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Bilaga 2 - Uppföljning av mål och åtgärder

Arbetsmaterial - juli 2020

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
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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.
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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
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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.


