




















































 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Alla kommuner e enligt 15 kap. Milj balken ta fram en renh lningsordning med 
en tillh rande avfallsplan. Avfallsplanen ska inneh a m l och tg rder f r att minska 
avfallets m d och farlighet. Avfallsplan -regionen har tagits fram i ett 
samarbete mellan 

 under 2018. 
 

-
tillsammans ca 34 515 inv nare. Kommun

industrier. 
har antagit de sex vergripande gemensamma m l f r hela Sk ne Nordv t-

regionen som omfattas av Bjuvs, B tads, Helsingborgs, H a s, Klippans, 
Landskronas, Perstorp, Sval vs, storps, ngelholms oc rkelljungas kommun. 
M len r h satta och f r att n m len e alla kommuner i Sk ne Nordv t-
regionen bidra utifr n sina f ruts ttningar. 
 
De sex vergripande m len f r Sk ne Nordv t som ska upp s till r 2020 r ljande: 

 Avfallsminimering, avfallsm den ska minska fr n 500 kg till 320 kg/person och r. 
 Material tervinning, m ngden felsorterat avfall ska minska fr n 200 kg till 100 

kg/person och r. 
 Avgifta kretsloppen, m den farligt avfall skall minskas fr n 3 till 1,5 kg/hush l och 

r. 
 God arbetsmilj , antalet arbetsskador skall halveras. 
 God service, halvera antalet kundklagom l. 
 Kostnadseffektivisering, nettokostnaden skall halveras. 

 
Utifr n de regionala m len f r Sk ne Nordv t har m l och tg rder f eslagits f r 

-regionen utifr n de f ruts ttningar kommunerna har idag.  Sex m lo har 
valts ut f r att jobba med lokalt utifr n de regionala m len och ven de lokala m len. 
 
1. Avfallsminimering/F ebyggande av avfall  minska avfallsm ngderna per person 
2. ka material tervinningen  minska m ngden rpackningar och matavfall som 

sl ngs i restavfallet. 
3.  Avgifta kretsloppen  minska m ngden farligt avfall som sl ngs i restavfallet och 

matavfallet 
4.  God arbetsmilj  f ig ng ett systematiskt arbetsmilj arbete 
5.  God service  a antalet jda kunder 
6.       Milj v nligare transporter  minska energi rukningen r transport och a 

andelen fossilfritt drivmedel. 
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1 Beskrivning av -regionen 

 

-  
et 870 km2 stort och ligg ne. Kommune

och ett rikt friluftsliv 
och ett 70  
 
Den 31 december 2016 bodde 34515 personer inom N -regionen, vilket 
va . (K a: SCB).  
 
I -regionen finns ca 12 000 sm husenheter f r 1-2 familjer. Av dessa r ca 
1700 fritidsboenden och ca 10 300 permanentboende. Andelen hush l som bor i 
l genheter r l g och totalt finns det ca 5 800 l genhetshush l i kommunen varav 
merparten gs av de kommunala bostadsbolagen. (K a: ) 

 

I regionen finns ca 1 800 f etag. 

SCB kommunfakta).  kommuner. 
 

 SCB och respektive kommun) 
 

 
( tre kommuner; 

. erna 
 ).  

 
(tillsammans 

med - SMFO)  

Enligt konsortialavtal mellan 
. 

 

  



2 Lagstiftning och bakgrund 
 
Ett flertal lagar be r avfallso b nternationell och nationellt. vergripande g ler 
EU:s avfallsdirektiv som 2011 implementerades i svensk lagstiftning genom f r ndringar i 
Milj balken och nya avfallsf dningen 2011:927. I avfallsf dningen finns det reglerat att 
alla kommuner i Sverige ska ta fram en kommunal avfallsplan som antas av 
kommunfullm ktige i respektive kommun.  
Inneh let i avfallsplanen regleras genom Naturv rdsverkets f eskrift 

7. 

 
 

 

Under slutet av 2011 enades man i EU om ett nytt direktiv g ande 
producentansvar f r elektroniska och elektriska produkter. Direktivet t
kraft den 13 augusti 2012 och from den 14 februari 2014 inf rlivat i 
svensk lagstiftning. 
 

3  
 
Enligt avfallsf dningen 2011:927 ska den kommunala avfallsplanen bland annat 
inneh a m l och tg rder f r att minska avfallets m d och farlighet. M len i  
avfallsplan syftar till att minska avfallets m d och farlighet . 

bidra till de m l som kommunerna inom sopsamarbete Sk ne Nordv t 
gemensamt beslutat om , och att regionen ska str va upp t i EU:s 
avfallstrappa. 
 

avfall r. 
 
  



 

kommuner har 

 2020. De 
se  

 
 Avfallsminimering, avfallsm den ska minska fr n 520 kg till 

320 kg/person och r. 
tidningar, farligt avfall och  

 

 
 Avgifta kretslopp

 
 

 
 God service, halvera antalet  
 Kostnadseffektivisering, nettokostnaden skall halveras avseende insamling och 

 

 
 

 
-regionens 

handlar om god ser

huvudansv  

 

F ebyggande av avfall/Avfallsminimering r det f rsta steget i EU:s avfallstrappa. 
Allt avfall inneb r en milj belastning p tt eller annat s tt och det b ta r om avfall 
aldrig uppst r. 

 

   

 

 ska verka f r att hush lens totala avfallsm d ska minska till 320 
kg  fr n r 2016 till 2022. Den totala avfallsm den 2016 var 367 kg per inv nare. 
 

 
 

.  I denna siffra ing r s ck- och k rlavfall (matavfall och restavfall), f rpackningar 
och tidningar, farligt avfall och grovavfall. T rdsavfall och gips ing r inte. 
 



 Ansvarig e 

-regionen deltar aktivt i 
sopsamarbetet Sk ne Nordv t. Ett 
samarbetsprojekt mellan kommunerna 
i Sk ne nordv t f r att st dja 
kommunerna i arbetet med att bland 
annat minska avfallsm derna 

 2019-2021 

-regionens kommuner deltar i 
den nationella kampanjen 

 

N  
 

-regionens tre kommuner 
arbetar med avfallsminimerings-
projekt i sin egen organisation dvs 
per

-hem, LSS-
boende etc. 

Klippan, Perstorp och 

kommuners 
ledningsgrupper  

2019-2020 

f
 

 

eller destruktionstaxa. 

   
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
2020-2021 

etc.  

 2019-2020 

-hand 

produkter. 

grannsamverkan tillsammans med 
a 

engagemang. 

 2019-2022 

 
 

bibliotek 

Kommunala 
fastighetsbolag och 
Kultur /fritid i 
respektive kommun 

2019 

a sportutrustning  
Kultur fritid 

 

Kultur/ fritid i 
respektive kommun 

2019 

- samarbete 
 

respektive kommun 

2019-2022 



 
Ta fram / dela ut nej tack till reklam.  2019 

e kund 
 

 2020 

kunskapen om avfallstrappan och vad 
 

 2020-2022 

 
 

 2019-2022 

 med Skola/fritid 
2019-2022 

middagsplanering 
  

 2019-2022 

 

 

kommun ska verka och skapa f ruts ttningar 
f r att s ite avfall som m jligt ska uppst fr n verksamheter. 
 

 
 

I nul get finns ingen komplett tillg glig statistik p verksamheternas avfall. 

 Ansvarig  
S genom att skapa 

 
avfall blir den andres resurs 

ingslivscentrum  
eller liknande i 
kommunerna  

2020 

Kommunerna  
rukscentr - 

och rivningsavfall
  

 2019-2022 

och typ  
av verksamhetsavfall 
man ska prioritera i kommunerna 

Respektive 
kommunstyrelse med 

 

2020-2022 

-regionens tre kommuner 
arbetar med avfallsminimerings-
projekt i sin egen organisation dvs 
personalutrymme 

Respektive 
kommunstyrelse 

2019-2020 

Vid upphandling ta med 

 

Respektive 
upphandlingsenhet 

2019-2022 

 Respektive kommun 2019-2022 
 

 

Material tervinning inneb r att s ite avfall som m jligt hamnar i restavfallet och g r till 
f rbr nning. Is let ska s mycket som m jligt sorteras ut och bli till nya produkter eller 



teranv ndas.  
 
 

 

Restavfallet till och 
 

 
1. Minska m den felsorterat matavfall i restavfallet med 

f fritidsboende till och 
med 2022. 

 
2. Minska m den felsorterat producentansvarsmaterial i restavfallet med 33 

till 
2.  

 
-  

 
 

Statistik f rs rligen p kilogram per inv nare. Plockanalyser g rs rligen p restavfall och 
matavfall,  villahush l och . 
 

 Ansvarig  
Informationsinsats

sorterin  
 2019-2022 

Informationsm
 

 Material 2019 
information 2019-2022 

Driva projekt ihop med 

utsorteringen av rent matavfall och 

flerfamiljsfastigheterna 

Bostadsbolag och 
 

2020-2022 

 

 
t.ex. bostadsbolag 

2019-2022 

 

 2019 

V
flerfamiljs/verksamhet h
avfallstyp- 
flerfamiljsfastigheter att se effekter 
och motivera arbetet med att minska 

 

 2021 

eten att samla in 
mjukplast  

 2019 

 2019 



rna. 

behov samt tillgodose en bra kvalitet 
 

Inte

 

 2019-2022 

Utreda behovet av en 
enbart mat- och restavfall, 

 

 2019-2022 

Utreda effekterna av obligatorisk 
matavfallsutsortering 

 2019-2020 

 

 2020 

Att samtliga kommunala bolag och 
 

Respektive 
kommunstyrelse 

2019-2020 

matavfallet 
 2019 

 

 

 kommun verkar f r att s mycket som m jligt av 
verksamheternas avfall tervinns. Fokuso r matavfall och bygg- och 
rivningsavfall precis som den nationella avfallsplanen. 
 

 
I dagsl get finns ingen samlad statistik p verksamhetsavfallet. 
 

 Ansvarig  

Informationskampanj g rs riktad mot 
livsmedelsf etag och 
livsmedelsbutiker med inriktning mot 
matavfall. 
 

N  
(livsmedelsbutiker) 

 
 

2020 

Skrift om mil anpassad rivning tas 
fram och skickas ut till byggf etag 
samt delas ut i samband med tillsyn. 
 

Bygglovsavdelningarna i 
kommunerna samt 

 

2019 

 
sm  utsortering. 

N  
 

2019-2022 

 
sin utsortering av material till 

 

N  
 

2019-2022 

Klippan, Perstorp och 2018-2021 



 enligt 
skrifterna 

 

 

matavfallet med 
reningsverksslammet. 

Klippan 
2019-2022 

biop
 

 2019-2022 

 

 

En viktig del i avfallshanteringen r at bort giftiga och farliga mnen ur 
kretsloppen. Det r ocks tt av huvudsyftena med framtagandet av en avfallsplan 
att minska avfallets farlighet.  
Det finns en del farligt avfall kvar i restavfallet som ska sorteras ut och 
insamlingsm len kommer att sk rpas p nationell ni Serviceniv n i -

f ruts ttningarna f r att kunna samla in bed ms 
som bra f r kommuninv narna. 

 
Kunskapen om farligt avfall beh ver h jas f r att ka utsorteringen. 
 

 
0,3 

2022
-regionen 2016.  

Inget farligt avfall (inkl. elavfall) i matavfallet. 

  
lig plockanalys genomf rs p restavfall och matavfall. V villahush len och 

vart anna verksamheter i -regionen. 

 
 Ansvarig  

Testa att 

 

 2020-2021 
 
 
2021 

kommun 
 2020-2021 

En informationskampanj g ande 
farligt avfall g rs riktad mot hush len. 
 

 2019-2022 

 

 

kommuner ska verka f r att farligt avfall fr n 



verksamheter ska sorteras ut och omh ndertas p tt korrekt s tt. 
 

 Ansvarig  

I tillsynen 
verksamheters klassning och 
hantering av farligt avfall. 

 
 

Utreda de deponier som klassats och 
 

Kommunerna  2019-2021  

 

 

-  med kuperad geografi, m ga fina sm v ga
och inne i t torterna. Detta f r det med sig en del sv righeter n r det g ler framkomlighet 
f r renh lningsfordon som dagligen r ute och t mmer och h mtar avfall. Detta utg r en 
utmaning d r man e hitta en balans d renh lningsarbetarna tillh r en av de 
arbetsgrupper med st rst antal olyckor och allvarliga tillbud i Sverige. 
 

 

 
 
 

 

 

g) halveras fram till och med 2022. 

-
gru  

 
 

Entrepren en ska f ra statistik ver antalet olyckor och tillbud och rapportera 
varje kvartal. 
 

 Ansvarig  

rapporteringen och SAM inkl. 
 

 2020 

onal 

 2019 

 2019 



 
Samarbetet mellan N  och 

  (avseende 
framkomligheten i kommunen). 

N  och tekniska 
 i respektive 

 

2019-2022 

insamlingsent
 

 

Insamlingsentrepren r, 
N tekniska 

 i respektive 
 

2019-2022 

Framtida VCer skapas med h syn 
till en god arbetsmilj f r det som 
arbetar d r och f r de bes kare som 
vistas p anl ggningen. 

 2019-2022 

-
flerfamiljs 

 

 2019-2022 

Vid nybyggnation av enskilda 

 av t.ex. placering/ 
framkomlighet till brunn, tunga lock 

 vid 

 

SMFO 2019-2022 

. 

 2019-2022 

 

 

Avfallshanteringen r en samh lsservice och en viktig del av ett fungerade 
samh le.  En god service till inv nare -regionen inneb r ven att det blir 
l ttare f r dem att g ra milj riktigt r tta val. M let f r Sk ne Nordv t r att antalet 
kundklagom l ska halveras, idag saknar vi komplett statistik f r detta, och har 
d rf r valt att fokusera p andelen n jda kunder. 
 

 

 

 2016 var det sammanlagda 
NKI- -regionen 4,3 (Klippan- 4,3, Perstorp- 

- n  

 
En enk tunders kning g r  f r at tt m tt p  n jdhet med 

  
 

 



 Ansvarig  
Ny rutin kring insamlingen av 
grovavfall 

 

 2019 

N jdkundenk t genomf rs vartannat 
r 

 2020, 2022 

N  deltar i kommunaktiviteter 
riktade mot medborgare f r att 
informera om renh lningen, 
  

 2019-2022 

Ett avfal bildas med 
representanter fr n 
fastighets

 
med syfte att f rb ttre servicen i 

-regionen. 

 2020 

SMS-tj ster inf rs

n
 

 2019 

via 
hemsidan tex flerfamiljsfastigheter  

N  2020 

 
kommunens hemsida m.m.   

Respektive 
kommunstyrelse och 

 

2019-2022 

mjukplast, textil  

 2019 

sopsugssystem etc.  
att motsvara kunders behov.  

 2020 

Intensifi

 

b 2019-2022 

 

 2019-2022 

insamlingsentr
genom  

 
 

 2019-2022 

 



 
 
 

 
a. Minst 50 % av br sleenergif rbrukningen f

ska komma fr n fossilfria br slen 
av 2022. 
 

b. Br sleenergif rbrukningen ska minska fr n 52 kWh/inv nare 2016 till under 45 
kWh/inv nare til 022 

 
 
 

 
Insamlingsentrepren en ska f ra statistik om rlig br slef rbrukning samt br sletyp.  
Br slef rbrukning redovisas kvartalsvis till N . 

 

 Ansvarig  

, 
samt insamling i 

om  

 och respektive 
kommunstyrelse 
/upphandlingsenhet 

2019-2022 

ECO- n. 

effekten av utbildningen ska 
dokumenteras. 

 2019-2022 

 

och egen personal om det samlas in i 
egen regi 

 2019-2022 

upphandling av transporter av avfall 
 

 2019-2022 

Byte till fossilfria driv
 

 2019, 2020 

Utreda fritidsabonnenternas verkliga 

taggregistreringar, och justera 
 

 2019 klar juni (
underlag 2018) 

 

 2019-2022 

Arbeta  2019-2022 



 
 

 
 

spridning av gifter i naturen min

ika tydligt. 

 avfallsplanen eventuellt ska kunna 
 

vattendrag. 

a minska 2022 t med 2018. 
 

 

omhand och inte hamnar i naturen.  
 

Klippan, Perstorp och 
r att 

kun  
 

r
de nya of

r  

 Ansvarig  
platser att 

 

respektive kommun 
2021 

Verksamheter i alla tre kommuner 
ska uppmanas till att medverka i 

 

 
respektive kommun 

2021 

Aktivi
 respektive kommun 

2021 

 

 
 
 

 



 

 

Den 30 juni 2011 beslutades det att en s rskild utredare skulle g ra en versyn av 
avfallso Utredningen skulle fr st omfatta hur ansvaret f r insamling och 
omh ndetagande av hush lens avfall skulle kunna utformas men ven till viss del 
verksamheternas avfall. Utredningen f dar ett st rre kommunalt ansvar f r hush lens 
avfall som ven skulle omfattas av producentansvarsmaterialet fr n hush len. 

ch att   med 
avfall 

  
 

 

perioden. 

 

 

  

 

 

Det svenska milj m lssystemet inneh ler ett generationsm l, sexton 
milj kvalitetsm l och fjorton etappm l. Generationsm let anger inriktningen f r 
mil arbetet och vad som beh ver ske p samh lsni om vi ska ha ett h lbart 
samh le. Milj kvalitetsm len beskriver det tillst nd som mil arbetet ska leda till i 
Sverige och etapp- m len anger m l p gen som vi e uppn f r att kunna 
n generationsm let. 
 

 
 

Det vergripande m let f r milj politiken r att till ta generation l mna ver ett 
samh le d r de stora milj problemen sta, utan att orsaka kade milj - och 
h lsoproblem utanf r Sveriges gr ser. 
 

 
M  

Sveriges riksdag har antagit sexton m l f r milj kvalitet. De 16 milj kvalitetsm len 
utg r grunden i den nationella milj politiken. Milj kvalitetsm len har ett antal 
preciseringar som ska f rtydliga vad som ska upp s. 

 

1.  
2.Frisk luft 
3. ng 



4.  
5.Skyddande ozonskikt 
6.  
7.  
8.  
9.Grundvatten av god kvalitet 
10.  
11.  
12.Levande skogar 
13.Ett rikt odlingslandskap 
14.  
15.  
16. - och djurliv 

 
 



Avfallso be rs fr st utav 3 milj kvalitetsm l:
God bebyggd milj  
St r, t torter och annan bebyggd milj ska utg ra en god och h lsosam livsmilj samt 
medverka till en god regional och global milj . Natur- och kulturv rden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anl ggningar ska lokaliseras och utformas p tt mil anpassat s tt 
och s att en l gsiktigt god hush lning med mark, vatten och andra resurser fr mjas. 

Preciseringar som be r avfallsomr det 
Avfallshanteringen r effektiv f r samh let, enkel att anv nda f r konsumenterna 
och att avfallet f ebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppst r tas till 
vara i s h grad som m jligt samt att avfallets p verkan p och risker f r h lsa 
och milj meras. 
 
F r att underl tta m jligheten att n ilj kvalitetsm let f r god bebyggd milj
har regeringen fasts lt etappm l inom o avfall som anses vara ett 
prioriterat o e. 
 
Etappm l om kad resurshush lning i livsmedelskedjan. Minst 50 procent av 
matavfallet fr n hush l, stor k, butiker och restauranger sorteras ut och 
behandlas biologiskt s at tn ring tas till vara, d r minst 40 % behandlas, s
att ven energi tas tillvara. M let ska upp s 2018. 
 
Etappm l om byggnads- och rivningsavfall. teranv ndning, 
material tervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och 
rivningsavfall r minst 70 viktprocent r 2020. 

Giftfri milj  
F ekomsten av mnen i milj n som har skapats i eller utvunnits av samh let ska inte hota 
m nniskors h lsa eller den biologiska m gfalden. Halterna av naturfr mmande mnen r n ra 
noll och deras p verkan p m nniskors h lsa och ekosystemen r f rsumbar. Halterna av 
naturligt f ekommande mnen r n ra bakgrundsni rna (riksdagens definition av 
milj kvalitetsm let). 

Begr sad klimatp verkan 
Halten a thusgaser i atmosf ren ska i enlighet med FN:s ramkonvention f r 
klimatf r ndringar stabiliseras p i som inneb r att m nniskans p verkan p
klimatsystemet inte blir farlig. M let ska upp s p tt s dant s tt och i en s dan takt att den 
biologiska m gfalden bevaras, livsmedelsproduktionen kers ls och andra m l f r h lbar 
utveckling inte ventyras. Sverige har tillsammans med andra l nder 
ett ansvar f r att det globala m let kan upp s (riksdagens definition av milj kvalitetsm let). 

 

- och djurliv 

 
   

www.sverigesmiljomal.se 
 



Naturv rdsverket har tagit fram en nationell avfallsplan i enlighet med EU-direktiv och som 
antogs i maj 20 -2017. 

I avfallsplanen konstateras det att Sverige kommit l gt med att minska milj p verkan fr n 
avfallshanteringen men att det finns en hel del kvar att jobba vidare med. 

I avfallsplan har Naturv rdsverket valt att peka ut fem prioriterade o  

 Avfall i bygg- och anl ggningssektorn 
 Hush lsavfall 
 Resurshush lning i livsmedelskedjan 
 Avfallsbehandling 
 Illegal export av avfall till andra l nder 

Inom varje o har m l och f rslag till tg rder tagits fram. Man har lyft in de etappm l 
som finns under milj kvalitetsm let God bebyggd milj nationella avfallsplanen. 
Naturv rdsverket har ven belyst vad olika akt er kan g ra f r att bidra till att m len upp s, 
d ribland f rslag p kommunerna kan g ra. 

Den befintli er tom siste december 2017
2016 och man har kommit fram till att styrningen av avfallshanteringen kan bli mer 

med mindre foku  

 
Den nationella avfallsplanen finns att l sa i sin helhet p Naturv rdsverkets webbsida. 

De m l och tg rder som f esl s f -regionen ligger i linje med de m l som 
f esl s i den nationella avfallsplanen. 

 

L sstyrelsen i Sk ne l n ansvarar f r att ta fram regionala milj m l f r Sk ne l n 
utifr n de nationella milj kvalitetsm len. De flesta m len f r Sk ne gick ut 2010 men 
d refter har man valt att f rl ga ej uppn da m l till 2012 i v ntan p nya etappm l 
fr n regeringen.  Nya m l h ler p att tas och d rav redovisas enbart idag g ande m l 
f r Sk ne l n. Avfallsplanen kommer att kompletteras n r nya m l f r Sk ne l n 
antagits. 

 

 Biogas. Biogasproduktionen i Sk ne ska vara 3 terawattimmar r 2020. 
 Transporter. Utsl ppen a thusgaser fr n transporter i Sk ne ska r 2015 vara 10 

procent l gre n r 2007 

 



 
Det finns lokala m ldokument i respektive kommun som be r avfallso -
regionen. llshanteringen i planer och t.ex. bygglov 

 

 

 

hanteringen, att det finns tre 
centraler  

 

  

-  

Avfallet minskar och det som - 
aror som genererar 

mindre avfall. 

- 
 

 
t och en standard formulering om att 

planerna.  
 

20170601] 

 
 

fraktioner inklusive rutin 
verksamheter. 

 

 

 
Antogs 2006 och aktualiserades 2010.  teringen 

kommunen.  

 
-

 



 

 

 

 
  

-systemet 

flerfamiljsfastigheter och verksamheter). 

 

 

 
I de
avfallshante

kommunen 
20170601] 
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Kommunen har enligt lag en skyldighet att se till att hush lsavfall och d rmed j mf rligt avfall 
fr n verksamheter inom kommunen samlas in och transporteras till en behandlingsanl ggning.  
I  kommuner har detta ansvaret verl mnats till N

. 

 

N   samt flerfamilj och 
verksamheter. 

Flerfamiljfastighet elst till att samla in och hantera 
 

Insamlingsplatser 
-regionen finns 7 st 

transportera  

 

 

t grovavfall, farligt avfall m.m.  

 

Villa gare kan v lja mellan flera olika abonnemang med sortering i fyrfacksk rl eller, i Klippan 
 

 . Det finns ven abonnemang f r de som v ljer att 
hemkompostera . 
Den dominerande abonnemangstypen i kommunerna -systemet, 

93 %.  

 
Varje hush l har t rl med 4 fack i varje k rl, t stora och t m ck. K rlens storlek r 
370 liter. 
K rl 2: Har t st rre fack f r restavfall och matavfall och t ndre fack f r 
h rdplastf rpackningar oc - f rpackningar   
K rl 1: Har t st rre fack f r tidningar och pappersf rpackningar och t ndre fack f r 
metall- och of gade glasf rpackning . 
Mjukplastf rpackningar samlas inte in. 

utrymme till 
 

 



Fritidsabonnemang  

Finns 
370-liters B -september 

ember, j-
september och .  

-
dsboende. 

T d  
Villa gare med t rdsavfall kan teckna abonnemang f r 190-
liters eller 370-liters t rdsk rl. T rdsk rlet t ms 18 g er om . 

Slam 

botten- och 

schema 
 

Latrin 
an 

 

Grovavfall 
 

ningscentralerna.  

 

 

Invasiva arter 

a kommun 

 

 , Beda-systemet, har en anslutningsgrad hos 
flerfamiljsfastigheter med 84 % och hos verksamheter med 60%.  

Restavfall 

I flerfamiljsfastigheter och verksamheter d r hush lsavfall uppst r ska h mtning av 
restavfall ske minst en g g varannan vecka. Insamling sker i: 

 -370 liters 
 Container 3-8 m3 

 let; 

Sor



metall.  

Osorterat avfall  
 tidningar. 

Matavfall 

Matavfall h mtas minst en g g varannan vecka. K rlens storlek 140 liter. 

 
ABVA och de tekniska kontoren i respektive kommun styr 

 t anslutna avlopp. 
beslut om enskilda avlopp.  

 

minst en .  

 

med  

Elektronik, farligt avfall och grovavfall  

sker.  

 
t har beslutats i juni 

 

Invasiva arter 

 

 

 

K lsorterat restavfall transporteras till Avfallet skickas 
d refter till upphandlad, godk nd f rbr nningsanl ggning f r energi tervinning. 

 

K lsorterat matavfall transporteras till 
omlastning andling till . behandlas och r tas matavfallet. 
Vid r tningen bildas biogas som sedan kan uppgraderas till fordonsbr sle 
energigas. Organiska rester som blir kvar efter r tningen anv nds som biog dsel.  



T rdsavfall 
behandlas genom krossning och flisning f r framtagande av biobr sle och 
kompost.  Komposten blandas 
som plantering  

 

Fettavfall ska transporteras till  sedan skickas 
vidare till Svensk Fett tervinning. Fettet renas och behandlas f r att sedan anv ndas som 
bland annat r vara i kemikalieprodukter. 

 

Fettslammet fr n restauranger och stor k en i Klippan, Perstorp och 
 r tningsprocess och blir biogas och biog dsel. 

 

Farligt avfall fr n hush len transporteras till D r det 
mellanlag f r slutbehandling till 
godk nd behandlingsanl ggning. 

 

Riskavfall fr n hush len som t.ex. sprutspetsar och kasserade kanyler samlas in i samarbete 
med apoteken.  har avtal med apoteken i -regionen som genom avtalet 
tillhandah ler gratis beh are f r smittf rande, stickande och sk rande avfall till 
privatpersoner.  Apoteken har genom avtalet tagit sig att ta emot fulla beh are och sen 
skicka det vidare till godk nd anl ggning f r f rbr nning av riskavfall. 

 
kil

Per
 

  biogas samt en 
 

 

tillsammans med restavfallet. 

 



 

per  
 

 138,4 
Matavfall 65,9 
Grovavfall  1,0 

 16,2 
 221,5 

insamlat vid fastigheter i -regionen 2016. 

Producentansvarsmaterial, 

(k ) 

 

Tidningar 39,5 
 18,5 

r 17,8 
 5,0 
 3,0 

 83,8 
T   per  

 
 

Restavfall (grovt) 11,1 
 25,5 

 61,6 
Skrot 20,1 
Schakt 0 

 6,9 
 14,0 

central 139,2 
Tabell 3: fa

2016
r. 

 

Under flera r ha hush lsavfall 
sorteringen fungerar i kommunerna. Plockanalyserna inneb r att man sorterar 
blandat avfall och ser vilken typ av avfall som sl gs. Fr n resultatet kan man 
sedan ndikation p som beh ver f rb ttras eller om en genomf d insats 
gett effekt. 

analyserna.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurer 2a-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurer 3 a- kl. verksamheter) i 

  



 

 
Figur 4 a-c Resultatet av plockanalyser gjorda 2016 
kommun. 



 
Figur 5a-c 
verksamheter) i respektive kommun. 
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Kommunen 

. 
 

Minskad  

tt 
synliga platser 

oftast syns inte lika tydligt. 

minskad 

 
vattendrag. 

 

F r verksamhetsavfall r marknaden avreglerad, det inneb r att verksamheterna f r anlita 
vem de vill, med tillst nd till, att h mta deras verksamhetsavfall. Det 

De kan ven s lva transportera sitt avfall om de har tillst nd f r detta.  Verksamhetsut vare 
har s lv ansvaret f r att det egna avfallet transporteras bort och behandlas enligt EU:s 
avfallstrappa. De som transporterar avfallet ska ha tillst nd f r detta (vissa undantag vid sm
m der). 

En verksamhet kan ven ha avfall som r nas som hush lsavfall till exempel avfall fr n 
fikarum och fr n st ng. Detta hush lsavfall ska h mtas av  entrepren r.  F r 
verksamhetsavfall har  kommuner ett planeringsansvar och 
tillsynsansvar (i de fall kommunen r tillsynsmyndighet).  



 

Kommunen har idag ingen samlad bild av m den verksamhetsavfall som produceras i 
kommunen. Andelen sm och medelstora f etag r m ga i regionen och troligtvis 
kommer en del av detta avfall in vid  tervinningscentraler. Dock kan det finnas 

 
  

 

 
Uppgifter  nsstyrelsen 2017-06-02 

EWC-kod ngen Antal ton 
2016 

06 -kemiska processer 8,41 
07 -kemiska processer 8,22 
08  9,67 
10 Avf  4853,02 
13  15,61 

15  14,48 
16 eckningen 29,14 
17 Bygg och rivningsavfall 140,21 

18  0,02 

19 
ler 

 235,26 

20 

Kommunalt avfall ( -, 
industri-
fraktioner 40,15 
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Det finns 16 anl ggningar tillst ndspliktiga avfallsa
 i . 

 
Hush lsavfall och majoriteten av producentansvarsmaterial som samlas in av 
kommunen transporteras till N :s tervinningsanl ggning i Hyllstofta f r 
mellanlagring och/eller sortering innan behandling eller borttransport. 

 

 
Verksamhetskod: 90.40, 90.60 
Typ av avfall: 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anl ggningen best r av en tervinningscentral f r hush l, med 
mottagning och mellanlagring av l, grovavfall och farligt avfall. Allt 
inkommit material transporteras till N yllstofta eller direkt till 

 
Objekt id SMFO: 202554 

 
Verksamhetskod: 90.40, 90.60
Typ av avfall: 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: 

t 

 
Objekt id SMFO: 191795 

 
Verksamhetskod: 90.40, 90.60 
Typ av avfall: 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anl ggningen best r av en tervinningscentral f r hush l, med 
mottagning och mellanlagring av 

gning Hyllstofta eller direkt till 

 
Objekt id SMFO: 128808 



Verksamhetskod: 90.40, 90.60 

Typ av avfall: 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anl ggningen best r av en tervinningscentral f r hush l, med 
mottagning och mellanlagring av vfall och farligt avfall. Allt 

 
Objekt id SMFO: 8698 

 
Verksamhetskod: 90.40, 90.60 
Typ av avfall: 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anl ggningen best r av en tervinningscentral f r hush l, med 
mottagning och mellanlagring av 

 
Objekt id SMFO: 8699 

 
Verksamhetskod: 90.40, 90.60 
Typ av avfall: erial, 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anl ggningen best r av en tervinningscentral f r hush l, med 
mottagning och mellanlagring av 

 
Objekt id SMFO: 8700 

 



Fastighet: Hyllstofta 46:2 
Verksamhetskod: 90.300, 90.100, 90.160, 90.340, 90.50, 90.70 
Typ av avfall: 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: mellanlagring, krossning, kompostering, sortering 
Till tna m der: 100 000 ton 

 
Samtliga verksamheter med verksamhetskod 90.xx enligt ngen finns 
angivet i bilaga 2 till avfallsplanen. 

 

7 Avfall som omfattas av producentansvar 

 
I -regionen finns inga - och 
tidningsinsamlingen AB. N  erbjuder fastighets ningar och 

r villor och 
 

nedan. 

 

Tidningar/returpapper och pappersf rpackningar som samlas in fastighetsn ra transporteras 
till anl ggning i Hyllstofta. innan det skickas 
vidare sortering och behandling. 

 
Mjuk- transporteras  r komprimeras den innan den 

. 

 
skickas till anl ggning i Hyllstofta

 

 

Glasf rpackningar sorteras i f gade och of gade glasf rpackningar. Glasf rpackningar 
som samlas in fastighetsn ra transporteras till i Hyllstofta. 
D refter skickas f rpackningarna till Svensk Glas tervinning. 

 
Batterier omfattas av pro
(2008:834). 



.
Hyllstofta innan de transportera  

 

bilar och 
 

kostnad. 

 

roducenter 
ara.  

Insamlingen drivs i huvudsak av El-
anslutna. El- ling av 

 
, eller industrimaskiner. 

 

ver

klassas som farligt av
klassas som farligt avfall. 
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s

till kommunstyrelsen och N :s styrelse. Sammank . 

 januari 
2021  
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10 Bilaga 1: Nedlagda avfallsupplag
En inventering av gamla talet i 
samtliga kommuner. samtliga kommuner gjort en ny inventering och 

. 

 nventeringen i fyra klasser 
 

4   

3   

2    

1   

Perstorp- 
 

Avfallsupplag 
(fastighetsbeteckning) 

VU  Avslutad Beskrivning Klass kommentar 

Oderljunga 4:7, 4:9 Perstorps 
kommun 

     

- 
 

Perstorps 
kommun 

 1975 
och 
industriavfall 

2 Eldade 
olagligt det 
mesta 

Klockareskogstippen- 
Perstorp 20:3 

Perstorps 
kommun 

1970 1975 Mest 

och 
schaktmassor 

4  

Perstorp 25:115 Perstorp 
Fastighets 
AB 

     

Perstorp 25:115 Perstorp 
Fastighets 
AB 

  Industritipp   
 

Svaravaren 19 FAAC 
Nordic AB 

  Fd ESAB 
industritipp 

  

Sluthagstippen- 
Perstorp 25:114 

Perstorp 
Fastighets 
AB 

     

Asketippen- Perstorp 
25:114 

Perstorp 
Fastighets 
AB 

     

Ypparpstippen  1940 1950 - och 
industriavfall 

4 Enligt 
tidigare 
avfallsplan 

Toarp 4:7  1940 1950  4 Enligt 
tidigare 
avfallsplan 

STG 9 
klockareskogen 

 1970 1975  4 Enligt 
tidigare 
avfallsplan 

  ? 1975 
och 

2 Enligt 
tidigare 



industriavfall avfallsplan 

Klippan-  
Avfallsupplag 
(fastighetsbeteckning) 

VU  Avslutad Beskrivning Klass kommentar 

 
Klippan 3:7 

Klippans 
kommun 

1951 1975 
industriavfall, 
slam och latrin 

 
enligt tidigare 
avfallsplan 

 Klippan 3:15 
Klippans 
kommun 

1928 1971 
industriavfall, 
slam och latrin 

 
enligt tidigare 
avfallsplan 

 
 

Klippans 
Kommun 

 Innan 
1984 industriavfall 

kan ha 
 

2 
enl. 

gen . 
Situationen 

ytvatten. 

Nor  ?  Innan 
1984 industriavfall, 

byggnadsavfall, 
 

3 
enl. 

gen 

 
Ugglarp 9:39 

Privat  Innan 
1984 industriavfall 

2,3 
enl. 

gen 

Nybygget  Nybygget 
1:1 

Privat  Innan 
1984 industriavfall, 

byggnadsavfall, 
 

2 
enl. 

gen. 
Situationen 

ytvatten. 

Riseberga- 
3:4, 3:3 

Riseberga 
kommun 

 1973 
industriavfall, 
byggnadsavfall, 

 

3 
enl. 

gen 

Riseberga-  ? 1972  
olja, bensin, 
batterisyra, 
bilar, spillolja 

 

gen 

Hyllstofta  Hyllstofta 
4:78, 4:133 

?  1988 
industriavfall, 
byggnadsavfall, 

 

2 
enl. 

gen. 
Situationen 

ytvatten. 

  privat   
industriavfall, 
byggnadsavfall, 

(hudar) 

 
enl. 

gen. 
Situationen 

ytvatten. 



vatten i 

Klintarp    Industriavfall, 

avfall, 

medelsemballa
ge 

3 
enl. 

gen. 
Situationen 

ytvatten. 
Eldning 

Pappersbruket- 
Forsby 2:2 

privat 1972 Efter 
1984 papper och 

aska efter 
 

2 
enl. 

gen. 
Situationen 

ytvatten. 
rinner till 

 

   Efter 
1984 jordbruksavfall, 

farligt 
avfall 

3 
enligt 

gen 

Ljungbyhed kommun 
  Innan 

1943 
Destillationsre

nt 

  

       

Vedby      Provtagning 
1988 

       

    
jordbruksavfall 

 Enligt tidigare 
avfallsplan 

       

 

2-  

3-  

 - jord 2014 enligt Mifo fas 1 
Avfallsupplag 
(fastighetsbeteckning) 

VU  Avslutad Beskrivning Klass kommentar 

 
kommun 

  
avslutas 

  

Skogen 1:7 PEAB   Avslutningspla
n har inkommit 

  

Eket 1:20 
kommun 

1955 1965 
industriavfall, 
slam, latrin 

2 Tidigare 
avfallsplan 
1:44  

V. Ringarp 8:473 
kommun 

Ca 
1951 

Ca 
1978 

fram till 1965: 

latrin och slam 
 

2 Gamla 
avfallsplane
n anger 
8:418. 
 



avloppsrening
sverket och 

enskilda 

ningar, 
fram till ca 
1978: 

l, barkavfall, 
schaktmassor 
o. 
byggnadsavfal
l. 

 
kommun 

1955 1981 1955-1975: 

latrin, 

l, 
industriavfall; 

tryckimpregne
rade spillbitar 

 

byggnadsavfa 
ll, skrot, 
fatupplag. 
1975-1982: 

l, 
byggnadsavfal
l, 
schaktmassor 

3  

Fagerhult 1:69 
kommun 

1972 1992 
industriavfall, 
byggnadsavfal
l, 
handelsavfall, 
tr
l. 1972-1975 
latrin 

3  

Delar av Ljungaskog 
11:30, 12:3 och 
13:33 

kommun 
1965 1980 

industriavfall, 
byggavfall, 
avloppsslam, 
latrin, 

l. 

3  



9:19 kommun
1960 1965 Huvudsaklige

n 
 

2  

 Henning 
Johanss
on, 

1955 1959  3 Tidigare 
avfallsplan 
anger 

2:9 
 



11 de med 
verksamhetskod verksamhetskod 90.xx i M -

 
Samma  

Verksamhets-
 

Namn Objekt-id Kommun 
(verksamheten) 

-
nings-
plikt 

Avgifts-
kod 

 

AB Bildemontering 
Syd 

Bildemontering Syd 197332  C 90.120 Bilskrot 

Autocenter Lack & 
Karosseri AB 

Autocenter Lack & 
Karosseri 

191476  C 90.390 
 

Fedmek Mekaniska 
AB (Dennis 
Eminovic) 

Fedmek Mekaniska 191743  C 90.120 Bilskrot 

ML Bilskrot (Magnus 
Ljungberg) 

ML Bilskrot 193289  C 90.120 Bilskrot 

 
 

202554  C 90.40 
 

 
 

191795  C 90.40 
 

 
 

202554  C 90.60 
 

 
 

191795  C 90.60 
 

  195770  B 90.310-
3 

 

 
Avloppsreningsverk 

193556  B 90.10-3 
 

 
Avloppsreningsverk 

192865  C 90.20-1 
 

  195769  B 90.310-
3 

 

       
Askungen Vital AB Askungen Vital 193979 Perstorp C 90.110-

2 

 

Askungen Vital AB Askungen Vital 193979 Perstorp C 90.40 
 

Bathso Maskin AB Bathso 131208 Perstorp B 90.119-
2 

 

Bathso Maskin AB Bathso 131208 Perstorp B 90.60 Bilskrot 

Dalshults 
 

Dalshults 
 

136808 Perstorp U 90.2001 
 

ESAB Perstorp ESAB Perstorp 203304 Perstorp C 90.341 
 

Hasanovs Bilskrot Hasanovs Bilskrot 197939 Perstorp C 90.120 Bilskrot   
138308 Perstorp C 90.110-

2 

 

       

International Cargo 
Line AB 

International Cargo 
Line AB 

     

Johanssons Grus 
och Mark 
Entreprenad 

Johanssons Grus& 
Mark Entreprenad  
AB 

27908 Perstorp C 90.40 
 



Johanssons Grus 
och Mark 
Entreprenad 

Johanssons Grus& 
Mark Entreprenad  
AB 

27908 Perstorp C 90.80 
 

Mickes Lackservice Mickes Lackservice 36008 Perstorp C 90.390 
 

 
Perstorp 

128808 Perstorp C 90.40 
 

 
Perstorp 

128808 Perstorp C 90.60 
 

Perstorp Specialty 
Chemicals AB 

Avloppsreningsverket 
/ Industri 

147046 Perstorp B 90.10-2 
 

Perstorps kommun Perstorps 
avloppsreningsverk 

132508 Perstorp B 90.10-3 
 

Perstorps kommun Oderljunga 
Avloppsreningsverk 

40908 Perstorp C 90.20-2 
 

Stena Recycling AB Stena Recycling 197702 Perstorp C 90.110-
1 

 

Bil&skadeservice 
Klippan AB Bil & Skadeservice 202543 Klippan C 90.390  
Bolestad 
Entreprenad 

Bolestad 
Entreprenad 193777 Klippan C 

90.110-
2  

Bolestad 
Entreprenad 

Bolestad 
Entreprenad 193777 Klippan C 90.40  

Einar Dahls 
Byggnads AB 

Einar Dahls 
Byggnads AB 4804 Klippan C 90.140  

Erby AB Erby AB 196981 Klippan C 
90.110-
2  

Erby AB Erby AB 196981 Klippan C 90.40  

Gelita Sweden AB Gelita 4782 Klippan B 90.25-3  

  5998 Klippan  90.60  

Klippans kommun 
Ljungbyheds 
Avloppsreningsverk 4715 Klippan B 90.10-3  

Klippans kommun 
Klippans 
Avloppsreningsverk 4720 Klippan B 90.10-3  

Klippans kommun Avloppsreningsverk 4765 Klippan U 90.2001  

Klippans kommun 
Nybygget-
Avloppsreningsverk 4719 Klippan U 90.2001  

Klippans kommun Avloppsreningsverk 4713 Klippan U 90.2001  

Klippans kommun 
Ljungs 
Avloppsreningsverk 4714 Klippan C 90.20-1  

Klippans kommun Klippans kommun 10831 Klippan C 90.40  
KMT Klippans 

 
KMT Klippans 
Maski  10769 Klippan C 

90.110-
2  

KMT Klippans 
 

KMT Klippans 
 10769 Klippan C 90.40  

LR System AB LR System 4734 Klippan C 90.390  

  8698 Klippan C 90.40  

  8699 Klippan C 90.40  

  8700 Klippan C 90.40  

  8698 Klippan C 90.60  

  8699 Klippan C 90.60  



 

8700 Klippan C 90.60
Pms Cistern och 
Drivmedelsservice 
AB 

PMS Cistern och 
Drivmedelsservice 196273 Klippan C 90.60  

SAAB AB SAAB 10582 Klippan C 90.90  

orild  6000 Klippan  90.60  

AB AB 197865 Klippan C 90.60  
Stiftelsen Hilarion 
Hoh avloppsreningsverk 4773 Klippan U 90.2001  
Sveaskog 

 
Svenska 
Skogsplantor 10797 Klippan C 

90.170-
2  

Vera Klippan AB Vera Klippan AB 7949 Klippan B 90.390  
Woelfer Claes och 
Berit 

Woelfer Claes och 
Berit 5999 Klippan  90.40  



Anl_nr Anlaggning 
Namn 

Namn Ort Huvudbr- kod Provnings 
plikt 

1276-
60-001 

HYLLSTOFTA 
  

KLIPPAN 90.300 
90.100, 90.160, 
90.340, 90.50, 
90.70 

B 

1275-
101B2

Avloppsreningsverket PERSTORP 
SPECIALTY 
CHEMICALS AB 

PERSTORP 90.25 B 

1275-
101B12 

 PERSTORP 
SPECIALTY 
CHEMICALS AB 

PERSTORP 90.200 
90.181, 40.51 

A 

1275-
101B14 

Avfallshanteringen PERSTORP 
SPECIALTY 
CHEMICALS AB 

PERSTORP 90.45 B 

1275-
101J

Johnson Matthey 
Formox AB 

Johnson Matthey 
Formox AB 

Perstorp 24.60 
90.50, 90.450 

B 

 



12 Bilaga 3 kvens- beskrivning (MKB)

 

Framtagandet av avfallsplanen har skett i en arbetsgrupp med representanter fr n N  och 
. Sa har skett genom inbjudan till dialog genom 

l mnande av synpunkter via e-post och via tre m ten med allm nhet samt utskick till 
. Till allm nhetens m te gick inbjudan ut via :s 

hemsida, 
via brev. 

F rslaget kommer att skickas p remiss till olika intressenter. 

 

Enligt milj balken 6 kap. ska en milj bed mning genomf ras vid uppr ttande av planer som 
kr vs enligt lag och som kan medf ra betydande milj p verkan. Milj bed mningen g rs 
genom en s allad milj onsekvensbeskrivning (MKB). 

Avgr nsning 
Den milj onsekvens som tas upp i MKB r inte avfallshanteringens totala milj onsekvenser 
utan enbart milj konsekvensen av de m l och aktiviteter som f esl s i avfallsplanen. 
Milj onsekvensbeskrivningen be r -regionens kommuner och avser tiden fram till r 
2020. 

Nollalternativ 
Som nollalternativ har dagens system valts utan gra f r ndringar. Dagens system finns 
beskrivet i avfallsplanen. 

Bed mning av avfallsplanens milj p verkan 
de av avfall 

Avfallsm ngderna ska minska i  
Allt avfall inneb r en negativ milj p verkan oavsett hur det omh ndertas. Att f ebygga 
uppkomsten av avfall r det b ta s ttet att minimera den negativa milj p verkan. I grunden 
handlar det om att ndra beteende och att f r ndra synen p aror och dess v rde. Genom att 
genomf ra de tg rder som f esl s 
i avfallsplanen kommer kommunens inv nare f rhoppningsvi st rre medvetenhet om 
konsumtionens negativa p verkan p ilj n. Genom att f ebygga avfall och f rl ga 
livsl den p produkter kan 
vi hush a med naturresurser, minska energianv ndningen och minska utsl ppen fr n 
industrier och inte minst ven behovet av transporter. 

M  

Restavfallet ska minska genom att a llsorteringen 
kommuner 
Genom att minska felsorteringen kar vi andelen material som tervinns och vi sparar energi 
och naturresurser. Matavfallet som utsorteras skickas till anl ggning f r att bli 
fordonsbr sle som ers tter fossilt br sle som t.ex. bensin och diesel. Metall som sorteras ut 
blir till nya metallprodukter vilket inneb r mindre behov av naturresurser och mindre ingreppen i 
naturen. Detta sparar b nergi och minskar p ngrepp i naturen. De tg rder som f esl s i 



avfallsplanen handlar bland annat om att man ska ka kunskapen om varf r man ska sortera 
f r att p s s tt ka motivationen till att ut ka utsorteringen. 
Genom att tervinna material som kanske kommer fr n andra sidan jordklotet minskar ven 
transporter. 

Avgifta kretsloppen 
Minska andelen farligt avfall som hamnar i restavfallet och matavfallet 
Insamlingsniv n r h n r det g ler farligt avfall i  
kommuner liksom serviceniv n d r alla har m jlighet at arligt avfall h mtat vid sin bostad. 
Trots detta hittar man farligt avfall i restavfallet och ven i matavfallet. Genom att ka 
informationen om farligt avfall hoppas vi kunna minska m den i restavfallet och h ja 
kunskapsniv n om vad farligt avfall r f r got och hur det ska hanteras. Genom att minska 
m den farligt avfall som sl gs felaktigt minskar man risken f r att milj farliga och 
h lsofarliga mnen kommer ut i naturen. 

M  transporter 

Minska anv ndandet av fossilt br sle och minska energif rbrukningen f r 
transporter. Att hantera avfall handlar mycket om transporter. Genom att s a krav p
fordonens milj klassning och fordonsbr sle vid upphandling kan man minska 
andelen fossilt br sle som anv nds och ers tta med t.ex. biogas. Biogasen ger inget 
extra tillskott av koldioxid samtidigt som det ger upphov till mindre tungmetaller, 
svavelv te, kv ve, stoft och sot n dagens vanliga drivmedel som bensin och diesel. 
Genom att effektivisera transporter minskar man energif rbrukning och behovet av 
drivmedel och p s s tt minskar man p utsl ppen av klimatgaser och andra farliga 
mnen som finns i avgaserna. 

M len och tg rderna f r god service och god arbetsmilj r viktiga faktorer f r att 
lyckas med de vriga m len som r direkt kopplade till de nationella 
milj kvalitetsm len. F r att lyckas med de f rslagen p tg rder e man ha 
n jda inv nare och en god arbetsmilj f r de som h mtar avfallet. Att jobba med 
milj fr gor handlar om att jobba tillsammans och att engagera m ga f r at
positiv effekt. 

 Avfalls planens     
 Minska 

avfalls  
Minska 
felsorteringarna 

Avgifta 
kretsloppen transporter 

     

 
x x x X 

Frisk luft x x  X 
Bara naturlig 

 
x x  x 

 x x x  
Skyddande 
ozonskikt 

 x x  
 

Ingen 
 

   x 

God bebyggd 
 

x x x x 

Tabell 6: Kopplingen mellan Avfallsplanen
 

Nollalternativet 



Om man inte g r got mer n vad som g rs idag kommer troligtvis 
avfallsm derna ka. Med kade avfalls- m der kar behovet av transporter f r 
allt avfall som e transporteras bort. Enligt Naturv rdsverket finns det 
scenariober ningar som visar p att avfallet kommer att f ubblas till 2030 om 
inget g rs nu. Kopplingen mellan kad till konsumtion och kade 
avfallsm der r tydlig.  r 
kommuner som vil och det blir en utmaning at kommunen att g ra det 
samtidigt som avfallsm derna ska minska om inga tg rder g rs. 

Utvecklingen i kommunen n r det g ler utsortering till material tervinning och avfallsm der 
har tyv rr varit negativ. Ett samband kan ses mellan att man dragit ner p
informationsinsatserna n r det g ler avfall och kvaliteten p utsorterat matavfall och andelen 
f rpackningar som inte k lsorteras. Kommunen har ven en stor andel tillf ligt boende under 
delar av ret vilket g r behovet av information viktig. Vid diskussioner med boende och andra 
be da har det framkommit att kontinuerlig information och riktad information till olika 
m lgrupper r viktigt. 

Andelen farligt avfall som sorteras ut r bra i  
men det kan bli nnu b ttre. ven h r e man g ra tg rder f r att det inte ska bli s mre. 
Utan tg rder i form av information r risken stor att farligt avfall sl gs p fel s len och 
riskerar att omh ndertas p fel s tt. 
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