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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)
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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
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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.

 



8

B
il

a
g

a
 1

 

Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning

Arbetsmaterial - juli 2020

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
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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.



10

B
il

a
g

a
 1

 

Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning

Arbetsmaterial - juli 2020

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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. 
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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.
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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
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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.
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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%.
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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%).
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• 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.


