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1. Kommunal avfallsorganisation
I Kalmar, Nybro, Mörbylånga, Torsås och Oskarshamns kommuner 
är det kommunalförbundet KSRR som har det lagstadgade 
renhållningsansvaret, det vill säga det övergripande ansvaret för 
avfallshanteringen och avfallsplaneringen. 

KSRR har förbundsdirektion samt lyder un-
der kommunallagen. Förbundet fungerar 
i praktiken som en egen kommun men 
med avfallshantering som enda uppgift. 

Verksamheten utförs av anställda tjäns-
temän och driftspersonal, men styrs av 
folkvalda representanter tillsatta av med-
lemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, 
Nybro, Torsås och Oskarshamn. 

Inom KSRR finns 11 återvinningscentraler 
(ÅVC:er), varav tre är obemannade. Utö-
ver dessa finns nio uppställningsplatser 
för en mobil så kallad mini-ÅVC fördelat 
enligt Tabell 7: 

Mobil mini-ÅVC besöker regelbundet sju 
mindre orter och drivs på entreprenad. 
KSRR äger och driver i egen regi Mosko-
gens avfallsanläggning samt arrenderar 
och driver Storskogens avfallsanläggning, 
med bland annat deponi, omlastning, 
mellanlagring, sortering och behandling 
av avfall. 

En del i avfallshanteringen är informa-
tion och kommunikation till kunder och 
kontakter med kunderna. Detta är ett 
viktigt led till att påverka invånarna till att 

bli ännu bättre källsorterare. 

Respektive medlemkommuns fullmäktige 
fastställer renhållningsordning, avfallsplan 
och avfallsföreskrift, samt avfallstaxa. 

KSRR handlägger undantag om gemen-
sam behållare för hushållsavfall, förlängt 
tömningsintervall för enskilda avloppsan-
läggningar, samt uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall från renhållningsordningen. 

Kommunernas miljö- och hälsoskydds-
kontor handlägger undantag för eget 
omhändertagande av latrin, bygglovsä-
renden för avfallsutrymmen och enskilda 
avlopp samt eget omhändertagande av 
avfall från fosforfällor. Kommunernas 
miljö- och hälsoskyddskontor utövar även 
lokal tillsyn av renhållningsordningens 
bestämmelser.

Figur 1 
Organisationsschema, KSRR (2020-04-29)

2. Beskrivning av  

KSRR:s verksamhetsområde
I följande kapitel beskrivs förhållanden i regionen som påverkar 
avfallets mängd och sammansättning. Kapitlet innehåller uppgifter om 
antal invånare, antal hushåll fördelat på boendeform samt regionens 
näringslivsstruktur.

2.1 Geografiskt läge och infrastruktur
Kommunalförbundets fem kommuner 
ligger i södra och norra delen av Kalmar 
län. I söder gränsar verksamhetsområdet 
till Mönsterås kommun i Kalmar län 
och Karlskrona kommun i Blekinge län, 
i väster Emmaboda kommun i Kalmar 
län, Lessebo och Uppvidinge kommun i 
Kronobergs län samt Hultsfreds kommun 
i Kalmar län. 

I norr mot Västervik, Högsby, Mönsterås 
och Borgholms kommun. Landytan 
omfattar 4 369 km2, ca 1 procent av 
Sveriges landyta. Nybro kommun är 
den största till ytan följt av Oskarshamn, 
Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

 

Huvudort i respektive kommun 
är den centralort som namngett 
kommunen i samtliga fall. Huvudort i 
verksamhetsområdet är Kalmar som 
också är residensstad i Kalmar län.

 Viktig infrastruktur för verksamhets-
området är Europaväg E22 som 
sträcker sig från Norrköping vidare 
till Malmö, Riksväg 25, Riksväg 47, 
Gotlandstrafiken, Kalmar flygplats, 
järnväg, Ölandsbron, Oskarshamns hamn 
samt Kalmar hamn. Utöver detta finns 
ett väl utbyggt cykelvägnät, ett etablerat 
kollektivtrafiksystem och närhet till 
flygplatserna i Växjö och Ronneby.
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År 2019 År 2022 År 2020 År 2028

Kalmar 69 467 72 229 75 642 77 110

Oskarshamn 27 102 27 385 27 617 27 757

Nybro 20 318 20 728 20 906 20 981

Mörbylånga 15 249 15 549 15 855 16 070

Torsås 7 125 7 236 7 297 7 350

Totalt 139 2361 143 127 147 317 149 268

2.2 Befolkning

KSRR:s medlemskommuner har tillsammans cirka 139 000 invånare. 

Utöver respektive tätort finns även de 
större orterna Lindsdal, Färjestaden, 
Smedby, Mörbylånga, Rinkabyholm, 
Ljungbyholm, Trekanten, Påskallavik och 
Bergkvara. 

Fördelningen av antalet invånare i verk-
samhetsområdet redovisas i tabell 1. Må-
let för befolkningsutveckling till år 2028 
ger tillsammans en tillväxt på ungefär       
1 111 personer per år.

Kalmar Oskarshamn Nybro Mörbylånga Torsås Summa

Villa 14 133 6 886 5 858 5 528 2 718 35 123

Lägenhet 20 478 6 564 4 079 1 104 757 32 964

Fritidshus 2 199 1 972 1 048 3 714 1 225 10 158

Totalt 36 810 15 404 10 985 10 346 4 700 78 245

Tabell 2
Antal hushåll i KSRR:s medlemskommuner 2019, st. Redovisning per boendeform.
Källa: SCB Bostadsbestånd 2019

Tabell 1 
Befolkning i KSRR:s medlemskommuner. Nuläge och prognos. Antal invånare, st.
Källa: SCB samt befolkningsprognos för kommunerna 2018/2019

2.3 Näringslivsstruktur

Näringslivet i KSRR:s verksamhetsområde är expansivt och domineras 
av verksamheter inom handels-, industri- och tjänstesektorn. Flertalet 
är små och medelstora företag, det finns även ett antal större industrier. 

Den största arbetsgivaren i KSRR:s 
medlemskommuner är Kalmar kommun 
följt av Region Kalmar län och Oskars-
hamns kommun, Scania i Oskarshamn, 
Linnéuniversitetet i Kalmar samt OKG i 
Oskarshamn.

Guldfågeln, Scania och Kährs är några be-
tydelsefulla verksamheter, som bedöms 
kunna generera större mängder avfall.

Pendling såväl mellan KSRR:s medlems-
kommuner som till och från gränsliggande 
kommuner förekommer, där den största 
pendlingen sker till och från Kalmar kom-
mun. In- och utpendlingen är i samma 
storleksordning men totalt sett är utpend-
lingen något större än inpendlingen.

Kalmar kommun
Eftersom Kalmar ligger i ett jordbruks-
område kom de flesta företagen vid 
industrialiseringens början att syssla med 
bearbetning av jordbrukets produkter. 
Idag har Kalmar ett dynamiskt näringsliv, 
som domineras av handels-, tillverknings- 
och tjänstesektorerna. 

I staden finns ca 6 000 företag. Flertalet 
är små och medelstora, men det finns 
också flera större bolag, som har sina 
huvudkontor i Kalmar. I Kalmar finns 
Linnéuniversitetet som tillsammans med 
andra nätverk starkt bidrar till regionens- 
och näringslivets utveckling.

Oskarshamn kommun
Oskarshamn är en viktig hamn-
stad med bland annat färjetrafik till 
Gotland och även omfattande gods-
trafik nationellt och internationellt. 

Staden har även flera stora industrier 
bland annat Scania, kärnkraftverket OKG 
AB, SAFT AB som tillverkar batterier, ABB 
och Liljeholmens Stearinfabriks AB.

I Oskarshamn finns också Svensk Kärn-
bränslehantering AB (SKB). Deras uppdrag 
är att ta hand om allt radioaktivt avfall från 
de svenska kärnkraftverken och i Oskars-
hamn bedrivs forskning och utveckling 
kring inkapsling och slutförvar av använt 
kärnbränsle.

Nybro kommun
Näringslivet domineras i dag av trä-, glas-, 
pappers- och verkstadsindustri. Största 
arbetsgivaren är Nybro kommun. Den 
största privata arbetsgivaren är AB Gustaf 
Kähr som främst tillverkar parkettgolv.

Mörbylånga kommun
Här finns livsmedelsproduktion med 
lantbruk respektive förädlings- och 
distributionsföretag. Näringslivet påverkas 
också av besöksnäringen och närheten till 
Kalmar. I kommunen finns därför gott om 
handel, olika former av turistanläggningar, 
konstnärer och konsthantverkare.

Verkstadsindustrin och stenindustrin finns 
också representerad. De största företaget 
är Guldfågeln  och kommunen är den 
största arbetsgivaren med ca 1 000 
anställda.

Torsås kommun
Torsås har företag i de flesta branscher. 
Torsås kommun är kommunens största 
arbetsgivare följd av industriföretagen 
Yaskawa och Spinova samt trä/
byggföretaget Södra Timber. 

Bland företagen i kommunen finns 
också turistanläggningar med lockande 
utflyktsmål samt en handel som präglas 
av ett rikt och varierat utbud.
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3. Avfallsmängder
3.1 Avfall som omfattas av  
kommunalt renhållningsansvar

Nedan redovisas mängder avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar. Redovisningen är uppdelad per insamlad fraktion.

Tabell 3 
Insamlade och behandlade mängder av avfall som omfattas av kommunalt renhållnings-
ansvar per ton, 2019.
 
Källa: Avfall Sverige, avfall webb KSRR 2019

 Fraktioner ton/år kg/invånare

Mat- och restavfall 33 507 240,6

Matavfall 10 468 75,2

Restavfall 23 039 165,4

Farligt avfall 1 695 12,2

Småkemikalier 70 0,5

Färg 213 1,5

Oljehaltigt avfall 69 0,5

Tryckimpregnerat trä 1 248 9,0

Asbest 65 0,5

Övrigt farligt avfall 30 0,2

Grovavfall 38 098 273,6

Wellpapp 941 6,8

Metallskrot 3 145 22,6

Däck 275 2,0

Textil 97 0,7

Trädgårdsavfall 6 361 45,7

Övrigt brännbart 15 159 108,9

Brännbart grovavfall 4 802 34,5

Konstruktionsavfall 5 773 41,5

Inert avfall - ej brännbart 1 545 11,1

Latrin 26 0,2

Slam - Enskilda avloppsanläggningar 13 778 98,9

Återbruk -ÅVC 416 3,0

Tabell 4
Insamlade mängder av avfall som omfattas av producentansvar per ton år 2019.
Källa: Avfall Sverige, avfall webb KSRR 2019

ton/år kg/invånare

Elavfall 1 960 14,1

Diverse elektronik 1 029 7,4

Kylskåp och frysar 384 2,8

Ljuskällor och lysrör 26 0,2

Vitvaror 507 3,6

Övrigt elavfall 14 0,1

Däck 275 2,0

Batterier 124 0,9

Bärbara batterier 31 0,2

Bilbatterier 93 0,7

Förpackningar och returpapper 12 935 92,9

Glasförpackningar 4 329 31,1

Pappersförpackningar 2 809 20,2

Plastförpackningar 1 512 10,9

Metallförpackningar 182 1,3

Returpapper 4 103 29,5

3.2 Avfall som omfattas av producentansvar

Nedan redovisas mängder avfall som omfattas av producentansvar. 
Redovisningen är uppdelad per insamlad fraktion.
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3.3 Övrigt avfall

Uppgifter om avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar 
eller producentansvar har inte inventerats eller sammanställts.

Som beskrivits i kapitel 2.3 domineras 
näringslivet i KSRR:s verksamhetsområde 
av verksamheter inom handels-, industri-, 
och tjänstesektorn. 

Detta påverkar också i hög grad mängd 
och sammansättning på avfallet från 
verksamheter. 

Avfall från verksamheter som inte omfat-
tas av kommunalt renhållningsansvar eller 
producentansvar uppstår främst inom 
industrin men till viss del även inom han-
del och tjänstesektorn. 

Exempel på avfallsflöden som kan vara 
betydande är:

• Livsmedelsavfall från 
livsmedelsproduktion (till 
exempel Guldfågeln samt 
lantbruksverksamhet)

• Mineraliskt avfall från stenindustri

• Avfall från industri (till exempel 
Scania och SAFT)

• Trärester (till exempel Kährs och 
Södra Timber)

• Avfall från glas-, pappers- och 
verkstadsindustri

Annat avfall som bör nämnas är olika ty-
per av avfall från bygg- och anläggnings-
verksamhet innefattande överskottsmas-
sor där en del kan vara förorenade och 
därför kräva särskilt omhändertagande.

Exempel på verksamheter där KSRR eller 
kommunala bolag är verksamhetsutö-
vare och som är av större betydelse ur 
ett avfallsperspektiv är de kommunala 
reningsverken samt Kalmar Energis och 
Oskarshamns Energis kraftvärmeanlägg-
ningar, vilka genererar slam respektive 
aska och slagg. 

3.4 Jämförelse med andra kommuner
Texten uppdateras i samband med att 
Avfall Webb uppdateras med senaste data 
för 2019.

3.5 Mat-och restavfallets sammansättning

KSRR genomförde under september och oktober 2019 plockanalyser 
på hushållens mat-och restavfall inom medlemskommunerna. 

Plockanalyserna genomfördes inom 
ramen för arbetet med avfallsplanen 
och syftet var att fastställa avfallets 
sammansättning. 

Resultatet från plockanalyserna har legat 
till grund för diskussioner om mål och 
åtgärder i avfallsplanen och resultatet 
kommer även att i vissa fall verka som 
utgångspunkt för uppföljning av målen i 
avfallsplanen.

Plockanalyserna skulle besvara följande
• Hur mycket mat-och restavfall 

genererar hushållen i kilogram per 
hushåll och vecka fördelat på olika 
fraktioner?

• Hur ser sammansättningen av 
hushållens mat-och restavfall ut i 
procent?

Från respektive medlemskommun 
samlades två prover in, baserat på bebyg-
gelsekategori. 

Ett prov bestod av mat-och restavfall från 
villahushåll och ett från lägenhetshushåll 
och alla typer av verksamheter exkludera-
des vid avfallsinsamlingen. 

Insamlingen av provet från Oskarshamn 
kommuns lägenhetshushåll skedde från 
UWS (Underground Waste System), un-
derjordsbehållare för avfall. 

Övriga prover samlades in från sopkärl. 
Totalt omfattade plockanalysena tio 
prover, totalt ca 32 ton mat-och restavfall, 
varav drygt 8 ton analyserades. 

Avfallet som ingick i analyserna utgjordes 
av hushållens mat-och restavfall, d.v.s. en 
blandning av matavfall (gröna påsar) och 
restavfall. 

Metoden som har använts för att genom-
föra plockanalyserna är Avfall Sveriges 
manual 2017:31, ”Manual för plockanalys 
av hushållens kärl- och säckavfall”. Mat-
avfallet har sorterats i 20 fraktioner och 
restavfallet i 32 fraktioner.

Resultaten från plockanalysen redovisas 
i Figur 1 till Figur 4, som visar genere-
ringstakten och sammansättningen 
för restavfallet respektive matavfallet i 
respektive medlemskommun och som ett 
genomsnitt för KSRR, fördelat på bebyg-
gelsekategori.
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Av resultaten kan bland annat utläsas
• KSRR:s genomsnittsvilla genererar 

nästan dubbelt så mycket restavfall 
som KSRR:s genomsnittslägenhet. 
Fastighetsnära insamling av 
förpackningar förekommer inom 
KSRR:s lägenheter, vilket delvis kan 
förklara varför villorna genererar 
mer restavfall per vecka.

• Potentialen för att öka material- 
återvinningen från restavfallet är 
stor. I restavfallsfraktionen är det 
bara 38% respektive 41% avavfallet 
som faktiskt är restavfall, i KSRR:s 
genomsnittsvilla respektive genom-
snittslägenhet.  

Drygt en femtedel av restavfallet 
består av matavfall som 
borde sorteras i den gröna 
matavfallspåsen.  

Det finns även stor potential att öka 
materialåtervinnigen för tidningar 
och förpackningar, då restavfallet 
består av 36% respektive 32% 
tidningar och förpackningar, i 
KSRR:s genomsnittsvilla respektive 
genomsnittslägenhet.

• Farligt avfall och elektronik 
förekommer fortfarande i 
restavfallet, i låg andel. Det visar 
att det fortsatt finns ett behov för 
KSRR att fokusera på åtgärder för att 
minska restavfallets farlighet.

• KSRR:s genomsnittslägenhet 
genererar ca 40% mindre matavfall 
än KSRR:s genomsnittsvilla.  
Det finns dock stora variatoner 
inom medlemskommunerna – 
exempelvis i Torsås kommun 
genererar lägenhetshushållet mer 
matavfall än villahushållet. 

• Felsorteringen i matavfallsfraktionen 
är dock generellt sett större i 

lägenhetshushåll än i villahushåll – 
vilket bland annat förklarar varför 
lägenhetshushåll i Torsås har större 
insamlad mängd matavfall än 
villahushåll.

• Andelen onödigt matavfall i 
matavfallsfraktionen är 12% 
respektive 11% för KSRR:s 
genomsnittsvilla respektive 
genomsnittslägenhet.  

En ökad medvetenhet och 
bättre planering hos hushållen 
skulle således kunna minska 
matavfallsmängden, om det 
onödiga matavfallet istället 
konsumerades.

• Källsorteringsgraden, andelen av 
den totala mängden matavfall (i 
både matavfallsfraktionen och 
restavfallsfraktionen) som har 
sorterats som matavfall, är 81% för 
KSRR som helhet.

För detaljerad data från genomförda 
plockanalyser se rapport ”Plockanalysresultat 
av hushållsavfall från fem kommuner inom 
KSRR” bilaga.
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Figur 1
Avfallsgenerering och sammansättning av restavfall inom KSRR:s medlems-
kommuner och ett genomsnitt för KSRR, fördelat på bebyggelsekategori.

Figur 2 
Matavfall insamlat i grön påse, inom KSRR:s medlemskommuner och  
genomsnitt för KSRR. Genereringstakt i kg per vecka och hushåll.

Figur 4
Matavfallets sammansättning, genomsnitt för KSRR.

Figur 3
Restavfallets sammansättning, genomsnitt för KSRR.

Om jämförelse görs med föregående plockanalys, som genomfördes 
2012-2013, kan följande sägas om KSRR:s genomsnittshushåll:

• Den totala mängden kärlavfall 
(restavfall och matavfall) har 
sedan 2012 minskat med ca 1,9 
kg per vecka och hushåll för 
villahushåll och ökat marginellt för 
lägenhetshushåll, ca 0,2 kg per 
vecka och hushåll.

• Den totala mängden matavfall 
har sedan 2012 minskat med ca 
1,7 kg per vecka och hushåll för 

villahushåll och minskat marginellt 
för lägenhetshushåll, med ca 0,3 kg 
per vecka och hushåll. 

• För plockanalysen 2019 återfinns 
matavfall i båda kärlavfallets 
fraktioner (mat-och restavfall).
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4. Insamling och behandling
I nedanstående kapitel beskrivs kortfattat avfallshanteringen, det 
vill säga uppkomst av avfall, insamling och hur det återvinns eller 
bortskaffas. Beskrivningen fokuserar på kommunalt renhållningsansvar. 
Ett avsnitt finns om hantering av avfall som omfattas av 
producentansvar, samt en översiktlig beskrivning av verksamhetsavfall.

Beskrivningen fokuserar på det 
avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar. Ett särskilt avsnitt finns 
om hantering av avfall som omfattas av 
producentansvar. 

Beskrivningen av hanteringen av avfall 
från verksamheter görs översiktligt då 

avfallet inte omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar och därmed hanteras 
av flera olika aktörer.

Indelningen av avfallet i kategorier görs 
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
innehåll i en kommunal avfallsplan.

4.1 Avfall som omfattas av  
kommunalt renhållningsansvar

4.1.1 Mat-och restavfall
Mat-och restavfallsamlas huvudsakligen 
in i kärl för brännbart hushållsavfall samt 
matavfall. Insamling utförs i egen regi. 

Allt insamlat brännbart avfall 
bearbetas eller omlastas på KSRR:s 
avfallsanläggningar för vidare transport 
till energiutvinning. Matavfallet bearbetas 
till matavfallsslurry för transport till 
samarbetspartners för produktion av 
biogödsel och biogas.

Insamling sker normalt varannan vecka. 
Från fritidshus sker insamling under 
perioden april till oktober med variation 
av hämtningsfrekvens beroende av 
abonnemang. 

Det vanligaste abonnemanget är 140 eller 
190 liters kärl för villor och 660 liters kärl 

för lägenheter, med möjlighet att ändra 
kärlstorlek och hämtningsintervall.

Abonnenter som är boende på öar i 
Oskarshamns kommun lägger sitt avfall 
i plastsäckar som placeras vid bryggor 
för hämtning med båt av en entreprenör. 
Säckar används också på ett fåtal platser i 
Oskarshamns och Kalmars innerstad där 
kärl är omöjligt.

Inom KSRR finns även ett antal  
bottentömmande behållare för 
avfallsinsamling i första hand mot 
flerfamiljsbostäder.

Hemkompostering av matavfall 
förekommer i samtliga kommuner.

4.1.2 Grovavfall

Grovavfall från hushåll lämnas i huvudsak vid stationära och mobila 
återvinningscentraler. Verksamheters grovavfall kan mot avgift lämnas 
på återvinningscentralerna. Det är även möjligt att hyra container eller 
beställa hämtning av grovavfall.

Transporterna från återvinningscentra-
lerna samt hämtning av grovavfall utförs 
av entreprenör. 

Materialet transporteras för vidare 
behandling och sortering vid KSRR:s 
avfallsanläggningar eller till mottagare 
återvinningsmaterial. 

Deponirest deponeras i första hand på 
Moskogens avfallsanläggning.

Trädgårdsavfall lämnas på återvinnings-
centralerna. Det finns även fastighetsnära 
insamling av trädgårdsavfall. Grövre 
trädgårdsavfall flisas och transporteras 
vidare till en förbränningsanläggning. 
Gräsklipp och liknande trädgårdsmaterial 
komposteras.

Hemkompostering av trädgårdsavfall 
förekommer i samtliga kommuner.

4.1.3 Latrinavfall 
Latrinavfall från hushåll samlas in i 23 
liters latrinkärl varannan vecka eller var 
fjärde vecka, främst från fritidshus. 

Latrinkärlen transporteras till Moskogens 
eller Storskogens avfallsanläggning för 
mellanlagring och efter tömning av kärlen 

transporteras det till ett avloppsrenings-
verk. De tömda latrinkärlen skickas till 
energiåtervinning.

Hemkompostering av latrin förekommer i 
samtliga kommuner.

4.1.4 Slam

Slam från hushåll och verksamheter och som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar uppstår i enskilda avloppsanläggningar och i 
fettavskiljare. 

Slam från hushåll och verksamheter och 
som omfattas av kommunalt renhåll-
ningsansvar uppstår i enskilda avloppsan-
läggningar och i fettavskiljare.

Det finns cirka 10 000 enskilda avlopps-
anläggningar och hämtning av slam sker 
med entreprenör. Slammet transporteras 
till avloppsreningsverken i Färjestaden, 
Kalmar, Oskarshamn och Nybro för be-
handling. 

I Färjestaden förtjockas och avvattnas 
slammet innan det komposteras för att 
slutligen användas till sluttäckning av de-
ponin i Kastlösa. I Kalmar rötas slammet 

innan det avvattnas och sprids på åker-
mark. Gasen förädlas till fordonsbränsle. 
I Nybro förtjockas slammet och leds 
till vassbäddar. Slam från fettavskiljare i 
Oskarshamn går liksom slam från enskilda 
avlopp till rötning för värmeproduktion 
och rötresten omhändertas av entrepre-
nör.

Slam från fettavskiljare från verksamheter 
samlas in av entreprenör och transporte-
ras till Kalmar biogas för rötning. Rötres-
ten går till jordbruket och gasen förädlas 
till fordonsgas. Slam från fettavskiljare i 
Oskarshamn går liksom slam från enskilda 
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avlopp till rötning för värmeproduktion 
och rötresten används som en resurs.

Tömning av slam i slamavskiljare och 
sluten tank sker minst en gång per år. An-

läggningar med låg belastning kan efter 
ansökan få tömning vartannat år. Töm-
ning sker i enlighet med abonnemang 
eller på beställning.

4.1.5 Farligt avfall
Farligt avfall från hushåll samlas in 
vid återvinningscentraler. Insamlat 
farligt avfall transporteras av en-
treprenör till behandling.

4.2 Avfall som omfattas av producentansvar

Producentansvaret innebär att tillverkaren har ansvar för att produkten 
samt emballage samlas in och återvinns när den är förbrukad. 

Lagstiftningen om producentansvar inne-
bär även en skyldighet för konsumen-
terna att källsortera och lämna tillbaka 
förbrukade varor och förpackningar. 

Syftet med producentansvaret är att 
uppnå en miljöanpassad produktutveck-

ling, därigenom öka resurshushållningen 
och minska miljöbelastningen.

Idag finns producentansvar för tidningar, 
förpackningar (wellpapp, kartongför-
packningar, plastförpackningar, träför-
packningar, metallförpackningar och 
glasförpackningar), däck, batterier, bilar, 
elavfall och läkemedel.

4.2.1 Tidningspapper och förpackningar 
Tidningspapper och förpackningar från 
hushåll samlas idag i huvudsak in genom 
återvinningsstationer, med möjlighet att 
även lämna det på återvinningscentraler. 
Fastighetsnära insamling

vid flerfamiljsbostäder förekommer i 
stor utsträckning. KSRR erbjuder mot 
avgift villaföreningar, bostadsbolag och 
bostadsrättsföreningar abonnemang för 
fastighetsnära hämtning av återvinnings-
material. För insamlade tidningar och 

förpackningar sker i huvudsak materialå-
tervinning.

Från 2021 införs bostadsnära insamling av 
förpackningar och returpapper. Målsätt-
ningen är att öka återvinning och uppnå 
de nationella återvinningsmålen. 

I förordningen anges att där så är möjligt 
ska insamlingen samordnas med det 
kommunala hushållsavfallet. Från 2025 
ska 100 % av bostadsfastigheter ha en 
bostadsnära insamling av förpackningar 
och returpapper.  

4.2.2 Däck

Däck från hushåll samlas in via återför-
säljare samt på återvinningscentraler. 
Däcken transporteras och omhändertas 
av Svensk Däckåtervinning AB. Däck på 

fälg hanteras på entreprenad för återvin-
ning. Däck omhändertas mestadels till 
energiåtervinning alternativt genom 
materialåtervinning.

4.2.3 Batterier 

Småbatterier från hushåll samlas in via ett 
flertal platser, mestadels i batteriholkar på 
återvinningscentraler och återförsäljare. 

För flerfamiljsbostäder erbjuder KSRR ett 
kärl för insamling av batterier, ljuskällor 
samt småelektronik. 

Villor och fritidshus har möjlighet att 
lägga batterier på locket till sopkärlet i 
samband med tömningen. Småbatte-

rierna sorteras, materialet separeras och 
materialåtervinns samt går till energiåter-
vinning.

Blybatterier tyngre än tre kg samlas in via 
återförsäljare eller återvinningscentraler. 

Blybatterierna transporteras till en anlägg-
ning som demonterar batterierna och 
utvinner blyet. Batterierna omhändertas 
av entreprenör.

4.2.4 Bilar
Övergivna skrotbilar på kommunal mark 
faller under kommunalt renhållningsan-
svar, om skrotbilen bedöms utgöra en 
olägenhet. 

På enskild mark eller tomtmark är det 
markägaren som ansvarar för att den 
förvaras säkert ur miljösynpunkt. På 
allmän vägmark, det vill säga allmänna 
vägar utanför tätort samt parkeringsfickor 

och rastplatser längs dessa, är Trafikverket 
eller Kommunen ansvarig för skrotbilar. 
Beslut om att flytta fordonsvrak får med-
delas och verkställas av dessa. 

Med fordonsvrak menas fordon som är i 
dåligt skick, övergivet samt har ett mycket 
lågt värde. Efter insamling återanvänds 
vissa delar av bilen, andra materialåter-
vinns och en liten del förbränns.

4.2.5 Avfall från elektriska och elektroniska produkter  
Avfall från elektriska och elektroniska pro-
dukter (elavfall) från hushåll och mindre 
verksamheter samlas in via återvinnings-
centralerna. 

Lågenergilampor och lysrör lämnas till 
återvinningscentraler eller till försäljnings-

ställen. Insamling sker av KSRR och avtal 
med El-Kretsen, som ombesörjer omhän-
dertagandet. I

nsamlat elavfall sorteras, demonteras 
och materialåtervinns. En mindre del 
förbränns.

4.2.6 Läkemedel
Överblivna läkemedel lämnas till apotek. 
Kasserade kanyler och sprutor lämnas 
till apotek eller  till återvinningscentraler, 
förpackat i godkänd förpackning 
tillhandahållen av apoteken.
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4.3 Övrigt avfall

Övrigt avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar 
eller producentansvar utgörs av avfall från industrier och andra 
verksamheter. Avfallet samlas in via entreprenörer på uppdrag av den 
enskilda verksamheten och transporteras till en av verksamheternas 
avtalade anläggningar för omhändertagande.

4.3.1 Övrigt avfall från kommunal verksamhet
Övrigt avfall från kommunala verksamhe-
ter uppstår främst vid avloppsreningsver-
ken, kommunala bostadsbolag samt vid 
halk- och snöbekämpning.

Avloppsreningsverken ger upphov till av-
fall i form av grovrens och slam. Grovrens 
tvättas och transporteras till Moskogen 
för omlastning och vidare till energiåter-
vinning. 

Avloppsvattnet behandlas med mekanisk, 
biologisk och kemisk rening innan utsläpp 
till recipient. Kalmar kommuns slam är 
REVAC-certifierat och sprids på åkermark. 
Mörbylångas slam komposteras och 
används till att täcka en deponi. 

Nybros slam pumpas till vassbädd. Torsås 
slam transporteras till Norrköping för 
täckning av deponi. Slam som uppkom-
mer i reningsverket i Oskarshamn (Erne-
mar), Kristdala och Bockara förtjockas 
och rötas i Ernemars rötkammare för 
värmeproduktion. 

Det rötade slammet centrifugeras och 
rejektvattnet avskiljs och förs samman 

med det inkommande avloppsvattnet. 
Rötresten omhändertas av entreprenör. 
Det finns även ett reningsverk i Figeholm. 
Detta slam håller en högre kvalitet och 
skickas efter mellanlagring på Storsko-
gens avfallsanläggning till entreprenör.

Bostadsbolagen ger upphov till bygg- och 
rivningsavfall samt park- och trädgårdsav-
fall och annat avfall från fastighetsskötsel.

Halk- och snöbekämpning ger upphov till 
avfall. Grus och sand samlas in och åter-
används. Snö blandat med grus och sand 
samlas in och transporteras till snöupplag. 

Smältvattnet leds ut genom diken på 
dagvattennätet och vidare till Östersjön. 
I Oskarshamn läggs insamlad snö på en 
snötipp. Där smältvattnet leds genom en 
damm, passera en oljeavskiljare och leds 
vidare ut till recipient.

4.3.2 Avfall från verksamheter

Verksamheter ska tillse att avfall som inte omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar kan transporteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. 

Svårigheten att få fram uppgifter om detta 
avfall gör att KSRR:s kunskap om avfalls-
mängder och flöden är ofullständig.

Alla handels- och industriföretag måste 
idag källsortera sitt avfall. Först sorteras 
farligt avfall ut och lämnas separat. 

Flertalet företag sorterar ut återvinnings-
bart avfall och alla företag har skyldighet 
att sortera ut material som anges i 
förordningen om producentansvar. Det 
avfall som återstår delas slutligen upp i 
brännbart och icke brännbart avfall. 

Avfallet hanteras i traditionella avfallsbe-
hållare, exempelvis kärl eller containrar, 
och transporteras till mottagande an-
läggningar för sortering, behandling och 
återvinning.

Avfall från verksamheter som omfattas 
av producentansvar (tex. förpackningar, 
tidningar, elektronik m.m.) ska hanteras 
och omhändertas enligt producenternas 
anvisningar

Kraftvärmeanläggning ger upphov till av-
fall i form av askor och slagg. Askor som 
uppkommit vid förbränning levereras till 
avfallsanläggningar där de behandlas eller 
deponeras.

Bygg- och rivningsavfall ska i första hand 
källsorteras vid byggplats alternativt ef-
tersorteras vid en avfallsanläggning. 
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5. Anläggningar för återvinning 
och bortskaffande av avfall
I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som 
nyttjas för hantering av avfall från KSRR. I bilaga 2 till avfallsplanen 
redovisas en sammanställning med nyckeluppgifter om alla 
anläggningar för återvinning eller bortskaffande av avfall inom regionen.

5.1 Anläggningar inom regionen

5.1.1 Moskogens avfallsanläggning 

Moskogens avfallsanläggning är en anläggning för mellanlagring, 
behandling och deponering av avfall (både icke farligt samt farligt avfall). 

KSRR arrenderar hela avfallsanläggningen 
av Kalmar kommun och hyr ut del av 
ytan till ISAB. KSRR har ett helägt bolag, 
Moskogen Miljö AB (MOSAB), vilket driver 
verksamheten på Moskogens avfallsan-
läggning. 

Kalmar kommun har en gammal deponi 
inom området, vilken delvis är sluttäckt 
och ska vara fullständigt sluttäckt 2025. 
All avfallsverksamhet inom området om-
fattas av KSRR:s miljötillstånd.

På anläggningen finns följande delar:

Sorteringsanläggning: 
Optisk sortering av mat och restavfall, för-
behandling av matavfall till biogasslurry, 
tillverkning av avfallsbränsle av restavfall, 
grovavfall samt verksamhetsavfall.

Ytor för mellanlagring: 
Bl.a. hushållsopor, glas, trädgårdavfall, 
grenar, trä, förorenade jordar/massor i 
väntan på provtagning med mera.

Ytor för behandling: 
Krossning/flisning av grenar, trä, 
kompostering av trädgårdsavfall, 
avvattning av oljeförorenade massor.

Ytor för omlastning: 
Bland annat impregnerat trä, aska, 
tidningar och glasförpackningar.

Ultrafilteranläggning: 
Rening av oljeförorenat vatten från 
tvättrännor och oljeavskiljare.

Deponi för icke farligt avfall: 
Bl.a. isolering, asbest, förorenade massor/
saneringsavfall.

Deponi för farligt avfall: 
Förorenade massor/saneringsavfall.

Industrisortering Sydost AB (ISAB): 
Mellanlagring, sortering och krossning 
av bygg- och industriavfall och viss 
del hushållsavfall. Krossning/flisning av 
träavfall.

Figur 7       
Översiktlig karta över Moskogens avfallsanläggning.
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5.1.2 Storskogens avfallsanläggning

Storskogens avfallsanläggning är en anläggning för mellanlagring, 
behandling och deponering av avfall (både icke farligt samt farligt avfall). 

Inom Storskogens avfallsanläggning 
verkar i nuläget tre verksamhetsutövare: 
KSRR/MOSAB, Oskarshamns kommun 
och hamnsaneringsprojketet (även det 
Oskarshamns kommun). 

KSRR arrenderar del av anläggningen av 
Oskarhamns kommun. 

All avfallsverksamhet inom Storskogens 
avfallsanläggning omfattas av Oskars-
hamns kommuns miljötillstånd.

På anläggningen finns följande delar:

Ytor för mellanlagring och 
omlastning:
Bland annat för hushållsopor, 
trädgårdavfall, grenar, trä med mera..

Ytor för behandling: Krossning/
flisning av grenar, trä, avvattning 

av flytande avfall från Bland annat 
rännstensbrunnar (icke farligt avfall).

Återvinningscentral: För i huvudsak hus-
hållens grovavfall och farliga avfall. Avfall i 
mindre mängd tas emot från företag.

Deponi för icke farligt avfall: 
Bland annat isolering, asbest, förorenade 
massor/saneringsavfall.

Deponi för farligt avfall: 
Denna drivs i Oskarhamns kommuns regi 
och har fram till nu enbart nyttjats för 
att deponera förorenade muddermassor 
från hamnen i Oskarshamn. Muddringen 
är färdigställt och deponin planeras av 
sluttäckas inom kort. 

Figur 8       
Översiktlig karta över Storskogens avfallsanläggning.
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5.1.3 Övriga avfallsanläggningar

Nedan beskrivs översiktligt de avfallsanläggningar som bedöms som 
de viktigaste (utöver Moskogen och Storskogens avfallsanläggning) 
för avfallshanteringen inom KSRR:s verksamhetsområde. Övriga 
avfallsanläggningar redovisas enligt Naturvårdsverkets föreskrifter i 
bilaga 2 till avfallsplanen.

Kalmar Biogas
Anläggningen behandlar flytande 
slakteriavfall, gödsel, vassle, potatisskal 
och fett från fettavskiljare. Av detta fås två 
produkter - biogas och biogödsel.

 Biogasen tillsammans med rågasen 
från avloppsreningsverket uppgraderas 
till fordonsgas och används avbussar, 
sopbilar och personbilar. 

Biogödseln är produktcertifierad enligt 
SPCR 120 och sprids på åkermark 
omkring Kalmar.

MORE Biogas Småland AB
Biogasanläggning belägen ca 1 mil norr 
om Kalmar. Samrötningsanläggning för 
gödsel och matavfallssubstrat. 

Anläggningen producerar färdigkompri-
merad fordonsgas och biogödsel.

Cementa i Slite
Cementas fabrik i Slite på Gotland 
använder avfallsbränsle, som KSRR 
producerar, till sina cementugnar som 
ett led att ersätta fossila bränslen i sin 
produktion.

Stena
Mottagning och sortering av avfall för 
återvinning såsom skrot, papper och 

plast. Mottagning, sortering och viss 
fragmentering av elavfall. 

Anläggningarna är belägna i Kalmar, 
Nybro och Oskarshamn. Anläggningen 
i Nybro hanterar och mellanlagrar även 
betydande mängder farligt avfall.

Skrotfrag
På anläggningen sker mottagning och 
demontering av bilar för återvinning samt 
mottagning, sortering och mellanlagring 
av metaller (koppar, aluminium och stål) 
och järnskrot. 

Anläggningen är belägen i Kalmar och 
Oskarshamn.

Ragnsells i Oskarshamn
Företaget samlar in, behandlar och 
återvinner avfall och restprodukter från 
näringsliv, organisationer och hushåll 
över hela Sverige. 

Anläggningen hanterar och mellanlagrar 
även betydande mängder farligt avfall.

Kraftvärmeverk Nybro
I Nybro finns ett kraftvärmeverk som kan 
förbränna olika slags avfall och generera 
el samt fjärrvärme. 

Anläggningen är viktig för regionen, då 
det är långt till övriga kraftvärmeverk som 
kan förbränna avfall.

5.1.4 Återvinningscentraler i regionen

Inom KSRR finns 11 återvinningscentraler (ÅVC:er), varav tre är 
obemannade. Utöver dessa finns nio uppställningsplatser för en mobil 
så kallad mini-ÅVC fördelat enligt tabell 7:

Kommun ÅVC, bemannade, 
öppet 7 dagar per vecka

ÅVC, obemannade, 
öppet 7 dagar per 
vecka

ÅVC, bemannade, 
öppet 3 dagar 
per vecka

Mini-ÅVC, beman-
nade, öppet 1 gång 
per månad

Mån-tors 8.00-19.00
Fre 8.00-16.00
Lör-sön 9.00-16.00

Mån-sön: 8.00-20.00 Tis, tor 9.00-19.00
Sön 9.00-16.00

En dag/månaden 
16.00-18.00

Kalmar Kalmar Läckeby, Melltorp Påryd

Mörbylånga Färjestaden Mörbylånga Degerhamn

Nybro Nybro Alsterbro Bäckebo Orrefors 
Örsjö

Torsås Torsås Gullabo

Oskarshamn Oskarshamn/Storskogen Figeholm 
Kristdala

Bockara 
Misterhult
Påskallavik

Figur 9       
Karta över lokaliseringen av återvinnings-
centraler inom Kalmar, Mörbylånga, 
Nybro och Torsås kommun.
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Kalmar Färjestaden Nybro Torsås Läckeby Melltorp Mörbylånga Storskogen Alsterbro Figeholm Kristdala Totalt per 
fraktion

Brännbart 1389,08 778,26 744,26 344,14 247,74 202,26 143,48 729,02 35,32 146,18 42,28 4 802,02

Sorterbart 286,96 174,70 152,30 89,94 70,56 41,06 24,44 155,90 995,86

Grenar 973,24 747,82 112,50 365,31 227,72 212,14 117,20 1494,00 17,52 51,98 17,72 4 337,15

Trä 2826,66 2659,57 1277,00 812,34 525,84 421,88 260,00 1753,00 49,36 148,76 87,64 10 822,05

Trädgårdsavfall 686,90 1095,00 835,74 273,38 157,54 142,34 175,20 480,15 7,82 0,66 3 854,73

Schaktmassor 1903,02 902,10 1075,12 406,50 356,84 212,14 133,38 687,67 12,52 62,02 22,06 5 773,37

Metall 768,36 490,12 502,40 238,28 166,54 121,64 91,64 530,98 21,48 5,18 5,14 2 941,76

Textil 168,15 69,20 77,67 43,93 24,65 20,84 10,78 66,66 0,90 1,62 1,80 486,19

Däck  60,65 29,34 39,73 32,35 20,68 19,19 11,90 60,14 0,84 274,82

Däck på fälg 43,90 39,14 27,44 24,08 10,74 6,80 7,14 42,48 1,10 202,82

Well 326,04 145,56 132,48 63,98 45,74 33,94 39,06 154,43 941,23

Bilbatterier 25,98 7,77 9,31 11,17 6,40 4,71 1,86 25,83 93,03

Småbatterier 12,03 2,79 4,58 2,43 1,30 1,68 0,43 5,70 30,92

Kyl/frys 135,30 48,30 59,95 30,60 12,85 13,60 10,40 73,35 384,35

Vitvaror 173,99 70,33 91,69 41,43 24,03 19,79 11,75 74,24 507,26

Ljuskällor 5,31 1,52 2,00 0,91 0,49 0,30 0,20 2,08 12,82

Lysrör 5,09 1,64 1,62 0,84 0,38 0,23 0,19 3,26 13,26

Diverse elektronik 333,58 128,63 170,53 86,31 51,73 44,03 21,80 192,33 3,58 1 032,51

Tryckimpregnerat trä 357,68 251,90 120,10 97,92 102,02 74,18 22,02 176,42 6,34 32,38 7,04 1 248,00

Övrig FA 88,54 55,66 62,69 35,55 26,18 21,12 9,64 87,10 3,64 4,42 394,52

Asbest 4,52 12,86 4,36 4,18 2,98 28,90

Gips 195,84 95,72 92,04 46,18 36,40 35,48 13,80 29,50 4,00 548,96

Totalt per ÅVC 10 770,81 7 807,92 5 595,75 3 051,75 2 116,35 1 649,35 1 106,32 6 827,22 154,90 458,30 188,09 39 726,53

Tabell 8
Insamlade mängder avfall på  
återvinningscentralerna i alla medlemskom-
muner 2019, ton. 

Källor: Vågdata från Moskogen, vågdata 
från Storskogen, samt uppgifter från mot-
tagningsanläggningar och entreprenörer.

5.1.5 Återvinningsstationer
Inom KSRR finns 82 återvinningsstationer, 
varav 32 i Kalmar kommun, 19 i Oskars-
hamns kommun, 12 i Mörbylånga kom-
mun, 14 i Nybro kommun och 5 i Torsås 
kommun för insamling av hushållens 

förpackningsmaterial och tidningar. På 
en del stationer finns även batteriholkar 
och vid några med tillstånd klädinsamling. 
Återvinningsstationerna är placerade på 
allmänna platser.

5.2 Anläggningar utanför regionen

Utanför regionen finns flera anläggningar som används för återvinning 
och bortskaffande av avfall från KSRR. 

De viktigaste av dessa anläggningar är:

• Förbränningsanläggningen i 
Hässleholm, Eksjö och Västervik

• Behandlingsanläggningar för 
farligt avfall

Utöver nämnda anläggningar nyttjas ett 
antal anläggningar för återvinning av 

industriavfall eller avfall som omfattas av 
producentansvar. 

Sådana anläggningar kan vara till exempel 
sorteringsanläggningar, industrier som 
använder återvunna materialråvaror i 
produktionen (glasbruk, pappersbruk 
etcetera) samt förbränningsanläggningar.
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6. Kundnöjdhet och attityder
KSRR:s uppdrag är att hantera kommunalt avfall från hushåll och 
hantera avfallet så att det sker en förflyttning uppåt i avfallstrappan. För 
att vi skall lyckas i vårt uppdrag behöver användarna av avfallssystemet 
vara nöjda med oss och uppleva att vi erbjuder god service som 
underlättar för dem i deras vardag.

Avfallssystemet förutsätter hushållens 
medverkan att källsortera och därför är det 
viktigt att KSRR erbjuder god service som 
gör det lätt för användarna att göra rätt. 

En viktig del är dels att hushållen upplever 
systemet som trovärdigt, det vill säga de 
olika avfallsslagen tas omhand och återvinns 
på ett miljöriktigt sätt, dels att hushållen 
medverkar till en avfallsminimering genom 
en mera hållbar och medveten livsstil. 

För att uppfylla KSRR:s servicegrad kom-
mer vi ha fortsatt fokus på att anpassa vår 
verksamhet efter användarnas behov och 
på att effektivisera vår verksamhet. 

Genom att kommunicera, informera och 
utbilda skapar vi förtroende hos hushål-
len att vi tar om hand om avfallet på ett 
miljöriktigt sätt.

KSRR har i avfallsplan fastlagt målområ-
den, mål och strategier för planperioden 
2021-2028. Kundnöjdhetsmätningen som 

genomfördes våren 2019 ska ge svar på 
hur hushållen upplever servicekvaliteten 
av KSRR:s tjänster och hur hushållens 
attityder, kunskap och vanor gällande 
konsumtion och avfall utvecklas. 

Den ger oss även basresultat för att mäta, 
jämföra och följa upp utveckling under 
planperioden.

Kundnöjdhetsmätningen genomfördes av 
Utredarna AB på uppdrag av KSRR. Utre-
darna AB har tagit fram RentNöje-Kund-
nöjdhetsmätning® som mäter kundnöjd-
hetsdrivande faktorer. Ett slumpvis urval 
hushåll i KSRR:s fem medlemskommuner 
tillfrågades via en postal svarsinsamling i 
kombination med en webenkät.  

Antal inkomna svar var 1.237 stycken. 
Svarsfrekvensen var 50 procent och 
felmarginalen på kommunnivå på ca 6 
procent och för förbundet mindre än 3 
procent.

Nöjdhet definieras som en upplevelse- 
baserad erfarenhet. Kundnöjdhetsmät-
ningen mäter kundnöjdhetsdrivande fak-
torer i KSRR.s tjänster gentemot hushållen 
i förbundet. 

Nöjdheten påverkas även hur KSRR:s 
upplevs som organisation. 

Som komplement till de strukturerade 
och kvantitativa svaren i enkäten under-

söktes därför även attityden gentemot 
KSRR som organisationen där hushållen 
med egna ord fick beskriva KSRR. 

Ordmolnet visar orden som hushållen 
beskriver KSRR med. Ju oftare ett ord 
nämndes desto större visas det. Många av 
KSRR:s värdeord finns med i ordmolnet, 
vilket visar att på hushållen uppfattar 
KSRR så som förbundet strävar efter och 
att KSRR ”lever som man lär”.

De viktigaste resultaten av kundnöjdhetsmätningen i Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kopplat till målområdena 

kan sammanfattas enligt följande:

Avfallsminimering hushåll
Kundnöjdhetsmätningen visar att ca 72% 
av hushållen i förbundet instämmer i 
påståendet att den egna avfallsmängden 
påverkar den totala mängden avfall. 

Andelen hushåll som instämmer i 
påståendet på kommunnivån är högst i 
Mörbylånga med 79% och lägst i Oskars-
hamn, där 68% av hushållen instämmer i 
påståendet.

Sedan undersökningen 2016 har det skett 
förändringar. 2019 anger ca 61% av hus-
hållen i förbundet att de under de senaste 
åren medvetet har valt att ändra eller mins-
ka konsumtionen för att minska mängden 
avfall. Tidigare var andelen 47,5%. 

Högst andel återfinns i Nybro med ca 64%, 
lägst andel i Torsås med ca 58%. När det 
gäller aktiviteter för att minska mängden 
avfall anger hälften av hushållen att de kon-
sumerar mindre, 2016 var andelen 38%.

Avfallsminimering återbruk
Ett led i att öka återbruk och minska av-
fallsmängden är att andelen hushåll som 
handlar med begagnade varor ökar. Antal 
hushåll som uppger att de handlar med 
begagnade varor ska öka. 

Andelen hushåll i förbundet som anger 
att de byter och ger bort begagnade 
varor har ökat från 33% till 40% och 37% 

(tidigare 32%) anger att de köper eller 
säljer begagnade varor. 

Högst andel hushåll som anger att de 
köper eller säljer begagnat finns i Torsås 
med 42%, lägst andel i Nybro med 32%.

Hela 57% (tidigare 45%) av hushållen i 
förbundet anger att de lagar och repa-
rerar, ca 47% (tidigare 38%) anger att de 
konsumerar mindre eller köper kvalitet 
och ca 11% anger att de hyr eller lånar för 
att minska avfallsmängderna.

Nytt för NKI 2019 var frågan om hus-
hållen kommer vilja lämna saker till 
återanvändning och sannolikheten att de 
framöver kommer vilja köpa begagnade 
saker. 

För KSRR anger 84% att de framöver 
kommer lämna saker till återanvändning. 
En lägre andel med 49% anger att de 
framöver kommer köpa begagnade saker. 

Högst andel som kan tänka sig att lämna 
saker till återanvändning finns i Kalmar 
med 86% och lägst i Mörbylånga och 
Oskarshamn med 82%, högst andel som 
kommer vilja köpa begagnade saker finns 
i Mörbylånga med 53%, lägst i Oskars-
hamn med 46%.



33

B
ilag

a 1 

Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning

SAMRÅDSVERSION MAJ 2020

32

B
il

a
g

a
 1

 

Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning

SAMRÅDSVERSION MAJ 2020

Ökad återvinning
Tillväxten och konsumtionen i dagens 
samhälle ökar allt mer och med den följer 
även avfallsmängderna. Genom att käll-
sortera avfallet där det uppkommer bidrar 
hushållen med sin sortering att olika 
material kan tas tillvara och vi sparar både 
energi och naturresurser genom att vi kan 
använda materialen flera gånger. 

Kundnöjdhetsmätningen visar att det finns 
flera olika orsaker till varför vi källsorterar. 
96% källsorterar för miljöns skull och 68%  
anger även att de källsorterar för att vara ett 
föredöme för andra. 

Mer än 95% har i kundnöjdhetsmätningen 
angett korrekt lämningsställe för grovav-
fall, förpackningar och tidningar. Kunska-
pen om att det finns en lag på att man i 
Sverige ska sortera ut förpackningar och 
tidningar kan förbättras, ca 14% känner till 

lagkravet.

Minska farligheten

För att minska avfallets farlighet är en viktig 
prioritering att öka hushållens kunskap om 
vad som är farligt avfall inklusive elavfall, 
samt var och hur man ska lämna det. 

Kundnöjdhetsmätningen visar att 84% av 
hushållen har god kunskap om vad som 
är farligt avfall och lika många är nöjda 
med lämningsmöjligheterna för farligt 
avfall. Det är en ökning på ca 4% jämfört 
med kundundersökningen som genom-
fördes 2016.

Mer än 95% har i kundnöjdhetsmätningen 
angett korrekt lämningsställe för farligt 
avfall, elektronik och överblivna läkemedel. 

Kunskapen om var överblivna läkemedel 
ska lämnas kan förbättras, ca 3% (tidigare 
5%) anger att det läggs i sopkärlet och ca 
2% (tidigare 4%) att det lämnas på återvin-
ningsstationen.

Användarfokus

Användare ska vara nöjda och vilja bidra 
till en hållbar avfallshantering. Insamlings-
systemet ska vara kostnadseffektivt, 
innovativt och präglas av hög service 
med god tillgänglighet, säkerhet och 
arbetsmiljö för användaren.  

Insamling och sortering ska vara lätt och 
förstå och tillämpa det leder till nöjda 
kunder som är mer benägna att göra rätt. 

Den upplevda servicekvaliteten i medlem-
skommunerna är hög med och det har 
skett en ökning av den upplevda nöjdhe-
ten i framför allt Oskarshamn som sedan 
2015 ingår i KSRR. 

• 93% av hushållen anger att de är 
nöjda eller mycket nöjda med 
hämtningen av hushållsavfallet. I 
Kalmar och Mörbylånga anger 95% 
av hushållen att de är nöjda eller 
mycket nöjda, i Oskarshamn har 
andelen nöjda eller mycket nöjda 
hushåll ökat från ca 81% till ca 90%.

• 8 av 10 hushåll anger att de är 
nöjda eller mycket nöjda med åter-
vinningsstationerna i kommunen.  
Andelen nöjda hushåll har ökat från 
ca 72% till 80%. Högst andel nöjda 
eller mycket nöjda hushåll återfinns 
i Torsås med 84%, i Oskarshamn har 
andelen nöjda hushåll ökat från 56% 
till 80%, i Nybro har andelen nöjda 
hushåll minskat från 85% till 78%.

• 96% hushåll är nöjda eller mycket 
nöjda med återvinningscentralerna 
i kommunen, vilket är en ökning 
med 6%. Högst andel nöjda eller 
mycket nöjda hushåll finns i Kalmar 
och Torsås med 97%, lägst andel 
i Oskarshamn med 92% 
(tidigare77%).

• 84% (tidigare 77%) av hushållen som 
varit i kontakt med kundservice är 
nöjda eller mycket nöjda. Högst 
andel nöjda eller mycket nöjda 
hushåll finns i Kalmar med 87% 
och lägst i Oskarshamn med 76% 
(tidigare 58%).

• 71% av hushållen anger att de är 
nöjda eller mycket nöjda med infor-
mationen. Högst andel nöjda eller 
mycket nöjda hushåll finns i Nybro 
med 77%, lägst andel i Oskarshamn 
ca 66% av hushållen är nöjda eller 
mycket nöjda (tidigare 50%).

• 86% av hushållen i förbundet angav 
att de är nöjda eller mycket nöjda 
med avfallshanteringen i kommu-
nen, högst andel med 89% nöjda 
eller mycket nöjda hushåll finns i 
Kalmar med 89% av hushållen, lägst i 
Oskarshamn med 80% (tidigare 61%) 
nöjda eller mycket nöjda hushåll.

Förebygga och begränsa 
nedskräpning

De som arbetar, bor och besöker Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskars-
hamn skall inte uppleva nedskräpningen 
som ett problem.  Nedskräpningen i 
regionen ska förebyggas genom att öka 
medvetenheten hos allmänheten om 
följden av att avfall lämnas på rätt eller fel 
ställe. 

54% av hushållen anger att de upplever 
att nedskräpning är ett problem och 68% 
anser att kommunen bör göra mer för att 
komma till rätta med nedskräpningen.
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1. Inledning
Ett av kraven på en avfallsplan är att följa upp den tidigare avfallsplanen. 
Den tidigare avfallsplanen för medlemskommunerna i KSRR är från 1 juli 
2015 och var den första avfallsplanen som antogs efter att Oskarshamn 
kommun blev medlem i kommunalförbundet 1 januari 2015.

2. Uppföljning av tidigare avfallsplan
I nedanstående tabell visas en översiktlig genomgång av mål och 
åtgärder som beskrevs i KSRR:s tidigare avfallsplan (2015-2022).  
I kolumnen för status anges vilka åtgärder som är genomförda 
respektive inte genomförda.

2.1 KSRR

Sammantaget har största delen av åt-
gärderna från tidigare plan (2015-2022) 
genomförts. Resultatet av avfallsplaner-
ingen är att avfallshanteringen har blivit 
bättre och miljöpåverkan från avfallet har 
minskat. 

Fyra åtgärder är inte genomförda och 
tretton åtgärder är delvis genomförda. 

De åtgärder som är delvis genomförda är 
främst kopplade till omfattande åtgärder 
som sträcker sig över tiden bland annat 
att inventera och åtgärda de sämsta 
hämtställena, beakta avfallshanteringen 
i ett tidigt skede i samhällsplaneringen 
exempelvis i översiktsplan, detaljplan och 
bygglov samt öka tillgängligheten för 
insamling av batterier, glödlampor och 
elavfall genom fler insamlingsplatser. 

I det senare fallet visar plockanalys att 
KSRR måste vidta ytterligare åtgärder för 
att nå uppsatt mål.

En annan av de åtgärder som delvis 
har genomförts under den tidigare 
avfallsplanen är kampanj med exempelvis 
skräpplockardagarna ”Håll Sverige Rent” 
med mätning av nivån på nedskräpning. 

Denna åtgärd kommer delvis att över-
föras till den nya avfallsplanen under 
målområdet förebygga och begränsa 
nedskräpning. 

En annan åtgärd som inte genomförts 
är att utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när det gäller 
verksamhetsavfall. 

Här har ansvarsfrågan varit oklar och åt-
gärd ej längre aktuell att överföras till den 
nya avfallsplanen som främst behandlar 
kommunalt avfall.

Mål uppfyllt/åtgärder genomförda

Mål delvis uppfyllt/åtgärder delvis 
genomförda

Mål ej uppfyllt/åtgärder ej  
genomförda

Uppföljning av tidigare avfallsplan KSRR 2015-2022

Åtgärd Målområde Tid Status Kommentar

Enkätundersökning för att mäta 
nöjdheten bland invånarna 
med avseende på insamlings-
systemet. 

Enkät genomförs i minst två 
av fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör refe-
renskommuner för KSRR.

Människan i 
fokus

Vartannat år Genomförts för samtliga 
medlemskommuner 
med viss tidsförskjut-
ning beroende på 
Oskarshamn kommuns 
medlemskap år 2015.

Utveckla kommunikationen 
med fastighetsägare, verksam-
heter och kommuninvånare. 

Använda nya kanaler och 
anpassa informationen efter 
behov och målgrupp.

Människan i 
fokus

Löpande Utvecklas löpande bland 
annat hålls årliga möten  
tillsammans med de 
större fastighetsägare 
samt genom Fastighetsä-
gareföreningens frukost-
möten. 

Avfallsrådgivare och 
kommunkatör har 
uppsökande verksamhet, 
deltar på möten och 
olika event. 

Kundservice tillgänglig 
via mail, telefon, chatt 
och E-tjänster med 
mera.

Utveckla tillgänglighet, kundbe-
mötande och service.

Människan i 
fokus

Löpande Utvecklas löpande i den 
dagliga verksamheten. 

Bland annat finns 
kundservice tillgänglig 
via mail, telefon, chatt 
och E-tjänster med 
mera. KSRR aktiv på olika 
sociala medier.

Identifiera behov och utveckla 
insamlingssystemet för hus-
hållsavfall för att säkra kvalitet 
och miljö samt göra det lätt för 
människor att göra rätt.

Människan i 
fokus

Löpande Infört självservice-ÅVC. 
Utvecklat kvalitetssystem 
för avvikelser och upp-
följning. 

Samarbetat med Lin-
néuniversitetet för att 
utveckla system. 

Införa e-tjänster – mina sidor i 
Oskarshamn. 

Vidareutveckla e-tjänster i övriga 
medlemskommuner.

Människan i 
fokus

2015

Utveckling av ÅVC:erna, be-
hovsanpassning av öppettider 
och antalet mobila ÅVC:er.

Människan i 
fokus

Löpande Öppettider och beman-
ning anpassas löpande 
efter behov. Infört själv-
service-ÅVC.

Kontinuerligt utveckla avfalls-
hanteringen ur ett arbetsmiljö-
perspektiv.

Människan i 
fokus

Löpande Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation. 
Utvecklat kvalitetssystem 
för avvikelser och upp-
följning
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Inventera och åtgärda de säm-
sta hämtställena.

Människan i 
fokus

Löpande Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation. 
Utvecklat kvalitetssystem 
för avvikelser och upp-
följning. 

Arbetet påbörjat, inven-
tering och åtgärder sker 
löpande.

Avfallstaxa som styr mot kost-
nadseffektiva lösningar.

Människan i 
fokus

Årligen Åtgärder påbörjade. Taxa 
för underjordsbehållare 
införd.

Taggning av sopkärl och 
enskilda avloppsanläggningar 
i Oskarshamns kommun för 
avvikelseregistrering.

Människan i 
fokus

2016 Taggning av kärl genom-
fört. Taggning av enskilda 
avloppsanläggningar  ej 
genomfört och ej längre 
aktuell.

Utvärdering av taggning som 
kvalitetsverktyg.

Människan i 
fokus

2016

Beakta avfallshanteringen i ett  
tidigt skede i samhällsplane-
ringen.

Människan i 
fokus

Löpande Åtgärder påbörjade. 
KSRR och medlemskom-
munernas samhällbygg-
nadskontor behöver 
utveckla samarbetet och 
verktyg ytterligare. 

KSRR bör vara remissin-
stans vid detaljplaner och 
bygglov.

Kampanj med exempelvis 
skräpplockardagarna ”Håll 
Sverige Rent”, årlig mätning av 
nivån på nedskräpning.

Människan i 
fokus

Årligen Inga åtgärder genom-
förda av KSRR. 

Medlemskommunerna, 
skolor har genomfört 
aktiviteter kopplade till 
"Håll Sverige Rent"

Information och kampanjer 
riktade mot hushåll.

Minska avfal-
lets farlighet

Löpande Detta sker kontinuerligt.

Enkätundersökning för att mäta 
kunskapsnivån bland invånare 
gällande farligt avfall. 

Enkät genomförs i minst två 
av fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör refe-
renskommuner för KSRR.

Minska avfal-
lets farlighet

Vartannat 
år med start 
2016

Genomförts för samtliga 
medlemskommuner 
med viss tidsförskjut-
ning beroende på 
Oskarshamn kommuns 
medlemskap år 2015.

Enkätundersökning för att mäta 
nöjdhet bland invånare med 
avseende på insamlingssyste-
met för farligt avfall. 

Enkät genomförs i minst två 
av fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör refe-
renskommuner för KSRR.

Minska avfal-
lets farlighet

Vartannat 
år med start 
2016

Genomförts för samtliga 
medlemskommuner 
med viss tidsförskjut-
ning beroende på 
Oskarshamn kommuns 
medlemskap år 2015.

Plockanalys av hushållsavfallet 
med inriktning på att mäta 
förekomst av elavfall och övrigt 
farligt avfall. 

Genomförs i minst två av fem 
medlem kommuner. Utvalda 
kommuner utgör referenskom-
muner för KSRR

Minska avfal-
lets farlighet

2018, 2022 KSRR har genomfört 
en rad anpassade 
plockanalyser i och med 
uppförandet av sorte-
ringsanläggning, 6 plock-
analyser sedan 2016. 

En större plockanalys 
på mat- och restavfall 
genomförts 2019 för 
samtliga medlemskom-
muner.

Öka tillgängligheten för insam-
ling av batterier, glödlampor 
och elavfall genom fler insam-
lingsplatser.

Minska avfal-
lets farlighet

2016 Åtgärder påbörjade. 
Behöver utredas vidare. 
Antalet insamlingsplatser 
har ökat marginellt under 
perioden.

Utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när det 
gäller verksamhetsavfall.

Minska avfal-
lets farlighet

2016 Inga åtgärder genom-
förda av KSRR. 

Utveckla avvikelseregistrering 
för KSRR och insamlingsentre-
prenörer. 

Vid förekommande avvikelse 
lämna information till kund som 
sorterat fel samt ej tömma kärl 
och säckavfall med felsorterat 
farligt avfall.

Minska avfal-
lets farlighet

2015 Detta sker kontinuerligt.

Informera hur människor kan 
minska avfallsmängderna 
genom medveten konsumtion 
och återanvändning.

Minska avfal-
lets mängd

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Information bland annat 
via hemsida, sociala 
medier vid events och 
personliga möten. Infört 
återbruk på ÅVC.

Minska mängden mat som 
slängs genom att öka männis-
kors medvetenhet om matens 
miljöpåverkan.

Minska avfal-
lets mängd

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Information bland annat 
via hemsida, sociala 
medier vid events och 
personliga möten.

Informera i skolor om att inte 
slänga mat, ta fram informa-
tionsmaterial för ändamålet 
som kan användas i skolorna.

Minska avfal-
lets mängd

2015-2016 Detta sker kontinuerligt 
bland annat via studiebe-
sök från skolor på någon 
av KSRR:s anläggningar 
eller besök av avfallsråd-
givare, kommunikatör på 
skolor. 

Informationsmaterial del-
vis framtaget. Skolor tagit 
fram eget pedagogiskt 
nformationsmaterial.

Informera via personliga möten 
till exempel vid studiebesök.

Minska avfal-
lets mängd

Löpande Detta sker kontinuerligt.

Marknadsföra webbplatser där 
människor kan skänka bort, byta 
och ta emot användbara saker i 
syfte att minska mängden avfall.

Minska avfal-
lets mängd

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Information bland annat 
via hemsida, sociala 
medier vid events och 
personliga möten. Infört 
återbruk på ÅVC.
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Utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när det 
gäller verksamhetsavfall.

Minska avfal-
lets mängd

2016 Inga åtgärder genom-
förda av KSRR. 

Latrininsamlingen i KSRR ska 
minimeras.

Minska avfal-
lets mängd

2016

Införa KSRR:s koncept på  
Oskarshamns ÅVC:er för att 
uppnå avfallsminimering via 
ökad återvinning och återan-
vändning.

Minska avfal-
lets mängd

2015 Genomfört. Etablerat två 
stycken självservice-ÅVC 
i Oskarshamn kommun 
under perioden.

Informera om sortering: hur 
man ska sortera, vad som hän-
der med det avfall som sorteras, 
nyttan med sortering kopplat 
till kostnaderna för avfallshante-
ringen.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Information bland annat 
via hemsida, sociala 
medier, vid events och 
personliga möten.

Införa insamling av matavfall 
för hushåll, restauranger och 
storkök med god kvalitet för 
biogasproduktion.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2014-2016

Informationskampanj inför infö-
randet av matavfallsinsamling.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2014-2016

Utreda möjligheten till fastig-
hetsnära insamling av produ-
centansvarsmaterial.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2016 Utredning genomförd. 
Beslut om införande 
vilande hos KSRR:s di-
rektion i avvaktan på 
ändring av producentför-
ordningen.

Samråda med producenterna, 
via Förpacknings- och tidnings-
insamlingen, för att förbättra 
insamlingen av tidningar och 
förpackningar.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Samarbetet kan utveck-
las.

Samverka med medlemskom-
munerna för att förbättra 
sopsorteringen inom de kom-
munala verksamheterna.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Samverkan skett spora-
diskt. Struktur för samar-
bete bör utvecklas.

Utveckla kompetens och kun-
skap gällande avfallshantering 
och miljöfrågor hos ÅVC-
personal.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation. 

Utbildning av ÅVC-
personal såväl intern 
som extern, bland annat 
Ragn-Sells AB.

Förbättra sorteringen av avfall 
i den egna verksamheten i Os-
karshamn, så att KSRR föregår 
med gott exempel.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2015

Minska miljöbelastningen vid 
transporter genom att optimera 
transporterna av avfall samt be-
vaka fordonsutvecklingen och 
välja miljöanpassade fordon.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Ruttoptimering sker kon-
tinuerligt, implementerat 
affärsstöd FetchPlanner. 
Fossilbränslefria trans-
porter.

Leverera utsorterat brännbart 
avfall till Cementa AB i Deger-
hamn.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Start 2014-
2015 sedan 
löpande

Genomfört. Leveranser 
till  Cementa upphörde 
i när deras verksamhet i 
Degerhamn avvecklades 
i början på 2019.

Ta fram rutiner för kvalitetssäk-
ring av matavfallsinsamling.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2015 Detta sker kontinuerligt. 
Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation.

Förbättra flöde/struktur på våra 
ÅVC:er för att underlätta för 
besökare att sortera rätt vilket 
ger renare fraktioner.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Årligen Detta sker kontinuerligt. 
Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation.

Kundseminarium för företag. Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2016 Delvis genomfört bland 
annat genom Rotary.

Informera verksamheter om 
vilka behandlingsmöjligheter 
som finns på avfallsanläggning 
Moskogen.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Moskogen Miljö AB 
bildat. 

Bolaget hanterar all verk-
samhet på Moskogens 
sorterings- och avfallsan-
läggning.

Aktivt samverka med bransch-
organisationer och andra för att 
utveckla ÅVC och ÅVS mot en 
hantering av materialflöden för 
att göra det lätt för människor 
att göra rätt att lämna avfall 
med samma material.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Årligen Har inte varit aktuellt.

Informera om alternativ till 
latrinhämtning, utformning och 
skötsel av latrinkompost samt 
styra via taxa till andra alternativ 
än latrinhämtning.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2014-2017

En samverkansgrupp mellan 
förslagsvis KSRR, medlemskom-
munernas VA- och tillsynsorga-
nisationer, branschorganisatio-
ner och universitet bildas. 

Detta i syfte att minska upp-
komsten av slam från enskilda 
avloppsanläggningar genom 
alternativa lösningar av anlägg-
ning på fastigheten samt 
genom att hitta alternativ till 
nuvarande behandling av slam 
från enskilda avloppsanlägg-
ningar.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Projekt pågår genom 
Avfall Sverige
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Bygga nya ÅVC:er på Storsko-
gen, Oskarshamn och i Läckeby 
samt Kalmar tätort.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2020 Nybyggd ÅVC på 
Storskogen och i Kalmar 
tätort. Tre stycken 
självservive-ÅVC:er bygda 
under perioden. 

Läckeby ej genomförd.

Utreda möjligheten till återvin-
ning av matoljor och fetter.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2016 Projekt med Kalmarhem 
och Kalmar Vatten, möj-
lighet att lämna matolja 
på ÅVC, nytt ramavtal för 
matolja vid gatukök med 
mera.

Följa upp bränsleanvändning vid 
egna transporter.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande

Utreda alternativ till deponering. Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2018 Försök genomfört med 
planglas och gips. Behö-
ver utredas ytterligare.

Fortsatt tillsyn enligt åtgärdspro-
gram av nedlagda deponier.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande

Öka återvinningsgraden genom 
att införa återvinning av gips 
och betong.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2018 Försök genomfört med 
gips. Behöver utredas 
ytterligare. 

Företag kan krossa be-
tong för återvininng som 
konstruktionsmaterial via 
ISAB.
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Inledning
Nationella och globala målsättningar, strategier och lagstiftning har 
stor betydelse för KSRR:s verksamhet och dessa har utgjort en del av 
ramverket som har format den nya avfallsplanen. 

Omvärldens färdriktning, som bland annat 
drivs av FN och EU, påverkar KSRR:s 
avfallsplan och i denna bilaga beskrivs de 
mål, strategier och den lagstiftning som 
varit av betydelse vid framtagande av 
denna avfallsplans mål och åtgärder. 

Omvärldens påverkan på avfallsplanen är 
givetvis omfattande och bilagan presen-
terar de områden som anses ha störst 
påverkan på avfallsplanens framtagande. 

JÄMSTÄLLDHET

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Agenda 2030 – Globala målen
FN:s medlemsländer antog 2015 de Globala målen – med fyra 
inriktningsområden: att avskaffa extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa och att lösa 
klimatkrisen. 

De Globala målen är uppdelade på 17 mål 
inom dessa fyra områden och målsätt-
ningen är att nå dessa mål till år 2030.

KSRR har identifierat de Globala mål som 
har påverkan på KSRR:s verksamhet och 
som KSRR kan påverka:

MÅL 5 – Jämställdhet
Avfallshanteringen i ett samhälle kan 
i sin utformning påverka samhällets 
utveckling inom jämställdhet. 
Den fysiska planeringen, fokus på 
användaren i avfallshanteringssystemet 
och avfallsminimerande tjänster 
är exempel på detta.

MÅL 6 – Rent vatten och sanitet
Att reducera avfallssystemets 
läckage av avfall ut i samhälle, 
vattendrag, sjöar och grundvatten är 
viktigt, oavsett om det handlar om 
metallföroreningar, näringsämnen 
eller exempelvis plastföroreningar. 

På sikt kan avfallssystemets utformning, 
användarvänlighet, tillgånglighet och 
täckningsgrad spela stor roll för att 
motverka att vatten förorenas och 
säkra tillgången till rent vatten.

MÅL 7  – Hållbar energi för alla
Genom att främja hållbar energi i olika 
former, biogas till fordonsdrift, solel 
m.m. kan KSRR bidra till utbyggnad 
av infrastruktur för hållbar energi och 
därmed driva samhällets utveckling 
mot mer hållbara energialternativ.

MÅL 11 – Hållbara städer och 
samhällen
Utformningen av avfallshanteringen 
har goda möjligheter att bidra till 
mer hållbara städer och samhällen. 
Genom användarfokus kan stadens alla 
invånare få tillgång till avfallssystemet. 

Avfallsminimerande åtgärder och ett 
utökat återbruk minskar mängderna 
avfall som ska hanteras från stad 
och samhälle, vilket är exempel på 
hur avfallshanteringen i samhället 

kan bidra till att uppfylla målet.

MÅL 12 – Hållbar konsumtion och 
produktion
Avfallshantering som uppmuntrar 
exempelvis avfallsminimering, 
avfallsförebyggande och återbruk, 
stödjer målsättningen från FN om 
hållbar konsumtion och produktion.

MÅL 13 – Bekämpa 
klimatförändringen
Åtgärder och målsättningar i 
KSRR:s avfallsplan kan bidra till att 
bekämpa klimatförändringen. Genom 
medvetna val i verksamheten kan 
varor och tjänster väljas för att arbeta 
för att minska klimatpåverkan. 

Även avfallssystemets utformning, med 
fokus på avfallsminimering, återbruk, 
medveten konsumtion och inriktning 
mot hållbara energikällor, kan bidra 
till att bekämpa klimatförändringen.

EU:s avfallslagstiftning
EU beslutade i maj 2018 att ändra EU:s avfallslagstiftning, för att främja 
en mer cirkulär ekonomi, kallad avfallspaketet. 

Beslutet syftar till att minska avfalls-
mängderna, ge en ökad återvinning och 
öka återanvändningen av produkter och 
komponenter. 

Därefter presenterade EU under mars 
2020 handlingsplanen ”Gröna given”, 
en handlingsplan för cirkulär ekonomi, 
produkter med längre livslängd och en 
ökning av återbruk och återvinning, med 
målsättning att EU är klimatneutralt 2050.

Avfallspaketet medför bland annat:
• Införande av separat insamling av 

biologiskt avfall (matavfall) till 31 
december 2023,

• Införande av separat insamling av 
textilavfall till den 1 januari 2025,

• Separat insamling av farligt avfall 
från hushåll till 1 januari 2025,

• Nya mål för återanvändning och 
materialåtervinning av kommun-
alt avfall: 
- 55% till 2025, 
- 60% till 2030, 
- 65% till 2035,

EU:s återvinningsmål för 
förpackningar:

• Senast under 2025 ska materi-
alåtervinning av förpackningar 
vara 65 viktprocent, med följande 
återvinningsmål för varje material: 
- 50 % plast 
- 25 % trä 
- 70 % metall (järn) 
- 50 % metall (aluminium) 
- 70 % glas 
- 75 % papper och kartong

• Senast under 2030 ska materi-
alåtervinning av förpackningar 
vara 70 viktprocent, med följande 
återvinningsmål för varje material: 
- 55 % plast 
- 30 % trä 
- 80 % metall (järn) 
- 60 % metall (aluminium) 
- 75 % glas 
- 85 % papper och kartong
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Sveriges miljömål
Sveriges miljömål är uppdelat på ett generationsmål, 16 miljökvalitets-
mål och ett flertal etappmål. Generationsmålets syfte är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
en målsättning som vägleder miljöarbetet i Sverige, bl.a. med fokus på:

• Människors hälsa utsätts för 
minimal negativ miljöpåverkan 
samtidigt som miljöns positiva 
inverkan på människors hälsa 
främjas.

• Kretsloppen är resurseffektiva 
och så långt som möjligt fria från 
farliga ämnen.

• En god hushållning sker med 
naturresurserna.

• Andelen förnybar energi ökar och 
energianvändningen är effektiv 
med minimal påverkan på miljön.

• Konsumtionsmönstren av varor 
och tjänster orsakar så små miljö- 
och hälsoproblem som möjligt.

• De 16 miljökvalitetsmålen 
beskriver de tillstånd som det 
svenska miljöarbetet ska leda till.

• Etappmålen är de delmål, som 
är uppställda, på vägen mot att 
uppfylla miljökvalitetsmålen.

KSRR:s avfallsplan har framförallt 
kopplingar till följande 
miljökvalitetsmål:

• Begränsad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• God bebyggd miljö

Avfallsplanens koppling till miljökvalitets-
målet Begränsad klimatpåverkan är tydlig 
och målsättningen är bland annat att 
Sverige senast 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser, för att 
efter 2045 uppnå negativa utsläpp av 
växthusgaser. 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
är tydligt kopplat till avfallsplanen, bland 
annat genom målsättningen om Hållbar 
avfallshantering, som bland annat anger 
att hanteringen ska vara effektiv och 
enkel, samtidigt som avfall förebyggs och 
resurserna i avfallet tas tillvaras i så stor 
utsträckning som möjligt.

• För avfallsområdet finns även 
etappmål som behandlar:

• Etappmål om ökad 
resurshushållning i 
livsmedelskedjan och,

• Etappmål om byggnads- 
och rivningsavfall.

Sveriges avfallslagstiftning
Avfallsförordningen
Från och med den första januari 2021 uppdateras Avfallsförordningen. 
I och med det införs bland annat krav på kommunal insamling av 
matavfall. Kravet innebär att kommunen ska samla in matavfall 
från hushåll,  separat från annat avfall  och även transportera bort 
matavfallet skilt från annat avfall. 

Insamling av förpackningar och returpapper
Sedan den 1 januari 2019 gäller förän-
dringar i förordningarna om insamling av 
förpackningar och returpapper. 

Förändringarna innebär att producenterna 
får ett förtydligat ansvar för insamling och 
omhändertagande av uttjänta förpacknin-
gar och returpapper från hushållen. 

Målsättningen är att minska miljöbelast-
ningen från förpackningar och returpap-
per, genom att förenkla för hushållen att 
källsortera förpackningar och returpapper 
och därigenom öka återvinningsgraden. 

Enligt de nya förordningarna ska:
• År 2021 ska 60 procent av alla 

bostadsfastigheter erbjudas en 
insamlingsplats för förpackningar 
och returpapper nära huset eller i 
kvarteret.

• Från 2025 är målet att alla 
bostäder ska erbjudas den 
möjligheten.

Miljöbalken
Den första januari 2020 började ändrin-
gar gälla i miljöbalken, som innebar 
att miljöbalken uppdaterades för att 
implementera EU:s avfallsdirektiv i svensk 
lagstiftning. 

Förändringarna innebar: 
Förtydligande kring den som hanterar 
avfall och förtydligande kring risk, olägen-
het och påverkan på miljö vid hantering 
av avfall.

• Förtydligande kring tillstånd för 
avfallsbehandling,

• Förtydligande kring bortskaffning 
av avfall.

Förslag till nya etappmål
Naturvårdsverket presenterade under 
februari 2020 förslag till nya etappmål om 
minskat matsvinn och återanvändning av 
förpackningar, med syfte att förebygga 
avfall och ställa om till cirkulär ekonomi.

Förslaget är att den sammantagna 
mängden livsmedelsavfall ska minska 

med 20 viktprocent per capita från år 
2020 till 2025. Samtidigt ska den svenska 
livsmedelsproduktionen som når butik 
och konsument öka till år 2025.

För förpackningar är förslaget att andelen 
återanvändbara förpackningar, som                                        
återanvändning öka.
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Skatt på förbränning av avfall
Den 1 april 2020 återinfördes skatt på 
förbränning av avfall i Sverige. Under hela 
2020 är skatten 75 kr/ton avfall, för att 
under 2021 höjas till 100 kr/ton. 

Skatten syftar till att minska avfalls-
mängderna som går till förbränning och 
energiutvinning och stället styra mot 
materialåtervinning.

Textilavfall

Som ett led i EU:s målsättning att till den 1 januari 2025 införa separat 
insamling av textilavfall har Naturvårdsverket arbetat fram förslag till mål 
inom textilavfall:

Till år 2025 ska mängden textilavfall 
i restavfallet minska med 60 procent 
gentemot basår 2015.År 2025 ska 90 
procent av separat insamlat textilavfall 
förberedas för återanvändning eller 
materialåtervinnas. 

Avfallshierarkin ska tillämpas och materi-
alåtervinning ska i första hand ske i form 
av återvinning till nya textilier.

Vidare föreslår att den separata 
insamlingen av textilavfall skulle kunna 
genomföras antingen genom ett utökat 
kommunalt ansvar, att samla in textilavfall 
separat, eller som ett producentansvar.

Regionala miljömål
Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen. Åtgärdsprogrammet gäller 2015-2020 och är en vägledning 
för regionens arbete mot ett mer hållbart samhälle och åtgärderna kan 
integreras i eller komplettera det miljöarbete som regionens aktörer bedriver.

Åtgärdsprogrammet fokuserar på fem temaområden
• Klimat

• Miljögifter

• Vatten och miljöer vid vatten

• Levande landskap

• God bebyggd miljö

KSRR:s avfallsplan, med dess målom-
råden, mål och strategier, har kopplingar 
till det regionala åtgärdsprogrammets 
temaområden. 

Länsstyrelsens åtgärdsprogram lyfter 
fram vikten av att minska utsläppen av 
klimatpåverkande gaser, då växthusgaser 
och luftföroreningar påverkar inte 
bara klimatet utan även luftkvaliteten i 
regionen, och vissa växthusgaser påverkar 
även det skyddande ozonskiktets tjocklek. 

Även åtgärdsprogrammets temaområde 
Miljögifter berör KSRR – framförallt då 
KSRR har kapacitet att ta hand om saner-
ingsjordar från sanering av förorenade 
områden. 

KSRR:s verksamhet har även en tydlig 
koppling till åtgärdsplanens temaområde 
Vatten och miljöer vid vatten, exempelvis 
genom deponiverksamheten som KSRR 
bedriver och uppkomsten av lak- och 
dagvatten.  

Även åtgärdsprogrammets temaområde 
God bebyggd miljö har en tydlig koppling 
till KSRR: avfallsplan, där bland annat 
målsättningar om fysisk planering och 
användarfokus syftar till att utveckla och 
verka för en god bebygd miljö.

Att KSRR agerar i samklang med regionen 
är viktigt för att gemensamt driva utveckli-
gen mot hållbarhet i rätt riktning.
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Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
Nedan anges alla KSRR:s anläggningar samt övriga avfallsverksamheter inom KSRR:s medlemskommuner som är 
tillståndspliktiga (prövningsnivå A och B).

Tabell 1 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Kalmar kommun

 
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Moskogens 
avfallsanläggning

Moskogen 1:1 Moskogen 101 
395 91 Kalmar

KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.320-i
90.290-i
90.100
90.141
90.171
90.30
90.406-i
90.408-i
90.435-i
90.440
90.50
90.80

Hushållsavfall, 
verksamhetsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Sortering, omlastning, 
mekanisk bearbetning, 
kompostering, 
mellanlagring, 
deponering m.m.

Deponering FA: 53 200 
ton/år
Deponering IFA: 90 700 
ton/år
Behandling FA: 38 500 
ton/år
Behandling IFA: 181 000 
ton/år
Lagring FA: 38 100 ton/
tillfälle
Lagring IFA: 210 000 ton/
tillfälle
Lagring förorenad jord/
saneringsavfall (IFA+FA): 
205 000 ton/tillfälle
Behandling och 
deponering förorenad jord/
saneringsavfall (IFA+FA): 
205 000 ton/år

Läckeby ÅVC Åby 11:1 Mosekrogsvägen 11, 
Läckeby
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C
90.80C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA 90.40C 5 875 ton/år
90.50B 425 ton/åt
(Tot max 5 875 ton/år)
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Fortsättning - Tabell 1 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Kalmar kommun
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Kalmar ÅVC Nyhagen 1 Logistikvägen 11, Kalmar
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA 90.40C 20 000 ton/år
90.50B 2 500 ton/åt
(Tot max 22 500 ton/år)

Melltorp ÅVC Kristinelund 5:1 Melltorps ÅVC, 
Vassmolösa
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA 90.40C 5 875 ton/år
90.50B 425 ton/åt
Tot max 5 875 ton/år

Stena Recycling AB Mejseln 5 Stena Metall Återvinning 
AB Box 815
391 28 Kalmar

90.70B Metall, 
återvinningsmaterial

Sortering, 
mellanlagring, 
mekanisk bearbetning

50 000 ton

Mudderdeponi, 
Hagbynäs

Svaneberg 2:1 Serviceförvaltningen 
Box 611
391 26 Kalmar

90.30B
90.300-i B

Muddermassor Mellanlager, 
Deponering

Max 300 000 ton vid 
samma tillfälle max tillförd 
mängd om 100 000 ton/år

Kalmar Hamn AB Kvarnholmen 2:25 Kalmar Hamn AB
Box 810
391 28 Kalmar

90.30B Metallspånor Mellanlager

KLS Livsmedel AB Tigern 7 (slakteri) 
och Vesholmarna 2 
(reningsanläggning)

 Södra vägen 60, Kalmar
KLS Ugglarps AB
Box 932
391 29 Kalmar

90.241-i B Animaliskt Avfall, 
biogasproduktion

Behandling animaliskt 
avfall

 Brenntag Nordic AB
 (fd. FH Tank Storage)

Kvarnholmen 2:26 Lotsgatan 1, Kalmar
Brenntag Nordic AB
Box 501 21
202 11 Malmö

90.50B
90.40C

Verksamhetsavfall, 
bade IFA och FA.

Mellanlager

More Biogas 
Småland AB

Stävlö 10:1 Mosekrogsvägen 2, 
Läckeby
More Biogas Småland AB
Box 964
391 29 Kalmar

90.406-i B
90.241-i B

Verksamhetsavfall, 
animaliskt avfall

Biologisk behandling, 
behandling animaliskt 
avfall

Stena Recycling 
AB (fd Reci)

Kvarnholmen 2:11 Stena Recycling AB 
KalmarBox 815
391 28 Kalmar

90.50B
90.440A

Flytande FA Mellanlager FA 125 000

Kalmar Biogas AB Vesholmarna 1 Kalmar Biogas AB  
Box 120
391 21 Kalmar

90.406-i B Gödsel, slaktavfall, 
matavfall från 
verksamheter

Anaerob biologisk 
behandling

50 000 ton

Tabell 2 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Mörbylånga kommun

 
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Färjestaden ÅVC Björnhovda 25:332 Industrigatan 16, 
Färjestaden
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C
90.110C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA, 
mekanisk bearbetning 
(flisning av trä- och 
grenavfall)

90.40C: 4500 ton/år
90.45B: 820 ton/år
Tot max: 4500 ton/år

90.110C: 4500 ton/år
Lagring och flisning av trä- 
och grenavfall.

Mörbylånga ÅVC Mörbylånga 11:27 Sockerbruksområdet, 
Mörbylånga
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C
90.110C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA, 
mekanisk bearbetning 
(flisning av trä- och 
grenavfall)

90.40C: 4000 ton/år
90.45B: 400 ton/år
Tot max: 4400 ton/år

Cementa AB Degerhamn 4:69 Cementa AB 
Svärdvägen 11D, 182 
33 Danderyd

90.210-i B
90.180-i A
90.40C

Verksamhetsavfall Förbränning av avfall 
och farligt avfall, 
lagring av avfall

Kastlösa 
komposterings- 
anläggning

Kastlösa 15:6 Kastlösa 
avfallsanläggning, 
Mörbylånga

Mörbylånga kommun
Trollhättevägen 4
380 62 Mörbylånga

90.161B
90.110C
90.40 C

Trädgårdsavfall, slam Kompostering/
biologisk behandling, 
mekanisk bearbetning/
krossning
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Tabell 3 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Nybro kommun

Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 
som tas emot

Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Nybro ÅVC Smedstorp 2:38 Börsrydsvägen 10, 
Nybro
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C
90.80C
90.110C
90.170C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA 
och FA, sortering, 
mekanisk bearbetning, 
kompostering

90.40C: 15 085 ton/år
90.45B: 1610 ton/år
(Tot max: 15 085 ton/år)

Alsterbro ÅVC Fröjdekulla 3:1 Alsterbrovägen, 
Alsterbro

90.60C
90.40C

Hushållens farliga och 
icke farliga avfall

Mellanlager IFA och FA Lagring FA olja: ≤5 ton/tillfälle
Lagring FA blybatterier: ≤30 
ton/tillfälle
Lagring FA Elektriska och 
elektroniska Produkter: ≤50 
ton/tillfälle
Lagring FA impregnerat trä: 
≤30 ton/tillfälle
Lagring FA annat: ≤1 ton/tillfälle
Lagring IFA: ≤30 000 ton/
tillfälle

Stena Recycling
(Franssons 
Tankservice)

Lampan 15 Stena Recycling 
Herkulesgatan 8
382 45 Nybro

90.50B
90.40C
90.80C

Skrot m.m
Farligt avfall

Sortering Mellanlager 
farligt avfall

10000ton 

Kraftvärmeverk 
Transtorp

Värmen 3 Verktygsgatan 12, Nybro
Nybro VärmecentralAB
382 80 Nybro

90.211-i B Verksamhetsavfall,  
hushållsavfall

Avfallsförbränning

Nybrogrus Brånahult 1:8 Nybrogrus Brånahult 
382 94 Nybro

90.40 C Betongrester, asfalt Mellanlager, 
återvinning asfalt

Tabell 4 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Torsås kommun
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfalls- mängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Torsås ÅVC Torsås 2:42 Västra industrgatan 7 
Torsås
KSRR, Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C
90.110

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA, 
mekanisk bearbetning 
m.a.p. krängning av 
däck.

90.50B: 500 ton/år
90.40C: 5000 ton/år
Max 5000 ton/år totalt

Tabell 5 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Oskarshamns kommun.

 
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/ år)

Storskogens
avfallsanläggning

Oskarshamn 3:4 Tillfarten 18, 
Oskarshamn

KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.290-i
90.320-i
90.110
90.161
90.30
90.50
90.70

Hushållsavfall,
verksamhetsavfall,
återvinningsavfall
och farligt vfall från
hushåll.

Deponering
Mottagning,
sortering omlastning.
Mellanlagring och
Mottagning av
hushållens farliga
avfall.

Deponering FA: 6 600 ton/år
Deponering IFA: 57 150 ton/år
Behandling FA: 1 000 ton/år
Behandling IFA: 34 500 ton/år
Lagring FA: 1 200 ton/tillfälle
Lagring IFA: 169 550 ton/tillfälle
Lagring förorenad jord/
saneringsavfall (IFA+FA): 
200 000 ton/tillfälle
Behandling och deponering 
förorenad jord/saneringsavfall 
(IFA+FA): 200 000 ton/år

Figeholm ÅVC Wasa 1 Allégatan, Figeholm 90.60C
90.40C

Hushållens farliga och 
icke farliga avfall

Mellanlager IFA och FA Lagring FA impregnerat trä: 
≤30 ton/tillfälle
Lagring FA Elektriska och 
elektroniska Produkter: ≤50 
ton/tillfälle
Lagring IFA: ≤30 000 ton/
tillfälle

Kristdala ÅVC Malghult 2:173 Industrivägen, Kristdala 90.60C
90.40C

Hushållens farliga och 
icke farliga avfall

Mellanlager IFA och FA Lagring FA olja: ≤5 ton/tillfälle
Lagring FA blybatterier: ≤30 
ton/tillfälle
Lagring FA Elektriska och 
elektroniska Produkter: ≤50 
ton/tillfälle
Lagring FA impregnerat trä: 
≤30 ton/tillfälle
Lagring FA annat: ≤1 ton/tillfälle
Lagring IFA: ≤30 000 ton/
tillfälle

Ragn-Sells 
Specialavfall AB

Vitmossan 1 Avfarten 2, 
572 93 Oskarshamn

90.50B
90.40C
90.90C

Farligt avfall Mellanlagring och
sortering av avfall
och farligt vfall.
Sortering av småbat-
vfall. Förbehandling, 
sortering mm.

20 000 ton
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Fortsättning - Tabell 5 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande  

av avfall, Oskarshamns kommun.
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Skrotfrag AB Raggmossan 1 Tillfarten 6, 
572 93 Oskarshamn

90.100B
90.120C
90.50B
90.90C
90.70B
90.406-i B

Metallskrot, elavfall
och vfa vitvaror.

Mekanisk bearbet-
ning, återvinning.
Mellanlager avfall
och farligt avfall.
Förbehandling, sor-
tering mm

150000 ton metallskrot
20000 ton elskrot
2000 ton blybatterier

Stena Recycling AB Bromsen 4 Gyllings väg 
572 36 Oskarshamn

90.100B
90.50B
90.90C
90.119B

Järnskrot, metallskrot, 
elektronikskrot, 
papper, plast och trä, 
kasserade batterier. 
Uttjänta fordon 
som inte omfattas 
av bilskrotnings- 
förordningen.

Mekanisk bearbetning, 
återvinning. 
Mellanlager farligt 
avfall.
Förbehandling,
sortering mm

50000 ton varav max 5000 
ton FA 

Saft AB Ljungner 9 Jungnergatan, 
Oskarshamn
Saft AB
Box 709
572 28 Oskarshamn

90.440A Farligt avfall Behandling av farligt 
avfall

Mellanlagring och återvinning 
av 2000 ton FA med EWC-kod 
160602 samt återvinning av 
800 ton FA med EWC-kod 
060405.

Oskarshamns 
kärnkraftverk

Simpevarp 1:8 Simpevarp, Figeholm
OKG AB
572 83 Oskarshamn

90.470A
90.50B
90.80C

Kärnbränsle/kärnavfall/
radioaktivt avfall
Farligt avfall
Icke farligt avfall

Bearbeta, lagra, 
slutförvara kärnbränsle/
kärnavfall/radioaktivt 
avfall. Lagra farligt avfall
Sortera icke farligt avfall

Lagring av maximalt 1500m3 
avfall och deponering av 
maximalt 10 000 m3 lågaktivt 
avfall.

CLAB Oskarshamn Simpevarp 1:9 CLAB, Simpevarp
Svensk 
Kärnbränslehantering 
AB (CLAB)
572 29 Oskarshamn

90.460A Radioaktivt avfall Behandla, slutförvara, 
lagra radioaktivt avfall

Lagring av högst 8000 ton 
farligt avfall i form av använt 
kärnbränsle och använda 
härdkomponenter m.m

Inkapslingsanläggning Simpevarp 1:9 Blekholmstorget 30, 
Figeholm 
Svensk 
Kärnbränslehantering 
AB
Box 250
101 24 Stockholm

90.470A Kärnbränsle/kärnavfall/
radioaktivt avfall

Bearbeta, lagra, 
slutförvara 
kärnbränsle/kärnavfall/
radioaktivt avfall

Ej påbörjad, endast planerad 
anläggning
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Nedlagda deponier
I förra avfallsplanen summerades nedlagda deponier utifrån uppgifter i rapport som Vectura tagit fram på uppdrag 
av Regionförbundet i Kalmar län. Rapporten var baserad på utförd inventering och riskklassning enligt MIFO FAS 1 
av nedlagda deponier (Rapport daterad 2012-05-24). 

Kommunerna har reviderat det tidigare un-
derlaget i enlighet med nedan och i vissa 
fall har MIFO FAS 2 genomförts, vilket anges 
i tabellen.

Metoden som använts är Naturvårdsverkets 
MIFO-modell. Modellen är till för att an-
vändas vid inventeringar av förorenade 
platser i Sverige. 

Genom att samma metod används för hela 
Sverige blir resultatet jämförbart med andra 
undersökningar och en vedertagen riskk-
lassning kan genomföras.

I MIFO-metoden används två faser. I fas 1 
görs en orienterande studie och en prelim-
inär riskklassning. Uppgiftsinsamling sker 
genom litteratursökning, platsbesök och 

intervjuer med berörda parter. Efter inven-
teringen görs en klassning inför eventuella 
undersökningar i fas 2.

I Vecturas undersökning har inventering och 
klassning gjorts utifrån föroreningshalter 
och mängder/volymer, avfallets farlighet-
snivå, spridningsförutsättningar samt om-
givningens känslighet och skyddsvärde. 

För deponier där det saknas uppgifter om 
föroreningsnivån utförs klassningen utifrån 
vilket avfall som deponerats (till exempel 
byggavfall, hushållsavfall, industriavfall och/
eller miljöfarligt avfall). 

Typ av avfallsslag ger en vägledning om hur 
föroreningsnivån bör bedömas. 

Hushållsavfall bedöms som minst miljöfar-
ligt och därefter byggavfall. Värst bedöms 
industriavfall (verksamhetsavfall) och miljö-
farligt avfall. Deponiernas driftperioder ger 
även en viss vägledning om föroreningsin-
nehållet.

Utifrån erhållna resultat utförs en riskklass-
ning (riskklass 1–4) vilken ligger till grund för 
prioritering av vilka objekt som ska gå vidare 
till fas 2. 

Riskklass 1 innebär ”mycket stor risk”, risk-
klass 2 ”stor risk”, riskklass 3 ”måttlig risk” 
och riskklass 4 ”liten risk”. Objekt som har 
tilldelats riskklass 1 och 2 är prioriterade för 
vidare undersökningar genom MIFO fas 2.
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Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Rumpetorp Stojby 2:3 Hushållsavfall, industriavfall Nu åker 1955 4

Rumpetorp 2 Stojby 2:3 Hushållsavfall, industriavfall 1972 2

Åsarna Rockneby 12:1, Stojby 1:6 Hushållsavfall, byggavfall 1983 2

Boda Boda 2:1 Hushållsavfall 1964 3

Lundmarken Lund 3:3 Hushållsavfall 1955 3

Örevadet Åby 11:1 Hushållsavfall, avfall från listfabrik 1972 3

Läckeby Läckeby 10:1 Industritipp 1975 2

Örevadet 2 Stävlö 11:5 Byggavfall 1983 2

Örevadet 3 Stävlö 9:2 Byggavfall 1983 2

Bergavik Berg 19:19 Byggavfall Mifo fas 2 omklassad (från 2) till 3. 1965 3

Fredriksskans Forellen 1 Hushållsavfall, industriavfall 1910 2

Trekanten Källstorpsmåla 29:1 Hushållsavfall 1958 3

Harby Harby 2:5 Hushållsavfall, byggavfall 1978 4

Ljungbyholm Ljungby 16:1 Hushållsavfall, industriavfall Delvis provtagen, ej omklassad. 1962 2

Kvigerum Kvigerum 7:1 Hushållsavfall, industriavfall 1972 2

Råbymåla Kölby 9:3 Hushållsavfall, byggavfall 1975 2

Tokabo Tokabo 1:3 Byggavfall 1968 2

Tokabo Tokabo 1:2 Hushållsavfall 1978 4

Ryabacken Mortorp 1:19, 1:20 Byggavfall, bark. 1994 senast 2

Påryd 1 Billsäng 1:1 Hushållsavfall 1959 4

Påryd 2 Billsäng 1:1 Hushållsavfall, industriavfall 1973 3

Påryd 3 Billsäng 1:1 Hushållsavfall, industriavfall 1972 3

Tabell 1 - Nedlagda deponier, Kalmar kommun.
Uppgifter från Kalmar kommun, 2019-11-29

Fortsättning - Tabell 1 - Nedlagda deponier, Kalmar kommun.
Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Vassmolösa Yxneberga 4:17 Byggavfall, bark. Huvudstudie,  
åtgärd pågår.

1978 1

Örkullen Slät 1:8 Hushållsavfall 1994 senast 3

Ekbacken Värnanäs 2:1 Hushållsavfall, industriavfall 1973 3

Glasholm Glasholm 2:2, 2:3 Byggavfall, schaktmassor 1970-talet 3

Björkelund Värnanäs 2:1 Bark 1970-talet 4

Barkestorp gamla Barkestorp 2:2 Byggavfall 1994 senast 2

Tvärskog Mortorp 1:19, 1:20 Schaktmassor 1994 senast 3

Påryd Billsäng 1:1 Schaktmassor 1994 senast 3

Surrebäcken Gösbäck 3:164 Schaktmassor 1994 senast 3

Åsarna 2 Rockneby 12:1, Stojby 1:6 Schaktmassor 1994 senast 3

Snurrom Västerslät 17:1 Schaktmassor Fjölebrotippen 1970-talet 3

Värsnäs Västerslät 18:1 Schaktmassor 1970-talet 4

Tegelvikens  
avfallsanläggning

Stensö 2;3 m.fl. Hushållsavfall, byggavfall Huvudstudie,  
pågående åtgärd.

1976 2

Barkestorps  
avfallsanläggning

Barkestorp 2:1 Byggavfall 2 efter provtagning. 1960-talet 1
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Tabell 2 - Nedlagda deponier, Mörbylånga kommun
Uppgifter från Mörbylånga kommun, 2019-11-28

Alla deponier i Mörbylånga kommun finns med i Struktors Inventering och riskklassning av äldre soptippar, 2017-10-02. 

Mörbylånga kommun håller med om den riskklassning av deponierna som Struktor har kommit 
fram till, men ska även meddela detta till Länsstyrelsen i ett formellt beslut.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Glömminge Böle 1:8 Hushållsavfall Omklassad (från 2) till 3. 1974 3

Tveta Tveta 1:214 Bränntipp, hushållsav-
fall, industriavfall

Omklassad (från 3) till 2. 1984 2

Tveta bränntipp Arontorp 2:2 Omklassad (från 2) till 3 1976 3

Lilla Hult Latrinst. Hult 2:2 (fast.bet. osäker) Osäker på var den ligger, men 
är sannolikt denna fastighet. 
Drygt 1,5 km norr om Algutsrum.
Omklassad (från 3) till 4-

1979 4

Övre Ålebäck 
(”Sigge Eks håla”)

 Skarpa Alby 1:2 Hushållsavfall, verksamhetsavfall Omklassad (från 2) till 3. 1994 senast 3

Sandkullen Torp 14:1 Hushållsavfall, verksamhets-
avfall. Förbränning har skett.

Omklassad (från 2) till 3. 1994 senast 3

Norra Möckleby Lötenstäckten 1:2 Hushållsavfall. Förbränning. 1994 senast 3

Kleva Mörbylånga 14:4 Hushållsavfall, verksamhetsavfall 1977 2

Gårdstorp Gårdstorp 4:4, 
Perstorpstäkten 1:5

Hushållsavfall, verksamhetsavfall Utbredd fastighet. Nästan 
längst norrut i mitten av fast-
igheten, längs med vägen.

1977 3

Triberga Triberga 2:13 Hushållsavfall, byggavfall Utbredd fastighet. Längst sö-
derut av skiftena som ligger 
precis öster om stora vägen.

1979 3

Holmetorp Holmetorp 25:2 Hushållsavfall, schaktmassor 1984 2

Grönhögen Västra Ventlinge 42:1, 
Ventlinge 7:62

Hushållsavfall, industriavfall Oklar lokalisering. 
Omklassad (från 2) till 3.

1994 senast 3

Grönhögen Norra Ventlinge 42:1 Hushållsavfall 1994 senast 3

Grönhögen Östra Ventlinge 2:11, 
(Ventlinge 7:62)

Schaktmassor, rivningsmassor Främst har tippen legat på 
Ventlinge 2:11, men går in 
lite på kommunal mark. 
Omklassad (från 3) till 2.

1994 senast 2

Fortsättning - Tabell 2 - Nedlagda deponier, Mörbylånga kommun
Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Näsby Näsby 1:8 Hushållsavfall, byggavfall Västra delen av fastighetsskiftet 
som ligger närmast vattnet.

1994 senast 3

Isgärde Grusgrop Isgärde 1:11 Schaktmassor Omklassad (från 2) till 3. 1994 senast 3

Saxnäs Saxnäs 1:349 Byggavfall Omklassad (från 3) till 4. 1994 senast 4

Sandängen Runsbäck 19:1 Byggavfall, schaktmassor. Längst ner i söder av fastigheten. 1994 senast 3

Össby Össby 9:4, Lindby 6:1 Hushållsavfall Svårt att avgöra vilken fastighet, 
ligger på båda sannolikt. Sök 
på centrala delarna av Lindby 
6:1 så hittar man platsen.

1994 senast 3

Bredinge Bredinge 9:3 Byggmassor Del av fastigheten som ligger 
längst österut av de skiften 
som ligger väster om vägen.

1986 3

Resmo Resmo S:1 Hushållsavfall, verksamhetsavfall 1994 senast 2

Mörbylånga Norra viken Mörbylånga 11:27 Hushållsavfall, byggavfall Nordvästra delen av fastigheten. 1960 3

Skogsby Torslunda 2:24 Schaktmassor 3

Färjestaden/Köpstaden Björnhovda 27:12 Blandat avfall 2
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Tabell 3 - Nedlagda deponier, Nybro kommun
Uppgifter från Nybro kommun 2019-11-25 

Baserade på dels Vecturas rapport ”Inventering och riskklassning av nedlagda deponier i Nybro kommun” 
som avser MIFO fas 1 och dels på Nybro kommuns MIFO fas 2 (markerade med *).

Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Kråksmåla 2 Kråksmåla 1:43 Nu åker 1957 3

Sandslätt 1 Sandslätt 1:41 Alsterbro möbler 1994 senast 2

Bäckebo 1 Bäckebo 2:73 1994 senast

Målerås 1 Målerås 7:1 1979

Gullaskruv 2 Gullaskruvs Bruksomr. 1:24 1979

Gadderås 1 Sigisslaryd 2:13 1967

Orrefors 1 Tikaskruv 2:1 1978

Flygsfors 1 Flögstorp 1:47 1978

Flygsfors 2 Flögstorp 2:1 1975 3

Kristvalla 2 Stjärnamo 1:18 1994 senast

Kråksmåla 1 Kråksmåla 1:5 1968 3

Skoghult 1 Hinshult 6:2 1970 4

Alsterbro 1 Hinshult 2:15 1975 3

Alsterbro 2 Bjällingsmåla 1:39 1969 3

Sandslätt 2 Hinsaryd 1:28 Alsterbro möbler 1978 2

Abbetorp 1 Abbetorp 1:7 1975 4

Bäckebo 2 Bäckebo 2:78 Omklassad (från 2) till 4. 1983 senast 4*

Bäckebo 3 Bäckebo 2:78 Omklassad (från 2) till 3. 1970 3*

Gullaskruv 1 Gullaskruv, Villköl 5:1 1970 4

Orrefors 2 Tikaskruv 9:1 1983

Orrefors 3 Tikaskruv 1:1 1970

Orrefors 4 Tikaskruv 1:116

Fortsättning - Tabell 3 - Nedlagda deponier, Nybro kommun
Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Flygfors 3 Bråtemåla 1:8 1970 3

Nybro 1 Ljusaberg 1:7 Ljusaberg 1980 2

Kristvalla 1 Siggemåla 1:3 1970 2

Kristvalla 3 Ingelsryd 1:14 1975 2

Nybro 2 Desemåla 1:7 1980 2

Nybro 3 Idehult 2:3 1980 3

Nybro 4 Kv Granen 1965 2

Nybro 5 Madesjö 3:289 Madesjötippen. Omklassad av 
Länsstyrelsen (från 3) till 1.

1

Nybro 6 Madesjö 3:250 1978 3

Nybro 7 Kv Släggan 1970 2

Nybro 8 Pukeberg 1:8 1994 senast

Nybro 9 Svartbäcksmåla 1:1 Svartbäcksmåla. Omklassad 
(från 1) till 2.

1994 senast 2*

Orrefors deponi Fröneskruv 5:21 1970 2

Madesjö 3 Otteskruv 1:27 1994 senast

Örsjö 1 Buttetorp 1:2 Omklassad (från 3) till 2. 1981 2*

Örsjö 2 Örsjö 1:225 1983 senast 2*

Östingstorp Östingstorp 1:29 3

Alsjö 1 Alsjö 1:4 Omklassad (från 2) till 3. 1970 3*

Hinshult 2:2 3
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Tabell 4 - Nedlagda deponier, Torsås kommun
Uppgifter från Torsås kommun 2019-11-06

Baserade på EBH-portalen om nedlagda deponier i Torsås kommun.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Torsås Ramsåg Torsås 2:48;  
Torsås 2:49;  
Torsås 2:50;  
Torsås 2:51;  
Torsås 5:92

Barktipp Mifo 2. 1994 senast 2

Bergkvaratippen Bergkvara 2:33 Avfallsdeponi Utredning, ej MIFO. 1965 3

Övraby tipp Övraby 1:94 Avfallsdeponi Mifo 1. 1965 3

Övraby Övraby 2:29, Övraby 1:2 Barktipp Mifo 1. 3

Bidalite tipp Ugglemad 1:81 Avfallsdeponi Mifo 1. 1972 3

Gullabo tipp Binnaretorp 1:9 Avfallsdeponi Mifo 1. 1972 3

Dalskär Ragnabo 3:28 Barktipp Mifo 1. 1970 2

Torsås Torsås 4:119 Glasbrukstipp Mifo 1. 1928 2

Torsås Torsås 2:42 Industrideponi Mifo 1. 2

Torsåstippen Torsås 4:2 Avfallsdeponi Mifo 1. 1975 2

Skubbebo avfallstipp Skubbebo 1:2 Avfallsdeponi Ej inventerad.

Bergkvara hamn 
och stuveri

Bergkvara 2:1;  
Bergkvara 2:33;  
Bergkvara 2:34;  
Bergkvara 2:48; 
Bergkvara 2:49

Avfallsdeponi Ej inventerad.

Övraby Övraby 2:15 Avfallsdeponi Ej inventerad.

Hallagärde 
avfallsanläggning

Hallagärde 1:20 Avfallsdeponi Ej inventerad.

Tabell 5 - Nedlagda deponier, Oskarshamn kommun
Enligt uppgifter från Oskarshamn kommun 2019-11-25

Oskarshamns kommun har genomfört MIFO fas 2 undersökningar på tre kommunala avfallsdeponier mellan åren 2016-
2019. En MIFO fas 2 undersökning innebär att provtagning av mark, vatten och andra eventuella lämpliga medier görs, 
för att bekräfta eller dementera om det antagandet om föroreningssituationen som gjorts i MIFO fas 1 stämmer. 

En ny riskklassning utförs i samband med MIFO fas 2 undersökningen. Tekniska kontoret har tagit fram en plan för vidare un-
dersökningar på de nedlagda avfallsdeponier som ligger under kommunalt ansvar och som ligger i riskklass 2 enligt MIFO 
fas 1. Nästa steg blir att genomföra eventuella åtgärder på undersökta deponier, för att minska riskerna med dessa.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Gatkärret sedimenttipp Emmekalv 4:1 1989 1

Fredriksberg Oskarshamn 3:2 Hushållsavfall, industriavfall,  
miljöfarligt avfall

Mifo fas 2,  
kontrollprogram finns.

1978 2

Emmekalv sedimenttipp Em 1:2 Industriavfall Mifo fas 1. 1978 2

Emsfors pappersbruk Emmekalv 2:52 Industriavfall Inventerad, branschklass 3. 1950 senast 3

Emsfors pappersbruk Emmekalv 2:37 Industriavfall Mifo fas 1. 1970 senast 3

Kristdala nr 10 Malghult 7:1, 7:2, 7:3, 17:1 Hushållsavfall, industri-
avfall, trädgårdsavfall

Mifo fas 1. Malghult 7:2  
markundersökning gjord 2019.

1960-1980 2

Kristdala nr 12 Kristdala Klockargård 1:81 Industriavfall Mifo fas 2 1970 senast 2

Kristdala nr 9 Malghult 2:42 Industriavfall Mifo fas 2 1981 2

Misterhult Misterhult 3:1 Hushållsavfall, bygg- 
och rivningsavfall

Mifo fas 1 1970 2

Åsa Fårbo 1:1 / 2:1 Hushållsavfall, bygg- 
och rivningsavfall

Mifo fas 1 1975 2

Virvhult Virvhult 2:4 Hushållsavfall Mifo fas 1 1967 2

Bockara Stenbäcksvägen Bockara 3:88? Industriavfall (även FA) Mifo fas 1. Fastighetsbeteckning 
oklar.

Okänt 3

Skorpetorp Tjuståsa 1:10? Industriavfall Mifo fas 1. 
Fastighetsbeteckning oklar.

1975 3

Emsfors barktipp Emmekalv 2:52, 2:53 Barktipp Branschklass 3. 1970 senast 2

Bockara Ingelsbovägen Bockara 36:38 Hushållsavfall, trädgårdsavfall Mifo fas 1 1970 senast 3
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Fortsättning - Tabell 5 - Nedlagda deponier, Oskarshamn kommun
Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Svalliden Döderhult 2:3 
Dragkroken 4, 5

Hushållsavfall, industriavfall Åtgärdad till mindre känslig 
markanvändning.

1968 Åtgärdad till mindre 
känslig markanvändning.

Stena Metall AB Sörvik 2:34, 2:36 Industriavfall Mifo fas 1 Okänt 3

Virkvarn Virkvarn 1:3 
Fittjehammar 11:2

Industriavfall Mifo fas 1. 1980 senast 2

Lindnäs Imbramåla 1:10 Industriavfall Mifo fas 1 1980 3

Flivik Flivik 1:2 Hushållsavfall Mifo fas 1 1968 2

Saxtorp Bråhultesjön Bråhul S:3 Hushållsavfall Mifo fas 1 1970 senast 2

Kofällan 1 Älvehult 2:1 Hushållsavfall Mifo fas 1 1983 3

Kofällan 2 Älvehult 2:1 Hushållsavfall Mifo fas 1 1983 3

Forshult Lagmanskvarn 1:14 Hushållsavfall Mifo fas 1 1962 3

Kristdala nr 11 Stensö 1:1 Hushållsavfall Mifo fas 1 1970 senast 3

Vånevik Vånevik 7:1 Hushållsavfall Mifo fas 1 1970 senast 3
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Sammanfattning
Vid revidering av nuvarande avfallsplan fastslogs att det just nu sker 
stora förändringar inom den kommunala avfallshanteringen. 

Bland annat ”harmoniseras” miljöbalkens 
kapitel 15 mot EU-lagstiftningen, förord-
ningarna för förpackningar och returpap-
per har ändrats och en bostadsnära 
insamling införs 2021. 

Slutsatsen blev att KSRR:s förbundsdirek-
tion beslutade framtagande ny avfallsplan.

Fokuseringen på miljöfrågor har ökat. 
Medvetenheten att värna våra ändliga re-
surser har växt. Kraven på minskad avfalls-
uppkomst och bättre återvinning medför 
att våra målområden måste revideras. 

KSRR har idag ett väl fungerande insam-
lingssystem för kommunalt hushållsavfall, 
det är grunden i våra ambitioner. 

Vi ser vårt arbete som en viktig del i om-
ställning mot en ökad hållbarhet.

Mål och åtgärder i avfallsplanen är upp-
daterade. Fokus har satts till att tydligt 
uttrycka våra målambitioner, koppla dessa 
mot strategier och aktiviteter. 

Vissa mål kvarstår från den förra avfalls-
planen, inte minst minimering av farligt 
avfall. Genom samverkan med KSRR:s 
medlemskommuner finns förutsättningar 
att långsiktigt arbeta med minimering av 
kommunalt hushållsavfall, där bl. a våra 
lokala föreskrifter och taxor är ett stöd.

Utifrån aktuell lagstiftning, nationella mål, 
diskussioner i planeringsprocessen och 
kundundersökningar har mål för avfalls-
hanteringen formulerats. 

En viktig del i framtagande av målen har 
varit dialogen med olika intressenter och 
aktörer.

Följande målområden har fastställts:

1. Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

2. Ökad återvinning

3. Minska avfallets farlighet

4. Användarfokus

5. Förebygga och begränsa 
nedskräpning

6. Fysisk planering

Avfallsplanen löper under lång tid och 
måste vara flexibel med hänsyn till bland 
annat nya innovationer och tekniska 
lösningar. Inom varje målområden finns 
tydliga och mätbara mål. 

För att uppnå dessa har det tagits fram 
strategier och årliga aktiviteter, för att 
med bästa förutsättningarna kunna nå de 
uppsatta målen. Detta medför en fortlö-
pande uppföljning. En digital administre-
ring av avfallsplanen möjliggör auktalitet 
inom respektive målområde.  

Sammantaget bedöms genomförande 
av avfallsplanen inverka på uppkomsten 
av avfall, inklusive minskat matsvinn mot 
en ökad avfallsminimering och en högre 
materialåtervinning. 

Under planperioden kommer bostadsnära 
insamling av förpackningar och returpap-
per genomföras. Avfallsplanen fokuserar 
även på insatser för utsortering av miljö-
farligt avfall samt minierad deponering.

En god samverkan med och mellan 
KSRR:s medlemskommuner ger förutsätt-
ningar för god måluppfyllelse.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har tagit fram en ny 
avfallsplan för 2021 till 2028. Avfallsplanen ersätter tidigare avfallsplan, 
med ny formulering av målområden samt mål.

1.2 Behov av miljöbedömning
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och 
miljöbedömningsförordningen (SFS 
2017:966) ska fastställas om det finns 
behov av att upprätta en miljöbedömning 
av avfallsplanens genomförande. 

Syftet med bedömningen är att integrera 
miljöaspekter i framtagandet och anta-
gandet av avfallsplanen.KSRR har tillstånd 
för bl.a. deponering av icke farligt samt 

farligt avfall, behandling av farligt avfall, 
biologisk behandling av avfall m.m. 

Detta innebär att KSRR:s avfallsplan anger 
förutsättningar för att bedriva ovan an-
givna avfallsverksamheter, vilket medför 
att avfallsplanen per automatik bedöms 
ha en betydande miljöpåverkan och 
en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas.

1.3 Syfte med miljökonsekvensbeskrivning
Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
som upprättas inom ramen för miljö-
bedömningen ska bland annat garantera 
att de som beslutar om planen har kän-
nedom om den betydande miljöpåverkan 

som genomförandet av planen kan antas 
medföra.

2. Avfallsplan för KSRR 2021-2028
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med avfallsplanen för KSRR är främst att:

• Visa var vi befinner oss idag och 
tydligöra vad medlemskommu-
nerna vill uppnå inom avfallsom-
rådet

• Informera fastighetsägare, 
kommuninvånare, verksamhets-
utövare och andra kommunala 
förvaltningar med flera om 
planerade förändringar och vad 
som förväntas av dem

• Vara ett instrument för att uppnå 
de nationella, regionala och 
globala miljömålen

• Ge ansvariga politiker en 
helhetsbild av avfallshanteringen 
och möjliggöra för dem att 
använda avfallsplanen som deras 
instrument

Vidare ska avfallsplanen leda till att vi alla 
strävar i samma riktning mot ett hållbart 
samhälle med medborgaren och miljön i 
fokus.

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om 
innehållet i en kommunal avfallsplan. I avfallsplanen redovisas:

• Mål och åtgärder för 
avfallshanteringen

• Nulägesbeskrivning med bland 
annat avfallsmängder, nuvarande 
hantering och behandling av 
avfallet

• Anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall

• Nedlagda deponier

• Avfallshanteringens 
miljöpåverkan (föreliggande 
miljökonsekvensbeskrivning)

• Styrmedel för att uppnå 
avfallsplanens mål



7

B
ila

g
a

 6

Bilaga 6 - Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för KSRR 2021-2028

SAMRÅDSVERSION MAJ 2020

6

B
il

a
g

a
 6

Bilaga 6 - Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för KSRR 2021-2028

SAMRÅDSVERSION MAJ 2020

3. Bedömningsgrunder
3.1 Avgränsningar

Miljöaspekter
Enligt 6 kapitlet 3 § Miljöbalken är det 
planens genomförande som ska miljö-
bedömas.

Genomförandet av avfallsplanen är pla-
nens åtgärder för att nå avfallsplanens 
fastställda mål. Åtgärderna miljöbedöms 
utgående från de miljöaspekter som 
nämns enligt nedan.

Redovisningen i MKB:n fokuseras på 
de mest väsentliga miljöaspekterna. 
Väsentliga miljöaspekter är viktiga frågor 
för hur stor miljöpåverkan avfallshanter-
ingen ger upphov till. 

Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de av-
fallsfrågor där KSRR har rådighet över 
hanteringen och behandlingen av avfallet.

Väsentliga miljöaspekter för 
avfallshanteringen bedöms vara:

• Människors hälsa

• Luft och klimatfaktorer

• Materiella resurser

• Bebyggelse

I beskrivningen av påverkan på män-
niskors hälsa omfattas i förekommande 
fall påverkan på rekreation och friluftsliv, 
buller samt risker och störningar. Här om-
fattas dock inte arbetsmiljöaspekter.

Luft och klimatfaktorer omfattar de 
växthusgaser som bidrar till global up-
pvärmning och övriga luftföroreningar 
som är farliga för människa och miljö.

I beskrivningen av påverkan på materiella 
resurser omfattas återanvändning och 
materialåtervinning, hantering och om-
händertagande av farligt avfall, hållbar 
konsumtion samt naturresurser i form av 
naturtillgångar.

Påverkan på bebyggelse bedöms vara 
betydande i de fall bostadsnära ins-
amling av förpckningar och tidningar i 
flerbostadshus inte finns befintligt och 
måste byggas ut. 

För en- och tvåfamiljshus kan påverkan 
vara betydande beroende på vilket in-
samlingssystem som kommer att införas. 
För mer information om bostadsnära 
insamling hänvisas till plandokumentet 
“Avfallsplan för KSRR 2021-2028”.

De åtgärder som anges i avfallsplanen 
bedöms inte påverka miljöaspekterna 
mark och vatten nämnvärt. Aspekterna 
berörs i diskussion kring bedömning av 
åtgärdernas påverkan på de mest väsent-
liga miljöaspekterna.

Samma åtgärder som kan påverka män-
niskors hälsa kan även påverka djur och 
natur, exempelvis till följd av eventuella 
utsläpp av miljöfarliga ämnen. Detta 
berörs dock endast tillsammans med 
beskrivning av människors hälsa och inte 
under egen rubrik.

Påverkan beskrivs övergripande utifrån 
vad som har bedömts rimligt med hänsyn 
till planens innehåll och detaljeringsgrad 
och den kunskap som finns tillgänglig.

I likhet med vad som är normalt för 
miljökonsekvensbeskrivningar för planer 
och program av detta slag, görs ingen 
djupgående beräkning av konsekvenser, 
som exempelvis i en livscykelanalys (LCA).

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
innehåll i kommunal avfallsplan ska det 
finnas en beskrivning av hur målen i av-
fallsplanen kan bidra till att de nationella 
miljökvalitetsmålen, etappmålen samt 
andra relevanta mål, strategier och planer.

Miljöpåverkan från de anläggningar som 
finns inom regionen beskrivs inte i de-
talj utan detta hanteras inom ramen för 

Målstrukturen innefattar sex 
målområden:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk 

• Ökad återvinning   

• Minskad farlighet

• Användarfokus

• Förebygga och begränsa 
nedskräpning

• Fysisk planering

Exempel på åtgärder för att nå målen 
återfinns i sin helhet i avfallsplanen i 
kapitel 2, Mål och åtgärder. 

Åtgärderna syftar till att minska 
avfallets mängd och farlighet, 
öka återanvändningen, minska 
miljöbelastningen, öka återvinningen och 
samtidigt ha människan i fokus.

Sammantaget handlar många exempel 
på aktiviteter om information, utredningar 
och projekt för att på olika sätt förbättra 
dagens avfallshantering. För utförligare 
information om avfallsplanens innehåll 
hänvisas till plandokumentet ”Avfallsplan 
för KSRR 2021-2028”.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer 
och program
Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier i 
medlemskommunerna och på regional nivå genom att både påverkas 
av och påverka dessa planer och program. 

Relevanta planer, program och strategier 
som kan påverka avfallsplanen och som 
avfallsplanen kan utgöra underlag till är 
exempelvis:

• Översiktsplaner

• Fördjupade översiktsplaner

• Detaljplaner

• Tillsynsplaner

• Regional transportplan

• Energi-/klimatplaner
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3.2 Alternativ till avfallsplan
Enligt miljöbalken ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen inte genomförs, anges I MKB:n.

Nollalternativet
Nollalternativet avser en situation som 
kan uppstå om föreslagen avfallsplan 
inte genomförs. Om inte förslaget till ny 
avfallsplan genomförs skulle föregående 
avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla.

De flesta åtgärder som beskrivs i den 
föregående avfallsplanen har genomförst 
eller behöver revideras. 

Det kan kostateras att med nollalteran-
tivet skulle ett viktigt verktyg saknas för att 
tydligt arbeta för minskade avfallsmän-
gder och ökad återvinning av avfall. 

Många positiva effekter skulle riskera att 
utebli. Enligt avfallsförordningen ska av-
fallsplanen ses över minst vart fjärde år 
och vid behov revideras. 

Nollalternativet skulle således inte up-
pfylla avfallsförordningen då behov av 
revidering föreliger och därme dkan nol-
lalterantive tint eses som ett relevant al-
ternativ.

Andra alternativ
En alternativ avfallsplan med helt annan 
inriktning än den som kommer att före-
slås, bedöms inte vara relevant. Med de 
resurser och den organisation som finns 
tillgänglig under planperioden bedöms 
de föreslagna åtgärderna och nivåerna på 
mål vara rimliga. 

Därför är det inte aktuellt att beakta alter-
nativ för enskilda åtgärder eller mål, ex-
empelvis med avseende på målnivå eller 
vilka åtgärder som föreslås genomföras 
för att uppnå ett visst mål.

3.3 Underlag
Bedömningen av planens påverkan 
bygger på bakgrundsfakta avseende de 
värden och förutsättningar som finns 
idag. 

Uppgifter om detta har hämtats från 
avfallsplan för KSRR, avseende perioden 
2021-2028 med tillhörande underlagsma-
terial.

3.4 FN:s globala mål 
Som en utgångspunkt för avfallsplanens målsättningar är FN:s globala 
mål inom ramen för Agenda 2030. 

KSRR har fokuserat på områden inom 
ramen för att säkerställa skydd för plane-
ten och dess naturresurser. nom ramen 
för vårt uppdrag har vi valt att fokusera 

på följande områden som stöd för med-
lemskommunernas arbete med Agenda 
2030:

tillståndsprövning/anmälningsärende och 
tillsyn för dessa anläggningar. Det gäller 
även eventuell förbränning av brännbart 
restavfall i lokal anläggning. 

I detta dokument berörs detta endast 
övergripande i avsnittet om luft och kli-
mateffekter med avseende på att avfallet 
ersätter fossilt bränsle.

En avfallsplan är ett strategiskt dokument 
i jämförelse med exempelvis en detalj-
plan som är en fysisk plan och utfallet av 
planerade åtgärder i en avfallsplan kan 
därför vara svårt att bedöma i jämförelse 
med fysiska åtgärder i en detaljplan.

För att helt uppfylla samtliga långsiktiga 
inriktningsmål som slås fast genom av-
fallsplanen krävs genomgripande förän-
dringar av samhällets produktions- och 
konsumtionsmönster, vilket inte kan ske 
under de år som avfallsplanen gäller. 

Avfallsplanen är dock ett viktigt steg på 
vägen för att på lång sikt kunna uppfylla 
samhällets mål.

Geografisk och tidsmässig 
avgränsning
Miljöbedömning och MKB fokuserar på 
påverkan i Kalmarsundsregionen (KSRR:s 
medlemskommuner). 

Påverkan från avfallshanteringen är dock 
inte enbart lokal. Transporter till anläggn-
ingar utanför KSRR förekommer i stor ut-
sträckning. Transporternas miljöpåverkan 
bedöms därför generellt.

Tidsmässigt avgränsas bedömningen till 
det tidsperspektiv för målen har formul-
erats, det vill säga till 2028.

Problem vid sammanställning
Avfallsplanen för KSRR är en strat-
egisk plan som ligger till grund för mer 
konkreta verksamhetsplaner. Åtgärderna 
i avfallsplanen är således inte så de-
taljerade att fysiska platser för exempelvis 
nya insamlingsplatser utpekas.

Många exempel på aktiviteter handlar om 
information, utredningar och projekt för 
att på olika sätt förbättra dagens system 
för avfallshantering. 

Utfallet, eller resultatet, av dessa aktiv-
iteter är svårt att förutsäga. I denna MKB 
beskrivs den miljöpåverkan som aktiv-
iteten skulle kunna ge upphov till utifrån 
dess syfte.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella 
miljökvalitetsmål. Genomförandet av avfall-
splanen påverkar dock främst följande mål:

• Begränsad klimatpåverkan

• God bebyggd miljö

• Giftfri miljö

• Frisk luft

Sammantaget bedöms 
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv rikt-
ning av avfallsplanens åtgärder.

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimat-
påverkan” samt ”Frisk luft” beaktas särskilt 
genom åtgärder som syftar till att öka 
produkters livslängd, öka återanvändning, 
minska avfallets mängd, minska matsvinn, 
öka återvinningen och därigenom minska 
användningen av fossila bränslen. 

Åtgärder som påverkar dessa mål är ex-
empelvis aktiviteter för att minska mats-
vinn samt informationsinsatser som avses 
bidra till förändrade konsumtionsmönster 
hos invånarna. 

Åtgärder som syftar till att minska miljö-
belastningen vid transporter genom att 
optimera transporterna av avfall samt 
att välja miljöanpassade fordon påverkar 
även dessa miljökvalitetsmål.

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och ”God 
bebyggd miljö” beaktas särskilt genom åt-
gärder som syftar till att minska mängden 
farligt avfall samt att ta tillvara avfallet som 
en resurs i avfallsplanen. Åtgärder som 
påverkar dessa mål är exempelvis att för-
bättra hanteringen av farligt avfall.

Plockanalyser av hushållsavfallet med 
inriktning på att mäta förekomst av bland 
annat farligt avfall i hushållsavfallet och 
annan felsortering ger möjligheter till 
förbättringsåtgärder i framtiden. 

Även mål och aktiviteter avseende fysisk 
planering, användarfokus och att före-
bygga och begränsa nedskräpning gynnar 
miljökvalitetsmålen “Giftfri miljö” samt 
“God bebyggd miljö”.

3.5 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i 
miljöbalken som används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. 

Det finns miljökvalitetsnormer för:
• Fisk- och musselvatten (normer 

för gräns och riktvärden)

• Vatten (normer för statusklassifi-
cering)

• Omgivningsbuller (målsättnings-
normer gällande kartläggning 
och rapportering av bullerkällor)

• Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål 
beaktas i planen genom att planen som 
helhet syftar till att främja hållbar ut-
veckling och åtgärderna i synnerhet ska 
genomföras med syfte att främja en god 
miljö och människors hälsa.

Förordning (SFS 2001:554) om miljö-
kvalitetsnormer för fisk- och mussel-
vatten trädde i kraft 1 september 2001. 
Genomförandet av avfallsplanen bedöms 
inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
fisk- och musselvatten överskrids.

Förordning (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön trädde i kraft 
1 augusti 2004. Miljökvalitetsnormerna 
baseras på den status en vattenförekomst 
har fått i statusklassificeringen.

Det är havs- och vattenmyndigheten 
som beslutar om miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomsterna inom vattendistriktet 
I enlighet med HVMFS 2019:25. 

Med ytvattenstatus menas det tillstånd en 
ytvattenförekomst har och som bestäms 
av vattenförekomstens ekologiska status 
eller kemiska status, beroende på vilken 
av dessa som är sämst. 

Genomförandet av avfallsplanen bedöms 
inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
vatten överskrids.

Förordning (SFS 2004:675) om om-
givningsbuller trädde i kraft 1 september 
2004. Som omgivningsbuller klassas 
buller från vägar, järnvägar, flygplatser 
och industriell verksamhet. 

Genomförandet av avfallsplanen bedöms 
inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller överskrids.

Förordningen om föroreningar i utom-
husluft (SFS 2010:477) trädde i kraft den 8 
juni 2010. Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att up-
pfylla krav som ställs genom vårt medle-
mskap i EU. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
gäller i hela landet. Genomförandet av 
avfallsplanen bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.
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I många fall finns andra alternativa, 
allmänna eller enskilda, intressen för den 
marken. När det är naturmark som tas 
i anspråk kan den ha ett värde för djur 
och växter, men även för människors 
rekreation. 

Vistelse i parker och naturområden har 
stor betydelse för människors välbe-
finnande. Det medverkar till att motverka 
stress, öka kreativitet och inlärningsför-
måga ochger bättre kondition och im-
munförsvar. 

Även den passiva naturupplevelsen, att 
från sin bostad se ut över grönskande 
träd och glittrande vatten och lyssna till 

fågelsång, är viktigt för folkhälsa och re-
habilitering.

Avfallshanteringen ger upphov till utsläpp 
till luft, vilket kan ge effekt på människors 
hälsa. Hur åtgärder i avfallsplanen påverkar 
utsläpp till luft behandlas i kapitel 4.2.

Avfallshanteringen ger även upphov till 
utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge 
effekt på människors hälsa om det sker 
exponering för farliga ämnen. 

Utsläpp till mark och vatten kan ske 
dels i form av lakvatten från aktiva och 
nedlagda deponier och dels till följd av 
olyckor och spill vid hantering av farligt 
avfall.

4.1.2 Negativ miljöpåverkan

Allt insamlat kärlavfall transporteras till Moskogens avfallsanläggning, 
där det sorteras optiskt för att separera matavfall och restavfall. 

Matavfallet behandlas till ett biogassub-
strat och transporteras till anläggningar 
för produktion av biogas (fordonsgas). 

Restavfallet behandlas till ett avfalls-
bränsle och nyttjas som bränsle vid ce-
menttillverkning. En del av restavfallet 
transporteras till konventionell avfallsför-
bränning.

Tidningspapper och förpackningar från 
hushåll samlas idag i huvudsak in genom 
återvinningsstationer. Fastighetsnära ins-
amling vid lägenheter och verksamheter 
förekommer i regionen. 

Villaföreningar, bostadsbolag och bostad-
srättsföreningar erbjuds abonnemang för 
hämtning av återvinningsmaterial mot en 
avgift via bland annat KSRR. Grovavfall 
lämnas i huvudsak till de stationära och 
mobila återvinningscentralerna.

Negativ påverkan kan uppstå till följd av 
ökad fastighetsnära insamling. 

Detta ger upphov till ökad risk för bull-
erstörning vid transporter och tömning 
nära bostäder. Fler insamlingsplatser 
kan även medföra negativ påverkan ur 

rekreationssynpunkt om grönområden 
försvinner när insamlingsplatser etableras. 

Påverkans omfattning gällande buller och 
rekreation är direkt anknuten till placering 
av den fastighetsnära insamlingen. 

Negativ påverkan med avseende på buller 
bedöms som liten eftersom transporter 
vid tömning normalt sett endast sker vid 
något tillfälle per vecka samt under en 
kort tid. 

Negativ påverkan på möjligheter till 
rekreation bedöms också som liten eft-
ersom de insamlingsplatser som kan bli 
aktuella bedöms vara små, lokala platser. 

Platserna utformas med behållare som 
endast betjänar enskilda fastigheter eller 
det närliggande bostadsområdet och 
därför inte bör behöva störa exempelvis 
lokala strövstråk.

Den negativa påverkan på människors 
hälsa till följd av genomförandet av avfall-
splanen bedöms som liten.

4. Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförande av avfallsplanen påverkar miljön utifrån 
de föreslagna väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen. 

Varje enskilt mätbart mål och varje en-
skild åtgärd kommenteras inte utan en 
bedömning görs utifrån hur de mätbara 

målen och åtgärder inom respektive 
målområde sammantaget påverkar 
miljön.

4.1 Människors hälsa
Miljöbedömning i denna MKB av människors hälsa omfattar rekreation 
och friluftsliv, buller, luft samt risker och störningar.

De målområden i avfallsplanen 
som kan ha betydande 
miljöpåverkan på människors 
hälsa är:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus

• Förebygga och begränsa ned-
skräpning

• Fysisk planering

4.1.1 Nuläge och förutsättningar

Avfallsinsamling ger upphov till buller, både från fordon och från 
hantering av behållare för avfall, exempelvis vid tömning av behållare 
som innehåller sorterade glasförpackningar. 

Bullerstörningar är en ökande hälsofara. 
Enligt Trafikverket är trafikbuller den 
miljöstörning som berör flest människor i 
Sverige. 

Över två miljoner människor i Sverige 
är utsatta för buller som överskrider de 
riktvärden som riksdagen satt upp. När 
trafiken ökar, och allt fler bosätter sig i 
städer, ökar problemen. 

Trenden att förtäta bostadsbebyggelsen 
i centrala lägen reser också nya frågor – 
till exempel om vad som egentligen kan 
betraktas som en god stadsmiljö och vem 
som har ansvaret

för den. Buller och störd sömn gör män-
niskor stressade, irriterade och trötta. Det 
kan leda till högt blodtryck samt hjärt- 
och kärlsjukdomar. 

Riksdagen har lagt fast det nationella 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, i 
vilket det ingår att störningarna från trafik-
buller ska minska.

Avfallsinsamling tar i anspråk mark, både 
för behandlingsanläggningar och för små 
och stora insamlingsplatser, exempelvis 
i form av återvinningscentraler, återvin-
ningsstationer och fastighetsnära insam-
lingsplatser. 
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4.2.1 Nuläge och förutsättningar

Avfallshantering ger upphov till utsläpp till luft från fordon i 
insamlingsskedet, från långväga transporter till behandlingsanläggningar 
och från behandlingsskedet.

När avfall samlas in för återvinning sker 
utsläpp till luft vid återvinningsprocesser, 
men dessa processer ersätter annan 
produktion som också skulle ha gett up-
phov till utsläpp. 

Vanligtvis räknar man med att de totala 
utsläppen blir lägre vid produktion från 
återvunnet material jämfört med produk-
tion med jungfrulig råvara. Det medför 
således mindre utsläpp totalt sett om 
materialåtervinningen ökar. 

I denna miljökonsekvensbeskrivning 
beskrivs det som utsläpp till luft, eftersom 
det är den aspekt som bedöms vara be-
tydande i detta sammanhang, men vid 
produktion av varor från återvunnet eller 
jungfruligt material sker utsläpp till både 
luft, mark och vatten.

När avfall samlas in för återanvändning 
antas att det innebär att den återanvända 
produkten ersätter en nyproducerad vara, 
det vill säga att den totala produktionen av 
varor minskar när återanvändningen ökar. 

Det medför att om mängden avfall 
som återanvänds ökar bidrar det till att 
utsläppen minskar totalt sett. Minskad 
mängd avfall till behandling eller materi-
alåtervinning medför även minskade ut-
släpp i behandlingsskedet.

Utsläpp av klimatpåverkande gaser i kom-
munen beror endast till en liten del på 
avfallshanteringen. Utsläpp från vägtrafik 
utgör en stor del av de totala utsläppen. 
Både mängden personbilstrafik och last-
bilstrafik har ökat stadigt under lång tid.

Avfallshanteringen är idag starkt beroende 
av transporter, främst med tyngre fordon 
för insamling av avfall och borttransport 
till behandlingsanläggningar, men även av 
personbilstransporter för avlämning av av-
fall vid återvinningsstationer och återvin-
ningscentraler. 

Behandlingsanläggningar finns både inom 
KSRR-området och i andra kommuner. 
Utanför regionen finns flera anläggningar 
som används för återvinning och borts-
kaffande av avfall från KSRR. 

Vid deponering av avfall kan det ske ut-
släpp till luft till följd av nedbrytningspro-
cesser i deponin. Idag får inte biologiskt 
lättnedbrytbart material deponeras, vilket 
medför att risken för utsläpp till luft från 
deponier minskar. 

Fortfarande kan det ske utsläpp från både 
aktiva och nedlagda deponier från tidi-
gare deponerade avfallsmassor.

4.2.2 Negativ miljöpåverkan
Negativ påverkan på luft och klimat kan 
uppstå om mängden transporter i insam-
lingsledet ökar.

Mängden transporter antas öka till följd av 
ökad fastighetsnära insamling, vilket är ett 
mål inom planperioden. 

Negativ påverkan på luft och klimatfak-
torer till följd av ökad fastighetsnära ins-
amling bedöms som måttlig.

4.1.3 Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan kan uppstå om exponering för farliga ämnen minskar, 
exempelvis till följd av minskad nedskräpning, säkrare hantering av 
farligt avfall och minskade utsläpp från aktiva och nedlagda deponier.

Åtgärder som leder till minskad nedskräp-
ning kan ge positiva effekter på män-
niskors hälsa genom en ökad känsla av 
trygghet. 

En skräpig offentlig miljö kan ha samband 
med upplevelse av otrygga miljöer och 
risk för våldsbrott. 

Under avfallsplaneperioden bedöms den 
positiva påverkan från planerade åtgärder 
för minskad nedskräpning vara mycket 
liten.

Exempel på åtgärder för att få en säkrare 
hantering av farligt avfall ingår i avfallspla-

nen. Exempel på åtgärder är bland annat 
att informera hushåll om farligt avfall 
inklusive elavfall samt att öka tillgänglig-
heten för insamling av t.ex. småelektronik.

Informationsinsatser kan medföra att 
risker för att människor tar skada av farliga 
ämnen minimeras då kunskapen om kor-
rekt hantering av farligt avfall ökar.

Den positiva påverkan på människors 
hälsa bedöms sammantaget som liten 
till måttlig och bedöms överstiga om-
fattningen av den negativa miljöpåverkan.

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan
För att minska risken för negativ 
miljöpåverkan i form av buller eller att 
värdefulla grönområden tas i anspråk 
kan exempelvis åtgärder vidtas vid fy-
sisk planering, då lokalisering av nya 

insamlingsplatser eller anläggningar kan 
planeras med hänsyn till dessa aspekter. 
Hänsyn till avfallshanteringen bör tas ti-
digt i processen för fysisk planering av 
nya bostadsområden.

4.2 Luft och klimatfaktorer
Luft och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den 
globala uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för 
människa och miljö.

De målområden i avfallsplanen 
som kan ha betydande 
miljöpåverkan på luft och 
klimatfaktorer är:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus

• Förebygga och begränsa ned-
skräpning

• Fysisk planering
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4.2.3 Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på luft och 
klimat kan uppstå om:

• Mängden transporter minskar

• Mängden avfall minskar

• Mängden avfall till materi-
alåtervinning ökar

• Mängden avfall till återanvänd-
ning ökar

• Matavfall med god kvalitet samlas 
in för biogasproduktion

Åtgärder för att öka mängden avfall till 
materialåtervinning ingår i flera målom-
råden. Åtgärderna handlar huvudsakligen 
om information. En viktig åtgärd är att 
genomföra åtgärder för att minska mats-
vinnet. 

Utsortering och insamling av matavfall 
ger biogas, genom rötning av matavfallet. 
Biogas används för att ersätta fossila 
bränslen för sopbilar, personbilar, bussar 
och andra fordon. 

Varje bensin- eller dieselfordon som 
ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär 
att negativ klimatpåverkan, från för-
brukning av fossila bränslen, minskar. 

Erfarenheter från livscykelanalyser visar 
att nyttan ur ett miljöperspektiv är större 
vid materialåtervinning än vid förbränning 
med energiutvinning, trots att mängden 
transporter bedöms öka.

En följd av att matavfallet sorteras ut är 
att det brännbara restavfallet kan förbe-
handlas och användas som ersättning för 
fossilt bränsle. 

När mängden fossila bränslen som eldas 
minskar, minskar frigörelsen av koldioxid 
till atmosfären, vilket är positivt för miljön.

I avfallsplanen finns flera exempel på åt-
gärder som syftar till att minska mängden 
avfall. Åtgärderna handlar främst om att 
minska avfallets mängd, öka återanvänd-
ningen, samt att minimera matsvinn. 

En minskning av avfallets mängd bidrar till 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra ämnen till luften genom minskat 
antal transporter och minskad mängd 
avfall till förbränning. 

På lång sikt bidrar det även till att färre 
produkter behöver produceras per in-
vånare och då minskar utsläpp även i 
produktionsledet.

En minskning av matsvinnet bidrar till 
minskad påverkan på miljön i form av ut-
släpp av växthusgaser inom jordbruk och 
livsmedelsindustri. 

Det produceras mer livsmedel än vad 
som egentligen behövs för människornas 
näringsförsörjning. 

Produktion av mat förbrukar energi under 
tillverkningsprocesserna samt kräver 
transporter från produktion till återförsäl-
jare och till konsument och slutligen för 
avfallshantering. 

Åtgärderna handlar om att påverka be-
teenden, vilket kan ta lång tid. 

Erfarenheter från andra kommuner visar 
dock att åtgärder i storkök i exempelvis 
skolor, kan medföra stor minskning i 
mängden matsvinn från dessa verksam-
heter.

Positiv påverkan på klimat och luft 
bedöms som måttlig beroende på utfallet 
och bedöms överstiga omfattningen av 
den negativa miljöpåverkan.

4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan
Att skapa förutsättningar för ett ändrat 
konsumtionsbeteende, produkters livs-
längd och för en generell avfallsmin-
imering ger en minskad negativ påverkan 
på miljön. 

Även genom information och att t.ex. 
skapa ytterligare plattformar för återbruk 
förbättras de miljömässiga förutsättnin-
garna.

4.3 Materiella resurser
Materiella resurser omfattar återanvändning och materialåtervinning, 
hantering och omhändertagande av farligt avfall, hållbar konsumtion 
samt naturresurser i form av naturtillgångar. 

De målområden i avfallsplanen 
som kan ha betydande 
miljöpåverkan på materiella 
resurser är:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus

4.3.1 Nuläge och förutsättningar
Materiella resurser omfattar återanvänd-
ning och materialåtervinning samt hållbar 
konsumtion. 

Framförallt typ av boendeform har, bland 
annat genom plockanalyser, visat sig ha 
betydelse för viljan att medverka i käll-
sorteringssystemet och därmed inverkan 

på hushållsavfallets sammansättning. 
Boende i småhus källsorterar i större ut-
sträckning än boende i flerfamiljshus. 

Även andra sociala faktorer har betydelse 
för medverkan i systemet, till exempel 
ålder och utbildning.

4.3.2 Negativ miljöpåverkan
Negativ påverkan på hushållning med 
materiella resurser kan bli betydande om 
kommunikationen inte sker konsekvent 
kring miljöfördelarna med materialåtervin-
ning inklusive biologisk behandling samt 
återanvändning i jämförelse med förbrän-
ning med energiutvinning. 

Om förbränning av restavfallet sker lokalt 
i regionen kan det uppfattas som bättre 

ur miljösynpunkt för att mängden trans-
porter minskar. 

Erfarenheter från livscykelanalyser visar 
att nyttan ur ett miljöperspektiv är större 
vid materialåtervinning än vid förbränning 
med energiutvinning, trots att mängden 
transporter då oftast ökar.
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5. Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms de positiva konsekvenserna av 
genomförandet av föreslagen avfallsplan vara måttliga under planens 
genomförandeperiod.

De negativa konsekvenserna av ge-
nomförandet av föreslagen avfallsplan 
bedöms vara små, vilket innebär att de 
positiva miljökonsekvenserna bedöms 

överstiga de negativa. Avfallsplanens 
inriktning ligger i linje med hållbar ut-
veckling och ansluter väl till nationella 
miljömål.

5.1 Betydande miljöpåverkan
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Av denna 
anledning är påverkan på människors hälsa och miljön i huvudsak 
positiv vid genomförandet av avfallsplanen.

Genomförandet av avfallsplanen kan 
medföra flera positiva miljökonsekvenser, 
framförallt genom förbättrad hushållning 
med jordens ändliga resurser och min-
skad föroreningsbelastning på miljön, 
vilket är positivt från hållbarhetssynpunkt.

De målområden som på lång sikt kan 
medföra störst betydande miljöpåverkan, 
i övervägande positiv, bedöms vara mål 
för att minska avfallets mängd och far-
lighet samt mål för att ta tillvara avfall 
som en resurs I form av ökad materi-
alåtervinning.

Många av åtgärderna i avfallsplanen ut-
görs av utredningar eller informationsin-
satser. Utfallet av dessa åtgärder är osäkra 
och svåra att bedöma i dagsläget. Flera 
åtgärder syftar till att förändra beteenden, 

exempelvis information för att öka återan-
vändning, öka återvinning eller informera 
hushåll och verksamheter om farligt avfall 
i syfte att öka källsorteringen. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, 
men på lång sikt om informationsin-
satserna följs av förändrat beteende 
hos en stor andel av invånarna, kan det 
få stor positiv påverkan genom bättre 
resurshushållning och minskade dif-
fusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga 
ämnen.

Sammanfattningsvis bedöms den nega-
tiva påverkan av genomförandet av före-
slagen avfallsplan vara liten. Den positiva 
påverkan under planperioden fram till år 
2028 bedöms vara måttliga och över-
stiger den negativa påverkan.

4.3.3 Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall 
minskar och om mängden avfall till återvinning ökar. 

Att arbeta för en hållbar konsumtion 
av produkter och produkters livslängd 
medför en positiv påverkan på miljön.

Att arbeta med avfallsminimering och att 
ytterligare stärka arbete med återbruk är 
gynnsamt. Åtgärder för att bidra till att 
avfallsmängden på lång sikt minskar finns 
i avfallsplanen. 

Det kan handla både om att inte kon-
sumera ”i onödan”, att välja produkter av 
god kvalitet, som håller länge och om att 
öka mängden avfall eller produkter som 
återanvänds. 

Åtgärder för att öka mängden avfall som 
återvinns bland annat genom att införa in-
samling av matavfall samt minska avfallets 
farlighet finns I avfallsplanen.

Genom att motverka ökningen av män-
gden avfall i samhället genom ökad åter-
användning samt minska mängden farligt 
avfall, minskar mängden material som 
utvinns ur jordskorpan samt tillförseln av 
mängden giftiga ämnen till omgivande 
natur och miljö. 

Genom återanvändning och hållbar 
konsumtion sparas värdefulla naturtill-
gångar. När giftiga ämnen sprids i vår 
natur förstörs naturtillgångar bland annat 
genom att djur tar upp de gifter som 
sprids i naturen samt att brukbar mark blir 
obrukbar på grund av gifter i mark och 
vatten. Miljövinsterna av åtgärder inom 
ovanstående målområden är bland annat 
en rikare biologisk mångfald genom re-
nare livsmiljöer för flora och fauna.

Positiv påverkan av genomförandet av 
avfallsplanen bedöms bli måttlig.

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ  

eller optimera positiv påverkan
För att minska risken för att invånarnas 
motivation för att sortera sitt avfall ska 
minska samt öka möjligheterna att in-
vånarna sorterar på ett korrekt sätt, 
behöver informationen stärkas och an-
passas till de förändrade förutsättningarna 

som bland annat insamling av matavfall 
innebär. 

Syftet är bland annat att lyfta fram de 
miljövinster som avfallsminimering och 
materialåtervinning ger.

4.4 Inbördes förhållande mellan ovanstående 
miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera 
aspekter samtidigt, både positivt och negativt. 

Ett exempel på detta är att ökad käll-
sortering bedöms bidra till positiv 
miljöpåverkan på flera miljöaspekter 
genom minskat uttag av jungfruliga 
råvaror och därmed minskade utsläpp. 

Ökad källsortering bedöms även bidra till 
negativ miljöpåverkan på miljöaspekten 
”Klimatfaktorer”, genom att mängden 
tunga transporter kan komma att öka 
genom ökad insamling av separata av-
fallsslag.
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6. Uppföljning av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan
I syfte att minska risken för att negativ miljöpåverkan uppstår till följd av 
avfallsplanens genomförande ska de åtgärder som redovisas följas upp. 

De åtgärder som ska följas upp har 
inarbetats i avfallsplanen och uppföljning 
sker på det sätt som redovisas i 
avfallsplanen för samtliga mål och 
åtgärder.

7. Referenser
- Avfallsplan för KSRR 2021-2028 
- www.globalamalen.se
- www.sverigesmiljomal.se
- www.riksdagen.se
- www.naturvardsverket.se
- www.trafikverket.se

5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och 
ansluter väl till nationella miljökvalitetsmål.

Sammantaget bedöms de nationella 
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv rikt-
ning av avfallsplanens åtgärder.

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimat-
påverkan” samt ”frisk luft” beaktas särskilt 
genom åtgärder som syftar till att minska 
avfallets mängd, minska matsvinn samt 
öka återvinningen och därigenom kunna 
ersätta jungfruliga resurser.

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och ”God 
bebyggd miljö” beaktas särskilt i avfall-
splanen genom åtgärder som syftar till 

att förbättra hanteringen av farligt avfall, 
minska nedskräpning och arbeta för att 
ytterligare lyfta in avfallshanteringen i den 
fysiska planeringen.

Sammanfattningsvis bedöms genom-
förande av avfallsplanen bidra till up-
pfyllande av nationella etappmål till 
miljökvalitetsmålen och mål i den natio-
nella avfallsplanen. 

Omfattningen av bidrag till uppfyllelse av 
mål beror till stor del på utfall av informa-
tionsinsatser och utredningar.

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
För att motverka negativ miljöpåverkan och framför allt för att optimera 
positiv påverkan av avfallsplanens åtgärder föreslås att:

• Åtgärder för att påverka attityder 
och vanor avseende återanvän-
dning och hållbar konsumtion 
bör vara återkommande. Det kan 
exempelvis handla om informa-
tion, matsvinnsaktiviteter, prylby-
tardagar och loppisar.  

Detta är ett viktigt steg i en lång-
siktig hållbar utveckling eftersom 
det tar tid att åstadkomma förän-
drade konsumtionsmönster.

• Hänsyn till avfallshanteringen bör 
tas tidigt i processen för fysisk 
planering av nya bostadsom-
råden.

• Vid planering av fastighetsnära 
insamlingsplatser i befintlig be-
byggelse bör stor hänsyn tas till 
bland annat risk för buller vid 
bostäder och värdet av grönytor i 
närmiljön i bostadsområden.

• I utredningar om utökning av 
fastighetsnära insamling bör 
ingå aspekter för att effektiv-
isera transporter och minska 
negativ påverkan från insamling 
och transporter av avfall, exem-
pelvis genom ruttplanering samt 
genom att använda miljöanpas-
sade motorfordon med miljövän-
ligare drivmedel.

• För att långsiktigt motivera in-
vånarna att sortera sitt avfall 
är det viktigt att lyfta fram de 
miljövinster som materialåtervin-
ning och biologisk behandling 
har framför förbränning med 
energiutvinning och att även visa 
på resultatet från hushållens  
sortering.

De åtgärder som anges ovan är antingen 
inarbetade i form av egna åtgärder i av-
fallsplanen eller utgör aspekter som bör 
beaktas vid genomförandet av planerade 
åtgärder i avfallsplanen.
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Anläggning I avfallsplanen åsyftas ofta en avfallsanläggning eller annat avgränsat 
område där avfall hanteras.

Avfall Alla föremål eller ämnen som innehavaren avser eller gör sig av med 
eller är skyldig att göra sig av med eller avser eller är skyldig att göra 
sig av med. (Miljöbalken 15 kapitlet 1 §)

Avfall Sverige Svensk intresse- och branschorganisation inom avfallshantering och 
återvinning. De representerar kommunmedlemmarna gentemot 
politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.

Avfall Web Avfall Sveriges statistikverktyg, vilket ger kommunmedlemmarna 
möjlighet till jämförelser, benchmarking och uppföljning.

Avfallsfraktioner Olika typer av utsorterat avfall till exempel restavfall, matavfall, retur-
papper och förpackningar.

Avfallsföreskrifter Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna 
utgör tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning. 

Föreskrifterna stadgar bland annat vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. 
Ingår tillsammans med avfallsplan i en renhållningsordning, som 
varje kommun måste ha.

Avfallshantering Avser sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
eller annan fysisk behandling av avfall. Det kan även innebära att 
man vidtar åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall 
men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, sorteras, 
återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.(Miljöbalken 
15 kapitlet 5 §)

Avfallshierarki Prioriteringsordning för hur avfallet ska omhändertas. Ursprungligen 
från EU, men även implementerat i Sverige. Avfallshierarkin kallas 
ofta för avfallstrappan.

Avfallsminimering Att minska mängden avfall som genereras genom att exempelvis 
hyra eller låna saker istället för att köpa eller genom att lämna in 
eller köpa begagnade produkter. Högst prioriterat i avfallshierarkin.

Avfallsplan Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans 
med avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen 
innehåller bland annat mål för kommunens avfallshantering samt 
åtgärder för att nå målen.

1. Syfte
Syftet med denna ordlista är att förklara ord och begrepp i avfallsplanen 
så att även personer som inte har avfall som profession förstår.

Avfallsslag Olika typer av avfall, till exempel matavfall, returpapper och förpack-
ningar. Avfallet är indelat i olika kategorier, se bilaga 1 till Avfallsför-
ordning (SFS 2001:1063). 

Dessutom finns en mer detaljerad avfallskatalog, bilaga 2 till 
Avfallsförordning (SFS 2011:927) som anger alla avfallsslag med en 
sexsiffrig avfallskod och som används för att skilja ut vad som är 
farligt avfall.

Avfallstaxa Kommunens avfallshantering är avgiftsfinansierad. Kommunens taxa 
reglerar avgifter och hur avgifter debiteras. (Miljöbalken 27 kapitlet 5 §)

Batterier Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier innehåller 
farliga ämnen och klassas därför som farligt avfall. Alla batterier ska 
samlas in.

Bioavfall Kort ordform för biologiskt nedbrytbart avfall, innefattande matavfall 
och trädgårdsavfall.

Biogas Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvud-
sakligen bestående av metan och koldioxid.

Biologisk behandling Återvinning av humus, näring och/eller energi ur bioavfall.

Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningspro-
cessen har startat. (SFS 2001:1063).

Bygg- och rivningsavfall Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, 
ombyggnad eller rivning av byggnad.

Cirkulär ekonomi Ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjlighe-
ter med cirkulära kretslopp, snarare än linjära processer. 

Det innebär att resurser behålls i ett kretslopp istället för att bli avfall, 
alltså att resurser återskapas eller återanvänds i så hög grad som 
möjligt och under så lång tid som möjligt.

Deponi Avgränsad upplagsplats där avfall läggs för slutförvaring under kon-
trollerade former. (SFS 2001:1063 § 5)

Deponering En behandlingsmetod som prövas för avfall som inte kan eller ska 
återvinnas eller behandlas på annat sätt. 

Deponering innebär att avfallet förvaras på ett långsiktigt säkert sätt 
och behandlingsmetoden styrs av ett mycket strängt regelverk.

Ej brännbart avfall Avfall som inte brinner även om energi tillförs, till exempel metall, 
glas, sten, porslin, keramik och gips.(Inert avfall)

Eftersorterat avfall Avfall som genomgått eftersortering i syfte att öka utsorteringen av 
återvinningsbart materal.
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Elavfall/konsumentelavfall Konsumentelavfall är elektroniska produkter som normalt finns i en 
bostad. Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla 
komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft 
en elektrisk eller elektronisk funktion. 

Populärt kallat ”allt med sladd eller batteri eller sådant som är bero-
ende av el för att fungera”. Glödlampor, lågenergilampor och lysrör 
räknas också som elavfall. Med konsumentelavfall avses desamma 
som i 13 § förordning(2014:1075) om producentansvar för elutrust-
ning

Energiutvinning Energiåtervinning innebär att avfall används som bränsle för produk-
tion av främst fjärrvärme och el. På så sätt tas energiinnehållet i 
avfallet tillvara. Energiåtervinning är ett fungerande sätt att behandla 
det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan 
metod.

EU-direktiv Ett EU-direktiv binder en medlemsstat till att införa direktivets mål 
inom en viss tidsfrist utan att ge detaljer om hur resultatet ska upp-
nås. Ett EU-direktiv är alltså inte direktgällande i Sverige såsom en 
vanlig lag stiftad av den svenska riksdagen. 

EU-direktivet innebär endast ett åtagande för den svenska staten 
att genom lagstiftning eller på annat sätt se till att direktivets mål 
uppnås.

EU-förordning En förordning är en rättsakt inom EU som är direkt tillämplig i alla 
unionens medlemsländer. Förordningar är ett av de mest kraftfulla 
elementen i EG-rätten och måste vara direkt tillämpliga (som en 
vanlig lag) i medlemsländerna utan att den särskilt implementeras i 
den nationella lagstiftningen.

Farligt avfall Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i avfallsför-
ordningen (SFS 2011:927) och som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller 
miljön. 

Farligt avfall som uppkommer i hushåll är till exempel färgrester, 
tryckimpregnerat trä, spillolja, lösningsmedel som lacknafta och 
fotogen, bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och kvicksilverter-
mometrar. Även elavfall från hushåll är farligt avfall.

Fastighetsägare  Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller 
den som enligt 1 kapitlet 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska 
anses som fastighetsägare.

Fettavskiljare Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten 
från lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars 
avsättas i ledningsnätet och kunna förorsaka stopp.

FNI Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Insam-
ling av avfallet sker på fastigheten, i direkt anslutning eller mycket 
nära fastigheten.

FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett samarbetsorgan bildat 
av materialbolag för förpackningar och tidningar. FTI har i uppgift 
att samordna lokala etableringar för insamling av förpackningar och 
tidningar.

Förbränning Avfall får endast förbrännas i anläggningar som uppfyller högt ställda 
krav enligt regler i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 
(FFA). I Sverige finns cirka 80 anläggningar som uppfyller dessa krav. 

Det är inte tillåtet att bränna avfall i mindre anläggningar, såsom en 
villapanna eller kamin. 

Bilaga 3Avfall som går till förbränning får inte innehålla farligt avfall, 
batterier, elavfall, tidningar eller förpackningar. Förbränning är ett 
sätt att ta till vara den energi som finns i avfallet.

Förorening Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett annat ämne 
eller system att användbarheten förändrats i oönskad riktning (till 
exempel närsalter, svaveldioxid, tungmetaller).

Förpackning Konstruktion av plast, papper, kartong, wellpapp, glas etcetera som 
används för att förvara, skydda eller leverera en vara.

Grovavfall Grovavfall är den del av hushållsavfallet som är så tungt eller skrym-
mande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt 
att samla in i säck eller kärl. Det kan till exempel vara trasiga möbler, 
cyklar, leksaker och barnvagnar.

Kommunalt avfall Med kommunalt avses avfall från hushåll och sådant avfall från 
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 
hushåll. (Miljöbalken 15 kapitlet 3 §).

Exempel på kommunalt avfall som uppkommer i hushåll är mat- 
och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall.

Med avfall från andra källor som till sin art och sammansättning 
liknar kommunalt avfall från hushåll menas avfall från verksamheter i 
huvudsak från tjänstesektorn. 

Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att 
människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en 
lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från 
personalmatsalar, personalutrymmen, toalettavfall och avfall från 
kontor, hotell, restauranger, storkök, gatukök, konditorier och caféer.

Avfall från tillverkning, avfall från enskilda avloppsanläggningar och 
bygg- och rivningsavfall ingår inte i begreppet kommunalt avfall.

Kommunala renhållnings-

skyldigheten

Den skyldighet kommunen har att behandla ( återvinna, bortskaffa, 
materialåtervinna, deponera avfall eller förbereda avfall för återan-
vändning) följande avfall inom kommunen). (15 kap 20 § miljöbalken)

1. Kommunalt avfall
2. Avloppsfraktionen  exempelvis slammet från små avlopps-

anläggningar exempelvis slambrunnar, slutna tankar som är 
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter samt filtermas-
sor från fosforfällor.

3. Hushållsspillvatten eller vatten som till sin art och sammansätt-
ning liknar hushållsspillvatten

4. Latrin från torrtoletter exempelvis mulltoaletter, separationstoa-
letter, förbränningstoaletter eller dylikt.

5. Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet. Exempelvis när fastighetsägaren själv bygger om 
eller renoverar.

Kommunen har inte skyldighet att hantera avfall som omfattas av 
producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i producen-
ternas insamlingssystem.
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Kompostering Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen 
återvinns.

Hyresgäst/

nyttjanderättsinnehavare

Med hyresgäst avses en person, företag eller verksamhet som hyr 
en bostad eller lokal och har rätt att bruka eller nyttja en fastighet/
bostad/lokal.

Hållbarhet Att system och funktioner består på lång sikt. Hållbarhet brukar 
delas upp i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de 
samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling

Hämtningsavstånd Det avstånd som uppstår mellan avfallsutrymme/hämtningsplats/ 
avfallsbehållare och sopbilens lastningsplats.

Hämtningsplats Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara be-
lägen på den fastighet där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika 
hämtningsplatser för olika sorters avfall som uppkommer på samma 
fastighet, bland annat beroende på olika fordon som hämtar.

Industriavfall Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess.

Inert avfall Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller 
biologiska förändringar i kontakt med andra avfall, exempelvis sten 
och grus (se Deponeringsförordningen 3 §).

Infrastruktur Anläggningar och strukturer som tillsammans säkrar grundläggande 
funktioner i samhället, t.ex. system för transport av material, varor, 
avfall, personer och tjänster samt för energi, kommunikation och 
information.

Insamling Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport 
(se Avfallsförordningen 4§).

Kompostering Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen 
återvinns.

Källsortering Sortering av avfall vid källan, det vill säga på den plats där avfallet 
uppkommer, till exempel i hushållet eller på arbetsplatsen. Det 
sorterade avfallet kan sedan avlämnas till exempel i miljörum i 
bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon annan 
avlämningsplats.

Matavfall och matsvinn Matavfall är livsmedel som slängts eller som enligt lag måste slängas 
eller är tänkt att slängas. Det finns både oundvikligt matavfall och 
onödigt matavfall. När livsmedel, som hade kunnat konsumeras om 
det hanterats annorlunda, slängs i onödan kallas det för matsvinn. 

Matavfall är livsmedel som slängts eller som enligt lag måste slängas 
eller är tänkt att slängas. Det finns både oundvikligt matavfall och 
onödigt matavfall. När livsmedel, som hade kunnat konsumeras om 
det hanterats annorlunda, slängs i onödan kallas det för matsvinn.

Material Produkter och varor består av olika material. Exempelvis innebär 
återvinning tillvaratagande av material från avfall. Material kan också 
lämnas till återanvändning eller till förberedelse för återanvändning. 

Exempelvis innebär återvinning tillvaratagande av material från avfall. 
Material kan också lämnas till återanvändning eller till förberedelse 
för återanvändning.

Materialåtervinning När man återvinner ett material så att det kan användas i nya pro-
dukter (till skillnad från energiåtervinning).

Miljö- och  klimatpåverkan Miljöpåverkan är förändringar av naturen som är orsakade av mänsk-
ligt beteende, medan klimatförändringar är en form av miljöpåver-
kan som har med den globala uppvärmningen att göra. 

Avfallshantering påverkar miljön i form av giftiga ämnen i omlopp, 
deponier, lakvatten, nedskräpning o.s.v. Avfallshantering påverkar 
klimatet t.ex. genom utsläpp av växthusgaser

Miljörum Avfallsutrymme med olika behållare för källsorterat material från 
hushållen.

Nedlagda deponier Gamla avslutade deponier (soptippar).

Nedskräpning När någon med uppsåt eller av oaktsamhet kastar eller lämnar skräp 
efter sig utomhus på en plats som andra har tillträde eller insyn till. 
(Miljöbalken 15 kapitlet 26 §)

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt lättned-
brytbart avfall och plastavfall.

Producent Med producent avses exempelvis den som yrkesmässigt

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en 
serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta 
hanteringen av en vara eller

2. för in en förpackad vara till Sverige eller

3. tillverkar en förpackning i Sverige eller

4. för in en förpackning till Sverige

(SFS 2018:1462 8§).

Med producent avses även den som yrkesmässigt för att släppa ut 
på den svenska marknaden

1. i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tidningspapper 
eller 

2. för in tidningar till Sverige

(SFS 2018:1463 6§).

Producentansvar Inom de områden där producentansvar råder ansvarar producen-
terna för insamling och omhändertagande av uttjänta varor och 
produkter.

Renhållningsordning Består av två delar. En del med föreskrifter, lokala regler för avfalls-
hanteringen. En andra del, avfallsplanen, med planeringför avfalls-
hanteringen i framtiden. Den ska fastställas av kommunfullmäktige 
för att gälla. Varje kommun måste ha en renhållningsordning enligt 
miljöbalken (SFS 1998:808).
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Restavfall Med restavfall avses vanliga soppåsen under diskbänken. Med detta 
avses avfall som återstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av producent-
ansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.

Resurshushållning Hushållning av resurser av olika slag, till exempel energi, mark och 
vatten.

Returpapper Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan 
materialåtervinnas. Omfattas av producentansvar. De ska lämnas i 
producenternas insamlingssystem. Returpapper ingår inte i kom-
munens ansvarsområde om det har sorterats ut.

Rötning Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre. Humus, näringsämnen 
och energi i form av rötgas eller biogas återvinns.

SFS 1998:808 Miljöbalken.

SFS 2011:927 Avfallsförordningen.

Slam och filteravfall Med slam och filteravfall avses avfall från små avloppsanläggningar, 
t.ex. slambrunnar, slutna tankar som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter samt filtermassor från fosforfällor.

Små avloppsanläggningar Med små avloppsanläggningar avses slamavskiljare, sluten tank, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar

Tillsynsansvarignämnd Med tillsynsansvariga nämnden avses respektive medlemskommuns 
miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarandes som utövar 
tillsyn (tillsyn) vid verksamhet som bedriver viss verksamhet, särskilt 
miljöfarlig sådan.

Trädgårdsavfall Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som 
uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte 
fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i en 
trädgård. Det senare är byggavfall som kommunen inte ansvarar för.

Återbruk Med återbruk avses återanvändning av föremål, vilket syftar till 
att föremålet används igen för att fylla samma funktion som det 
ursprungligen var avsett för, utan annan förberedande bearbetning 
än rengöring och/eller reparation.

ÅVC Med återvinningscentral (ÅVC) avses bemannad anläggning eller 
självservice anläggning med inpasseringssystem för mottagning av 
sorterat grovavfall, konsumentelavfall och farligt avfall från hushåll. 
Mat- och restavfall får inte lämnas på en ÅVC.

ÅVS Med återvinningsstation (ÅVS) avses obemannad anläggning för 
mottagning av hushållens förpackningar, returpapper och batterier 
som omfattas av producentansvar
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1 Bakgrund 

Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ansvarar för insamling 
och behandling av avfall i kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn samt 
Torsås. Kommunerna har ett insamlingssystem som bygger på färgade påsar för 
matavfall som läggs i samma kärl som restavfallet. De gröna påsarna sorteras sedan ut 
optiskt och behandlas var för sig.  

KSRR har i år beställt plockanalyser för både mat- och restavfall från både villor och 
flerfamiljshus i regionens fem kommuner. Plockanalyser blir allt viktigare till följd av 
kommuners utbyggnad av insamlingssystem för matavfall, ökat fokus på insamling av 
farligt avfall, ökat kvalitetskrav på avfall till behandling och återvinning samt utveckling 
av insamlingssystem för förpackningar, returpapper och textilier. Resultat från 
plockanalyser används ofta som underlag för information, taxestyrning, 
kvalitetssäkring, teknisk utveckling och uppföljning av insamling och behandling av 
avfall.  

Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd hushållsavfall plockas ut och 
sorteras, resultatet redovisas och allt sammanställs i en rapport. Genom plockanalysen 
får man reda på avfallets beståndsdelar och kan på så sätt få ett underlag för att 
bedöma vilka återvinningsbara fraktioner som inte sorteras ut. Med hjälp av erhållna 
resultat av plockanalyser kan kommunerna utvärdera insamlingssystem, planera och 
dimensionera nytt system för återvinning, kontrollera och följa upp kvalitet på avfall 
som utsorterats för materialåtervinning eller kontrollera affekten av olika styrmedel 
på avfallets sammansättning. 
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2 Syfte 

Syftet med plockanalyser är att ge en bild av avfallets sammansättning med fokus på 
andelen matavfall, producentansvarsmaterial samt farligt avfall och elektronik i det 
brännbara avfallet. Syftet är också att beräkna de totala mängderna avfall som 
genererats under en veckas tid i villa- och lägenhetshushåll. Utöver detta ska 
plockanalysen även fungera som: 

• Dataunderlag för sammansättning på avfall för att kunna arbeta med och följa 
upp mål i kommunernas avfallsplaner. 

• Statistiskt underlag på tillgänglig mängd matavfall i det brännbara avfallet. 

• Möjlighet till utvärdering av mängden producentansvarsmaterial i avfallet. 

• Underlag som kan användas i respektive kommuns informationsinsatser.  
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3 Metod 

Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd hushållsavfall plockas ut och 
sorteras. Genom plockanalysen får man reda på avfallets beståndsdelar och kan på så 
sätt få ett underlag för att bedöma vilka återvinningsbara fraktioner som inte sorteras 
ut. Med hjälp av resultaten från plockanalyser kan kommunen utvärdera 
insamlingssystem, planera och dimensionera nya system för avfallshantering samt 
kontrollera kvaliteten på avfallet. Resultatet kan också användas för att kontrollera 
effekten av införandet av olika styrmedel.  

Plockanalysen genomförs enligt Avfall Sveriges manual 2017:31, Manual för 
plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall. Metoden innehåller följande steg:  

1. Planering 
2. Förstudie 
3. Provinsamling 
4. Provneddelning 
5. Sortering 
6. Utvärdering 

3.1 Planering 

KSRR har gjort planeringen av plockanalysen så som definierat undersökningsområde, 
fastställt syfte samt tidplan. Avfallstyperna som har analyserats är hushållens restavfall 
samt källsorterat matavfall. Restavfallet har sorterats i 29 fraktioner och matavfallet 
har sorterats i 25 fraktioner, se bilaga 1–2. 

3.2 Förstudie 

Syftet med en förstudie är att dokumentera fakta om undersökningsområdet, välja 
delområden utifrån plockanalysens syfte, planera tidpunkt för provinsamling samt 
förbereda för provtagningen. 

KSRR har dokumenterat fakta om undersökningsområdet så som antal hushåll, 
boendestruktur samt rådande insamlingssystem. Förbundet har också planerat 
delområden för provtagningarna. Envir har i dialog med beställaren tagit del av 
plockanalysens syfte samt vilka moderprov som analysen omfattar. KSRR har bistått 
Envir med nödvändig information, genom ett ifyllt formulär.  
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3.3 Provinsamling 

KSRR har valt rutter för insamling av prover, ansvarat för att tillräcklig mängd avfall 
samlats in och att avfallet levererats i tid till provneddelning och plockanalys. Följande 
avfallstyper har varit aktuella för plockanalys i kommunen: 

• Restavfall från villahushåll 

• Matavfall från villahushåll 

• Restavfall från flerfamiljshushåll  

• Matavfall från flerfamiljshushåll  

Totalt har 31 790 kilogram moderprov levererats från kommunerna Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås, detta avfall kommer både från villor och 
från flerfamiljshus och består både av restavfall och matavfall. Materialet har 
levererats med renhållningsfordon med minimal komprimering till platsen för 
neddelning.  

Varje fordon har vägts med och utan avfall, så att moderprovets vikt har kunnat 
beräknas. Moderproven har fått unika namn – kommunens namn, bebyggelsetyp och 
avfallsfraktion. Moderprovets vikt har noterats samt datum för provtagning, detta för 
att underlätta spårbarhet.  

3.4 Provneddelning 

KSRR har ansvarat för neddelningen för plockanalyserna. Avfallet har tömts på en 
hårdgjord yta. Avfallet har sedan blandats försiktigt med en materialhanterare. Efter 
blandning har delprov plockats ut och paketerats i IBC-behållare. Delprov motsvarande 
1000 kilogram med blandat restavfall och matavfall ryms i sex stycken behållare. 
Behållarna har sedan förslutits och plastats in för transport ner till Envirs 
avfallslaboratorium i Ängelholm.  

3.5 Sortering 

När avfall ankommer till Envirs labb lastas proverna upp på särskilt utformade 
sorteringsbord. Runt sorteringsplatsen finns säckar och kärl utplacerad för sortering av 
de olika fraktionerna. En första okulär besiktning görs av avfallet där vassa eller större 
fraktioner sorteras ut. Avfallspåsarna sprättas sedan upp med försiktighet så att 
avfallet kan spridas ut på bordet.  Allt avfall sorteras och avslutningsvis sopas fint 
material upp och sorteras i respektive fraktion. 
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Sorteringen görs i 32 fraktioner i enlighet med Manual för plockanalys av 
hushållsavfall. Detta för att avfallet ska kunna beskrivas med avseende på såväl 
behandlingsbarhet och ansvarsfördelning mellan kommunens och producenternas 
insamlingssystem. Sorteringen vid plockanalyserna baseras på de 
sorteringsanvisningar som ges i bilaga 1 i manualen. Metoden innebär att cirka 500 
kilogram avfall ur moderprovet sorteras. Vid sorteringen deltar normalt två personer.   

Matrester och liknande tas bort från förpackningsmaterialet, endast emballage utan 
rester sorteras som förpackningar. När det är möjligt sorteras även förpackningar med 
blandmaterial, exempelvis plockas plastkorkar bort från kartonger och metallock 
separeras från glasburkar. Oöppnade livsmedelsförpackningar töms på innehåll i en 
separat fraktion och förpackningarna sorteras som förpackningar. Allt sorteras, även 
mindre bitar så som fimpar, godispapper och knappcellsbatterier.   

Varje fraktion vägs och protokollförs på papper. Även typ av farligt avfall och 
elektronikavfall noteras. Om större eller tyngre föremål påträffas som vanligtvis inte 
förekommer i avfallet vägs detta också separat för att kunna exkluderas från analysen, 
detta för att inte snedvrida resultatet. Fraktionerna farligt avfall och elektronik vägs på 
våg med noggrannhet 0,1 kilogram. Slutfört protokoll förs sedan in elektroniskt. Foton 
på delproven tas. 

3.6 Utvärdering 

Resultatet från sorteringen kan sedan användas för att bestämma sammansättningen 
på provet. I den här rapporten redovisas kilogram, viktprocent samt kilogram per 
hushåll och vecka.  

När det förekommer matavfall i proverna smutsar och fuktar detta ner resterande 
avfallsslag. Vissa materialslag tenderar att suga åt sig vatten vilket gör fraktionen 
tyngre. För jämförelser är det därmed mest representativt att använda kilogram per 
hushåll och vecka. Nyckeltalet kilogram per hushåll och vecka räknas med hjälp av 
antalet hushåll som ingår i insamlingsrutten, hämtningsfrekvens samt lassets vikt.  

Vid jämförelser av förpackningsslag används däremot smuts- och 
fuktkorrektionsfaktorer, enligt Avfalls Sveriges rapport U2014-04, Korrektionsfaktorer 
vid plockanalyser för utsorterat brännbart avfall. Denna korrektion bör användas om 
källsorteringsgrad ska beräknas, insamlingssystem för producentansvar ska utvärderas 
eller potentialen till minskad mängd av den brännbara fraktionen vid ökad utsortering 
av förpackningar och tidningar ska beräknas.  
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Korrektionsfaktorerna bestäms enligt mängden matavfall som finns i provet. Till 
exempel om det är mindre än 20 procent matavfall i provet används 
korrektionsfaktorerna i kolumn KF20, om andelen matavfall är mellan 20 och 30 
procent används korrektionsfaktorer i kolumn KF20-30 och så vidare, se tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 

 KF20 KF20-30 KF30-40 KF40 

Returpapper 0,93 0,89 0,78 0,66 

Pappersförpackningar 0,82 0,74 0,69 0,55 

Mjukplastförpackningar 0,88 0,85 0,76 0,58 

Hårdplastförpackningar 0,85 0,82 0,70 0,56 

Metallförpackningar 0,88 0,84 0,80 0,65 

Glasförpackningar 0,96 0,96 0,96 0,95 

 

Alla protokoll och vikter granskas på Envirs kontor så att all information stämmer. 
Därefter skapas ett Excel-ark. Protokoll samt bilder sparas därefter på en privat sida 
som kommunen sedan har möjlighet att ladda ner dokumentationen ifrån.   
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4 Resultat av plockanalyser 

Totalt har 31 790 kilogram avfall levererats för plockanalys, varav 8254 kilogram har 
analyserats, detta motsvarar 26 procent av den totala vikten, se tabell 4.1. Med hjälp 
av underlag om hämtningsfrekvens samt antal hushåll har genereringstakten kunnat 
beräknas. I snitt är ett lägenhetshushåll mindre än ett villahushåll vilket kan förklara 
den mindre mängden avfall men även andra faktorer kan påverka såsom 
insamlingssystem, förändrat konsumtionsmönster och vilja till sortering.  

 

Tabell 4.1 Sammanställning av nyckeltal för samtliga prover med mat- och restavfall 

Moderprov Fraktion 
Antal 

hushåll 
Moderprov 

(kg) 
Analyserad 

vikt (kg) 

Analyserad 
vikt, % av 

moderprov 

Hämtnings-
intervall 
(vecka) 

Genererings-
takt 

(kg/hh/v) 

Kalmar  
FFH 

Restavfall 810 1740 531,2 30,5% 1 2,15 

Matavfall 810 540 409,6 75,9% 1 0,67 

Kalmar  
Villor 

Restavfall 199 2576 553,0 21,5% 2 6,47 

Matavfall 199 564 255,9 45,4% 2 1,42 

Mörbylånga 
FFH 

Restavfall 558 2125 583,6 27,5% 1 3,81 

Matavfall 558 615 279,9 45,5% 1 1,10 

Mörbylånga 
Villor 

Restavfall 186 2757 577,5 20,9% 2 7,41 

Matavfall 186 483 239,5 49,6% 2 1,30 

Nybro  
FFH 

Restavfall 725 2743 556,5 20,3% 1 3,78 

Matavfall 725 757 300,8 39,7% 1 1,04 

Nybro  
Villor 

Restavfall 265 2910 535,0 18,4% 2 5,49 

Matavfall 265 570 191,3 33,6% 2 1,08 

Oskarshamn 
FFH 

Restavfall 668 4341 643,3 14,8% 1 6,50 

Matavfall 668 859 292,6 34,1% 1 1,29 

Oskarshamn 
Villor 

Restavfall 187 2760 563,2 20,4% 2 7,38 

Matavfall 187 650 198,1 30,5% 2 1,74 

Torsås  
FFH 

Restavfall 396 1894 554,8 29,3% 1 4,78 

Matavfall 396 546 251,7 46,1% 1 1,38 

Torsås  
Villor 

Restavfall 175 1966 530,1 27,0% 2 5,62 

Matavfall 175 394 206,5 52,4% 2 1,13 

Total 31 790 8254,0 26,0%   
 
Analyser har gjorts på både mat- och restavfall från villor och flerfamiljshus. 
Genereringstakten av restavfall för villahushållen varierar mellan 5,49 i Nybro till 7,38 
i Oskarshamn vilket gör att ett genomsnittligt villahushåll i KSRR har en 
restavfallsmängd per hushåll och vecka som är 6,47 kilogram. För flerfamiljshushållen 
varierar restavfallsmängden från 2,15 kilogram per hushåll och vecka i Kalmar till 6,50 
kilogram i Oskarshamn, ett genomsnittligt flerfamiljshushåll i KSRR har 4,20 kilogram 
restavfall per hushåll och vecka. 
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Analysen visar att matavfallsmängden hos villahushållen skiljer sig från 1,08 kilogram 
per hushåll och vecka till 1,74 kilogram bland Oskarshamns villor. Det innebär att i 
genomsnitt genererar regionens villor 1,33 kilogram per hushåll och vecka. Den 
genomsnittliga mängden matavfall från flerfamiljshushållen är 1,10 kilogram per 
hushåll och vecka och varierar från 0,67 kilogram per hushåll och vecka i Kalmar till 
1,38 kilogram i Torsås.  

I genomsnitt baserat på samtliga restavfallsprov består restavfallet utav 23,2 procent 
matavfall, 2,9 procent trädgårdsavfall, 33 procent tiningar och förpackningar, 0,8 
procent farligt avfall och elektronik samt 40,2 procent restavfall. Det skiljer sig inte 
markant mellan villahushåll och flerfamiljshushållens restavfall i sammansättning, se 
diagram 4.1. 
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Diagram 4.1 Sammansättning av restavfall i villahushåll och flerfamiljshushåll (vikt%) 
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Det genomsnittliga matavfallsprovet, baserat på samtliga 10 matavfallsanalyser, 
består utav 65,7 procent oundvikligt matavfall, 11,8 onödigt matavfall, 1,2 procent 
annat matavfall (hushållspapper, snittblommor och dylikt), 8,8 procent är avfallsbärare 
och 12,6 procent är felsorterat. Proverna skiljer sig markant mellan typ av hushåll, i 
snitt är villahushållens matavfall renare med endast 3,8 procent felsorterat material 
till skillnad mot flerfamiljshusens matavfall som i snitt innehåller 21,4 procent 
felsorterat material, se diagram 4.2.  

Diagram 4.2 Sammansättning av matavfall i villahushåll och flerfamiljshushåll (vikt%) 
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5 Resultat från Kalmar 

5.1 Restavfall från Kalmars villor 

Restavfallet består till 21,4 procent 
utav matavfall och till 38,5 procent 
utav tidningar och förpackningar. 
Farligt avfall och elektronik svarar 
tillsammans för 0,8 procent av 
avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 63,3 procent av 
avfallets vikt. Detta material hade 
kunnat materialåtervinnas på annat 
sätt istället för att energiåtervinnas. 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och 
övrigt brännbart svarar tillsammans 

för 36,7 procent. Idag genererar villahushållen i Kalmar en restavfallsmängd på 6,47 
kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade villahushållen istället 
haft en restavfallsmängd på 2,37 kilogram per hushåll och vecka. Att sortera ut 
återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön och ekonomin i kommunen. 

5.1.1 Matavfall i restavfallet 
 Oundvikligt matavfall är det matavfall som uppstår som en rest vid hantering av 
livsmedel, som till exempel fruktskal, kaffesump, köttben eller blast från grönsaker, i 
restavfallet från Kalmars villor fanns oundvikligt matavfall motsvarande 0,79 kilogram 
per hushåll och vecka som är ungefär 57 procent av matavfallet i restavfallet, se tabell 
5.1. Det onödiga matavfallet som består utav öppnade, oöppnade matförpackningar 
samt matsvinn svarar för 0,59 kilogram per hushåll och vecka och svarar för närmare 
43 procent av matavfallet. Onödigt matavfall, eller matsvinn, är sådant matavfall som 
hade kunnat ätas upp om det hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, såsom 
avskrapade rester från tallriken, mat som hunnit bli gammal eller rester från 
förpackningar. 

 

Tabell 5.1 Mat i restavfallet från villor i Kalmar (kg/hh/v och vikt%) 

 

 Fraktion Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,79 57,2% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,59 42,8% 

Totalt 1,38 100,0% 

36,7 %
Restavfall

21,4 %
Matavfall

2,7 %
Trädgårdsavfall

38,5 %
Tidningar och  
förpackningar

0,8 % 
Farligt avfall och  
elektronik

Diagram 5.1 Resultat av restavfall från villor i Kalmar (vikt%) 
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5.1.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt. 

I torrvikt fanns 2,1 kilogram förpackningar. Samtliga förpackningstyper påträffades i 
någon utsträckning. Mjuk- och hårdplastförpackningar dominerar bland 
förpackningsslagen och motsvarar tillsammans 1,03 kilogram per hushåll och vecka. 
Tidningar och pappersförpackningar motsvarar 0,41 kilogram respektive 0,39 kilogram 
per hushåll och vecka, se diagram 5.2.  

 
Diagram 5.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet från villor i Kalmar (kg/hh/v) 
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Bild 5.1 Oöppnade förpackningar i restavfallet från villor i Kalmar (t.v.) & Onödigt matavfall i 
restavfallet från villor i Kalmar (t.h.) 
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Bild 5.2 Restavfall från villor i Kalmar. Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och metallförpackningar (t.v.) 

  

5.1.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,8 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,05 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 39 kanyler, två 
tändare, två fuktabsorbenter. Elektroniken som påträffades var bland annat kablar, 
USB, hörlurar, Mp3-spelare, telefonjack, solcellslampa samt en fjärrkontroll. Även 16 
batterier och 3 ljuskällor påträffades i provet. Per 100 kilogram restavfall skulle det 
innebära att det finns 2,9 stycken batterier samt 0,5 stycken ljuskällor, se diagram 5.3.  

 
Diagram 5.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från villor i Kalmar  
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 Bild 5.3 Elavfall och farligt avfall i restavfall från villor i Kalmar 

 

5.1.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 26 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i någon 
avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är förslutna 
på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 4,7 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 
Bild 5.4 Löst material i restavfallet från villor i Kalmar 

Av de 434 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 397 stycken. 31 påsar 
påträffades utan knut och utgör 8 procent av påsarna. 

Tabell 5.2 Antal knutar och påsar restavfallet från villor i Kalmar 

 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 31 

En 6 

Två 397 

Totalt 434 
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5.2 Matavfall från Kalmars villor 

Av matavfallet var 73,3 procent oundvikligt matavfall. Onödigt matavfall, som består 
av kategorierna, Öppnade förpackningar med mat och matsvinn svarar tillsammans för 
12,7 procent av matavfallets totala vikt. Avfallsbärarna står för 11,1 procent av vikten. 
Annat matavfall utgörs av hushållspapper, snittblommor och dylikt och svarar för 1 
procent. Det felsorterade materialet i matavfallet svarar frö 1,9 procent, se diagram 
5.4. Detta innebär att matavfallet från Kalmars villor har en renhet på 98,1 procent.  

 
Diagram 5.4 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från villor i Kalmar (vikt%) 

 

5.2.1 Felsorterat material  
Det felsorterade materialet motsvarar 0,03 kilogram per hushåll och vecka. Flera 
förpackningsmaterial påträffades i matavfallsprovet, varav mjukplastförpackningar 
dominerar med en vikt motsvarande 23 procent utav felsorteringarna. Övrigt 
felsorterat material utgörs framförallt av trädgårdsavfall, inert material (kattsand och 
dylikt) samt tidningar. Andra felsorteringar påträffades i form av andra 
förpackningstyper samt övrigt brännbart, se tabell 5.3. 
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Tabell 5.3 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från villor i Kalmar (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) 
Kalmar, 
villor  Procent 

Tidningar, journaler o dylikt 0,004 16% 

Pappersförpackningar 0,003 10% 

Mjukplast 0,006 23% 

Hårdplastförpackningar 0,002 6% 

Metallförpackningar 0,001 2% 

Trädgårdsavfall, jord 0,004 15% 

Porslin, kattsand, aska 0,004 16% 

Allt övrigt brännbart 0,003 12% 

Totalt 0,028 100% 

 

5.2.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Mängden matavfall som påträffades i restavfallet motsvarar 0,3 kilogram per hushåll 
och vecka. Mängden matavfall som samlades in motsvarar 1,39 kilogram per hushåll 
och vecka. Det ger en hög källsorteringsgrad på 82,4 procent.  

 

Tabell 5.4 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från villor i Kalmar 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,30 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 1,39 

Källsorteringsgrad (%) 82,4% 

 

5.2.3 Antal knutar 
Av 229 påsar var 222 förslutna på ett korrekt sätt med dubbelknut, se tabell 5.5. Endast 
7 påsar var utan knut och motsvarar 3 procent av mängden påsar. 

 

Tabell 5.5 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från villor i Kalmar 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 7 

En 0 

Två 222 

Totalt 229 
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5.3 Restavfall från Kalmars flerfamiljshus 

Restavfallet består till 25 procent 
utav matavfall och till 33 procent 
utav tidningar och förpackningar. 
Farligt avfall och elektronik svarar 
tillsammans för 0,6 procent av 
avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 61,7 procent av 
avfallets vikt. Detta material hade 
kunnat materialåtervinnas på 
annat sätt istället för att 
energiåtervinnas. 

 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och 

övrigt brännbart svarar tillsammans för 38,3 procent. Idag genererar 
flerfamiljshushållen i Kalmar en restavfallsmängd på 2,1 kilogram per hushåll och 
vecka. Genom fullständig sortering hade dessa hushåll istället haft en restavfallsmängd 
på 0,6 kilogram per hushåll och vecka. 

 

5.3.1 Matavfall i restavfallet 
I restavfallet fanns matavfall motsvarande 0,54 kilogram per hushåll och vecka. Av 
detta var 0,41 kilogram oundvikligt matavfall vilket motsvarar 75,8 procent av 
matavfallet i restavfallet. Resterande matavfall var onödigt och hade kunnat 
konsumerats om det ätits upp i tid eller hanterats på ett bättre sätt. 

 
Bild 5.5 Oöppnade förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar 
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Diagram 5.5 Resultat av restavfall från flerfamiljshus i Kalmar  
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Tabell 5.6 Mat i restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar (kg/hh/v och vikt%) 

 

5.3.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

Plastförpackningar dominerar bland förpackningarna som påträffades i en mängd 
motsvarande 0,25 kilogram per hushåll och vecka. Pappersförpackningar fanns 
motsvarande 0,15 kilogram per hushåll och vecka. Mindre mängder tidningar, glas- och 
metallförpackningar fanns också i provet, se diagram 5.6. 

 
Bild 5.6 Restavfall från flerfamiljshus i Kalmar. Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och 
metallförpackningar (t.h.)  

 
Diagram 5.6 Tidningar och förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar (kg/hh/v) 
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  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,41 75,8% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,13 24,2% 

Totalt 0,54 100,0% 
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5.3.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Farligt avfall och elektronik påträffades motsvarande 0,01 kilogram per hushåll och 
vecka. Det farliga avfallet som fanns i provet var bland annat 9 stycken kanyler, 
tabletter, 6 stycken tändare, 5 nagellack samt fuktabsorbent. Elektronikavfallet bestod 
utav eldrivna leksaker, en radio, mixer, USB, termometer, bankdosa, trimmer, hörlurar, 
sladdar. Det fanns också 14 batterier och 2 ljuskällor i provet, per 100 kilogram 
restavfall innebär det att det skulle finnas 2,6 stycken batterier och 0,4 ljuskällor, se 
diagram 5.7.  

 

 
Diagram 5.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från flerfamiljshus i Kalmar 

 

 

 
Bild 5.7 Elavfall och farligt avfall i restavfall från flerfamiljshus i Kalmar 
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5.3.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 26,4 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 5 procent av den totala 
restavfallsvikten. 

 
Bild 5.8 Löst material i restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar 

 

Av de 411 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 367 stycken, se tabell 5.7 
34 påsar påträffades däremot utan knut vilket utgör ungefär 8 procent av påsarna.  

Tabell 5.7 Antal knutar och påsar restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 34 

En 10 

Två 367 

Totalt 411 
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5.4 Matavfall från Kalmars flerfamiljshus 

Majoriteten av matavfallet från Kalmars flerfamiljshus utgörs av oundvikligt matavfall 
som står för 63,7 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av matsvinn, 
öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 11,8 procent. 
Avfallsbäraren utgör närmare 10 procent av avfallet och annat matavfall svarar för 0,6 
procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 86 procent och det 
felaktigt sorterade materialet står för 14 procent.  

 
Diagram 5.8 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från flerfamiljshus i Kalmar (vikt%) 

5.4.1 Felsorterat material  
Det felsorterade materialet motsvarar en mängd på 0,094 kilogram per hushåll och 
vecka. Den största felsorteringen består av inert material (porslin, kattsand och aska) 
som svarar för 25 procent av felsorteringarna. Övrigt brännbart och 
pappersförpackningar svarar för 19 respektive 15 procent av det felsorterade 
materialet, se tabell 5.8. Elektronik och batterier påträffades i matavfallet. 

 
Bild 5.9 Matavfall från flerfamiljshus i Kalmar. Elektronik och batterier (t.v.) & inert material (t.v.) 
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Tabell 5.8 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från flerfamiljshus i Kalmar (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) Kalmar, FFH  Procent 

Tidningar, journaler och dylikt 0,005 5% 

Pappersförpackningar 0,014 15% 

Mjukplast 0,008 9% 

Hårdplastförpackningar 0,008 9% 

Metallförpackningar 0,003 3% 

Glasförpackningar 0,007 7% 

Trädgårdsavfall, jord 0,008 8% 

Porslin, kattsand, aska 0,023 25% 

Batterier 0,000 0% 

Allt övrigt brännbart 0,018 19% 

Totalt 0,094 100% 

 

5.4.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. Det matavfall som påträffats i 
restavfallet motsvarar en mängd på 0,16 kilogram per hushåll och vecka medan det 
källsorterade matavfallet som hamnat i matavfallspåsen var motsvarande 0,57 
kilogram per hushåll och vecka. Detta ger en källsorteringsgrad på 78,2 procent.  

 

Tabell 5.9 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från flerfamiljshus i Kalmar 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,16 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 0,57 

Källsorteringsgrad (%) 78,2% 

 

5.4.3 Antal knutar 
Av de gröna påsarna var 16 påsar utan knut av totalt 426 påsar, vilket motsvarar 
ungefär 4 procent. Påsar med en knut var 1 stycken och resterande 409 påsar var 
korrekt förslutna med dubbelknut.  

 

Tabell 5.10 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 16 

En 1 

Två 409 

Totalt 426 
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6 Resultat från Mörbylånga 

6.1 Restavfall från Mörbylångas villor 

Restavfallet består till 27 procent utav 
matavfall och till 25,4 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt avfall 
och elektronik svarar tillsammans för 0,4 
procent av avfallets vikt. Dessa 
fraktioner, inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 54,6 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt istället 
för att energiåtervinnas. 

 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och övrigt brännbart svarar tillsammans för 45,4 procent. 
Idag genererar villahushållen i Mörbylånga en restavfallsmängd på 7,4 kilogram per 
hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade villahushållen istället haft en 
restavfallsmängd på 3,36 kilogram per hushåll och vecka. Att sortera ut 
återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön och ekonomin i kommunen. 

6.1.1 Matavfall i restavfallet 
Oundvikligt matavfall är det matavfall som uppstår som en rest vid hantering av 
livsmedel, som till exempel fruktskal, kaffesump, köttben eller blast från grönsaker, i 
restavfallet från Mörbylångas villor fanns oundvikligt matavfall motsvarande 1,40 
kilogram per hushåll och vecka som är ungefär 70 procent av matavfallet i restavfallet, 
se tabell 6.1. Det onödiga matavfallet som består utav öppnade, oöppnade 
matförpackningar samt matsvinn svarar för 0,59 kilogram per hushåll och vecka och 
svarar för närmare 30 procent av matavfallet. Onödigt matavfall, eller matsvinn, är 
sådant matavfall som hade kunnat ätas upp om det hanterats på rätt sätt och ätits upp 
i tid, såsom avskrapade rester från tallriken, mat som hunnit bli gammal eller rester 
från förpackningar. 
 
Tabell 6.1 Mat i restavfallet från villor i Mörbylånga (kg/hh/v) 

 

 

 

  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 1,40 70% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,59 30% 

Totalt 2,00 100% 
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Diagram 6.1 Resultat av restavfall från villor i Mörbylånga  
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Bild 6.1 Oöppnade förpackningar i restavfallet från villor i Mörbylånga 

 

6.1.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

Plastförpackningar dominerar i restavfallsprovet från Mörbylångas villor, tillsammans 
svarar mjuk- och hårdplastförpackningarna för 0,72 kilogram per hushåll och vecka. 
Pappersförpackningar och tidningar svarar för 0,43 kilogram respektive 0,27 kilogram 
per hushåll och vecka. Glas- och metallförpackningar påträffades också i provet 
motsvarande 0,09 kilogram respektive 0,04 kilogram per hushåll och vecka.  

 
Diagram 6.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet från villor i Mörbylånga (kg/hh/v) 
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Bild 6.2 Restavfall från villor i Mörbylånga. Glas- och metallförpackningar (t.v.) & Plast- och pappersförpackningar 
(t.h.) 

 

6.1.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Farligt avfall och elektronik svarar tillsammans för 0,03 kilogram per hushåll och vecka. 
I provet påträffades farligt avfall i form av 6 kanyler, flytande medicin, tabletter, 
sprayburkar, 4 stycken nagellack samt en tändare. Elektronikavfallet bestod utav en 
trimmer, hörlurar, hörlurar, en plattång, ljusslinga, e-cigarett och en USB-sladd. I 
provet påträffades också 12 stycken batterier och 5 ljuskällor, omvandlat till antal per 
100 kilogram restavfall blir det 2,1 batterier och 0,9 ljuskällor, se diagram 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 6.3 Elavfall och farligt avfall i restavfall från villor i Mörbylånga 
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Diagram 6.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från villor i Mörbylånga  

6.1.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 28,1 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 4,9 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 
Bild 6.4 Löst material i restavfallet från villor i Mörbylånga 

Av de 400 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 305 stycken, se tabell 6.2. 
36 påsar påträffades däremot utan knut vilket utgör ungefär 9 procent av påsarna.  

 

Tabell 6.2 Antal knutar och påsar restavfallet från villor i Mörbylånga 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 36 

En 59 

Två 305 

Totalt 400 
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6.2 Matavfall från Mörbylångas villor 

Av matavfallet var 64 procent oundvikligt matavfall. Onödigt matavfall, som består av 
kategorierna, öppnade förpackningar med mat och matsvinn svarar tillsammans för 
20,2 procent av matavfallets totala vikt. Avfallsbärarna står för 8,4 procent av vikten. 
Annat matavfall utgörs av hushållspapper, snittblommor och dylikt och svarar för 1,6 
procent. Det felsorterade materialet i matavfallet svarar för 5,7 procent. Detta innebär 
att matavfallet från Mörbylångas villor har en renhet på 94,3 procent.  

 
Diagram 6.4 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från villor i Mörbylånga (vikt%) 

 

6.2.1 Felsorterat material  
Av det felsorterade materialet var majoriteten övrigt brännbart. Plastförpackningar 
svarar för 30 procent av det som var felsorterat i matavfallet. Även andra 
förpackningsslag påträffades, se tabell 6.3. Inga glasförpackningar, farligt avfall eller 
elektronik fanns i provet.  

 

Bild 6.5 Felsorterat matavfall från villor i Mörbylånga. Plastförpackningar, övrig metall, metallförpackningar, 
hårdplastförpackningar, pappersförpackningar och tidningar 
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Tabell 6.3 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från villor i Mörbylånga (kg/hh/v och i vikt%) 

 

6.2.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Villorna i Mörbylånga sorterar ut 1,22 kilogram matavfall per hushåll och vecka i 
matavfallspåsen. 0,42 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. Detta 
ger en källsorteringsgrad på 74,5 procent.  

 

Tabell 6.4 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från villor i Mörbylånga 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,42 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 1,22 

Källsorteringsgrad (%) 74,5% 

 

6.2.3 Antal knutar 
Av de 205 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 186 stycken. Endast 4 
påsar påträffades utan knut och utgör cirka 2 procent av påsarna.  

 

Tabell 6.5 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från villor i Mörbylånga 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 4 

En 15 

Två 186 

Totalt 205 

 

Felsorterat  Kg/hh/v  Procent 

Tidningar, journaler o dylikt 0,0003 0% 

Pappersförpackningar 0,011 15% 

Mjukplast 0,015 20% 

Hårdplastförpackningar 0,007 10% 

Metallförpackningar 0,001 2% 

Trädgårdsavfall, jord 0,003 4% 

Porslin, kattsand, aska 0,001 1% 

Allt övrigt brännbart 0,036 48% 

Totalt 0,074 100% 
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6.3 Restavfall från Mörbylångas flerfamiljshus 

Restavfallet består till 24,3 procent 
utav matavfall och till 28,9 procent 
utav tidningar och förpackningar. 
Farligt avfall och elektronik svarar 
tillsammans för 0,4 procent av 
avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 59,2 procent av 
avfallets vikt. Detta material hade 
kunnat materialåtervinnas på annat 
sätt istället för att energiåtervinnas. 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och 
övrigt brännbart svarar tillsammans 

för 34,5 procent. Idag genererar flerfamiljshushållen i Mörbylånga en restavfallsmängd 
på 3,8 kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade 
flerfamiljshushållen istället haft en restavfallsmängd på 1,6 kilogram per hushåll och 
vecka. 

6.3.1 Matavfall i restavfallet 
I restavfallet fanns matavfall motsvarande 0,93 kilogram per hushåll och vecka. Av 
detta var 0,69 kilogram oundvikligt matavfall vilket motsvarar 75 procent av 
matavfallet i restavfallet. Resterande matavfall var onödigt och hade kunnat 
konsumerats om det ätits upp i tid eller hanterats på ett bättre sätt. 

 

 
Bild 6.6 Onödigt matavfall i restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga (t.v.) & Oöppnade förpackningar i 
restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga Kalmar (t.h.) 
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Diagram 6.5 Resultat av restavfall från flerfamiljshus i 
Mörbylånga 
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Tabell 6.6 Mat i restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga (kg/hh/v)  

 

6.3.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

Pappersfraktionerna dominerar av förpackningsslaget, tidningar och 
pappersförpackningar står tillsammans för 0,41 kilogram per hushåll och vecka. 
Plastfraktionerna motsvarar en vikt på 0,38 kilogram per hushåll och vecka. Glas- och 
metallförpackningar fanns i provet motsvarande 0,09 respektive 0,05 kilogram per 
hushåll och vecka, se diagram 6.6. 

 

Diagram 6.6 Tidningar och förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga (kg/hh/v) 
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  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,69 75% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,23 25% 

Totalt 0,93 100% 
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Bild 6.7 Restavfall från flerfamiljshus i Mörbylånga. Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och 
metallförpackningar 

 

6.3.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,4 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,01 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 9 kanyler, 
tabletter, tändare, nagellack samt fuktabsorbent. Elektronikavfallet bestod utav 
leksaker, radio, USB, mixer, termometer, bankdosa, trimmer, hörlurar samt övriga 
sladdar. Även 14 batterier och 2 ljuskällor påträffades i provet. Det innebär att per 100 
kilogram restavfall som kommer från Mörbylångas flerfamiljshus finns 2,4 stycken 
batterier och 0,3 ljuskällor, se diagram 6.7.  

 
Bild 6.8 El-avfall och farligt avfall i restavfall från flerfamiljshus i Mörbylånga 
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Diagram 6.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från flerfamiljshus i Mörbylånga  

 

6.3.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 71,4 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 12,2 procent av den totala 
restavfallsvikten. Av de 381 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 327 
stycken. 23 påsar påträffades utan knut och utgör 6 procent av påsarna.  

 
Bild 6.9 Löst material i restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga 
 

Tabell 6.7 Antal knutar och påsar restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 23 

En 31 

Två 327 

Totalt 381 
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6.4 Matavfall från Mörbylångas flerfamiljshus 

Majoriteten av matavfallet från Mörbylångas flerfamiljshus utgörs av oundvikligt 
matavfall som står för 71,9 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av 
matsvinn, öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 8,9 
procent. Avfallsbäraren utgör 7,1 procent av avfallet och annat matavfall svarar för 1,3 
procent. Matavfallet har en renhetsgrad på 89,1 procent. Det felaktigt sorterade 
materialet står för 10,9 procent.  

 

Diagram 6.8 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga (vikt%) 

 

6.4.1 Felsorterat material  
Matavfallet var helt fritt från elektronikavfall. Däremot påträffades samtliga 
förpackningsslag, inert material, trädgårdsavfall och farligt avfall. Det farliga avfallet 
bestod utav 2 stycken kanyler samt två sprayburkar och nagellack. Det mest 
förekommande felsorterade materialet var däremot övrigt brännbart som bland annat 
bestod utav blöjor, övrig plast och övrigt papper.  
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Tabell 6.8 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga (kg/hh/v och i vikt%) 

 

 

 
Bild 6.10 Matavfall från flerfamiljshus i Mörbylånga. Trädgårdsavfall & Allt övrigt brännbart(t.h.) 

 

Felsorterat (kg/hh/v) Kg/hh/v Procent (%) 

Tidningar, journaler o dylikt 0,007 6% 

Pappersförpackningar 0,012 10% 

Mjukplast 0,014 12% 

Hårdplastförpackningar 0,005 4% 

Metallförpackningar 0,004 4% 

Glasförpackningar 0,001 1% 

Trädgårdsavfall, jord 0,015 12% 

Porslin, kattsand, aska 0,004 3% 

Läkemedel och kanyler 0,000 0% 

Övrigt farligt avfall 0,002 2% 

Allt övrigt brännbart 0,056 46% 

Totalt 0,120 100% 
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6.4.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Flerfamiljshushållen i Mörbylånga sorterar ut 0,98 kilogram matavfall per hushåll och 
vecka i matavfallspåsen. Däremot finns 0,25 kilogram fortfarande kvar i påsen för 
restavfall. Detta ger en källsorteringsgrad på 79,7 procent.  

 

Tabell 6.9 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,25 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 0,98 

Källsorteringsgrad (%) 79,7% 

 

6.4.3 Antal knutar 
Av de 240 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 221 stycken. Endast 8 
påsar påträffades utan knut och utgör 3 procent av påsarna.  

 

Tabell 6.10 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 8 

En 11 

Två 221 

Totalt 240 
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7 Resultat från Nybro 

7.1 Restavfall från Nybros villor 

Restavfallet består till 22 procent utav 
matavfall och till 44,3 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt 
avfall och elektronik svarar tillsammans 
för 0,8 procent av avfallets vikt. Dessa 
fraktioner, inklusive trädgårdsavfallet, 
är felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 68,4 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt istället 
för att energiåtervinnas. 

 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och övrigt 

brännbart svarar tillsammans för 31,6 procent. Idag genererar villahushållen i Nybro 
en restavfallsmängd på 5,5 kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig 
sortering hade flerfamiljshushållen istället haft en restavfallsmängd på 1,7 kilogram 
per hushåll och vecka. Att sortera ut återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön 
och ekonomin i kommunen. 

7.1.1 Matavfall i restavfallet 
Oundvikligt matavfall är det matavfall som uppstår som en rest vid hantering av 
livsmedel, som till exempel fruktskal, kaffesump, köttben eller blast från grönsaker, i 
restavfallet från Nybros villor fanns oundvikligt matavfall motsvarande 0,94 kilogram 
per hushåll och vecka som är ungefär 77 procent av matavfallet i restavfallet, se tabell 
7.1. Det onödiga matavfallet som består utav öppnade, oöppnade matförpackningar 
samt matsvinn svarar för 0,27 kilogram per hushåll och vecka och svarar för 23 procent 
av matavfallet. Onödigt matavfall, eller matsvinn, är sådant matavfall som hade kunnat 
ätas upp om det hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, såsom avskrapade rester från 
tallriken, mat som hunnit bli gammal eller rester från förpackningar.  

 

Tabell 7.1 Mat i restavfallet från villor i Nybro (kg/hh/v) 

  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,94 77% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,27 23% 

Totalt 1,21 100% 

31,6 %
Restavfall

22,0 %
Matavfall

1,4 %
Trädgårdsavfall

44,3 %
Tidningar och 
förpackningar

0,8 % 
Farligt avfall och 
elektronik

Diagram 7.1 Resultat av restavfall från villor i Nybro 
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Bild 7.1 Oöppnade förpackningar i restavfallet från villor i Nybro (t.v.) & Onödigt matavfall i restavfallet från villor i 
Nybro (t.h.) 

 

7.1.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt. Pappersfraktionerna 
dominerar i provet, tidningar och pappersförpackningar motsvarar tillsammans en vikt 
på 0,93 kilogram per hushåll och vecka. Plastförpackningar motsvarar tillsammans 0,87 
kilogram per hushåll och vecka. Glas- och metallförpackningar påträffades i en mängd 
motsvarande 0,18 kilogram respektive 0,05 kilogram per hushåll och vecka, se diagram 
7.2.  

 
Diagram 7.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet från villor i Nybro (kg/hh/v) 

0,47 0,46

0,59

0,28

0,18

0,05

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70



 

40 
 

 
Bild 7.2 Restavfall från villor i Nybro.  Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och metallförpackningar (t.h.) 

 

7.1.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,8 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,04 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 13 kanyler, 
tabletter, tvättmedel, salva, nagellack och tändare. Elektronikavfallet bestod utav en 
miniräknare, en solcell, ficklampa, laddare, hörlurar, klocka, kablar och USB-sladdar. I 
provet påträffades också 10 batterier och 3 ljuskällor, omvandlat till antal per 100 
kilogram restavfall är det 1,9 batterier och 0,6 ljuskällor som genereras från Nybros 
villor. 

 

 
Bild 7.3 Elavfall och farligt avfall i restavfall från villor i Nybro 
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Diagram 7.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från villor i Nybro  

 

7.1.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 31,7 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 5,9 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 
Bild 7.4 Löst material i restavfallet från villor i Nybro 

 

Av de 409 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 295 stycken. 46 påsar 
påträffades utan knut och utgör ungefär 11 procent av påsarna.  

Tabell 7.2 Antal knutar och påsar restavfallet från villor i Nybro 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 46 

En 68 

Två 295 

Totalt 409 
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7.2 Matavfall från Nybros villor 

Majoriteten av matavfallet från Nybros villahushåll utgörs av oundvikligt matavfall som 
står för 78,3 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av matsvinn, 
öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 5,6 procent. 
Avfallsbäraren utgör 10,5 procent av avfallet och annat matavfall svarar för 1,3 
procent. Matavfallet har en renhetsgrad på 95,7 procent. Det felaktigt sorterade 
materialet står för 4,3 procent.  

 

Diagram 7.4 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från villor i Nybro (vikt%) 

 

7.2.1 Felsorterat material  
I matavfallet påträffades både förpackningsmaterial, farligt avfall, elektronik, 
trädgårdsavfall och övrigt brännbart. Majoriteten av det felsorterade i matavfallet var 
övrigt brännbart som står för 44 procent av det felsorterade materialet. Mjukplast 
dominerar bland förpackningsslagen och svarar för 22 procent av det felsorterade 
materialet. Två batterier samt fuktabsorbent påträffades i avfallet.  

 

 
Bild 7.5 Matavfall från villor i Nybro. Allt övrigt brännbart (t.v.) & Oöppnad förpackning och trädgårdsavfall (t.h.) 

Oundvikligt
78,3%

Onödigt: oöppnade 
förpackningar med …

Onödigt: öppnade 
förpackningar med …

Matsvinn
4,9%

Annat matavfall
1,3%

Avfallsbärare 
10,5%

Felsorterat
4,3%



 

43 
 

Tabell 7.3 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från villor i Nybro (kg/hh/v och i vikt%) 

 

7.2.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Villorna i Nybro sorterar ut 1,03 kilogram matavfall per hushåll och vecka i 
matavfallspåsen. 0,22 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. Detta 
ger en hög källsorteringsgrad på 82,4 procent.  

 

Tabell 7.4 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från villor i Nybro 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,22 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 1,03 

Källsorteringsgrad (%) 82,4% 

 

7.2.3 Antal knutar 
Av de 159 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 129 stycken. 11 påsar 
påträffades däremot utan knut och utgör ungefär 7 procent av påsarna.  

 

Tabell 7.5 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från villor i Nybro 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 11 

En 19 

Två 129 

Totalt 159 

Felsorterat  Kg/hh/v Procent (%) 

Pappersförpackningar 0,005 10% 

Mjukplast 0,010 22% 

Hårdplastförpackningar 0,003 7% 

Metallförpackningar 0,000 1% 

Glasförpackningar 0,001 1% 

Trädgårdsavfall, jord 0,006 12% 

Porslin, kattsand, aska 0,001 1% 

Övrigt farligt avfall 0,000 0% 

Batterier 0,000 1% 

Allt övrigt brännbart 0,021 44% 

Totalt 0,046 100% 
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7.3 Restavfall från Nybros flerfamiljshus 

Restavfallet består till 20,3 procent 
utav matavfall och till 32,9 procent 
utav tidningar och förpackningar. 
Farligt avfall och elektronik svarar 
tillsammans för 0,4 procent av 
avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 65 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt 
istället för att energiåtervinnas. 

 

Det rättsorterade restavfallet som inkluderas av inert material och övrigt brännbart 
svarar tillsammans för 45 procent. Idag genererar villahushållen i Nybro en 
restavfallsmängd på 3,8 kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering 
hade flerfamiljshushållen istället haft en restavfallsmängd på 1,7 kilogram per hushåll 
och vecka.  

 

7.3.1 Matavfall i restavfallet 
I restavfallet fanns matavfall motsvarande 0,77 kilogram per hushåll och vecka. Av 
detta var 0,58 kilogram oundvikligt matavfall vilket motsvarar 75 procent av 
matavfallet i restavfallet. Resterande matavfall var onödigt och hade kunnat 
konsumerats om det ätits upp i tid eller hanterats på ett bättre sätt.  

Tabell 7.6 Mat i restavfallet från flerfamiljshus i Nybro (kg/hh/v) 

  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,58 75% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,19 25% 

Totalt 0,77 100% 

 

7.3.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

Plastförpackningar dominerar bland förpackningsslagen, tillsammans svarar mjuk- och 
hårdplasten för 0,46 kilogram per hushåll och vecka. Tidningar och 
pappersförpackningar svarar tillsammans för 0,43 kilogram per hushåll och vecka. 

45,0 %
Restavfall

20,3 %
Matavfall

1,5 %
Trädgårdsavfall

32,9 %
Tidningar och 
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Farligt avfall och 
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Diagram 7.5 Resultat av restavfall från flerfamiljshus i Nybro 
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Glas- och metallförpackningar svarar för 0,10 respektive 0,03 kilogram per hushåll och 
vecka, se diagram 7.6.  

 

Diagram 7.6 Tidningar och förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Nybro (kg/hh/v) 

 
Bild 7.6 Restavfall från flerfamiljshus i Nybro.  Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och 
metallförpackningar (t.h.) 

7.3.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,4 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,03 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 9 kanyler, 
tabletter, tändare, nagellack samt fuktabsorbent. Det elektronikavfall som påträffades 
var bland annat leksaker, radio, mixer, termometer, trimmer och en bankdosa. I provet 
fanns 14 batterier och 2 ljuskällor. Detta innebär att med sorteringen från Nybros 
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flerfamiljshushåll så finns det 2,5 batterier och 0,4 ljuskällor per 100 kilogram 
restavfall, se diagram 7.7.  

 
Bild 7.7 Elavfall och farligt avfall i restavfall från flerfamiljshus i Nybro 

 

Diagram 7.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från flerfamiljshus i Nybro  
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7.3.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 40,9 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 7,3 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 

 
Bild 7.8 Löst material i restavfallet från flerfamiljshus i Nybro 

 

Av de 366 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 306 stycken. 44 påsar 
påträffades utan knut och utgör 12 procent av påsarna.  

 

Tabell 7.7 Antal knutar och påsar restavfallet från flerfamiljshus i Nybro 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 44 

En 16 

Två 306 

Totalt 366 
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7.4 Matavfall från Nybros flerfamiljshus 

Majoriteten av matavfallet från Nybros flerfamiljshus utgörs av oundvikligt matavfall 
som står för 48,3 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av matsvinn, 
öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 10 procent. 
Avfallsbäraren utgör närmare 9 procent av avfallet och annat matavfall svarar för 2,5 
procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 69,7 procent och det 
felaktigt sorterade materialet står för så mycket som 30,3 procent.  

 

Diagram 7.8 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från flerfamiljshus i Nybro (vikt%) 

7.4.1 Felsorterat material  
Majoriteten av det felsorterade materialet i matavfallet består utav en stor andel 
blöjor i övrigt brännbart, som svarar för 50 procent av den felsorterade mängden. Små 
mängder farligt avfall och elektronik påträffades i provet så som 1 kanyl, behållare med 
giftigt innehåll, en elkontakt samt glimtändare. Övrigt material bland det felsorterade 
materialet var förpackningar med mjukplast som dominerande förpackningsslag, se 
tabell 7.8 
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Tabell 7.8 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från flerfamiljshus i Nybro (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) Kg/hh/v Procent (%) 

Tidningar, journaler och dylikt 0,025 8% 

Pappersförpackningar 0,024 8% 

Mjukplast 0,046 15% 

Hårdplastförpackningar 0,014 5% 

Metallförpackningar 0,005 1% 

Glasförpackningar 0,013 4% 

Trädgårdsavfall, jord 0,010 3% 

Porslin, kattsand, aska 0,020 6% 

Läkemedel och kanyler 0,000 0% 

Övrigt farligt avfall 0,000 0% 

Batterier 0,000 0% 

Allt övrigt brännbart 0,158 50% 

Totalt 0,316 100% 

 

 
Bild 7.9 Matavfall från flerfamiljshus i Nybro. Allt övrigt brännbart bestående av största andelen blöjor 
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7.4.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Flerfamiljshushållen i Nybro sorterar ut 0,73 kilogram matavfall per hushåll och vecka 
i matavfallspåsen. 0,16 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. 
Detta ger en hög källsorteringsgrad på 82 procent.  

Tabell 7.9 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från flerfamiljshus i Nybro 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,16 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 0,73 

Källsorteringsgrad (%) 82,0% 

 

7.4.3 Antal knutar 
Av de 376 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 302 stycken. Däremot 
påträffades 47 påsar påträffades utan knut som utgör procent nästan 16 procent av 
påsarna.  

Tabell 7.10 Antal knutar på påsarna och antal påsar från flerfamiljshus i Nybro 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 47 

En 27 

Två 302 

Totalt 376 
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8 Resultat från Oskarshamn 

8.1 Restavfall från Oskarshamns villor 

Restavfallet består till 24,8 procent utav 
matavfall och till 32,4 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt avfall 
och elektronik svarar tillsammans för 0,9 
procent av avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är felaktigt 
sorterade och motsvarar tillsammans 60,2 
procent av avfallets vikt. Detta material 
hade kunnat materialåtervinnas på annat 
sätt istället för att energiåtervinnas. 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och övrigt 

brännbart svarar tillsammans för 39,8 
procent. Idag genererar villahushållen i Oskarshamn en restavfallsmängd på 7,4 
kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade villahushållen istället 
haft en restavfallsmängd på 2,94 kilogram per hushåll och vecka. Att sortera ut 
återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön och ekonomin i kommunen. 

8.1.1 Matavfall i restavfallet 
Oundvikligt matavfall är det matavfall som uppstår som en rest vid hantering av 
livsmedel, som till exempel fruktskal, kaffesump, köttben eller blast från grönsaker, i 
restavfallet från Oskarshamns villor fanns oundvikligt matavfall motsvarande 1,41 
kilogram per hushåll och vecka som är ungefär 77 procent av matavfallet i restavfallet, 
se tabell 8.1. Det onödiga matavfallet som består utav öppnade, oöppnade 
matförpackningar samt matsvinn svarar för 0,42 kilogram per hushåll och vecka och 
svarar för närmare 23 procent av matavfallet. Onödigt matavfall, eller matsvinn, är 
sådant matavfall som hade kunnat ätas upp om det hanterats på rätt sätt och ätits upp 
i tid, såsom avskrapade rester från tallriken, mat som hunnit bli gammal eller rester 
från förpackningar. 

Tabell 8.1 Mat i restavfallet från villor i Oskarshamn (kg/hh/v) 

8.1.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

 Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 1,41 77% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,42 23% 

Totalt 1,83 100% 

39,8 %
Restavfall

24,8 %
Matavfall

2,1 %
Trädgårdsavfall

32,4 %
Tidningar och 
förpackningar

0,9 % 
Farligt avfall och
elektronik

Diagram 8.1 Resultat av restavfall från villor i Oskarshamn 
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Plastförpackningar dominerar i restavfallsprovet från Oskarshamn, plastfraktionerna 
svarar tillsammans för 0,95 kilogram per hushåll och vecka. Tidningar och 
pappersförpackningar motsvarar 0,29 respektive 0,52 kilogram per hushåll och vecka. 
Glas- och metallförpackningar fanns i provet motsvarande 0,15 respektive 0,07 
kilogram per hushåll och vecka. 

 
Bild 8.1 Restavfall från villor i Oskarshamn. Glas- och metallförpackningar (t.v.) &) Plast- och pappersförpackningar 
(t.h.) 

 

 
Diagram 8.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet från villor i Oskarshamn (kg/hh/v) 

8.1.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,9 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,06 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 39 kanyler, 
nagellack, lim och raklödder. Elektronikavfallet bestod utav en mobiltelefon, leksaker, 
datordel, kylskåp i litet format, elmätare, kablar, ljusslinga, laserpekare. I provet 
påträffades också 23 batterier och 1 ljuskälla, omvandlat till antal per 100 kilogram 
restavfall är det 4,1 batterier och 0,2 ljuskällor som genereras i restavfallet från villor i 
Oskarshamn. 
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Diagram 8.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från villor i Oskarshamn  

 

Bild 8.2 Elavfall och farligt avfall i restavfall från villor i Oskarshamn 
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8.1.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 46,8 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 8,3 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 

 
Bild 8.3 Löst material i restavfallet från villor i Oskarshamn 

 

Av de 346 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 283 stycken. 17 påsar 
påträffades utan knut och utgör knappt 5 procent av påsarna.  

 

Tabell 8.2 Antal knutar och påsar restavfallet från villor i Oskarshamn 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 17 

En 46 

Två 283 

Totalt 346 
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8.2 Matavfall från Oskarshamns villor 

Majoriteten av matavfallet från Oskarshamns villahushåll utgörs av oundvikligt 
matavfall som står för 74 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av 
matsvinn, öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 11,4 
procent. Avfallsbärare utgör 9 procent av avfallet och annat matavfall svarar för 1 
procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 94,9 procent och det 
felaktigt sorterade materialet står för 5,1 procent. 

 
Diagram 8.4 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från villor i Oskarshamn (vikt%) 
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8.2.1 Felsorterat material 
I matavfallet var 5,1 procent felaktigt sorterat avfall. De största fraktionerna som 
påträffades var pappers- och mjukplastförpackningar samt övrigt brännbart. Även 
farligt avfall och elektronik fanns i provet. 

Tabell 8.3 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från villor i Oskarshamn (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) 
Oskarshamn, 
villor   

Tidningar, journaler o dylikt 0,005 6% 

Pappersförpackningar 0,014 16% 

Mjukplast 0,013 15% 

Hårdplastförpackningar 0,006 7% 

Metallförpackningar 0,001 1% 

Glasförpackningar 0,003 4% 

Trädgårdsavfall, jord 0,012 14% 

Porslin, kattsand, aska 0,000 0% 

Läkemedel och kanyler 0,000 0% 

Batterier 0,000 0% 

Allt övrigt brännbart 0,032 37% 

Totalt 0,088 100% 

 

 
Bild 8.4 Matavfall från villor i Oskarshamn. Farligt avfall och batterier (t.v.) & Allt övrigt brännbart (t.h.) 

 

8.2.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Villorna i Oskarshamns sorterar ut 1,65 kilogram matavfall per hushåll och vecka i 
matavfallspåsen. 0,37 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. Detta 
ger en källsorteringsgrad på 81,7 procent.  
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Tabell 8.4 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från villor i Oskarshamn 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,37 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 1,65 

Källsorteringsgrad (%) 81,7% 

 

8.2.3 Antal knutar 
Av de 240 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 221 stycken. 8 påsar 
påträffades utan knut och utgör ungefär 3 procent av påsarna.  

 

Tabell 8.5 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från villor i Oskarshamn 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 8 

En 11 

Två 221 

Totalt 240 
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8.3 Restavfall från Oskarshamns flerfamiljshus 

Restavfallet består till 21,5 procent 
utav matavfall och till 31 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt 
avfall och elektronik svarar 
tillsammans för 0,6 procent av 
avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 56,7 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt 
istället för att energiåtervinnas. 

 

 

Det rättsorterade restavfallet som inkluderas av inert material och övrigt brännbart 
svarar tillsammans för 44,3 procent. Idag genererar flerfamiljshushållen i Oskarshamn 
en restavfallsmängd på 6,5 kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig 
sortering hade flerfamiljshushållen istället haft en restavfallsmängd på 2,9 kilogram 
per hushåll och vecka. 

8.3.1 Matavfall i restavfallet 
I restavfallet fanns matavfall motsvarande 1,4 kilogram per hushåll och vecka. Av detta 
var 1,06 kilogram oundvikligt matavfall vilket motsvarar 76 procent av matavfallet i 
restavfallet. Resterande matavfall var onödigt och hade kunnat konsumerats om det 
ätits upp i tid eller hanterats på ett bättre sätt.  

 
Bild 8.5 Oöppnade förpackningar och onödigt matavfall i restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn 
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Diagram 8.5 Resultat av restavfall från flerfamiljshus i Oskarshamn 
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Tabell 8.6 Mat i restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn(kg/hh/v) 

 

8.3.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.   

Mjukplastförpackningar dominerar bland förpackningsslagen i provet från 
Oskarshamns flerfamiljshus, som tillsammans med hårdplastförpackningar motsvarar 
en vikt på 0,76 kilogram per hushåll och vecka. Tidningar och pappersförpackningar 
fanns i provet med 0,27 respektive 0,38 kilogram per hushåll och vecka. Även glas- och 
metallförpackningar fanns i provet, se diagram 8.6.  

 
Diagram 8.6 Tidningar och förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn (kg/hh/v)  

 

Bild 8.6 Restavfall från flerfamiljshus i Oskarshamn.  Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och 
metallförpackningar (t.h.) 
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Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 1,06 76% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,34 24% 

Totalt 1,40 100% 
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8.3.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,6 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,04 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 3 kanyler, 
flytande medicin, disktabletter, tvättmedel, tändare, nagellack och sprayburkar med 
innehåll. Elektronikavfallet bestod bland annat av en miniräknare, mobil, klocka, 
hörlurar, och en datordel. Även 25 stycken batterier och 3 ljuskällor som per 100 
kilogram restavfall innebär att flerfamiljshushållen genererar 3,9 batterier och 0,5 
ljuskällor, se diagram 8.7.  

 

 
Bild 8.7 Elavfall och farligt avfall i restavfall från flerfamiljshus i Oskarshamn 

 

 
Diagram 8.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från flerfamiljshus i Oskarshamn  
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8.3.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 101 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör nästan 16 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 
Bild 8.8 Löst material i restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn 

Av de 394 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 334 stycken. 34 påsar 
påträffades utan knut och utgör 9 procent av påsarna.  

 

Tabell 8.7 Antal knutar och påsar restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 34 

En 26 

Två 334 

Totalt 394 
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8.4 Matavfall från Oskarshamns flerfamiljshus 

Majoriteten av matavfallet från Oskarshamns flerfamiljshus utgörs av oundvikligt 
matavfall som står för 56,1 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av 
matsvinn, öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 11,2 
procent. Avfallsbärare utgör närmare 8 procent av avfallet och annat matavfall svarar 
för 1,4 procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 76,6 procent 
och det felaktigt sorterade materialet står för 23,4 procent.  

 
Diagram 8.8 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn(vikt%) 

 

8.4.1 Felsorterat material  
I matavfallet var så mycket som 23,4 procent felaktigt sorterat avfall. De största 
fraktionerna som påträffades var pappers- och mjukplastförpackningar samt övrigt 
brännbart. Även farligt avfall och elektronik fanns i provet.   

Tabell 8.8 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat  Kg/hh/v Procent (%) 

Tidningar, journaler och dylikt 0,016 5% 

Pappersförpackningar 0,050 17% 

Mjukplast 0,046 15% 

Hårdplastförpackningar 0,029 9% 

Metallförpackningar 0,012 4% 

Glasförpackningar 0,015 5% 

Trädgårdsavfall, jord 0,020 7% 

Porslin, kattsand, aska 0,018 6% 

Läkemedel och kanyler 0,000 0% 

Batterier 0,000 0% 

Ljuskällor 0,001 0% 

Allt övrigt brännbart 0,095 32% 

Totalt 0,301 100% 
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Bild 8.9 Matavfall från flerfamiljshus i Oskarshamn. Allt övrigt brännbart (t.v.) & trädgårdsavfall, frigolit och inert 
material (t.h.) 

 

8.4.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Flerfamiljshusen i Oskarshamn sorterar ut 0,99 kilogram matavfall per hushåll och 
vecka i matavfallspåsen. 0,21 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för 
restavfall. Detta ger en källsorteringsgrad på 82,4 procent.  

 

Tabell 8.9 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,21 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 0,99 

Källsorteringsgrad (%) 82,4% 

 

8.4.3 Antal knutar 
Av de 304 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 241 stycken. 36 påsar 
påträffades utan knut och utgör närmare 12 procent av påsarna.  

 

Tabell 8.10 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 36 

En 27 

Två 241 

Totalt 304 
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9 Resultat från Torsås 

9.1 Restavfall från Torsås villor 

Restavfallet består till 25,8 procent utav 
matavfall och till 34 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt 
avfall och elektronik svarar tillsammans 
för 0,3 procent av avfallets vikt. Dessa 
fraktioner, inklusive trädgårdsavfallet, 
är felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 62,2 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt istället 
för att energiåtervinnas. 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och övrigt 
brännbart svarar tillsammans för 37,8 

procent. Idag genererar villahushållen i Torsås en restavfallsmängd på 1,51 kilogram 
per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade villahushållen istället haft en 
restavfallsmängd på 0,57 kilogram per hushåll och vecka. Att sortera ut 
återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön och ekonomin i kommunen. 

9.1.1 Matavfall i restavfallet 
Oundvikligt matavfall är det matavfall som uppstår som en rest vid hantering av 
livsmedel, som till exempel fruktskal, kaffesump, köttben eller blast från grönsaker, i 
restavfallet från Torsås villor fanns oundvikligt matavfall motsvarande 0,21 kilogram 
per hushåll och vecka som är ungefär 63 procent av matavfallet i restavfallet, se tabell 
9.1. Det onödiga matavfallet som består utav öppnade, oöppnade matförpackningar 
samt matsvinn svarar för 0,124 kilogram per hushåll och vecka och svarar för närmare 
37 procent av matavfallet. Onödigt matavfall, eller matsvinn, är sådant matavfall som 
hade kunnat ätas upp om det hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, såsom 
avskrapade rester från tallriken, mat som hunnit bli gammal eller rester från 
förpackningar. 

 

Tabell 9.1 Mat i restavfallet från villor i Torsås (kg/hh/v) 

  Kg/hh/v Procent (%)  

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,21 63% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,124 37% 

Totalt 0,334 100% 

37,8 %
Restavfall

25,8 %
Matavfall

2,1 %
Trädgårdsavfall

34,0 %
Tidningar och  
förpackningar

0,3 % 
Farligt avfall och  
elektronik

Diagram 9.1 Resultat av restavfall från villor i Torsås 
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Bild 9.1 Oöppnade förpackningar i restavfallet från villor i Torsås 

 

9.1.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

 

 
Bild 9.2 Restavfall från villor i Torsås.  Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och metallförpackningar (t.h.) 
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Diagram 9.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet från villor i Torsås (kg/hh/v) 

 

9.1.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,3 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,02 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 10 kanyler, 
tabletter och oral lösning. Elektronikavfallet bestod av föremål som en ljusslinga, 
solcellslampa, elkontakt, elektroniska leksaker, elkedja och en sladd. Även 18 stycken 
batterier och 5 ljuskällor som per 100 kilogram restavfall innebär att villahushållen 
genererar 3,4 batterier och 0,9 ljuskällor, se diagram 9.3. 

 
Bild 9.3 Elavfall och farligt avfall i restavfall från villor i Torsås 
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Diagram 9.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från villor i Torsås  

 

9.1.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 28,5 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 5,4 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 
Bild 9.4 Löst material i restavfallet från villor i Torsås 

Av de 456 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 385 stycken. 22 påsar 
påträffades utan knut och utgör nära 5 procent av påsarna.  

 

Tabell 9.2 Antal knutar och påsar restavfallet från villor i Torsås 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 22 

En 49 

Två 385 

Totalt 456 
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9.2 Matavfall från Torsås villor 

Majoriteten av matavfallet från Torsås villahushåll utgörs av oundvikligt matavfall som 
står för 76,5 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av matsvinn, 
öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 11,9 procent. 
Avfallsbärare utgör nära 9 procent av avfallet och annat matavfall svarar för knappt 1 
procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 97,9 procent och det 
felaktigt sorterade materialet står för 2,1 procent. 

 
Diagram 9.4 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från villor i Torsås (vikt%) 

 

9.2.1 Felsorterat material  
I matavfallet var 2,1 procent felaktigt sorterat avfall. De största fraktionerna som 
påträffades övrigt brännbart och pappersförpackningar. Avfallet var helt fritt från 
farligt avfall och elektronik. 

Tabell 9.3 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från villor i Torsås (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) Kg/hh/v   

Tidningar, journaler o dylikt 0,001 2% 

Pappersförpackningar 0,004 16% 

Mjukplast 0,003 14% 

Hårdplastförpackningar 0,003 12% 

Metallförpackningar 0,003 13% 

Glasförpackningar 0,001 3% 

Trädgårdsavfall, jord 0,001 6% 

Porslin, kattsand, aska 0,000 1% 

Allt övrigt brännbart 0,008 33% 

Totalt 0,023 100% 
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Bild 9.5 Matavfall från villor i Torsås. Allt övrigt brännbart (t.v.) & metall- och glasförpackningar (t.h.) 

 

9.2.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Villorna i Torsås sorterar ut 1,1 kilogram matavfall per hushåll och vecka i 
matavfallspåsen. 0,39 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. Detta 
ger en källsorteringsgrad på 73,9 procent.  

Tabell 9.4 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från villor i Torsås 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,39 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 1,10 

Källsorteringsgrad (%) 73,9% 

 

9.2.3 Antal knutar 
Av de 207 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 197 stycken. 7 påsar 
påträffades utan knut och utgör drygt 3 procent av påsarna.  

Tabell 9.5 8 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från villor i Torsås 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 7 

En 3 

Två 197 

Totalt 207 
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9.3 Restavfall från Torsås flerfamiljshus 

Restavfallet består till 19,6 procent utav 
matavfall och till 29,7 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt 
avfall och elektronik svarar tillsammans 
för 2,8 procent av avfallets vikt. Dessa 
fraktioner, inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 57,8 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt istället 
för att energiåtervinnas. 

 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och övrigt 
brännbart svarar tillsammans för 42,2 

procent. Idag genererar flerfamiljshushållen i Torsås en restavfallsmängd på 4,7 
kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade flerfamiljshushållen 
istället haft en restavfallsmängd på 1,98 kilogram per hushåll och vecka. Att sortera ut 
återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön och ekonomin i kommunen. 

9.3.1 Matavfall i restavfallet 
I restavfallet fanns matavfall motsvarande 0,94 kilogram per hushåll och vecka. Av 
detta var 0,45 kilogram oundvikligt matavfall vilket motsvarar 47,8 procent av 
matavfallet i restavfallet. Resterande matavfall var onödigt och hade kunnat 
konsumerats om det ätits upp i tid eller hanterats på ett bättre sätt.  

 

 
Bild 9.6 Onödigt matavfall i restavfallet från flerfamiljshus i Torsås (t.v.) & Oöppnade förpackningar i restavfallet 
flerfamiljshus i Torsås (t.h.) 
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Tabell 9.6 Mat i restavfallet från flerfamiljshus i Torsås (kg/hh/v) 

  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,50 54% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,44 46% 

Totalt 0,94 100% 

 

9.3.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

 
Diagram 9.6 Tidningar och förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Torsås (kg/hh/v) 

 
Bild 9.7 Restavfall från flerfamiljshus i Torsås.  Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och 
metallförpackningar (t.h.) 
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9.3.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 2,79 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,13 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 11 kanyler, 
tändare och nagellack. Elektronikavfallet bestod av föremål som hörlurar, fjärrkontroll, 
mobiltelefon, högtalare, kamera, USB, pannlampa, väderstation, kablar, hårtrimmer, 
kupévärmare, DVD, projektor, datormus, datordel, telejack. Även 17 stycken batterier 
och 9 ljuskällor som per 100 kilogram restavfall innebär att flerfamiljshushållen 
genererar 3,1 batterier och 1,6 ljuskällor, se diagram 9.7. 

 
Diagram 9.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från flerfamiljshus i Torsås 

 

 
Bild 9.8 Elavfall och farligt avfall i restavfall från flerfamiljshus i Torsås 
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9.3.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 41,4 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 7,5 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 

 
Bild 9.9 Löst material i restavfallet från flerfamiljshus i Torsås 

 

Av de 348 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 312 stycken. 27 påsar 
påträffades utan knut och utgör knappt 8 procent av påsarna.  

 

Tabell 9.7 Antal knutar och påsar restavfallet från flerfamiljshus i Torsås 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 27 

En 9 

Två 312 

Totalt 348 
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9.4 Matavfall från Torsås flerfamiljshus 

En knapp majoriteten av matavfallet från Torsås flerfamiljshus utgörs av oundvikligt 
matavfall som står för 50,2 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av 
matsvinn, öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 12,9 
procent. Avfallsbäraren utgör närmare 7,2 procent av avfallet och annat matavfall 
svarar för 1,2 procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 71,4 
procent och det felaktigt sorterade materialet står för 28,6 procent. 

 
Diagram 9.8 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från flerfamiljshus i Torsås (vikt%) 

 

9.4.1 Felsorterat material  
I matavfallet var så mycket som 28,6 procent felaktigt sorterat avfall. De största 
fraktionerna som påträffades var övrigt brännbart avfall och inert material såsom 
kattsand, keramik och övrig metall. Även farligt avfall fanns i provet. Övrig elektronik 
påträffades inte i provet. 
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Tabell 9.8 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från flerfamiljshus i Torsås (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) 
Torsås, 
FFH   

Tidningar, journaler o dylikt 0,019 5% 

Pappersförpackningar 0,032 8% 

Mjukplast 0,044 11% 

Hårdplastförpackningar 0,025 6% 

Metallförpackningar 0,014 4% 

Glasförpackningar 0,009 2% 

Trädgårdsavfall, jord 0,005 1% 

Porslin, kattsand, aska 0,068 17% 

Läkemedel och kanyler 0,002 0% 

Övrigt farligt avfall 0,000 0% 

Batterier 0,000 0% 

Ljuskällor 0,000 0% 

Allt övrigt brännbart 0,176 45% 

Totalt 0,394 100% 

 

 
Bild 9.10 Matavfall från flerfamiljshus i Torsås. Metall- och glasförpackningar (t.v.) & Farligt avfall och elektronik 
(t.h.) 
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9.4.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Flerfamiljshushållen i Torsås sorterar ut 0,98 kilogram matavfall per hushåll och vecka 
i matavfallspåsen. 0,28 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. 
Detta ger en källsorteringsgrad på 77,9 procent.  

 

Tabell 9.9 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från flerfamiljshus i Torsås 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,28 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 0,98 

Källsorteringsgrad (%) 77,9% 

 

9.4.3 Antal knutar 
Av de 233 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 213 stycken. 18 påsar 
påträffades utan knut och utgör knappt 8 procent av påsarna.  

 

Tabell 9.10 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från flerfamiljshus i Torsås 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 18 

En 2 

Två 213 

Totalt 233 
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10 Felkällor 

Metoden plockanalys har sina begränsningar, en begränsning är att plockanalyser är 
tids- och resurskrävande att genomföra. Detta gör att endast ett fåtal prov kan 
analyseras. Dessa prov ska sedan antas vara representativa för det område/kommun 
som plockanalysen tillämpas på. Av anledningar såsom förändring i 
konsumtionsmönster kan påverka mängden avfall samt avfallssammansättningen, 
som är svårt att ta hänsyn till i analysen. För att undersöka sammansättning av avfall 
och uppkomna mängder av vissa avfallsslag saknas dock andra verktyg, men att vara 
medveten om begränsningarna gör det enklare att tolka resultatet.  
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Bilaga 1. Restavfallsprotokoll 
Primär fraktion Sekundär fraktion 

Bioavfall 

Oundvikligt: ben, skinn, köttsvål, skal, kärnor, te- och kaffesump 

Onödigt: oöppnade förpackningar med mat 

Onödigt: öppnade förpackningar med mat 

Onödigt: mat med passerat datum, matrester, ätbar frukt och 
grönsaker 

Annat: hushållspapper, servetter 

Trädgårdsavfall 

Papper och kartong 

Tidningar o dylikt* 

Well* 

Pappersförpackningar* 

Övrigt papper 

Plast 

Mjukplast * 

Avfallsbärare*  

Frigolit* 

Hårdplastförpackningar* 

Övrig plast 

Glas 
Glasförpackningar* 

Övrigt glas 

Metall 
Metallförpackningar* 

Övrig metall 

Inert Material Porslin, kattsand, aska 

Farligt avfall 
Läkemedel och kanyler, antal 

Övrigt farligt avfall 

El- & elektronik* 

Batterier, antal 

Ljuskällor, antal 

Småelektronik 

 
Övrigt 

 
  

Löst material i provet 

Trä 

Blöjor, bindor o dylikt 

Allt annat  

Textil - återanvändningsbara 

Textil - för återvinning 

Textil - skor och arbetskläder 
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Bilaga 2. Matavfallsprotokoll 

Primär fraktion Sekundär fraktion 

Bioavfall 

Oundvikligt: ben, skinn, köttsvål, skal, kärnor, te- 
och kaffesump 

Onödigt: oöppnade förpackningar med mat 

Onödigt: öppnade förpackningar med mat 

Onödigt: mat med passerat datum, matrester, ätbar 
frukt och grönsaker 

Annat: hushållspapper, servetter, snittblommor 

Avfallsbärare * 

Papper och kartong 
Tidningar, journaler o dylikt 

Pappersförpackningar 

Plast 
Mjukplast 

Hårdplastförpackningar 

Metall Metallförpackningar 

Glas Glasförpackningar 

Bioavfall Trädgårdsavfall, jord 

Inert Material Porslin, kattsand, aska 

Farligt avfall 
Läkemedel och kanyler 

Övrigt farligt avfall 

El och elektronik 

Batterier 

Ljuskällor 

Småelektronik 

Övrigt Allt övrigt brännbart 
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	Bilaga 6 Samrådsversion Avfallsplan 2021 Miljökonsekvensbeskrivning
	Bilaga 7 Samrådsversion Avfallsplan 2021 Ordlista
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