommun vill vara med
och bidra till god resurshushållning och cirkulär ekonomi. Vidare ska det avfall som uppstår behandlas resurseffektivt och miljövänligt.
Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan.
Nyckeltal: Insamlad mängd hushållsavfall 454 kg/person år 2016 enligt Avfall web (Avfall Sveriges verktyg för uppföljning av kommuners avfallshantering)

DELMÅL

ÅTGÄRD

En gång per år ska alla
kommunala kök mäta
matsvinnet i någon form

Årlig mätning

Inspirera privata
verksamheter till
minskat matsvinn

Se kommunikationplan*

Öka återanvändningen
i den kommunala verksamheten
Öka försäljningen av
second-hand på
Möjligheternas Hus
Uppmärksamma
andra verksamheter och
företag som arbetar med
hållbarhet

Utveckla databas och
information
Mer marknadsföringsåtgärder, bättre urskiljning till
Second Hand
Se kommunikationsplan*

ANSVAR

TIDSPLAN

UPPFÖLJNING

TFN Kostenheten

1 vecka / år

Nämn nyckeltal i uppföljningen t ex antal kök
som deltar

BMN EEMAB

2018

TFN

Löpande

Antal artiklar som förmedlas

Löpande

Nyckeltal med vägning
och försäljningssumma

MHAB

TFN, BMN, EEMAB,
MHAB, EBA
Informationsavdelningen

2018

EKONOMISK
RESURS

Antal verksamheter som
deltar

Genomförda aktiviteter.
Facebook inlägg.
Miljökalendern

* En kommunikationsplan ska upprättas eftersom flera delmål inom de olika fokusområdena innehåller åtgärder som är kopplat till information och kommunikation. Planen
ska omfatta inplanerade aktiviteter utifrån avfallsplanen och övriga inplanerade aktiviteter för olika målgrupper internt och externt. Planen ska revideras årligen.
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HANDLINGSPLAN MÅL 2
ÖKA MEDVETENHETEN FÖR ATT FRÄMJA RESURSHÅLLNING OCH CIRKULÄR EKONOMI
För att uppnå ett hållbart samhälle, som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov,
behöver vi jobba aktivt med attityd och kunskap. Emmaboda kommun vill öka kunskapen om avfall, både inom den egna organisationen och externt.
Genom exempelvis informationssatsningar och studiebesök vill vi minska fördomarna om återvinning och visa om hur avfallet omhändertas och
återvinns. Kommunen vill främja beteendeförändringar och konsumtionsmönster som leder till god hushållning av naturresurser.
Genom att genomföra nedanstående åtgärder vill Emmaboda kommun bidra till att de rätta valen blir fler.
DELMÅL

ÅTGÄRD

ANSVAR

TIDSPLAN

UPPFÖLJNING

Löpande
Årlig plan fastställs i januari
månad

Genomförda informationsaktiviteter enligt årlig plan

Information till hushåll
om att sortera rätt samt
Upprätta en
om olika fraktioner till
kommunikationsplan*
återanvändning och återvinning

TFN, BMN, EEMAB,
MHAB, EBA
Kommunikationsavdelning

Ökad service i form av
information på olika
språk gällande avfall

EEMAB, EBA
MHAB

2018

SOC, EBA, EK

2018

EBA
Inflyttarservice

2019

Upprätta informationsmaterial och informera
praktiskt.
Se kommunikationsplan*

Praktisk genomgång om
ansvar och rutiner för
Boskola för nya boende
kommunens medborgare
Information om kommu- Information till
nal avfallshantering mm nyinflyttade
Se kommunikationsplan

Framtaget material

EKONOMISK
RESURS

HANDLINGSPLAN MÅL 2 forts.
DELMÅL

ÅTGÄRD

Alla kommunala
verksamheter ska ha
möjlighet till källsortering

Inventera möjligheten och
ta fram åtgärdsplan
Information på Emmanet

Information till
nyanställda inom
kommunal verksamhet

I samband med nyanställdas introduktionsdag
ska en genomgång av
kommunens och den
specifika arbetsplatsens
avfallshantering gås
igenom.
Se kommunikationsplan*

Studiebesök, öppet hus,
aktiviteter och temadagar

Bjuda in skolklasser,
förskolor, föreningar,
arbetsplatser, verksamheter
etc .
Se kommunikationsplan

ANSVAR
Samtliga kommunala
verksamheter

TIDSPLAN
2018

UPPFÖLJNING

Inventering genomförd

KS
Personalavdelning tillsammans med någon person
som jobbar med avfall

Årligen

Genomför information
på introduktionsdag el dyl

BN, TFN, EEMAB
MHAB, EBA, KS
Kommunikationsavdelning

Årligen

Genomförda aktiviteter

EKONOMISK
RESURS
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HANDLINGSPLAN MÅL 3
FÖRBÄTTRA HANTERINGEN OCH ÅTERVINNINGEN AV AVFALL

DELMÅL

ÅTGÄRD

ANSVAR

TIDSPLAN

UPPFÖLJNING

Nöjdhetsgrad angående
renhållningen. (ÅVCindex och kund nöjdhetsindex enligt Avfall web
och EBA:s kundenkät
ska öka)

Öka service och tillgänglighet. Det ska vara lätt att
göra rätt. Bra bemötande.
ÅVC körkort för ÅVC
personal

Alla som arbetar inom
avfallsområdet

Kontinuerligt

Genomföra nöjdhets
undersökningar var 3:e år
EEMAB ansvarar för detta.

TFN, KS

En deponi
per år

Kommunens deponier
Undersökning och riskska utredas och sluttäckas klassning enligt MIFO 2.

Tillsynsprojekt bygg och
rivningsavfall

Tillsyn av byggarbetsplatser
samt granskning av dokumentation som styrker att
korrekt omhändertagande
av avfall har skett.

Utreda framtida
avfallssystem/
avfallsorganisation

Följa utvecklingen på området gällande teknik och
organisation.
Aktivitet/föredrag i
politiskt sammanhang.

BMN

Kontinuerligt

TFN
EEMAB

2020

Årsvis redovisning över
hur många rivningslov/rivningsanmälningar som har
handlagts, hur många av
dem som har följts upp och
hur resultatet ser ut.
Uppdatering av avfallsplan

EKONOMISK
RESURS

HANDLINGSPLAN MÅL 3 forts.

DELMÅL

ÅTGÄRD

Minska andel störande avfall (Farligt avfall, förpackningar, skrot, el, mediciner
etc.)i restavfall till
förbränning.

Genomföra plockanalyser
regelbundet och informera
om resultatet.
Se kommunikationsplan*

Utreda möjligheterna att
återvinna textil

Följa utvecklingen i landet.
T ex Avesta

Strategiskt arbete för
minskad nedskräpning

Upprätta en plan för
minskad nedskräpning som
innehåller nulägesanalys och
handlingsplan.
Fortsätta vara medlem i
Håll Sverige rent och ordna
skräpplockardagar

Förankra avfallsarbetet i
planarbetet/planläggning
och användning av mark.

Avsätta ytor för avfallshantering och återanvändningsverksamheter i detaljplaneringen.

ANSVAR

TIDSPLAN

UPPFÖLJNING

EEMAB
EBA

2019

Resultat plockanalys

EEMAB
MHAB

2020

Uppdatering av
avfallsplan

BMN
TFN
EEMAB

2019

Rapportering till teknisk
chef samt årlig uppföljning av handlingsplanen.

EKONOMISK
RESURS

BMN

* En kommunikationsplan ska upprättas eftersom flera delmål inom de olika fokusområdena innehåller åtgärder som är kopplat till information och kommunikation. Planen ska omfatta inplanerade aktiviteter utifrån avfallsplanen och övriga inplanerade aktiviteter för olika målgrupper internt och externt. Planen ska
revideras årligen.
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STYRMEDEL
KOMMUNIKATIONS- OCH INFORMATIONSARBETE
Information och kommunikation är viktigt i arbetet med att nå en kvalitativt bättre avfallshantering. Kommunen har också ett lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar och producentansvar för förpackningar
och returpapper. Kommunen och kommunens bolags informations- och kommunikationsarbete är avgörande för att intentionerna i avfallsplanen med minskade avfallsmängder och
ökad materialåtervinning skall följas.
Idag ges information om avfall och källsortering till kunder och nyinflyttade. Informationen ges både muntligt och skriftligt och det finns specifik information för fastighetsnära
insamling till flerfamiljshus, som både hyresgäster och fastighetsskötare får ta del av.
Det finns även informationsmaterial om avfall och återvinning på respektive webbsida.
Vidare jobbar kommunen, EEMAB och MH AB med kundbesök, studiebesök, lokala
mässor och kampanjer. Det är viktigt att vara en drivande kraft och arrangör för denna typ
av aktiviteter, såväl som att delta när lokala arrangemang ordnas.
Det finns ett fortsatt stort behov av kommunikation och information om avfall för att
kunna öka andelen avfall som sorteras och lämnas för återanvändning eller materialåtervinning. Satsningar på information behöver göras på flera områden och samtliga avdelningar måste vara delaktiga:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontoret ansvarar för övergripande informationsinsatser.
Bygg- och miljöenheten på tekniska förvaltningen ansvarar för tillsynsinsatser.
Tekniska förvaltningen ansvarar för arbete med minskad nedskräpning.
Kommunala förvaltningar ansvarar för information till personal och hyresgäster
som är verksamma i kommunala lokaler.
Bildningsförvaltningen ansvarar för att avfallshantering finns med i det pedagogiska
arbetet inom förskola och skola.
Kommunens bolag ansvarar för information till personal och hyresgäster för sina
bostäder och lokaler.
Emmaboda Energi och miljö ansvarar i samverkan med Möjligheternas Hus för
information till hushåll, kunder och underentreprenörer.

En kommunikationsplan ska upprättas eftersom flera delmål inom de olika fokusområdena
innehåller åtgärder som är kopplade till information och kommunikation.
Planen ska omfatta inplanerade aktiviteter internt och externt utifrån avfallsplanen.
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LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning. Renhållningsordningen innefattar lokala föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen
samt denna avfallsplan. Sedan 2012-10-01 gäller bestämmelserna i Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun. Föreskrifterna reglerar ansvaret för avfallshanteringen i
kommunen samt hur hushållsavfall och annat avfall ska hanteras. Det finns även bestämmelser kring sortering och farligt avfall.

AVFALLSTAXA
Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får tas ut regleras
i lagstiftningen (miljöbalken och kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten till
miljöstyrning och likställighetsprincipen. I lagstiftningen anges vilka typer av tjänster och
verksamheter som får finansieras via avfallstaxan.
För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en ökad
återvinning av avfall har kommunerna enligt miljöbalken möjlighet att påverka avfallsavgiften. I Emmaboda kommun tillämpas en miljöstyrande avfallstaxa som ska bidra till att
avfallsplanens mål uppfylls. Miljöstyrande innebär exempelvis att avgiften för osorterat
hushållsavfall är väsentligt högre för att stimulera till mer utsorterat matavfall. Avfallstaxan
ska också medverka till en effektiv insamling med enhetligt behållarsystem, god arbetsmiljö
samt medge en tillräcklig valfrihet.
Mer information om taxan finns på www.emmabodaenergi.se/renhallning
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TILLSYN
Bygg- och miljönämnden bedriver tillsyn över bygg- och rivningsavfall. Exempelvis begär
byggenheten in handlingar och granskar dessa i samband med byggnation samt gör tillsyn
på plats. Miljöenheten gör tillsynsbesök på företag med fokus på hantering av avfall, däribland byggavfall. Det sker även tillsyn över hur kommunen sköter sitt renhållningsansvar.
Länsstyrelsen gör tillsyn avseende avfallsfrågor på vissa verksamheter i kommunen. Miljöenheten handlägger också nedskräpningsärenden. Merparten uppkommer i samband med
klagomål, men det finns ett stort behov av att jobba mer med denna fråga. Det behövs
satsningar på uppsökande tillsyn, samt förebyggande åtgärder och information.

FYSISK PLANERING
För att det ska vara lätt att göra rätt är det viktigt att hänsyn till avfallshanteringen visas
i den fysiska planeringen. Emmaboda kommuns översiktsplan 2012 är antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29. I översiktsplanen beskrivs renhållningen och vad man ska ta
hänsyn till i arbetet med nya placeringar av återvinningsstationer. Det finns även förslag på
möjliga framtida lokaliseringar av återvinningsstationer.
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I översiktsplanen nämns mål och strategier som berör avfallsområdet. Exempelvis vill man
att mängden avfall i kommunen ska vara så liten som möjligt. För att uppnå målet behöver
informationen till medborgarna förbättras, och kommunen ska verka för en attitydförändring i avfallsfrågan. Kommunen kan styra avfallet så att hanteringen och materialflöden
optimeras. Resurserna inom renhållningen kan också användas där de gör störst nytta för
miljön.
I översiktsplanen nämns också att hanteringen av avfall måste samordnas mellan kommunerna. Ökad regional samverkan behövs för att lösa framtidens avfallshantering,
till exempel genom gemensamma anläggningar för omhändertagande.
I dagsläget används inte fysisk planering med utformning av detaljplaner eller bygglov
aktivt för att styra utformning som påverkar avfallshanteringen. Det är upp till respektive
byggherre att föreslå en lösning som uppfyller gällande lagar och krav samt att söka råd i
den utsträckning det anses behövas.
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VA-PLAN
I Emmaboda kommuns VA-plan (KF 2015-02-09) finns en koppling till avfallshantering som handlar om omhändertagandet av slam från reningsverk och enskilda avlopp. I kommunens VA-plan och VA-översikt står det:

”Dagens lokala kretslopp med tillverkning av anläggningsjord med avloppsslam
fungerar bra. För att vidmakthålla denna hantering behövs ett uppströmsarbete
för att ytterligare minska föroreningshalten i slammet.”
KOSTPOLICY
I kommunens kostpolicy anges en riktlinje som påverkar avfallshanteringen.

”Vi ska arbeta för att minska matsvinnet”
ÖVRIGT
Övriga befintliga dokument som berör avfallshanteringen idag är exempelvis:
Miljöpolicy Emmaboda Energi 2017-11-06
Affärsplan Emmaboda Energi 2015-10-29
Miljöpolicy Möjligheternas Hus 2017-06-07
Affärsplan Möjligheternas Hus 2016-05-16

UPPHANDLING
Emmaboda kommun arbetar med att ställa miljökrav i upphandlingar och har riktlinjer för miljöanpassad upphandling. Vid den senaste uppdateringen inarbetades
riktlinjer för krav på godtagbara sociala förhållanden vid produktion av varor.
Det finns behov av att vidareutveckla riktlinjerna för att även omfatta krav på avfallsförebyggande arbete i upphandlingar.
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UPPFÖLJNING
Den färdiga avfallsplanen antas genom godkännande i kommunfullmäktige. Avfallsplanen
ska följas upp årligen och revideras minst var fjärde år. Respektive förvaltning och bolag
ska årligen redovisa arbetet med målen i denna avfallsplan till Tekniska förvaltningen, som
ansvarar för att sammanställa resultatet.

TIDIGARE AVFALLSPLAN
I avfallsplanen för Emmaboda Kommun som antogs 1994-09-15
inriktade man sig på följande övergripande mål:
• Skydda miljön
• Spara resurser
• Minska avfallsmängderna
• Tillförsäkra god arbetsmiljö
• Avfallshanteringen i kommunen har utvecklats mycket under dessa 20 år, vilket gör
att det inte är lätt att återkoppla till de operativa mål och åtgärdsprogram som
upprättades år 1994.
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FRAMTIDA INSAMLINGSSYSTEM OCH ANLÄGGNINGAR INOM KOMMUNEN
Insamlingen av hushållsavfallet kommer även fortsättningsvis till största delen att hämtas i kärl förutom hos fastighetsbolag och övriga
verksamheter där avfall hämtas i underjordsbehållare eller containers. Det har under de senaste åren skett en snabb utveckling inom
avfallsområdet när det gäller teknik, insamlingssystem och andra organisations- former för kommunernas avfallshantering. Fler och
fler kommuner går samman i förbund, bolag eller andra organisationsformer för att lättare möta kraven på ökad kompetens och
information inom avfallsområdet. Dessutom utreds och införs FastighetsNära Insamlingssystem sk FNI i många av landets
kommuner. En utredning om system för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar planeras även i Emmaboda kommun.
I tabellen nedan beskrivs system och anordningar. En bedömning görs av framtida insamlingssystem och utveckling. Förpacknings- o
TidningsInsamlingen sk FTI.
ANORDNINGAR/SYSTEM

PLATS

FRAKTION

HANTERING OCH INFRASTRUKTUR I NULÄGET

FRAMTIDA UTVECKLING

Kärl (1 eller 2 fraktioner)

Hushåll och
verksamheter

Brännbart
restavfall och ev
matavfall

Hämtas med sopbilen och
Om matavfallsinsamling införs i
körs direkt till mottagningsan- glesbygd ska tömningsintervallet
ökas. Mottagningsanläggning styrs av
läggning i Kalmar
upphandling.

Underjordsbehållare

Flerbostadshus
(EBA)
Kommunala
verksamheter

Brännbart
restavfall och ev
matavfall

Hämtas med kranbil och körs
direkt till mottagningsanläggning i Kalmar

Containrar

Verksamheter
Kommunala
verksamheter

Brännbart
restavfall

Miljörum

Flerbostadshus
Kommunala
verksamheter

Olika
återvinningsfraktioner

Hämtas med lastväxlare och
Det finns vissa verksamheter som idag har
körs direkt till mottagningsan- kärl men där det är lämpligare att hämta
läggning i Kalmar
avfallet i en container på grund av mängden avfall.
Töms av Möjligheternas Hus/ Finns planer på att eventuellt avveckla
vaktmästare för transport till
Möjligheternas Hus lastbil. FTI kan ta
ÅVC. En del verksamheter
över hämtning av FNI i flerbostadshus.
anlitar andra entreprenörer

Emmaboda Bostad AB planerar att även
installera underjordsbehållare för matavfall.

ANORDNINGAR/SYSTEM
Återvinningsskåp

Annat insamlingssystem:
Fyrfackssystem,
kvartersnära eller Optisk
sortering.
Papperskorgar i offentlig
miljö

PLATS
Flerbostadshus
(EBA)

FRAKTION
Olika
återvinningsfraktioner

-

-

HANTERING OCH INFRASTRUKTUR I NULÄGET
Töms av Möjligheternas Hus
för transport till ÅVC.

-

FRAMTIDA UTVECKLING
Finns planer på att eventuellt avveckla
Möjligheternas Hus lastbil. FTI kan ta över
hämtning av FNI i flerbostadshus.

System för fastighetsnära insamling av
förpackningar och tidningar ska utredas.

I samhället

Blandat

Töms av Teknisk Service

Fler papperskorgar behövs för att minska
nedskräpningen på vissa platser.

Källsorteringsskåp
evenemang

Lånas ut vid
behov

Verksamheten tömmer dessa
själv på ÅVC

Ansvariga för evenemang behöver se över
avfallshanteringen.

Fettavskiljare

Verksamheter

Väljer
evenemanget
själv
Fett

Ställa krav på att fler verksamheter installerar fettavskiljare.

Enskilda
avloppsanläggningar

Fastigheter
Slam
utanför samhället

Töms av entreprenör efter
schema. Körs till mottagningsanläggning direkt i Kalmar
Töms av entreprenör. Körs till
Emmaboda reningsverk.

Bajamajor

Evenemang,
badplatser etc

Töms av entreprenör. Körs till
Emmaboda reningsverk.

Slam

Inventera samtliga enskilda
avloppsanläggningar och ställa krav på
regelbunden tömning.

36

37
Kapaciteten på återvinningscentralen är tillräcklig inom de närmsta åren. Fler fraktioner kommer troligen att införas. Plats för rangering av
containrar utanför återvinningscentralen kommer att behövas framöver. Platserna för återvinningsstationerna kommer att inom de närmsta åren
behöva ändras då förpackning- och tidningsinsamlingen tar över tömning och skötsel av återvinningsstationer. Större yta krävs för framtida platser
för återvinningsstationer då skåp ersätts med containersystem. I tabell nedan beskrivs nuvarande platser och anläggningar, fraktionerna och dess
hantering och den framtida utvecklingen av dessa anläggningar.

PLATSER/ANLÄGGNINGAR

PLATS

FRAKTION

INOM KOMMUNEN

HANTERING OCH INFRASTRUKTUR I NULÄGET

FRAMTIDA UTVECKLING

Återvinningsstationer (ÅVS) 9 st i
Skåp och glasigloo
kommunen

Töms av Möjligheternas Hus
Förpackningar och
tidningar, klädinsam- för transport till ÅVC (ej glas
ling på vissa platser
och kläder)

Kommer att ersättas med FTI:s
containerstationer på andra platser i
samhällena. Problemen med nedskräpning ska
tas med i beräkningen vid val av platser.

Återvinningscentral (ÅVC)

Emmaboda

Grovavfall,
Töms av entreprenör för
förpackningsavfall,
transport till mottagningsfarligt avfall, återbruk anläggningar i Kalmar
etc

Införa fler fraktioner. Plats för rangering
av containrar behövs.

Emmaboda Reningsverk

Emmaboda

Mottagning av slam Entreprenör tömmer
och mellanlagring av slamplatta för transport till
slam
slamupplag i Emmaboda

Krav på att förbättra slamkvalitén. Kan bli
aktuellt med annan hantering i och med
eventuella nationella mål om återföring av
fosfor till jordbruk.

Upplag av jord

Industrigatan

Kompstering av slam
och trädgårdsavfall
för anläggningsändamål.

Extern entreprenör
säljer sedan
anläggningsjorden.
Teknisk service använder jord
i verksamheten.

Upplag av asfalt

Industrigatan

Asfalt

Asfalten krossas och
stenmaterialet används i
förbättringsarbeten

PLATSER/ANLÄGGNINGAR
INOM KOMMUNEN

Ristippar

Snötippar

PLATS
Emmaboda
Långasjö
Vissefjärda

Inom
EmmabodaLindås tätort.

FRAKTION
Omhändertagande
av trädgårdsavfall

HANTERING OCH INFRASTRUKTUR I NULÄGET
Entreprenör transporterar
bort trädgårdsavfallet för
kompostering. Riset hämtas
av entreprenör för flisning i
Kosta.

FRAMTIDA UTVECKLING
Riset är inte eftertraktat. Det är svårt att
hitta entreprenör som kan flisa riset.

Snöupplag ska inte finnas vid vattendrag
eller i närheten av grundvattentäkter tex.
Lyckebyån eller Bjurbäcken.
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ANLÄGGNINGAR UTANFÖR KOMMUNEN
Avfallsanläggningar utanför kommunen anlitas för mottagning och behandling av kärlavfall
och grovavfall inklusive farligt avfall. Inom närområdet finns kapacitet för att ta emot
avfallet för behandling:
● Förbränningsanläggningar finns bland annat i Nybro, Västervik, Ljungby, Linköping,
Öland (Cementa).
● Biogasanläggningar finns bland annat i Kalmar, Växjö, Mörrum, Alvesta.
● Mottagningsanläggningar för farligt avfall finns bland annat i Nybro, Kalmar,
Oskarshamn och Vetlanda.

FRAMTIDA UTVECKLING AV AVFALLSFLÖDENA
Enligt Emmaboda kommuns befolkningsprognos kommer befolkningen öka med
några hundra till år 2030. Den förväntade befolkningsökningen bedöms i sig inte att leda
till några större förändringar i avfallsflödena. Det är svårt att bedöma hur det kommer
utvecklas men genom åtgärder bör utsorteringen av förpackningar och tidningar öka och
därmed minska mängden hushållsavfall. Utökning av matavfallsinsamling innebär
troligen minskade mängder med brännbart restavfall. Införande av fler fraktioner
exempelvis textilier på återvinningscentralen innebär både minskade mängder brännbart
restavfall och brännbart grovavfall.
Genom information och marknadsföringsinsatser ska invånarnas beteende förändras så att
ännu mer lämnas vidare för återanvändning och återvinning.
Det finns en strävan att utveckla avfallshanteringen till högre nivåer i avfallshierarkin.
Förhoppningsvis blir det ökad konkurrens om avfall/material i framtiden då man betraktar
avfall som en resurs.
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NEDLAGDA DEPONIER
Nedanstående lista på deponier har varit i drift fram till i början av 70 talet och är riskklassade. Mer
information och karta finns i bilaga 7 och 8 i ”Nulägesbeskrivningen ” som tillhör avfallsplanen.

FASTIGHET
Strängsmåla 1:63
Törestorp 2:1
Suttarekulla 1:46
Emmabo 1:71
Emmabo 1:459
Strängsmåla 1:61
Algutsboda 3:1

NEDLAGD DEPONI

Långasjö 1
Vissefjärda
Broakulla
Lindås 2
Lindås 1
Långasjö 2
Algutsboda

RISKKLASS
2
3
2
2
3
3
3
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MIFO FAS 1
X
X
X
X
X
X
X

MIFO FAS 2

Nedanstående tabell visar samtliga deponier och kort beskrivning av dessa. Tidplan för
utredningar och sluttäckning finns i Handlingsplan mål 3 delmål 2. Kommunens deponier
ska utredas och sluttäckas.
NAMN OCH
PLATS

AVFALL SOM
DEPONERATS

VIDTAGNA
ÅTGÄRDER

Rasslebygd

Hushållsavfall, industri.
avfall, grovsopor, latrin
och byggavfall som deponerats mellan 1946-1976.

Utredningar och om
föroreningsspridning,
liksom framtida risker och
konsekvenser för miljön
av den stora mängd PCB
som finns i upplaget.
Utifrån en riskbedömning
har ett åtgärdsförslag utarbetats. Naturvårdsverket,
länsstyrelsen och Emmaboda kommun

Lidahult

Hushållsavfall, industriavfall, grovsopor, latrin och
byggavfall som deponerats mellan 1974 och
2001.

Långasjö 1

Vissefjärda

Broakulla

En plan för sluttäckning
har beslutats av länsstyrelsen. Deponin förbelastas
med inerta massor på
tidigare deponering av
hushållsavfall, i syfte att ta
upp sättningar i avfallet
Hushållsavfall, induRiskklassad enligt MIFO
striavfall och bark har
1 (metodik för inventedeponerats mellan åren
ring), har fått riskklass1950-1973.
ning 2. Har för närvarande fått prio 1 för vidare
undersökningar.
Hushållsavfall har depoRiskklassad enligt MIFO
nerats mellan åren 19401 (metodik för invente1955. Även byggavfall kan ring), har fått riskklassförekomma.
ning 3. Har för närvarande fått prio 1 för vidare
undersökningar.
Hushållsavfall har deRiskklassad enligt MIFO
ponerats mellan åren ca
1 (metodik för invente1958-1971. Även induring), har fått riskklassstriavfall från bland annat ning 2. Har för närvaranglasbruk kan förekomma
de fått prio 1 för vidare
undersökningar.
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PLANERADE
ÅTGÄRDER

Omgrävning i syfte att
minska ytan på deponin
och sluttäckning.

Vidare undersökningar av
deponin ska utföras.

Vidare undersökningar av
deponin ska utföras.

Vidare undersökningar av
deponin ska utföras.

NAMN OCH
PLATS

AVFALL SOM
DEPONERATS

VIDTAGNA
ÅTGÄRDER

PLANERADE
ÅTGÄRDER

Lindås 2

Hushållsavfall har deponerats mellan åren ca
1955-1972. Trädgårdsavfall har deponerats på
deponin.

Riskklassad enligt MIFO
1 (metodik för inventering), har fått riskklassning 2. Har för närvarande fått prio 2 för vidare
undersökningar

Vidare undersökningar av
deponin ska utföras.

Lindås 1

Hushållsavfall har deponerats mellan åren 19401955.

Riskklassad enligt MIFO
1 (metodik för inventering), har fått riskklassning 3. Har för närvarande fått prio 3 för vidare
undersökningar.

Vidare undersökningar av
deponin ska utföras.

Långasjö 2

Hushållsavfall och trädgårdsavfall har deponerats
mellan åren ca 1950-2000.
Även överskottsmassor
kan förekomma.

Vidare undersökningar av
deponin ska utföras.

Algutsboda

Hushållsavfall och industriavfall har deponerats
mellan åren ca 1960-1974.

Riskklassad enligt MIFO
1 (metodik för inventering), har fått riskklassning 3. Har för närvarande fått prio 3 för vidare
undersökningar.
Riskklassad enligt MIFO
1 (metodik för inventering), har fått riskklassning 2. Har för närvarande fått prio 3 för vidare
undersökningar.
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Vidare undersökningar av
deponin ska utföras.

MILJÖBEDÖMNING

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING
Enligt Miljöbalken 6 kap 11 § ska en miljöbedömning göras när en myndighet eller kommun upprättar en plan som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebär
att miljöeffekter ska identifieras, beskrivas och bedömas. Nedan följer en strategisk miljöbedömning på en övergripande nivå, där genomförandet av planens huvudmål och delmål
analyseras.
1. Avfallsmängden per invånare ska minska
2. Öka medvetenheten för att främja resurshushållningen och cirkulär ekonomi
3. Förbättra hanteringen och återvinningen av avfall
De förslagna målen och åtgärderna utgår från dagens tillstånd, d.v.s. nuläget är utgångspunkten. Miljökonsekvenserna som preciseras här är inte menade att beskriva alla miljökonsekvenser för avfallshanteringen eller avfallsanläggningar/stationer, utan endast konsekvenserna de föreslagna målen och åtgärderna som avser tidsperioden 2018-2022. Till grund för
miljöbedömningen ligger framför allt de nationella miljökvalitetsmålen, regionala miljömål
samt övrig omvärldsanalys som arbetet med framtagandet av avfallsplanen har inneburit.
Vidare bedöms även hur målen påverkar avfallstrappan.

AVFALLSMÄNGDEN SKA MINSKA – DELMÅL
•
•
•
•
•

En gång per år ska alla kommunala kök mäta matsvinnet i någon form
Kommunen ska arbeta med att inspirera privata verksamheter till minskat matsvinn
Verksamheter, företag och aktörer som arbetar med hållbarhet ska uppmärksammas
Återanvändningen i den kommunala verksamheten ska öka
Försäljningen av second hand på Möjligheternas Hus ska öka

MILJÖBEDÖMNING
Genom att övervaka matsvinnet och göra regelbundna mätningar får vi bättre kunskap om
hur mycket mat som slängs. Resultatet kan både användas som underlag till förbättringsåtgärder och till kommunikationsinsatser. Åtgärderna bidrar positivt till Naturvårdsverkets,
Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets samverkansprojekt om att minska matavfallet i
Sverige vilket överensstämmer med det nationella etappmålet med minskad mängd
matavfall. Målet anger att matavfallet ska till år 2020 minska med minst 20 % jämfört med
år 2010, sammantaget för hela livsmedelskedjan utom primärproduktionen
Emmaboda kommun bedöms ha begränsad möjlighet att påverka privata verksamheter att
minska sitt matsvinn. Dock kan det få positiva effekter om kommunen agerar som en inspirationskälla samt visar gott föredöme i dessa frågor. Genom samarbete mellan kommunen
och näringslivet kring synliga frågor som väntas få en positiv effekt på miljön, både lokalt
och globalt, är förhoppningen att man framför allt kan bidra till att uppnå attitydförändringar hos invånare och tillsammans ta ett kliv på avfallstrappan.
Ökad återanvändning i den kommunala verksamheten samt ökad försäljning av second
hand produkter på Möjligheternas Hus bedöms ge positiv påverkan på miljömålet God
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bebyggd miljö samt uppfyllandet av Naturvårdsverkets övergripande strategi om minskad
avfallsmängd enligt Sveriges nationella avfallsplan. Möbler och inventarier består ofta av
sammansatta material varför man framför allt minskar mängderna som går till förbränning
och som läggs på deponi. Mindre mängd avfall till deponi medför positiv påverkan på miljömålet Ingen övergödning, genom minskat utsläpp via lakvatten från deponier.
Ökad återvinning kan dock ge upphov till negativ miljöpåverkan till följd av ökat transportarbete i insamlingsskedet. Detta påverkar miljömålen Minskad klimatpåverkan, Frisk luft
och Bara naturlig försurning. Den totala miljöpåverkan bedöms dock som positiv eftersom
miljöbelastningen minskar när återvunnet material kan användas istället för att nytt material produceras. Ökningen av transporter gäller dock främst återanvändning inom den
kommunala verksamheten då Möjligheternas Hus redan är en befintlig verksamhet och inte
bedöms påverkas nämnvärt.

ÖKA MEDVETENHETEN FÖR ATT FRÄMJA RESURSHUSHÅLLNING OCH
CIRKULÄR EKONOMI – DELMÅL
•
•
•
•
•
•
•

Information till hushåll om att sortera rätt samt om olika fraktioner till
återanvändning och återvinning
Ökad service i form av information på olika språk gällande avfall
Praktisk genomgång om ansvar och rutiner kring avfall för kommunens
medborgare
Information om kommunal avfallshantering
Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet till källsortering
Information till nyanställda inom kommunal verksamhet
Studiebesök, öppet hus, aktiviteter och temadagar

MILJÖBEDÖMNING
Ökad information blandat med praktiska aktiviteter och studiebesök förväntas leda till
större medvetenhet och på sikt beteendeförändringar som leder till ökad resurshushållning.
Information på flera olika språk förväntas göra att grupper som inte har nåtts tidigare nu
kan få del av informationen. Målet är att såväl minska den totala avfallsmängden såväl som
att mer avfall återbrukas och istället blir en resurs i samhället.
Genom att aktivt arbeta för att öka medvetenheten hos kommunens egna anställda och
skapa en fungerande sopsortering på alla arbetsplatser når man väldigt många människor.
Förutom kommunens drygt 900 anställda når man dessutom elever, brukare och besökare.
Den effekten är mycket viktig. Det är svårt att avgöra hur åtgärden påverkar miljön mer
än att den har en positiv påverkan genom att fler människor blir medvetna om stegen i
avfallstrappan. Dvs. sträva efter återanvändning och återvinning före förbränning och
deponering. Förutom direkta positiva effekter på miljömålet God bebyggd miljö som en
ökad återvin-
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ning leder till, så förväntas den största effekten ligga i möjligheten att påverka
medborgare och besökare i en positiv riktning genom att kommunen visar vägen och går
före i avfallstrappan.
Förbättra hanteringen och återvinningen av avfall – delmål
•
•
•
•
•
•
•
•

Mätning av nöjdhetsgrad angående renhållningen
Kommunens deponier ska utredas och sluttäckas
Tillsynsprojekt bygg- och rivningsavfall
Utreda framtida avfallssystem/avfallsorganisation
Minska andel störande avfall i restavfall till förbränning
Utreda möjligheterna att återvinna textil
Strategiskt arbete för minskad nedskräpning
Förändra avfallsarbetet i planarbetet/planläggning och användning av mark

MILJÖBEDÖMNING
Genom att regelbundet mäta nöjdhetsgraden angående renhållningen kan både styrkor och
svagheter i systemet identifieras och resurser kan fördelas klokare.
Sluttäckning av de kommunala deponierna skulle innebära att läckaget av gifter stoppas.
Det skulle innebära ökat skydd av dricksvattnet i kommunen, såväl de kommunala vattentäkterna som enskilda. Sluttäckning skulle också kunna innebär att attraktiv mark, som inte
kan bebyggas idag, görs tillgänglig. Åtgärden som föreslås i planen skulle bidra positivt till
miljömålen Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö och God bebyggd miljö.
Bygg- och rivningsavfall är ett nationellt prioriterat område, eftersom volymerna är stora
och materialen sammansatta är återanvändning en utmaning. Genom att skapa informera
och ställa krav på entreprenörer gällande hanteringar av material samt byggmetoder kan
farligt bygg- och rivningsavfall upptäckas redan vid källan alternativt inte uppstå alls. Med
information om sortering av bygg- och rivningsavfall minskar miljöpåverkan i avfallshanteringsledet. En ökad materialåtervinning minskar miljöpåverkan från utvinning av jungfruliga material. Dessutom är återvinning av schaktmassor positivt, och genom information
kan man öka kunskapen om risken för föroreningar t ex vid miljötillsyn, men också för
ökad återanvändning av material.

Regional samverkan inom områdena insamling och behandling av avfall kan förväntas ge
kortare och effektivare transporter vilket ger en positiv effekt på miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning. Därför bör möjligheten att samarbeta
med andra kommuner utredas.
Delmålen ”Minska andel störande avfall till förbränning” och ”Ökad materialåtervinning”
(textil) skulle innebära att en större andel avfall hamnar på rätt plats och om möjligt används igen som en resurs. Att minska den totala avfallsmängden är en viktig aspekt för att
uppnå miljömålet God bebyggd miljö.
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Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär positiva effekter för kommunen eftersom
tillsynsarbete och städ insatser genererar betydande kostnader för kommunen. Ett rent
samhälle ger bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, ger en tryggare och trevligare miljö för kommuninvånarna och betyder att skador på människor och djur minskar.
Skräp som hamnar i hav, sjöar och vattendrag skadar fåglar och marina däggdjur varför
målet bidrar positivt, om än i liten utsträckning, till det nationella och regionala miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.
Det fysiska utrymmet i tätbebyggda områden är ofta begränsat och konkurrerar med andra
intressen. Det innebär att utrymmen för hantering av avfall måste prioriteras i samband
med planläggning av mark. Ökade sorteringsmöjligheter kräver en väl fungerande samhällsplanering som gynnar hela hanteringskedjan. Tillgänglighet och närhet till sorteringsplatser
kan förväntas påverka miljömålet Begränsad klimatpåverkan positivt då transporterna antas
minska.

SAMMANTAGEN BEDÖMNING
Målbilden och dess åtgärder bedöms ge en i huvudsak positiv påverkan på uppfyllandet av
framförallt de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan
och Giftfri miljö. Även Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Bara naturligförsurning samt Ingen övergödning förväntas gynnas av åtgärderna som
föreslås.
Målbilden harmonierar med de regionala målen, den nationella avfallsplanen och det
nationella avfallsförebyggande programmet. Miljöpåverkan bedöms inte vara av sådan betydande karaktär att en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

POSITIV MILJÖPÅVERKAN
Avfallsplanen som helhet syftar till att förebygga och hantera avfall som uppkommer och
hanteras i kommunen, både kommunens eget avfall och avfall som uppkommer utanför
den kommunala verksamheten. Det avfall som förebyggs minskar miljöpåverkan på samtliga miljömål. Att förebygga det avfall som uppstår inom den kommunala verksamheten är
mycket viktigt och nödvändigt, då Emmaboda kommun ska föregå med gott exempel och
vägleda näringslivet och kommuninvånarna att agera mer miljövänligt.
Många av målen handlar om att genom kommunikation och ökad medvetenhet få kommuninvånarna och näringslivet att sortera ut sitt avfall på ett bättre och mer miljömässigt
sätt. På så sätt kan man flytta sig högre upp i avfallshierarkin och miljöpåverkan från avfallsbehandlingsledet minskar. Genom materialåtervinning minskar behovet av jungfruliga
råvaror och därmed blir miljöpåverkan mindre även i materialutvinningsledet. Med åter-
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användning kan nya produkter ersättas av gamla och miljöpåverkan från tillverkningsledet
minskar. Det avfall som kan gå till återanvändning och materialåtervinning istället för att
förbrännas genererar en positiv miljövinst när slaggprodukter och utsläpp från avfallsförbränningsanläggningar minskar. Genom kommunikationsinsatser och mätningar kan även
matsvinnet på sikt minska ytterligare.

NEGATIV MILJÖPÅVERKAN
Ökad återvinning kan ge upphov till negativ miljöpåverkan till följd av ökat transportarbete i insamlingsskedet. Med detta avses ökade privata transporter till insamlings- och
sorteringsplatser men även transporter som uppstår vid återanvändning av produkter i den
kommunala verksamheten. Detta påverkar miljömålen Minskad klimatpåverkan, Frisk luft
och Bara naturlig försurning

REFERENSER
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