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Förord
I syfte att styra avfallshanteringen i landet mot en hållbar utveckling ska
kommunerna ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av
avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.
Östergötland är en region som växer, både befolkningsmässigt och ekonomiskt.
Tillväxt är på många sätt positivt för samhällsutvecklingen, men det medför
också stora utmaningar. Högre tillväxt är ofta kopplad till ökade avfallsmängder.
En av de största avfallsrelaterade utmaningarna i Åtvidaberg så väl som i hela
Sverige är därför att styra avfallshanteringen mot ett mer resurseffektivt system
där avfall återanvänds, återvinns och avfallsmängderna minskar.
För att klara detta måste vi som bor och är verksamma i kommunen göra
miljömedvetna val i vår vardag hemma, i skolan och på arbetet. Avfallsplanen
spelar här en stor roll för att öka möjligheten att göra dessa val.
Vi hoppas att kommuninvånare, näringsidkare och besökare vill vara med i
arbetet för att nå en mer hållbar avfallshantering i Åtvidabergs kommun.

Elisabeth Edlund
Kommunalråd

Bo Hasselblad
Kommunalråd
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Sammanfattning
Avfallsplanen är kommunens styrdokument för avfallshanteringen med syftet att
minska mängden avfall och dess farlighet genom konkreta mål och åtgärder.
Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala avfallsföreskrifterna kommunens
renhållningsordning.
Under 2017 publicerades Naturvårdsverket nya föreskrifter för kommunala
avfallsplaner (NFS 2017:2). I dessa föreskrifter läggs större fokus på
förebyggande av avfall, jämfört med de tidigare gällande föreskrifterna. Ett av de
primära fokusområdena i denna avfallsplan har därför varit att ta fram åtgärder
för att minska avfallsmängderna.
De främsta syftena med denna avfallsplan är att






avfallsplanen ska fungera som ett aktivt planeringsverktyg för
kommunens avfallshantering
sätta upp mål för avfallshanteringen på ett sätt så att planen bidrar till att
nationella miljömål uppfylls och att nationella riktlinjer följs och för att
främja en hållbar utveckling
gällande lagstiftning följs inom området
skapa en bred förankring i den kommunala organisationen vad gäller mål
inom avfallsområdet

Arbetet med avfallsplanen har pågått under 2017 och 2018 och planen har
arbetats fram genom ett samarbete mellan Åtvidabergs kommun, Åtvidabergs
Renhållnings AB och ÅF Infrastructure AB. Under 2017 tillsattes en
tjänstemannagrupp samt en politisk referensgrupp med syfte att skapa en bred
förankring av avfallsplanen i kommunen.
I denna plan har fem övergripande mål tagits fram med tillhörande 14 delmål som
är fördelade på de olika huvudmålen. En handlingsplan har även tagits fram där
åtgärder för att uppnå varje delmål presenteras.
De övergripande målen för denna avfallsplan är:
Mål 1 - Återbruk, förebyggande av avfall och minskad nedskräpning
Mål 2 - Hållbar hantering av matavfall
Mål 3 - Ökad utsortering av förpackningsmaterial, tidningar och farligt avfall
Mål 4 - God service
Mål 5 - Minskad klimatpåverkan
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Inledning
Avfallsplanen är kommunens styrdokument för avfallshanteringen med syftet att
minska mängden avfall och dess farlighet genom konkreta mål och åtgärder.
Miljöpåverkan från avfall sker både vid generering och hantering av avfall vilket
har beaktats vid upprättandet av avfallsplanen.
Under 2000-talet skedde stora förändringar inom avfallsbranschen. Ny
lagstiftning skapade ett skifte från att en stor mängd avfall deponerades till att
avfallet hanterades och bearbetades istället. Under de senare åren har tankesättet
inom avfallsbranschen förändrats ytterligare. Idag ligger fokus på EU:s
avfallshierarki och på att förändra tidigare linjära avfallsflöden till mer cirkulära
resursflöden.
Under 2017 publicerade Naturvårdsverket nya föreskrifter för kommunala
avfallsplaner (NFS 2017:2). I dessa föreskrifter läggs större fokus på
förebyggande av avfall, jämfört med de tidigare gällande föreskrifterna. Ett av
avfallsplanens huvudfokus är således att skapa förutsättningar till att minska
uppkomsten av avfall, det som i EU:s avfallshierarki beskrivs som förbyggande
av avfall.
Ett nyckeltal1 har tagits fram för att kunna jämföra avfallsmängderna i Åtvidaberg
från år till år. I Åtvidaberg genererades 491 kg avfall per person under år 2016.
Motsvarande mängd för 2010 (jämförtal för föregående avfallsplan) var 483 kg
per person. Avfallsmängderna per person har alltså ökat under den föregående
planperioden. Motsvarande avfallsmängd för hela Sverige var i medeltal 490 kg
per person.
En uppföljning av mål och handlingsplan i den tidigare avfallsplanen som gällde
för åren 2012 – 2016 visar att de mål som uppfylldes var:









Åtgärder ska vidtagas för att öka källsorteringsgraden för farligt avfall.
Det ska finnas möjlighet att lämna in möbler och kläder för
återanvändning.
Det ska finnas kunskap om andelen förpackningar och tidningar som
finns i kärlavfallet. Åtgärder ska även vidtas för att öka
källsorteringsgraden.
2015 ska mängden blandat/osorterat avfall som lämnas vid Korshults
avfallsanläggning som invägt verksamhetsavfall ha minskat med minst
50 % jämfört med 2010.
Senast 2015 ska alla hushåll och verksamheter med hushållsavfall finnas
med i kommunens avfallssystem och abonnentregister.
Avfallshantering och anläggningar för avfall ska belysas tydligare i
kommunens fysiska planering.

Slutsatser och erfarenheter kan dras även av de mål som inte nåtts. Att mål inte
har uppnåtts har framförallt berott på att kommunen under åren ändrat strategier,
1

Ingående avfallsflöden i nyckeltalet redovisas i Bilaga 1 (Nulägesbeskrivning) till denna avfallsplan. Ingående avfallsslag är
kärlavfall, hushållens farliga avfall, förpackningar (producentansvar), tidningar (producentansvar) samt elavfall
(producentansvar).
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att resurserna inte har räckt till eller att ansvarsfördelningen inte varit tydligt nog.
En fullständig uppföljning av de tidigare målen finns redovisad i bilaga 1.
Avfallshanteringen i Åtvidabergs kommun består i dagsläget bland annat av
fastighetsnära insamling och att invånarna kan utnyttja olika sätt att lämna avfall,
till exempel avlämning av avfall på Korshults återvinningscentral och avlämning
av förpackningsmaterial på återvinningsstationer på ett flertal platser i
kommunen. En detaljerad redogörelse för den nuvarande avfallshanteringen samt
avfallsstatistik för olika avfallsslag redovisas i bilaga 2.
Avfallsanläggningar, återvinningsstationer och äldre avfallsupplag inom
kommunen finns redovisade i bilaga 3.
Syfte

De främsta syftena med denna avfallsplan är att:
 avfallsplanen ska fungera som ett aktivt planeringsverktyg för
kommunens avfallshantering
 sätta upp mål för avfallshanteringen på ett sätt så att planen bidrar till att
nationella miljömål uppfylls och att nationella riktlinjer följs och för att
främja en hållbar utveckling
 gällande lagstiftning följs inom området
 skapa en bred förankring i den kommunala organisationen vad gäller mål
inom avfallsområdet
Utöver detta, så syftar avfallsplanen till att ge samlad bild av nuvarande
avfallshantering, den anger vilka mål och åtgärder som krävs för att minska
avfallet och öka återvinningen samt den bidrar till en hållbar utveckling och
kommunicerar förändringsbehov. En stark koppling finns även till andra
kommunala frågor i form av ekonomi, fysisk planering, miljötillsyn, energi och
infrastruktur.
Arbetsgång

Avfallsplanen tar hänsyn till miljömålen på nationell, regional och lokal nivå och
är utformad utifrån gällande lagstiftning, Naturvårdsverkets föreskrifter om
innehållet i kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2) med tillhörande vägledning
samt Avfall Sveriges handbok om kommunal avfallsplanering, rapport U2012:09.
Avfallsplanen har arbetats fram genom ett samarbete mellan Åtvidabergs
kommun, Åtvidabergs Renhållnings AB och ÅF Infrastructure AB. Under 2017
tillsattes en tjänstemannagrupp samt en politisk referensgrupp med syfte att skapa
en bred förankring av avfallsplanen i kommunen.
Samråd och remiss

Kommunen ska göra förslaget till avfallsplan tillgängligt för berörda i kommunen
(allmänheten, verksamheter och organisationer) samt länsstyrelsen. Detta har
genomförts genom remiss och utställning av förslaget till avfallsplan.
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Planen ställdes ut på kommunens hemsida, på kommunhuset, på Åtvidabergs
bibliotek samt på Rothvillan under perioden 2018-05-04 till och med 2018-05-25.
En kungörelse gjordes även i Östgöta Correspondenten 2018-05-04.
Förslaget till avfallsplan skickades på remiss till:
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

Länsstyrelsen i Östergötland
Kinda kommun
Linköpings kommun
Söderköpings kommun
Valdemarsviks kommun

Bygg- och miljönämnden
Åtvidabergs Renhållning AB

Gällande lagstiftning

Avfallsplanering styrs och regleras av en omfattande lagstiftning i form av EU:s
avfallsdirektiv (2008/98/EG), miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsförordningen
(SFS 2011:927) samt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal
avfallsplan (NFS 2017:2). EU:s avfallsdirektiv innehåller krav om att
avfallsplaner och avfallsförebyggande program ska upprättas av medlemsstaterna
och deras behöriga myndigheter. Detta ligger till grund för den nationella
avfallsplanen.
Ansvaret för att upprätta en kommunal renhållningsordning bestående av en
avfallsplan och avfallsföreskrifter anges i miljöbalken 15 kap 41 § (SFS
1998:808). Krav är även ställda på hur processen kring detta ska ske med samråd,
utställning och att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. I Avfallsförordningen
anges Naturvårdsverkets rätt att meddela föreskrifter om vad kommunala
avfallsplaner ska innehålla och länsstyrelsens roll i avfallsplaneringen.
Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Till föreskrifterna har
även en vägledning tagits fram. Föreskrifterna ersätter Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och
länsstyrelsens sammanfattning (NFS 2006:6).
Med de nya föreskrifterna och vägledningen vill Naturvårdsverket att
kommunerna ska lägga mer fokus på avfallsförebyggande åtgärder, vilket bland
annat framgår av den förändrade rubriken till föreskrifterna. Även ordningen på
paragraferna är ändrad så att krav på mål och åtgärder ska komma först. Detta för
att visa att det viktiga med planen är att redovisa vad som behöver hända med
avfallsarbetet i kommunen, inte beskriva nuläget. Mer vikt har även lagts på
samverkan inom kommunen, såväl som med andra aktörer i arbetet med att ta
fram planen.
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Mål för avfallshantering
Nedan följer en summering av olika globala, nationella, regionala mål som målen
i den kommunala avfallsplanen ska ta hänsyn till.
FN:s globala hållbarhetsmål

Under hösten 2015 lanserade FN en 2030-agenda omfattandes 17 nya globala
mål. Syftet med de globala målen är att utrota extrem fattigdom, minska
ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, samt att lösa
klimatkrisen. Ett av de globala hållbarhetsmålen har en stark koppling till hållbar
avfallshantering, nämligen målet Hållbara städer och samhällen (mål nummer
11). Här anges att städernas negativa miljöpåverkan ska minska genom att bland
annat ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt
och annat avfall.

Figur 1. FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Bildkälla: UNDP).
EU:s avfallshierarki

I den så kallade avfallshierarkin, eller avfallstrappan, anges
prioriteringsordningen för politik och lagstiftning som EU:s medlemsstater ska ha
avseende förebyggande och behandling av avfall. Avfallshierarkin regleras i EU:s
ramdirektiv om avfall (2008/98/EG).
Avfallstrappan består av fem steg där förebyggande och minimering av avfall ska
ha högst prioritet. Därefter ska avfall i så hög grad som möjligt återanvändas.
Nästa steg är materialåtervinning då återvinning av råvaror besparar stora resurser
genom att använda exempelvis förpackningsavfall för att skapa nya
förpackningar. Det fjärde steget är energiåtervinning där förbränning av
exempelvis brännbart avfall kan bli till värme och el. I det sista steget finns
deponering vilket mer eller mindre är en slutlig förvaring av avfall.
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Figur 2. EU:s avfallshierarki (Bildkälla: Naturskyddsföreningen)
Nationella miljö- och avfallsmål

Nedan presenteras svenska miljö- och avfallsmål som är relevanta vid
framtagande av mål till den kommunala avfallsplanen.
Sveriges miljökvalitetsmål

Riksdagen har beslutat att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte
lämna över dem till kommande generationer. Sverige har därför tagit fram 16
miljökvalitetsmål som riktmärken för detta miljöarbete. Av dessa miljömål är det
tre stycken som på olika sätt berör avfallsområdet:
 Begränsad miljöpåverkan
 Giftfri miljö
 God bebyggd miljö
För miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns en precisering som rör hållbar
avfallshantering. I denna precisering anges att avfallshanteringen ska vara
effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet ska
förebyggas samtidigt som resurserna tas till vara i det avfall som uppstår.
Avfallets påverkan på och risken för hälsa och miljö ska även minimeras.
Miljömålssystemet följs sedan upp med hjälp av ett antal indikatorer där flera har
direkt koppling till avfall:
 Hushållsavfall
 Återvinning av glas
 Återvinning av metall
 Återvinning av pappersförpackningar
 Återvinning av plast
Till miljömålen finns även ett antal etappmål kopplade. Två av dessa har
koppling till avfallshantering:
 Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
 Ökad resurshushållning i byggsektorn
Etappmålet Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att åtgärder ska
vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50
procent av matavfallet från storkök, butiker och restauranger sorteras ut och
behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas
så att även energin tas till vara senast 2018. Etappmålen följs årligen upp och vid
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den årliga uppföljningen 2017 konstaterades att målet inte har uppnåtts och att
målet inte kommer att uppnås i uppsatt tid.
Etappmålet Ökad resurshushållning i byggsektorn innebär att insatser ska vidtas
så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70
procent senast 2020. Detta etappmål har uppnåtts.
Nationella avfallsplanens prioriterade områden

Naturvårdsverket har gett ut en nationell avfallsplan som har namnet Från
avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012 – 2017.
Sveriges avfallsplan innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade områden:
 Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn
 Hushållens avfall (återanvändning, textilier, materialåtervinning och
insamling, elavfall och batterier samt nedskräpning)
 Resurshushållning i livsmedelskedjan
 Avfallsbehandling
Naturvårdsverket har påbörjat arbetet med nästa nationella avfallsplan och denna
ska gälla för åren 2018 - 2023.
Naturvårdsverkets program för förebyggande av avfall

Naturvårdsverket har tagit fram ett nationellt program för förebyggande av avfall.
I programmet beskrivs vad företag, branschorganisationer, myndigheter,
kommuner och landsting praktiskt kan göra för att minska avfallet. Programmet
har fyra fokusområden:
 Mat
 Textilier
 Elektronik
 Byggande och rivning
I samband med att den nationella avfallsplanen revideras kommer även ett nytt
program för avfallsförebyggande att tas fram.
Regionala mål
Länsstyrelsen i Östergötland

Under 2014 fastställdes ett samlat regionalt åtgärdsprogram för miljömålen i
Östergötland som gäller till 2020. En av åtgärderna som finns presenterade i
programmet är kopplad till avfall
 Öka möjligheten till fastighetsnära källsortering. Informera hushåll och
företag om källsortering samt vikten av att minska avfallsmängderna
Länsstyrelsen har även satt upp ett antal generella punkter för hur man ska
förhålla sig till avfall i regionen:
 Minska uppkomsten av avfall.
 Återvinna så mycket som möjligt av de mängder avfall som ändå
uppkommer.
 Minska användningen av farliga kemikalier.
Åtvidabergs kommun
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Fasa ut och omhänderta farliga ämnen ur kretsloppet vid återvinning av
avfall.

Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och miljöoch klimatfrågor i länet. Bland annat finns det en grön resplan 2020 som främst
fokuserar på nya mål och åtgärdsförslag för ett mer hållbart pendlingsresande.
Miljöarbetet bedrivs även inom fler områden och särskilt viktiga är produkter och
avfall, energi, kemikalier, livsmedel, läkemedel och transporter.
Med avseende på regionala avfallsfrågor bedrivs ett aktivt arbete för att minska
svinnet och för att öka användningen av flergångsprodukter. Inom regionen
används stora mängder produkter och material vilket gör att de måste arbeta för
att mängden avfall blir så liten som möjligt. Regionens mål är att minst hälften av
allt avfall vid sjukhusen ska källsorteras och krav ställs även på sortering av
avfall och användning av förnyelsebara material vid om- och nybyggnationer.
Med avseende på energi- och klimatfrågor har Energikontoret i Region
Östergötland satt upp mål för en ekologiskt hållbar utveckling genom att verka
för energieffektiva lösningar, minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser,
minskad miljöpåverkan och ett hållbart nyttjande av naturresurser under perioden
2014 – 2020.
Lokala mål

Under 2016 antog kommunfullmäktige i Åtvidaberg ett hållbarhetsprogram för
kommunen. I planen har fem hållbarhetsfaktorer tagits fram för att Åtvidaberg
ska kunna bidra till att en hållbar utveckling nås. De fem hållbarhetsfaktorerna är:
 Ett tryggt och robust samhälle.
 En hållbar konsumtion och resursanvändning.
 En energieffektiv och fossilfri kommun.
 En kemikaliesmart kommun.
 En kommun som vårdar och utvecklar natur- och kulturvärden.
En av hållbarhetsfaktorerna har en direkt koppling till avfallshantering och
avfallsförebyggande, nämligen målet En hållbar konsumtion och
resursanvändning. För denna faktor har mål om avfall satts upp:
 Kommunorganisationen ska genomföra åtgärder som bidrar till minskad
konsumtion av förbrukningsmaterial.
 Kommunen ska genomföra aktiviteter så att medborgare ökar sin
förståelse för livsmedelsproduktion och dess påverkan på människor och
miljö.
 Kommunen ska i sin roll som samhällsaktör bidra till att förebygga
nedskräpning.

Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se
www.atvidaberg.se

PROGRAM/PLAN/POLICY/RIKTLINJE
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2018-06-20

ATVKS 2018-00323 450

Sida 12(27)

En ny energi- och klimatstrategi antogs i kommunen under 2017. Ett av målen
som har satts upp är Fossilfri kommunorganisation. Detta mål innebär bland
annat att kommunens egen fordonspark ska vara fossilfri år 2020.
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Avfallsplanens mål och handlingsplaner
De övergripande målen för denna avfallsplan är:
Mål 1 - Återbruk, förebyggande av avfall och minskad nedskräpning
Mål 2 - Hållbar hantering av matavfall
Mål 3 - Ökad utsortering av förpackningsmaterial, tidningar och farligt
avfall
Mål 4 - God service
Mål 5 - Minskad klimatpåverkan
Nedan presenteras avfallsplanens mål mer ingående tillsammans med respektive
måls handlingsplan.
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Mål 1 – Återbruk, förebyggande av avfall och minskad nedskräpning

Alla privatpersoner och verksamheter som ger upphov till avfall är skyldiga att
sortera ut och lämna sitt avfall i de olika insamlingssystem som finns. Då var och
en av oss producerar cirka ett halvt ton avfall varje år är det även viktigt att öka
återbruket och minska mängden avfall. Att öka återbruk och minska
avfallsmängderna bidrar till exempel till mindre klimatpåverkan och ett minskat
utsläpp av växthusgaser då detta leder till minskad produktion och transport av
varor. Detta går hand i hand med kommunens mål om att bil energieffektiv och
fossilfri. Delmål och åtgärder har därför satts upp för att avfallsmängderna per
person ska minska i kommunen.
Ett sätt för att invånarna ska uppmuntras till att återbruka sitt avfall i större grad
är att gå ut med årlig information till invånarna om avfallsminimering samt att
öka informationen i kommunens kanaler angående återanvändningen. Det är
också viktigt att goda exempel lyft fram i kommunen för att uppmuntra
allmänheten att återbruka sitt avfall. I kommunen finns ett antal verksamhet där
invånarna kan lämna in föremål som de inte längre vill ha och föremålen säljs
antingen vidare precis som de är medan andra repareras eller ändras innan de
säljs. Att öka informationen kring dessa verksamheter kan leda till att
återanvändningen ökar.
Den kommunala organisationen har i avfallsplanen möjlighet att föregå med gott
exempel vad gäller avfallshanteringen och ett mål har satts upp om att
återanvändningen av möbler i kommunen ska öka.
Under ett antal år har Åtvidaberg aktivt arbetat i linje med det nationella
avfallsmålet att minska nedskräpningen i Sverige. Detta har genomförts i
samarbete med ”Håll Sverige Rent”. Ett mål har satts upp om att upprätthålla
dessa aktiviteterna för att nedskräpningen fortsatt ska hållas på en låg nivå i
kommunen.
Ansvar
Huvudansvar: Kommunfullmäktige
Handlingsplan Mål 1

Mål
Åtgärder
Uppföljning
1.1
Mäts i kg/person
 Kontinuerlig
Kommunen
och år.
information till
ska aktivt
invånarna om
arbeta för att
avfallsminimering
de totala
.
avfallsmängd  Informera om och
erna per
lyfta fram
invånare ska
återbruksminska från
verksamheter i
år 2017 till år
kommunen som
2021.
goda exempel till
invånarna.
 Anordna
temadagar och

Ansvar
Åtvidabergs
Renhållning
AB samt
kommunens
hållbarhetsstra
teg och
återbruksverksamheter.
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evenemang om
avfallsminimering
och återbruk.
 Nyttja
kommunens
kanaler i sociala
medier för att nå
ut med
information och
öka
kommunikationen
till invånarna
avseende
avfallsfrågor och
avfallsminimering
.
1.2 Senast
 Utarbeta
2019 ska
checklistor att
relevanta krav
utgå från vid
ställas vid
upphandling med
upphandling
avseende på
av varor och
avfallsmängd och
tjänster i
avfallets farlighet.
kommunal
 Driva frågorna
verksamhet i
tillsammans med
syfte att
andra
förebygga
upphandlande
avfallets
enheter inom
mängd och
kommunen och
farlighet.
därmed öka
möjligheten att
påverka
leverantör.
1.3
 ArbetsmarknadsBegagnade
enheten meddelar
möbler från
via det interna
kommunala
nyhetsbrevet
verksamheter
Intranytt då
ska
begagnade möbler
återbrukas i
inkommit till
så stor
kommunens lager
omfattning
för
som möjligt.
kontorsmöbler.
Möblerna ska
Detta för att
i första hand
möblerna ska
återanvändas
kunna förmedlas

Mäts som ja
eller nej.

Kommunens
upphandlingssamordnare,
kommunens
hållbarhetsstra
teg,
Åtvidabergs
Renhållnings
AB,
Åtvidabergs
Vatten AB
samt andra
upphandlande
enheter.

Antalet interna
möbler från
kommunens
olika
verksamheter
som går till
återbruk, st/år.

Respektive
förvaltning,
arbetsmarkna
ds-enheten
och
kommunens
hållbarhetsstra
teg.
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inom den
inom den
kommunala
kommunala
verksamheten
verksamheten. På
och i andra
sikt kan även
hand utanför
eventuellt
den
kommande
kommunala
intranät användas.
verksamheten  Samarbeta med
.
lokala aktörer,
som bedriver
återbruksverksamhet för
förmedling av
möbler utanför
den kommunala
verksamheten.
1.4
 Upprätthålla
Upprätthålla
samarbete med
aktivietererna
”Håll Sverige
för att minska
rent” och verka
nedskräpning
för att fler skolor
en årligen i
och förskolor
kommunen.
engageras i
arbetet. Riktade
insatser inom
områden som är
extra utsatta för
nedskräpning.
 Informationskamp
anjer om
nedskräpning, till
exempel med
tema plast.

Uppföljs genom
att mäta
genomförandegrad. Varje
genomförd
åtgärd motsvarar
50 procent. Om
båda åtgärderna
genomförs är
genomförandegr
aden 100
procent.
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Avdelningen
samhällsplanering och
kommunikationer samt
kommunens
hållbarhetsstrateg.

Mål 2 – Hållbar hantering av matavfall

Ett av huvudmålen med avfallsplanen är att uppnå en hållbar hantering av
matavfall. En del i detta övergripande mål är att uppnå mindre matsvinn i de
kommunala köken inom till exempel skola och omsorg. Ett minskat matsvinn
leder både till minskad klimatpåverkan och en minskad energianvändning vilket i
sin tur bidrar till att uppnå kommunens hållbarhetsmål och målen i kommunens
energi- och klimatstrategi.
Tidigare har mätningar av matsvinn utförts i skolorna och framöver planeras
ytterligare åtgärder för att minska matsvinnet i de kommunala köken och
serveringarna. En åtgärd som kan utföras för att minska svinnet i leverantörsledet
är att införa kortare perioder för planeringen av matsedlar för att kunna anpassa
matsedlarna utefter tillfälliga partier hos leverantörer och efter mat som blivit
Åtvidabergs kommun
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över i köket. En annan aktivitet som föreslås är att införa temadagar i skolan med
tema matsvinn där till exempel tävlingar i att minska matsvinnet kan hållas.
Ett annat delmål är att utreda möjligheten för att införa ett system för utsortering
av matavfall och på så sätt möjliggöra biologisk behandling av matavfallet. Det
matavfall som uppstår omvandlas då till energi och biogödsel, vilket skulle ge
positiva effekter för de regionala och nationella mål som finns inom energi- och
klimatområdet. Målen berör bland annat förnybar energiproduktion och fossilfria
transporter.
Ansvar
Huvudansvar: Kommunfullmäktige
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Handlingsplan Mål 2

Mål
Åtgärder
Uppföljning
2.1 Utreda vilka
Mäts som ja eller nej.
 Utreda möjligheten
möjligheter som
till insamling av
finns för att samla in
matavfall. Denna
och behandla
utredning ska
matavfallet separat i
utföras för såväl
samband med
hushåll,
planerad
restauranger, storkök
upphandling 2020.
och butiker.

Ansvar
Åtvidabergs
Renhållning AB.

2.2 Andelen
 Utreda möjligheten
matavfall i den
till fastighetsnära
brännbara fraktionen
insamling av
ska kontinuerligt
matavfall.
minska och ska 2021  Informationsinsatser
vara mindre än 2016
/ kampanjer om
års nivå.
matavfallsminimerin
g.
2.3 Aktivt arbete
 Införa kortare
med att minska
perioder för
matsvinn inom de
planeringen av
kommunala
matsedlar för att
verksamheterna,
kunna anpassa
både med avseende
matsedeln utefter
på kökssvinn,
tillfälliga partier hos
tallrikssvinn och
leverantör samt efter
svinn i
mat som blivit över i
leverantörsledet.
det egna köket.
 Ha aktiviteter i
skolorna med tema
matsvinn. I dessa
aktiviteter kan till
exempel tävlingar
anordnas.
 Fortsätta utföra
mätningar av
matsvinn i de
kommunala köken.

Mäts genom
plockanalyser.

Åtvidabergs
Renhållning AB.

Mätning av matsvinn
samt att mäta
genomförandegrad.
Varje genomförd
åtgärd motsvarar en
tredjedel i
genomförandegrad.

Kostenheten.

Mål 3 – Ökad utsortering av förpackningsmaterial, tidningar och farligt
avfall

Om återvinningsmöjligheterna för förpackningsmaterial ökar kan naturresurser
sparas samtidigt som cirkulära kretslopp i samhället främjas. En ökad utsortering
leder även till minskad energianvändning och minskad klimatpåverkan, dels
genom att det resulterar i ett minskat behov av produktion samt transporter och
Åtvidabergs kommun
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dels genom ett minskat utsläpp från produkter som återvinns istället för att
förbränns.
Enligt plockanalyserna2 som utförts (senast utförd 2015) utgör
förpackningsmaterialet cirka 33 % av det som slängts i den brännbara fraktionen.
Det ligger något över riksgenomsnittet och skulle kunna minskas. För att uppnå
målet om att förpackningsmaterial i den brännbara fraktionen ska minska har
åtgärder planerats för att införa kampanjer och öka informationen om utsortering
av förpackningar.
Kommunen har möjlighet att föregå med gott exempel och därför har ett delmål
satts upp om att det ska finnas möjlighet att sortera förpackningar och tidningar
vid all kommunal verksamhet. Detta mål går även i linje med ett av målen som
satts upp i kommunens hållbarhetsprogram som antogs av kommunfullmäktige år
2016. Hållbarhetsprogrammet anger att alla verksamheter i den kommunala
organisationen ska ha möjlighet att följa avfallshierarkin vid hantering av avfall
senast år 2018.
Att förbättra utsorteringen av farligt avfall är viktigt för att minska spridningen av
miljö- och hälsofarliga ämnen. För att förbättra utsorteringen har mål satts upp
om att mängden farligt avfall inte ska förekomma i den brännbara fraktionen. För
att uppnå detta mål kommer mer information om vad som räknas som farligt
avfall att gå ut till hushållen. I kommunen förekommer i dagsläget insamling av
farligt avfall i ett antal av kommunens mataffärer för att underlätta för hushållen
att slänga farligt avfall i form av till exempel mindre elektronikskrot och
glödlampor. En av åtgärderna är att lyfta fram denna möjlighet till insamling till
invånarna i Åtvidaberg.
Ansvar
Huvudansvar: Kommunfullmäktige
Handlingsplan Mål 3

Mål
Åtgärder
3.1
 Informationsinsatser
Förpackningsmaterial
till hushåll,
i den brännbara
näringsidkare och
fraktionen ska
föreningar.
minska till år 2021
 Utföra kampanjer och
jämfört med 2016 års
evenemang med syfte
nivå.
att informera och
uppmuntra invånarna
att sortera sina
förpackningar.
3.2 År 2018 ska det
 Inventera hur
finnas möjlighet till
sorteringsmöjligheterna
att sortera ut
ser ut i de kommunala
förpackningar och
verksamheterna i
tidningar vid all
dagsläget.

Uppföljning
Mäts genom
plockanalyser.

Ansvar
Kommunens
hållbarhetsstrateg,
FTI AB samt
Åtvidabergs
Renhållning AB.

Mäts som ja eller
nej.

Fastighetsenheten
samt kommunens
hållbarhetsstrateg.

2
Plockanalyserna har genomförts enligt Avfall Sveriges handbok
Åtvidabergs kommun
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 Införande av
sorteringsmöjligheter i
all kommunal
verksamhet.
 Informera de anställda
om sorteringssystemet.

3.3 Farligt avfall ska  Information om
inte förekomma i den
möjligheter till att
brännbara fraktionen
avlämna farligt avfall i
år 2021.
butik, så kallade ”Elinskåp” samt information
om miljöbilen.
Informationen går ut
genom till exempel
kommunens hemsida
och via kommunens
kanaler i sociala
medier.
 Information till
hushållen om vad som
räknas som farligt
avfall och hur det
sorteras.

Mäts genom
plockanalyser.

Åtvidabergs
Renhållning AB.

Mål 4 – God service

Invånarna i Åtvidabergs kommun är i dagsläget mycket nöjda med renhållningen
och sophämtningen i kommunen och ett övergripande mål har tagits fram för att
servicen även fortsättningsvis ska vara god.
En medborgarundersökning skickas av SCB ut till invånare i varje kommun där
invånarna bland annat får svara på en fråga om hur nöjda de är med den
övergripande renhållningen och sophämtningen. I undersökningen från år 2016
var betygsindex 70 vilket är ett högt betyg i förhållande till andra kommuner. Ett
delmål har därför satts upp om att den höga medborgarnöjdheten ska bibehållas.
Det finns även ett mål om att kommunikationen med avseende på avfallsfrågor
ska öka i Åtvidaberg. Detta kan till exempel ske genom att utnyttja kommunens
kanaler för sociala medier för att nå ut med information. För att nå
kommuninvånarna och engagera dem i avfallsfrågor bör en kommunikationsplan
utformas. Kommunikationsplanen har även som syfte att stötta arbetet med att nå
övriga huvudmål i avfallsplanen.
Ansvar
Huvudansvar: Kommunfullmäktige
Handlingsplan Mål 4

Mål

Åtgärder

Uppföljni
ng

Ansvar
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 Informationsinsatser.
 Fortsätta
upprätthålla den
goda service
som ges idag
genom till
exempel
miljöbilen och
att hushållen ges
möjlighet att
flera gånger per
år lämna
grovavfall vid
tomtgräns.

Följs upp
med hjälp
av
betygsind
ex i
SCB:s
medborga
r-enkät.

4.2 Förbättra
 Informationsinsa Mäts som
kommunikation
ja eller
tser som syftar
genom att
till att informera nej.
upprätta en
om hela
kommunikations
avfallskedjan,
plan för avfall
även hur avfallet
senast 2020.
slutligen
hanteras.
 Utnyttja
kommunens
kanaler på
sociala medier
för att nå ut med
information till
invånarna.
 Upprätta en
kommunikations
plan med
avseende på
avfallshantering
i kommunen.
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Åtvidabergs
Renhållning AB.

Åtvidabergs
Renhållning AB,
kommunens
hållbarhetsstrateg
samt kommunens
informationsavdel
ning.

Mål 5 – Minskad klimatpåverkan

Genom att sätta upp ett mål om minskad klimatpåverkan kan både utsläpp av
metan från äldre deponier och avfallstransporter inrymmas i avfallsplanen. Att
arbeta med att minska klimatpåverkan är även mål i såväl kommunens
hållbarhetsprogram som energi- och klimatstrategi.
En av miljöaspekterna från de äldre avfallsupplagen i kommunen är de diffusa
utsläpp av metan som kan ske. Ett av målen är därför att inventering av nedlagda
3
År 2016 var betygsindex för renhållning och sophämtning 70 i medborgarundersökningen utförd av SCB.
Åtvidabergs kommun
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deponier ska utföras och för att nå detta kommer en handlingsplan att tas fram för
hur arbetet ska ske.
En annan miljö- och klimataspekt av avfallshantering är hur avfallstransporterna
sker. För att möta nationella och regionala mål är ett av målen att bränslet i
samtliga avfallsfordon ska vara fossilfritt till 2020. Renhållningsentreprenören i
kommunen använder sig redan av det fossilfria bränslet HVO men för att
säkerställa att detta kommer ske även i fortsättningen förslås att fossilfria
bränslen ska premieras i framtida upphandlingar. Målet om fossilfria
avfallstransporter går även i linje med kommunens hållbarhetsprogram från 2016
samt den energi- och klimatstrategi som antogs 2017. I hållbarhetsprogrammet
för kommunen har mål satts upp om att kommunens interna energianvändning
ska vara fossilfri senast 2020.
Ansvar
Huvudansvar: Kommunfullmäktige
Handlingsplan Mål 5

Mål
5.1 Utföra
inventering
enligt
MIFOmetoden av
nedlagda
deponier.

5.2 Bränslet
i samtliga
avfallsfordo
n ska vara
fossilfritt
2020.

Åtgärder
 Ta fram en
handlingsplan
för inventering
av nedlagda
deponier för att
i ett senare
skede ta fram
en åtgärdsplan
för deponierna.
 Vid
upphandling
ska fossilfria
bränslen i
avfallsfordone
n premieras/ge
pluspoäng.

Uppföljning
Mäts som ja
eller nej.

Ansvar
Samhällsbyggnads
-förvaltningen.

Följs upp
genom att
utvärdera hur
upphandlingarn
a har gått.

Åtvidabergs
Renhållnings AB.
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Styrmedel
Styrmedel är ett verktyg för att påverka människor och organisationer att ändra
beteende och livsstil och därmed öka takten i förändringsarbetet mot hållbar
utveckling. Det finns olika typer av styrmedel:
 Administrativa (lagstiftning och regler)
 Ekonomiska (skatter och avgifter)
 Information (upplysning och rådgivning)
 Forskning (forskning och utveckling)
Nedan presenteras vilka styrmedel som avses användas vid genomförande av
denna avfallsplan.
Avfallsföreskrifter

Ett av de främsta styrmedlen för att reglera avfallshanteringen inom kommunerna
är de lokala avfallsföreskrifterna. Detta dokument är juridiskt bindande och är
baserat på gällande miljölagstiftning och andra rättskällor. Föreskrifterna är en
del av renhållningsordningen och antas således av respektive
Kommunfullmäktige. De talar om hur avfall ska sorteras och hur insamling går
till.
Information

För att uppnå god avfallshantering i kommunerna är det viktigt att kontinuerligt
bedriva ett gott informations- och kommunikationsarbete. Information finns med
som en röd tråd i hela avfallsplanen.
Flera åtgärder i avfallsplanen handlar specifikt om att genomföra olika
informationsinsatser och informationskampanjer, främst inom Mål 1 – Återbruk,
förebyggande av avfall och minskad nedskräpning, Mål 2 – Hållbar hantering av
matavfall, Mål 3 – Ökad utsortering av förpackningsmaterial, tidningar och
farligt avfall och Mål 4 – God Service.
Upphandling

Upphandling av varor och tjänster inom kommunerna sker i enlighet med
lagstiftning om offentlig upphandling. Krav kan ställas på exempelvis kvalitet
och miljöprestanda för att förebygga uppkomsten av avfall och underlätta
återanvändning och återvinning. I denna avfallsplan har mål satts upp om att
ställa krav i upphandlingar för att nå de övergripande målen. Det är främst i Mål
1 – Återbruk, förebyggande av avfall och minskad nedskräpning och i Mål 5 –
Minskad klimatpåverkan som upphandling används som styrmedel.
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Uppföljning
En avfallsplan ska revideras minst var fjärde år. Uppföljningen av planen och de
aktuella åtgärderna ska ske årligen så att mätning och uppföljning kan göras
kontinuerligt.
Den färdiga planen antas genom godkännande i kommunfullmäktige. Uppföljning
av samtliga mål ska ske en gång per år.
Kommunens hållbarhetsstrateg ansvarar för att uppföljning av avfallsplanen i sin
helhet sker en gång per år. Genom att årlig uppföljning sker kan avfallsplanen bli
ett aktivt verktyg för kommunen i arbetet med att anpassa avfallshanteringen i
riktning mot ekologisk hållbarhet.
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Miljöbedömning
Enligt miljöbalkens 6 kap gällande miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar och förordningen (1988:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar berörs de kommunala avfallsplanerna av reglerna
om miljöbedömning. Syftet med miljöbedömningen är att utveckla
miljötänkandet i avfallsplaneringsprocessen. De mål som har satts upp ställs i
relation till de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen förhåller sig även till
andra planer, program och strategier som översiktsplan, detaljplan, tillsynsplan,
energiplan m.fl.
I många fall krävs en miljöbedömning av avfallsplanen genom upprättande av en
miljökonsekvensbeskrivning. Det finns dock inget generellt lagkrav på
miljöbedömning av alla avfallsplaner. För att avgöra om en miljöbedömning
krävs för en avfallsplan görs en behovsbedömning. Det är avfallsplaner vars
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan som ska
miljöbedömmas.
I bilaga 4 redovisas behovsbedömningen som gjorts för denna avfallsplan.
Slutsatsen av den upprättade behovsbedömningen är att avfallsplanen inte ger
upphov till betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljöbedömning inte
behöver göras.
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