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FÖRORD
Avfall, ett ord med många olika innehåll och som innebär olika saker för olika människor. Oavsett
ordets innebörd kan man dra slutsatsen att avfall är något som varje invånare, varje kommunmedborgare, vi alla kommer i kontakt med, i princip dagligen, och som därför är viktigt.
Det är viktigt att det finns fungerande system för hanteringen av avfall. Och det är viktigt att
människor förstår systemen och använder dem rätt. Rätt hanterat kan avfall bli en resurs och
ersätta uttag av ändliga resurser. Fel hanterat kan avfall både kosta mycket pengar och förorsaka
såväl miljöproblem som hälsoeffekter. Kunskap och handling måste alltså gå hand i hand för att
avfallshanteringen ska fungera.
Det är i vår avfallsplan som kommunen sätter sina ambitioner. Här anger vi våra målområden och
vad vi vill uppnå. Den övergripande målsättningen med planen är att hantera avfallet på det bästa
sättet för att nå ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle, hållbart såväl ur ekonomiskt, socialt
som miljömässigt perspektiv.
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SAMMANFATTNING
Alla kommuner i Sverige är skyldiga att upprätta en avfallsplan enligt 15 kapiltel 11§
miljöbalken. Denna utgör tillsammans med de lokala föreskrifterna för avfallshanteringen kommunernas renhållningsordning. Avfallsplanen är ett styrande dokument för avfallshanteringen i
Ronneby kommun. Denna avfallsplan beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen till och med 2019.
Genom denna avfallsplan vill kommunen skapa förutsättningar för en kontinuerlig avfallsplaneringsprocess och fortsatt arbete i riktning mot en hållbar utveckling.
Utifrån bl.a. nationella miljömål, Sveriges nationella avfallsplan, aktuell lagstiftning samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen har förbättringsområden för avfallshanteringen identifierats.
I avfallsplanen finns sex målområden som ska gälla fram till och med år 2019.
Mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden:
1

Minska avfallets mängd

2

Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt

3

Öka materialåteranvändningen

4

Öka materialåtervinningen

5

Energiåtervinning

6

Organisation

En viktig del i arbetet med planen är att mål och åtagande årligen följs upp och att utfallet redovisas . Uppföljningen av avfallsplanen kommer att samordnas av Ronneby Miljö & Teknik AB
(nedan kallat Miljöteknik).
Avfallsplanen består av huvuddokument med mål och handlingsplan. Det finns dessutom nio bilagor kopplade till planen, som bland annat beskriver nuläget, uppföljning av tidigare
avfallsplan, definitioner, nedlagda deponier, laglista, anläggningar för hantering och bortskaffande av avfall, miljöbedömning, samt en sammanställning av uppgifter till Länsstyrelsen.
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1. Inledning
Varje dag under sin livstid ger människan upphov till en mindre eller större mängd avfall.
Alla människor har sin egen syn på vad avfall är samt vad det innebär för dem praktiskt i deras
privatliv och i deras yrkesverksamma liv.
Det är viktigt att det finns ett väl fungerande avfallshanteringssystem, som förenklar vardagen för
alla kommuninvånare, turister och verksamheter med flera i vår region. Hur insamlingssystemen
utformas har stor betydelse för service, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
Det är också viktigt att systemet är enkelt att förstå och används rätt. Kunskap och handling måste
gå hand i hand för att avfallshanteringen ska fungera för både människorna som lämnar och de
som hämtar, transporterar och behandlar avfallet.
Rätt hanterat avfall är en resurs och kan ersätta bland annat uttag av ändliga resurser. Fel hanterat
avfall kan orsaka hälsoproblem, miljöproblem och stora kostnader.

1.1 Bakgrund och syftet med en avfallsplan är att

Riksdagen har beslutat att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner, vilket idag är
inskrivet i Miljöbalkens 15 kapitel 11 §. Där framgår det att det ska finnas en renhållningsordning
i varje kommun som består av föreskrifter i form av regler för avfallshanteringen och en avfallsplan.
Syftet med avfallsplanen är att den ska vara ett strategiskt styrdokument för avfallshanteringen i
kommunen och ett instrument för att uppnå minst de nationella och regionala miljömålen. Planen innehåller mål och åtgärder. Planen ska informera allmänhet och olika verksamhetsutövare
om planerade förändringar och vad som förväntas av dem. Den ska ge politikerna en helhetsbild
över avfallshanteringen med möjlighet att påverka den och styra dess inriktning. Avfallsplanen
ska vara ett levande dokument som fungerar som vägledning i det dagliga arbetet för att förbättra
avfallshanteringen. Sist men inte minst kommer avfallsplanen leda till att vi alla strävar i samma
riktning mot ett hållbart samhälle med medborgaren och miljön i fokus.

1.2 Innehåll i en avfallsplan

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehåll i en kommunal avfallsplan och
Länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6) finns regler för vad avfallsplanen minst ska innehålla.
Avfallsplanen ska bestå av:
• Nulägesbeskrivning, uppgifter om avfallsmängder, insamlingssystem, antal invånare, antal
hushåll, boendeform, näringslivsstruktur.
• Anmälnings- och tillståndspliktiga anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
• Uppgifter om nedlagda deponier.
• Mål och åtgärder för insamling och behandling samt hur avfallets mängd och farlighet kan
minskas.
• Beskrivning av hur mål och åtgärder kommer att följas upp.
• Beskrivning av hur miljöbedömning av planen genomförts.
• Beskrivning av genomförda samråd.
• Sammanställning till länsstyrelsen
5
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1.3 Projektet
Planens framtagande

En arbetsgrupp och en styrgrupp har under 2013 arbetat fram ett förslag till en ny avfallsplan för
Ronneby kommun, kallad Avfallsplan 2014-2019.
Annelie Carlsson, renhållningschef, 			
Anders Nilsson, miljöingenjör, 				
Anette Säljö Lager, miljösamordnare, 			
Leif Abrahamsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör,
Kristina Eklund, planarkitekt, 				
Camilla Norrman, miljöutvecklare, 				
Karin Lundberg, miljösamordnare, 				
Kenneth Micaelsson, ordförande, 				
Christer Hallberg, ledamot, 					
Malin Norfall, 2:e v ordförande, 				
Claes Lagerlund, ledamot, 					

Ronneby Miljö & Teknik AB
Ronneby Miljö & Teknik AB
Ronneby Miljö & Teknik AB
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Miljö och energirådet
Ronneby Miljö & Teknik AB:s styrelse
Kommunstyrelsen
Miljö och byggnadsnämnden

Förslaget har sedan processats i såväl samråd som internremiss till kommunala bolag och nämnder samt som utställning. Synpunkter som inkom fanns i utställningsskedet i bilaga 9.
Avfallsplan 2014-2019 fastställdes av kommunfullmäktige den XXX 2014.
Figur 1

Arbetsgrupp för den gemensamma renhållningsordningen

STYRGRUPP

•
•
•
•

Styrelsen Miljöteknik
Kommunstyrelsen
Miljö- och energirådet
Miljö- och byggnadsnämnden

•
•

ARBETSGRUPP

•
•

REMISSINSTANSER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljöteknik
Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Plan- och
bygglovsenheten
Kommunledningsförvaltningen

Allmänheten
CEFUR
Räddningstjänsten
Större fastighetsägare
Större bostadsrättsföreningar
Naturskyddsföreningen
Handelsföreningen
Campingar
Närliggande kommuner
Intresseorganisationer
Näringslivet
Förening för landsbygdens
fastighetsägare/näringsidkare
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2. Mål och Åtgärder
2.1 Bakgrund till mål och åtgärder

I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till de mål och åtgärder som ska vara styrande för utvecklingen av avfallshanteringen inom Ronneby kommun under perioden 2014 till 2019. Beskrivningen baseras på diskussioner som förts under arbetet med avfallsplanen samt de bakgrundsfakta
som presenteras i bilagor till avfallsplanen. De mål som presenteras i avfallsplanen har av kommunen identifierats som prioriterade och ansluter till:
•
•
•
•
•

EU:s avfallshierarki – Avfallstrappan
Miljökvalitetsmål
Den nationella avfallsplanen
Identifierade behov och utvecklingsområden
Tidigare avfallsplan för Ronneby Kommun

2.1.1 EU:s avfallshierarki - avfallstrappan

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas
omhand i Sverige:

© Ronneby Miljö & Teknik AB
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Att förebygga uppkomsten av avfall är det förstasteget i avfallshierarkin och det är
prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.
Avfallshierarkins prioritetsordning är:
•
•
•
•
•

Förebyggande av avfall
Återanvändning
Materialåtervinning
Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
Bortskaffande
Källa: Avfall Sverige

2.1.2 Miljökvalitetsmål, nationell avfallsplanen, lokal miljömål
Nationella Miljökvalitetsmål

Riksdagen har antagit sexton Nationella Miljökvalitetsmål. För miljöaspekten av avfallshanteringen är de nationella miljökvalitetsmålen utgångspunkten för vad som kan anses som en hållbar
avfallshantering. De nationella miljökvalitetsmål som har tydligast koppling till avfallshanteringen är:
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö.
God bebyggd miljö

Nationell avfallsplan 2012-2017

Huvudsyftet med den nationella avfallsplanen är att den ska styra avfallshanteringen så att den
blir mer resurseffektiv. Den innehåller mål och en beskrivning av åtgärder för ett antal prioriterade områden. Åtgärderna ska bidra till att minska avfallets mängd och farlighet, bättre ta vara
på resurserna i avfallet, stoppa spridningen av farliga ämnen och generellt förbättra avfallshanteringen. Sveriges nationella avfallsplan 2012-2017, som tagits fram av
Naturvårdsverket anger vägledande mål för kommunernas arbete med avfallsplaner.
I den nationella avfallsplanen anges följande prioriterade
områden:
• Hantering av avfall inom bygg och anläggningssektorn
• Hushållens avfall
• Resurshushållning i livsmedelskedjan
• Avfallsbehandling
• Illegal export av avfall till andra länder
Målen i denna avfallsplan för Ronneby kommun har koppling
till flera av målen i den nationella avfallsplanen, bland annat
målen om att:
• Minska avfallets farlighet
• Minska avfallets mängd
• Ta tillvara avfall som en resurs
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Regionala åtgärder för miljömålen

I Blekinge gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar samt av
regeringen beslutade etappmål.

Miljömål i Ronneby

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL
2014-2016

Nya miljömål för Ronneby kommun har tagits fram. Det finns 6 åtgärder som berör hanteringen
av avfall mer, dessa redovisas nedan:
•
•
•
•
•
•

Verka för att öka produktionen av biogas, dels med hushållens och de offentliga kökens matavfall som substrat och dels med gödsel från lantbruket som substrat.
Verka för att öka användningen av biogas i länet och installera en biogasmack i kommunen.
Barn och ungdomar erbjuds extra aktiviteter inom hållbar utveckling i samarbete med skolan.
De offentliga köken har klimatsmarta måltider och arbetar för att minska matsvinnet.
Ronnebyhus ökar utsorteringen av avfall.
Ny avfallsplan antas för att minska den totala mängden hushållsavfall och öka andelen återvunnet avfall.

2.1.3 Behov och utvecklingsområden

Ett antal behov och utvecklingsområden har identifierats utifrån bland annat nulägesbeskrivning
och diskussioner i styr- och arbetsgrupp, samt regionala och nationella mål och strategier. Utvecklingsområdena berörs på olika sätt i framtagna mål och åtgärder. Behov och utvecklingsområden som identifierats under arbetet med avfallsplanen för Ronneby kommun är bl.a.
• Information och kommunikation
Detta är en viktig strategisk fråga som anknyter till flera av avfallsplanens mål och åtgärder.
Information om exempelvis sortering, kopplingen mellan konsumtionsmönster och avfall samt information för att öka kunskapen hos hushållen och verksamheter om hur man hanterar sitt farliga
avfall kommer att vara en förutsättning för att målen ska kunna nås.
9
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• Minskat matsvinn
Detta är en prioriterad fråga i Ronneby och kommunen kommer att arbeta med åtgärder för att
minska matsvinn genom bland annat medveten konsumtion. Förebyggande åtgärder för att minska matsvinn ansluter till de nationella miljömålen.
• Förenkla insamlingen av farligt avfall/ smått elavfall
Mål för att underlätta för hushållen att göra rätt och öka utsortering av elavfall.
• Återbruk
Mål för att underlätta till ökat återbruk av till exempel möbler, husgeråd med mera. Inlämning
till återanvändning eller att skänka, sälja och ge bort användbara produkter som annars skulle bli
avfall bidrar till de nationella miljömålen kan nås.
• Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar
Det ska vara lätt att sortera rätt. Förbättrad service kan bidra till ökad utsortering och miljöriktig
återvinning av förpackningar och tidningar. Ronneby Miljö & Teknik kommer att utreda möjligheten till fastighetsnära insamling för villor och fritidsbostäder.
• Nedskräpning
Detta är prioriterad fråga i Ronneby och kommunen kommer att arbeta med åtgärder för att nedskräpningen ska minska i kommunen. Minskad nedskräpning har även uppmärksammats i exempelvis den nationella avfallsplanen och har kopplingar till nationella miljömål.

2.1.4 Tidigare avfallsplan för Ronneby Kommun

Uppföljning av den tidigare avfallsplanen för Ronneby kommun finns redovisad i bilaga 6.
Uppföljningen av den tidigare avfallsplanen visade på att merparten av åtgärderna var genomförda och vissa inaktuella.
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MÅL
ÅTGÄRD
Den totala avfallsmängden Se övriga delmål nedan.
som uppstår från hushållen
i kommunen (per capita)
ska minska.

UPPFÖLJNING
Årlig statistik på avfallsmängderna. Nyckeltal för jämförelse
medelvärde per capita för de fyra
föregående åren.

ANSVARIG
Miljöteknik

GENOMFÖRT ÅR
Kont.

Hushåll och verksamheter ska bidra till att minska avfallsmängderna genom att konsumera medvetet och hushålla med resurserna

INDIKATOR: Hushållsavfall per invånare
ÖVERGRIPANDE MÅL:

2.2.1 Minska avfallets mängd

I detta avsnitt presenteras mål och åtgärder för avfallshanteringen inom Ronneby kommun under perioden 2014 till 2019. Avfallsplanen innehåller fem
målområden med ett övergripande mål för varje område. Under det övergripande målet finns mätbara mål och för varje mätbart mål finns olika åtgärder som
visar hur målen nås, när de nås, vem som ansvarar samt hur de ska följas upp.

2.2 Målområden och åtgärdsprogram
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5

4

3

2

KS

KS

KS

KS

KS

Antal utbildningar som genomförts Miljöteknik
årligen.

Antalet anställda som deltagit på
Miljöutbildning inkl hållutbildningen.
barhetsstrategin C2C för
samtliga anställda och
förtroendevalda inom kommunen.
Grön IT-strategi.
Årlig statistik.

Samtliga fjärdeklassare
ska årligen erbjudas ett
lektionstillfälle i avfallshantering som syftar till att
bygga kunskap om avfall
och konsumtionsmönster.

Samarbete med CEFUR
för att få invånarna och
verksamhetsutövare att
tänka hållbart och agera
(enligt C2C)

ÅTGÄRD
UPPFÖLJNING
ANSVARIG
Redovisning av genomförda åtgär- Miljöteknik
Årlig informationsinsats
der.
gentemot hushåll. Delta i
nationella kampanjer för att
förstärka effekten.

Förbrukningen av kontorspapper ska minska inom
kommunens verksamheter.
Mängden matavfall som
Införa projektet ”Matsvinns- Redovisning av uppnådda resulslängs inom kommunens
projektet” med kontinuerlig tat.
verksamheter ska minska. vägning av matavfall och
information vid kommunala
förskolor och skolor.
Textilavfall ska inte uppAvtal för återlämning vid
Kontroll att avtal efterlevs.
komma från kommunala
inköpstillfälle.
verksamheter.

MÅL
Kunskapen om kopplingen
mellan konsumtionsmönster och avfall ska öka.

2014

Kont.

Kont.

Kont-

Kont.

Kont.

GENOMFÖRT ÅR
Årligen
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Antalet inköpta varor med
onödigt emballage ska
minska.

1

MÅL
Kommuninvånare och
verksamheter ska veta
vad som är farligt avfall
och var man ska lämna
detta.

Antal genomförda tillsynsbesök.

Tillsyn av framförallt
mindre och icke anmälningspliktiga verksamheter, med avseende
på hantering och farligt
avfall.

MBN

UPPFÖLJNING
ANSVARIG
Stickprovskontroll av fö- Miljöteknik
rekomst av farligt avfall i
kärl- och säckavfall.

Kont.

GENOMFÖRT ÅR
Kont.

Kont.

KS

ÅTGÄRD
Årligen kommunicera
vad som är farligt avfall
och hur det ska hanteras.

Inget farligt avfall ska finnas blandat med annat avfall

INDIKATOR; Kg el, batterier, småkem per invånare
ÖVERGRIPANDE MÅL:

Kont.

Redovisning av uppnådda resultat.

Pooler, t.ex. bilpool för
kommuninvånare. Kommunala verksamheter
ska kunna leasa kontorsmöbler, kontorsmaskiner
mm.
Krav på minsta möjliga
emballage ska ställas i
upphandlingen.

GENOMFÖRT ÅR
Kont.

KS

UPPFÖLJNING
ANSVARIG
Redovisning av genomförda åtgär- Miljöteknik, MBN
der.

ÅTGÄRD
Information och tillsyn.

2.2.2 Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt

8

7

6

MÅL
Minska mängden farligt
avfall som uppstår i hushåll
och kommunala verksamheter.
Möjlighet att hyra eller
leasa produkter ska främjas.
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4

3

2

Säkerställa kompetensen hos personalen på
återvinningscentralerna
angående hanteringen
av farligt avfall.

MÅL
Kommuninvånare ska
veta hur man kan undvika miljöskadliga produkter, i syfte att minska
avfallets farlighet.
Förenkla insamlingen
av farligt avfall.

Kont.

Redovisa genomförda
utbildningar.

Miljöteknik

2015

Redovisa nyckeltal med Miljöteknik
mängd elavfall+farligt
avfall i kg/inv.

GENOMFÖRT ÅR
Kont.

Utreda hur det är möjligt att ordna insamlingsplats/hushållsnära
hämtning för t.ex. batterier, lysrör och glödlampor på andra ställen än
återvinningscentralerna.
Regelbundna utbildningar av ny personal,
samt när nya bestämmelser träder ikraft.

ANSVARIG
Miljöteknik

UPPFÖLJNING
Redovisning vad som
gjorts.

ÅTGÄRD
Information om t.ex.
miljömärkning.
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2

1

Kont.

MBN

KS

Ställa krav på materialåteranvändning vid
rivningslov.
Säkerställa användning
av materialdatabas vid
ny- och ombyggnation i
kommunal regi.

Kont.

Kont.

KS

GENOMFÖRT ÅR
2014

2015

ANSVARIG
Miljöteknik

Miljöteknik

ÅTGÄRD
UPPFÖLJNING
Utreda möjligheten att
Resultat av utredning.
kunna lämna avfall till
återanvändning vid
återvinningscentralerna genom samarbete
med returmarknaden
”Arbetscenter” eller motsvarande.

Genomföra lämplig
åtgärd utifrån resultat av
utredning.
Antalet köpta tjänster
Bygg- och rivningsavfall Ställa krav på återanmed krav på återansom uppstår ska återan- vändning i samband
vändning.
vändas så långt det är
med köp av rivningsmöjligt.
tjänster.

MÅL
Möjliggöra återbruk i
samband med avfallslämning

Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras

ÖVERGRIPANDE MÅL:

2.2.3 Öka materialåteranvändningen
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2

1

De som bor och verkar i
kommunen ska ha god
kunskap om hur man
på rätt sätt hanterar sitt
avfall.

MÅL
Utreda möjligheten att
öka materialåtervinningen genom ett enklare
insamlingssystem.

Kommunstyrelsen

Miljöteknik

Utreda möjligheter till
källsortering i offentliga
miljöer.
Återkommande information, tydlig och lättillgänglig. Olika informationsmöjligheter bör
utnyttjas.

Redovisning av genomförda åtgärder.

2015-2017

Miljöteknik

Genomföra lämplig
åtgärd utifrån resultat av
utredningarna.

Kont.

2015

GENOMFÖRT ÅR
2014

UPPFÖLJNING
Resultat av utredningarna.

ANSVARIG
Miljöteknik

ÅTGÄRD
Utreda fastighetsnära
källsortering och insamling av flera avfallsfraktioner.

Materialåtervinningen ska stimuleras

INDIKATOR; Kg pappersförpackningar, plastförpackningar, glas och metall per invånare
ÖVERGRIPANDE MÅL:

2.2.4 Öka materialåtervinningen
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7

6

5

4

3

ÅTGÄRD
UPPFÖLJNING
Avgiften för osorterat av- Antal kunder som har
fall höjs i takt med ökad osorterat
hanteringskostnad.

Utreda och ta fram
rutiner för hantering av
avfall från fosforfällor vid
enskilda avlopp.
Aska från värmeverken Utred möjligheten att
återförs till skogsmark.
återföra aska till skogsmark.
Förenkla hantering av
Utreda möjlighet att ta
uttjänta bildäck.
emot däck på Angelskog.
Insamling av textilier ska Utreda möjligheten att
göras lättillgänglig.
införa textilinsamling på
allmänna platser.

Fortsatt arbete för att
ständigt förbättra slamkvalitet genom uppströmsarbete.

Resultat av utredning

Resultat av utredning

Resultat av utredning

Framtagna rutiner

Redovisning av innehåll
av miljöskadliga ämnen
i slam

Möjligheten att inte
längre erbjuda osorterad Resultat av utredning
fraktion utreds i samband med fastighetsnära
källsortering och insamling.
Resultat av utredning
Näringsämnen från slam Utreda framtida hantering av slam och avsättska i möjligaste mån
återföras till kretsloppet. ning för rötrest.

MÅL
Osorterat avfall ska
fasas ut.

Miljöteknik

Miljöteknik

Miljöteknik

Miljöteknik

2016

2014

2015

2014

Kont.

Pågår

Miljöteknik

Miljöteknik och MBN

2014

GENOMFÖRT ÅR
2019

Miljöteknik

ANSVARIG
Miljöteknik
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Gemensam avfallsstaVid detaljplanering ska
tion i nya detaljplaner för möjligheten till gemenbostäder.
sam avfallsstation utredas. Om det anses
möjligt/lämpligt ska mark
avsätts för ändamålet i
detaljplanen.

2

1

Framställa biogas ur
slam.

MÅL
Energin från deponigasen ska nyttiggöras.

Miljöteknik

Miljöteknik

Genomför lämplig åtgärd utifrån resultat av
utredning.
Utreda möjligheten att
röta slam från avloppsreningsverk samt från
enskilda avloppsanläggningar.

Resultat av utredning

ANSVARIG
Miljöteknik

MBN

ÅTGÄRD
UPPFÖLJNING
Resultat av utredning
Utreda om det är lönsamt att investera i
system för att nyttiggöra
energi ur deponigas.

Allt energiinnehåll i avfallet ska utnyttjas

ÖVERGRIPANDE MÅL:

2.2.5 Energiåtervinning

8

Pågår

2015-2019

GENOMFÖRT ÅR
2015

Kont.
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Resurseffektiv service
på allmänna platser,
öar, badplatser, i hamnar för fritidsbåtar och
för husbilar.
Förenkla hantering av
grovavfall genom ökad
service.

3

4

Verka för att skapa en
ren kommun.

2

1

MÅL
Kommuninvånarna ska
uppleva att dom har en
god servicenivå med
insamlingssystem tillgängliga för alla.

Utreda möjligheten att
erbjuda hushållsnära
hämtning av grovavfall.

Miljöteknik

Utreda möjligheter
till insamlingssystem
anpassade till funktionshindrade.
Städkampanj på våren
i samarbete med Håll
Sverige Rent och föreningar.
Översyn av ansvar inom
kommunen, servicegrad
osv.

Kont.

2016

2014

Kont.

GENOMFÖRT ÅR
Vartannat år

Redovisa uppnått resul- Miljöteknik
tat.

2014

KS, Miljöteknik, Kultur & Kont.
Årlig träff med berörda
kommunala verksamhe- Fritid.
ter. Miljöteknik sammankallande

Miljöteknik

Miljöteknik

Översyn av öppettider
på Återvinningscentralerna.

Redovisa utförda kampanjer.

Miljöteknik

UPPFÖLJNING
ANSVARIG
Enkätundersökning som Miljöteknik
inkluderas i befintlig
undersökning.

Uppföljning av avfallsplanen redovisas årligen på webben.

ÅTGÄRD
Information på flera
språk ska finnas tillgängligt vid behov.

En avfallshantering med positiv påverkan på miljön och med god service.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

2.2.6 Organisation
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Miljöpåverkan från
transporter inom renhållningen ska minimeras.

Kostnads och resurseffektiv renhållning.

6

7

5

MÅL
Alla hushåll ska ha
hämtning av brännbart
avfall.

Miljöteknik

Fordon och maskiner
ska underhållas väl.
Regelbunden utvärdering av renhållningstaxan för att stimulera
återvinning och återanvändning.

Miljöteknik

Pågår

Miljöteknik

Optimering av transporter genom att koordinatsätta hämtningsställen
med GPS.

Resultat av utvärdering

Kont.

Miljöteknik

Antal inköpta bilar
Nyckeltal för CO2-utsläpp/tonavfall

Vartannat år

Kont.

Kont.

ANSVARIG
MBN, Miljöteknik

UPPFÖLJNING
Antal hushåll utan sophämtning

ÅTGÄRD
Tillsyn och rutin för avvikelsehantering mellan
Miljöteknik och miljöoch hälsoskyddsenheten.
Vid inköp av nya fordon
ska miljöbilar i första
hand väljas, om möjligheten finns att tanka
gas i kommunen, ska
gasbilar väljas där det
är praktiskt möjligt.
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11

10

9

8

UPPFÖLJNING
Antal latrin kunder

Redovisning av uppRiktad information till
hushåll samt till ansva- nådda resultat.
riga för kommunens
latrin.
Översyn av brandskydd.

ÅTGÄRD
Avgiften för latrinhämtning höjs i takt med
ökad hanteringskostnad.

Avfall ska hanteras och
förvaras så att risken för
bränder minimeras.
Nedlagda deponier ska Ta fram en handlingsÅtgärdsplan
inte orsaka miljöskador i plan för fortsatta utredomgivningen.
ningar av åtgärdsbehov
för nedlagda deponier,
inkluderat kostnadsansvar.
Genomförda möten
God samverkan mellan Kontinuerliga förvaltningsövergripande
de kommunala verksamheter som berörs av möten. Miljöteknik samavfallshanteringen.
mankallande.

MÅL
Latrinhämtning ska
fasas ut.

2014

Kont.

Miljöteknik, KS, MBN,
Kultur&fritid

Kont.

2014

2019

KS, Miljöteknik, MBN

Miljöteknik

Miljöteknik i samråd
med MBN

ANSVARIG
Miljöteknik

AVFALLSPLAN 2014-2019
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3. Uppföljning
Uppföljning av avfallsplanens övergripande mål och åtgärder är en viktig faktor för att målen ska
nås. Genom uppföljningen konstateras om de utförda åtgärderna ger ett tillräckligt bra resultat
eller om ytterligare resurser behöver sättas in för att nå målen. Uppföljningen av avfallsplanen
kommer att samordnas av Miljöteknik.
Åtgärderna ska årligen följas upp i början på varje år av respektive ansvarig.
En årlig redovisning av måluppfyllelse och utfört arbete kommer att beskrivas i en uppföljningsrapport. Rapporten redovisas på Miljötekniks och kommunens hemsida.
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4. Bilagor
		
Bilaga 1		

Lagstiftning

Bilaga 2 		

Definitioner

Bilaga 3 		

Uppgifter om nedlagda deponier

Bilaga 4 		

Nulägesbeskrivning

Bilaga 5 		

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Bilaga 6 		

Uppföljning av avfallsplan 1994-2000

Bilaga 7 		

Miljöbedömningar

Bilaga 8 		

Sammanställning länsstyrelsen

Bilaga 9 		

Samråd
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BILAGA 1 - LAGSTIFTNING
Nedan finns de lagar som främst berör avfallsområdet:
Miljöbalk [1998:808]
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd [NFS 2006:6] om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning
Förordning [1998:899] om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Miljöprövningsförordning [2013:251]
Avfallsförordning [2011:927]
Förordning [2001:512] om deponering av avfall
Förordning [2013:253] om förbränning av avfall
Förordning [1994:1205] om producentansvar för returpapper
Förordning [1994:1236] om producentansvar för däck
Förordning [2006:1273] om producentansvar på förpackningar
Förordning [2007:185] om producentansvar för bilar
Förordning [2000:208] om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Förordning [2005:209] om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Förordning [2009:1031] om producentansvar för läkemedel
Förordning om [2008:834] producentansvar för batterier
Förordning [2007:193] om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
Förordning [2005:220] om retursystem för plastflaskor och metallburkar
Plan- och bygglag [2010:900]
Arbetsmiljölag [1977:1160]
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BILAGA 2 - DEFINITIONER
Avfall 				
					
					

Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig
av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med
(se 15 kap 1§ Miljöbalken)

Avfallshantering 			
					
					

Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall (se 15 kap 3 §
Miljöbalken)

Biogas 				
					

Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt
material, huvudsakligen bestående av metan och koldioxid

Brännbart avfall 			
					

Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att
förbränningsprocessen startat (se Avfallsförordningen 4 §)

Bygg- och rivningsavfall 		
					

Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad,
renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad

Deponi 				
					

Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas
(se deponeringsförordningen 5 §)

Deponigas 				

Biogas som bildas i en deponi

Elektriskt och elektroniskt avfall
					
					
					
					
					

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive 		
alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror 		
som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.
Omfattas av producentansvar (se Avfallsförordningen 8 § och
Förordningen om producentansvar för elektriska och
elektroniska produkter 2005:209)

Farligt avfall 			
					
					
					

Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till exempel
giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.
Formellt sett avfall som är markerat med * i bilaga 4 till
Avfallsförordningens 4 § 18

Fastighetsnära insamling		
Insamling på eller i direkt anslutning till de fastigheter där 		
					avfallet uppkommit
Grovavfall 				
					

Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte
är lämpligt att samla in i säck eller kärl (se NFS 2004:4 5 §)

Hushållsavfall 			
					
					

Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan
verksamhet som till sin typ eller sammansättning liknar det
avfall som kommer från hushåll (se Miljöbalken 15 kap 2 §)

Icke brännbart avfall 		
					

Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs,
exempelvis sten, metaller

Industriavfall 			

Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess
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Insamling 				
					

Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare 		
transport (se Avfallsförordningen 4 §)

Kompostering 			
					

Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under
förbrukning av syre

Källsortering
		
					

Sortering eller separering av avfall på samma plats där
avfallet uppkommit, till exempel i hushållet

Kärl- och säckavfall 		
					

Den del av hushållavfallet som läggs i kärl eller säck, det 		
vill säga exklusive grovavfall och farligt avfall

Materialåtervinning 		

Se återvinning

Organiskt avfall 			
					
					

Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt 		
avfall och plastavfall (jämför bioavfall)
(se Avfallsförordningen 3 §)

Producent 				
					
					

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller
säljer en vara eller en förpackning
(se Miljöbalken 15 kap 4 §)

Producentansvar 			
Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under 		
					
hela dess livscykel inklusive design, produktion och
					omhändertagande som avfall
Rötning 				
					

Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där
biogas bildas (jämför kompostering)

Återanvändning 			
Användning av en kasserad produkt utan föregående
					förädling
Återvinning 				
Användning, behandling eller omhändertagande av
					material.
Återvinningscentral, ÅVC 		
Bemannad anläggning för mottagning av grovavfall,
					trädgårdsavfall, farligt avfall etc
Återvinningsstation, ÅVS 		
Obemannad mindre anläggning för mottagning av
					förpackningar och returpapper
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BILAGA 3– UPPGIFTER OM NEDLAGDA DEPONIER
Sammanställning av nedlagda deponier som är kända 2008-05-30
Blå siffra vid deponins namn anger riskklass enligt senaste bedömning

A. Tidigare uppmärksammade och inventerade deponier
Deponier för vilka komplettering av tidigare utförda MIFO-inventeringar ska göras enligt
föreläggande från Ronneby kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-06-15, § 129.
MHN:s benämning 		
Backaryd			
Björketorp norra		
				
Risanäs			
Lindblomsvägen		
Hulta				
Björketorp södra		
Johannishus			
Hoby Kulle			
Niordalsvägen		
Bälganet			
Sörby				
Möljeryd			

Benämning i inventering 2007/2008
Backaryd (BAC) 2
Listerby, Björketorp norra (LBN) 1
[koppling till Listerby soptipp (LIS)
Ronneby, Risanäs (RRI) 2
Ronneby, Ågårdens grusgrop (RÅG) 2
Ronneby, Hulta (RHU) 3
Listerby, Björketorp södra (LBS) 3
Johannishus (JJO) 3
Bräkne-Hoby, Hoby Kulle (BHK) 2
Kallinge, Niordsdalsvägen (KNV) 2
Belganet (BEL) 3
Ronneby, Sörby (RSÖ) 2
Möljeryd, Mållsjövägen (MJD) 2

För samtliga ovanstående objekt finns reviderade MIFO-rapporter daterade 2008-05-30.
Deponier för vilka komplettering av tidigare utförda MIFO-inventeringar ska göras enligt
föreläggande från Länsstyrelsen i Blekinge län 2006-07-13, dnr 575-4956-06.
Lst:s benämning		
Hallabro, Abborramåla
Ebbamåla			
Hasselstad			
Risatorp norra		
Risatorp södra		
Bräkne-Hoby, Svenstorp
Backaryd, Årsjömåla		
Karlsnäs			
Ronneby, Härstorp		
Mölleryd			
Bräkne-Hoby, Evaryd
Eringsboda			
Hyndekulla			

Benämning i inventering 2007/2008
Hallabro, Abborramåla (HAB) 2
Saxemara, Ebbamåla (SEB) [enl Vägverket Konsult 2005-08-29:2]
Hasselstad (KHA) 2
Ronneby, Risatorp norra (RRN) 2
Ronneby, Risatorp södra (RRS) 2
Bräkne-Hoby, Svenstorp (BHS) 2
Backaryd, Årsjömåla (BAÅ) 2
Möljeryd, Karlsnäs (MKA) 2
Ronneby, Härstorp (RHÄ) 2
Johannishus, Mölleryd (JMÖ) 2
Bräkne-Hoby, Evaryd (BHE) 2
Eringsboda, Krösnavägen (ERI) 2
Kallinge, Hyndekulla (KHY) 3

Reviderade MIFO-rapporter daterade 2008-05-30 finns för samtliga ovanstående objekt utom
Saxemara, Ebbamåla (SEB), för vilket Tarkett AB har ålagts att genomföra undersökningar.
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Tidigare uppmärksammade deponier, för vilka tillsynsmyndigheterna inte begärt komplettering
Kallinge, Moabacken (KMO) [MIFO-inventerad av länsstyrelsen]
Ronnebyhamn, Tarkett (RHT) [MIFO-inventerad av länsstyrelsen; ska undersökas av Tarkett AB]

B. Deponier som inte tidigare uppmärksammats
Deponier som inte tidigare uppmärksammats, för vilka MIFO fas 1 bör genomföras
Bräkne-Hoby, Dammen (BHD) 2
Bräkne-Hoby, sågverkets tipp (BHX) 2
Eringsboda, Gäddegölsvägen (ERB) 2
Hasselstad gamla (KHD) 3
Johannishus gamla (JOH) 2
Kallinge, Kalleberga grusgrop (KKG) 3
Listerby soptipp (LIS) 2 [koppling till Listerby, Björketorp norra (LBN)]
Ronneby, Kockums emaljerverk (RKE) [ännu ej inventerad/riskklassad – se kommentar i rutan
nedan]
Ronneby gamla soptipp, Ågården (RÅS) 2
Saxemara (SAX) 3
MIFO-rapporter daterade 2008-05-30 finns för samtliga ovanstående objekt utom Ronneby,
Kockums emaljerverk (RKE), som kommer att innefattas i länsstyrelsens inventering av
industriområdet.
Deponier som inte tidigare uppmärksammats, för vilka det i dagsläget inte anses möjligt eller behövligt att genomföra MIFO-inventering
Bräkne-Hoby, Dönhults grustag (BHG)
Misstankar har funnits om föroreningar i fyllnadsmassor. Ärendet (dnr 091.826 1995) avskrevs
av MHN Ronneby då analys av ett flertal prover inte visade på förhöjda halter av skadliga ämnen.
Bräkne-Hoby, Sagavägen (BHY)
Allmän avstjälpningsplats på 1930-talet. Platsen inte klart lokaliserad. Sparsamt med uppgifter.
Bräkne-Hoby, trädgårdsmästeriet, G. Blomé (BHB)
Allmän avstjälpningslats på 1930-talet. Platsen inte klart lokaliserad. Sparsamt med uppgifter.
Eringsboda, Prästgårdsvägen (ERP)
Skräpgrop på 1920-talet. Platsen inte klart lokaliserad. Tveksamt om det ska räknas som deponi.
Kallinge, Ellebäcken (KEB)
Plats i skogsbacke vid södra delen av Fårabacken, som enligt en uppgift ska ha använts för viss
soptömning på 1950-talet. Tillhörde då Kockums Jernverk. Platsen är lokaliserad, men inga fler
faktauppgifter finns. Eventuellt bör inventering göras. Området ägs idag av Ronneby kommun.
Kallinge, Värperydsvägen (KVÄ)
En mindre sandtäkt där närboende lämnat trädgårdsavfall och i viss utsträckning annat skräp.
Igenfyllt och övertäckt sedan länge. Bedöms obetydlig.
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Ronneby, Silverforsen (RSF)
En slänt ner mot sank mark vid Ronnebyån har använts som hushållstipp av framför allt Silverforsens kaffestuga. Användningen har upphört sedan ett flertal år tillbaka. Bedöms obetydlig.
Ronneby, vid Lindahlska stiftelsen (RLS)
En grop någonstans i närheten av nuvarande vandrarhemmet användes i början av 1900-talet
som avstjälpningsplats för diverse skrot och avfall, vilket föranledde anmärkningar från förste
provinsialläkaren (länsstyrelsen). Platsen har inte klart lokaliserats.
Ronneby, vid Lindblomska kyrkogården (RLI)
[Ska inte förväxlas med deponin ”Lindblomsvägen”]
Avstjälpningsplats för skrot under tidiga 1900-talet. Nuvarande Lindblomsvägen går över platsen
för deponin, som sannolikt är bortgrävd. Läget finns väl markerat på gamla kartor.

C. Gruppering efter riskklass – senaste bedömning
Riskklass 1, ”mycket stor risk”
Listerby, Björketorp norra (LBN)				

[lst:s föreläggande]

Riskklass 2, ” stor risk”
Backaryd (BAC)						
Ronneby, Risanäs (RRI)					
Ronneby, Ågårdens grusgrop (RÅG)			
Bräkne-Hoby, Hoby Kulle (BHK)				
Kallinge, Niordsdalsvägen (KNV)				
Ronneby, Sörby (RSÖ) [delområde, södra sandtaget]
Möljeryd, Mållsjövägen (MJD)				

[lst:s föreläggande]
[lst:s föreläggande]
[lst:s föreläggande]
[lst:s föreläggande]
[lst:s föreläggande]
[lst:s föreläggande]
[lst:s föreläggande]

Hallabro, Abborramåla (HAB)				
Saxemara, Ebbamåla (SEB) [riskklassn VVK 050829]
Hasselstad (KHA)						
Ronneby, Risatorp norra (RRN)				
Ronneby, Risatorp södra (RRS)				
Bräkne-Hoby, Svenstorp (BHS)				
Backaryd, Årsjömåla (BAÅ)				
Möljeryd, Karlsnäs (MKA)					
Ronneby, Härstorp (RHÄ)					
Johannishus, Mölleryd (JMÖ)				
Bräkne-Hoby, Evaryd (BHE)				
Eringsboda, Krösnavägen (ERI)				

[mhn:s föreläggande]
[mhn:s föreläggande]		
[mhn:s föreläggande]
[mhn:s föreläggande]
[mhn:s föreläggande]
[mhn:s föreläggande]
[mhn:s föreläggande]
[mhn:s föreläggande]
[mhn:s föreläggande]
[mhn:s föreläggande]
[mhn:s föreläggande]
[mhn:s föreläggande]

Bräkne-Hoby, Dammen (BHD)				
Bräkne-Hoby, sågverkets tipp (BHX)			
Eringsboda, Gäddegölsvägen (ERB)			
Johannishus gamla (JOH)					
Listerby soptipp (LIS)					
Ronneby gamla soptipp (RÅS)				

[nytt objekt]
[nytt objekt]
[nytt objekt]
[nytt objekt]
[nytt objekt]
[nytt objekt]

Riskklass 3, ”måttlig risk”
Ronneby, Hulta (RHU)					
Listerby, Björketorp södra (LBS)				
Johannishus (JJO)						

[lst:s föreläggande]
[lst:s föreläggande]
[lst:s föreläggande]
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Belganet (BEL)						

[lst:s föreläggande]

Kallinge, Hyndekulla (KHY)				

[mhn:s föreläggande]

Hasselstad gamla (KHD)					
Kallinge, Kalleberga grusgrop (KKG)			
Saxemara (SAX)						

[nytt objekt]
[nytt objekt]
[nytt objekt]

Riskklass 4, ”liten risk”
Ronneby, Sörby (RSÖ) [delområde, norra sandtaget]

[lst:s föreläggande]
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BILAGA 4 – NULÄGESBESKRIVNING

1 Allmänt
I denna bilaga beskrivs de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd och
sammansättning med avseende på antal invånare, antal hushåll i kommunen fördelat på boendeform samt kommunens näringslivsstruktur. Här presenteras också en sammanställning av avfallsmängder och nuvarande hantering beträffande insamling och behandling av avfall från kommunen.

2 Beskrivning av regionen och kommunen
2.1 Geografiskt läge

Ronneby kommun ligger centralt i Blekinge län och har en landytan som omfattar 825 km2.
Kommunen gränsar till Tingsryds, Emmaboda, Karlskrona och Karlshamns kommun.
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2.2 Folkmängd och boende

Ronneby kommun har 27 871 invånare. Huvuddelen av kommunens invånare bor i de största centralorterna Ronneby och Kallinge. I Ronneby bor 12 447 personer och i Kallinge 4 458 personer.
Avståndet mellan stadskärnan och centrum i Kallinge är ca 5 km och de båda samhällena skiljs av
med väg E22. I kommunen finns 6 stycken mindre tätorter. I den sydvästra kommundelen ligger Bräkne-Hoby med 1 672 personer. I den norra delen av kommunen ligger Backaryd med 360
personer, Hallabro 247 personer och Eringsboda där det bor 268 personer. I den sydöstra kommundelen finns tätorterna Johannishus med 762 personer samt Listerby där det bor 886 personer.
Utanför tätorterna bor det 6 771 personer. Befolkningsutvecklingen har under de senaste
åren varit negativ, dock kan vi nu se en stabilisering med en viss nettoökning.
Tabell 1
År
Antal invånare

Tabell 2

Antal invånare i kommunen enligt SCB statistik
2010
28 254

2011
27 910

2012
27 788

2013
27 871

Antal hushåll i kommunen 2012. Redovisning per boendeform

En- och tvåfamiljshus
Hushåll i flerbostadshus
Antal fritidshus

Antal hushåll
8 665
5 399
2 228

2.3 Näringslivet

Dominerande bransch i Ronneby är tillverkning där vi ser en stabil och försiktigt positiv utveckling. Inom kommunen förvärvsarbetar drygt 11 000 personer. Andelen sysselsatta i tillverkande
företag, är nästan dubbelt så hög i jämförelse med rikssnitt. Branscher som också avviker med en
högre andel sysselsatta än rikssnittet är skogs-och jordbruk samt försvar och myndighet.
Handel har i Ronneby, precis som i nationellt perspektiv en svag utvecklingstrend vilket innebär
att det är ett av de områden vi bör fokusera våra insatser mot. Vad gäller besöksnäringen så kan
vi se en stor framtida utvecklingspotential i samverkan med Region Blekinge. Övrig ekonomisk
tillväxt som kan driva en ökad efterfrågan på arbetskraft kan finnas i nyföretagande/nyetablering,
men den största potentialen för tillväxt och utveckling finns hos våra befintliga små och medelstora företag.
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3 Avfallsmängder
3.1 Avfallsmängder översikt

Avfallshanteringen är en viktig del i samhällets infrastruktur och materialflöden. I detta avsnitt redovisas kortfattat avfallshanteringen i kommunen med fokus på det avfall och den hantering som
kommunen ansvarar för. Hanteringen av avfall som omfattas av producentansvar redovisas endast
översiktligt då detta hanteras av ett flertal aktörer och inte omfattas av kommunalt ansvar. Ronneby Miljö Teknik följer och kontrollerar mängderna av avfall som faller under det kommunala
ansvaret. Däremot finns det bara en översiktlig bild av mängden avfall som uppstår i verksamheter. Exakt uppgifter om de mängderna finns hos de enskilda verksamhetsutövarna.

3.2 Avfallsmängder som omfattas av kommunalt renhållningsansvar
Nedan redovisas de avfallsmängder som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret.
Redovisningen är uppdelad per insamlad fraktion.
Tabell 3
		

Sammanställning av insamlade avfallsmängder(ton) som omfattas av
kommunalt renhållningsansvar och som hanterats i Ronneby kommun
under åren 2009-2012

Brännbart kärloch säckavfall
Komposterbart

2009
3 642

2010
3 703

2011
3 740

2012
3 764

2 099

1 959

1 793

1 898

Latrin
Grovavfall

8
1 650

7
1 950

8
2 100

5
1 900

Slam från enskilda avlopp
Slam från fettavskiljare
Farligt avfall småkem

10 204

11 271

9 368

7 984

107

105

64

116

55

50

46

42

Behandlingsmetoder
- Förbränning med
energi utvinning
- Biologisk behandling
- Biogasanl.
- Biologisk behandling
- Förbränning
- Materialåtervinning
- Biologisk behandling
- Kompostering
- Biologisk behandling
- Destruktion, rening,
slutförvaring
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3.3 Avfallsmängder som omfattas av producentansvar

Flera slags avfall omfattas av producentansvar. Idag finns producentansvar för förpackningar,
tidningar, batterier, bilar, däck, elektriskt och elektroniskt avfall samt läkemedel . Bilbatterier,
elektroniskt avfall, kylar, frysar, och vitvaror samlas in via återvinningscentraler. Tidningar och
förpackningar, samlas huvudsakligen in via återvinningsstationer. Uppgifterna om insamlade
mängder kommer från materialbolagen som ansvarar för insamlingen.
Tabell 4
		

Sammanställning av insamlade avfallsmängder som omfattas av
producentansvar under 2009-2012

bell 4
Insamlade mängder av avfall som omfattas av producentansvar, ton
Förpackningar samt
tidningar 1
2009
2010
2011
2012
Varav:
Glasförpackningar
548
517
525
462
Pappersförpackningar
314
167
267
294
Metallförpackningar
73
48
64
79
Plastförpackningar
133
95
133
195
Tidningar
1 220
1 186
1 206
952
2
388
513
527
430
Elektronik och elavfall
Varav:
Kyl/frys
128
208
187
109
Vitvaror
83
72
79
74
Div elektronik
165
220
242
239
Gasurladdningslampor
6,3
6,2
7
5,5
Lysrör, lågenergilampor
2,1
2,1
2,2
1,7
Icke gasurladdningslampor
Glödlampor
Batterier totalt
25,6
37,6
32,5
30
Varav:
2,6
4,6
10,5
6
Småbatterier 2
Blybatterier
23
33
22
24
Bilar
1 000
Däck
Ingen
statistik
Källor och övriga kommentarer:
1) Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen
2) Källa: El-Kretsen

34

AVFALLSPLAN 2014-2019

3.5 Övrigt avfall

Uppgifter om avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar eller producentansvar
har inte inventerats eller sammanställts pga. att vi inte har haft tillgång till dessa uppgifter.
Som beskrivits i kapitel 2.3 domineras näringslivet i regionen av verksamheter företag inom traditionell industri, inte minst inom verkstadsindustrin. Exempel är Alfa Laval och vattenskärningsföretaget Water Jet. Golvföretagen Tarkett och Berg & Berg har en stark position på marknaden
liksom träföretaget Södra Interiör AB.
Exempel på avfallsflöden som kan vara betydande är:
•
•
•
•

Produktionsspill, trä, bark, vedspill, flis (Södra Interiör AB, Berg & Berg)
Plaster (Tarkett)
Brännbart
Wellpapp

4 Insamling och behandling

I nedanstående kapitel beskrivs kortfattat avfallshanteringen i kommunen, det vill säga var avfallet uppkommer, hur avfallet samlas in och hur det återvinns eller bortskaffas. 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.
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4.1 Avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar
4. 1.1 Brännbart avfall

Brännbart avfall samlas in i traditionella kärl. För hämtning av brännbart avfall används komprimerade baklastarfordon.
Insamling sker normalt en gång var fjortonde dag för permanentboende och för flerfamiljsfastigheter enlig överenskommelse. Från fritidsbostäder sker insamling under perioden maj till och
med september.
Behandling:
Det insamlade brännbara avfallet transporteras till Angelskogs avfallsanläggning där det krossas,
sorteras, siktas och mellanlagras innan det omlastas för vidare transport till extern förbränningsanläggning där avfallet förbränns (värme och elproduktion).
Mängder:
Mängden säck och kärlavfall till brännbart som samlades i under 2012 var 3764 ton
Figur 1

Brännbart avfall kg per person
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4.1.2 Komposterbart avfall:

Komposterbart avfall samlas in separat via kärl. Matavfallet läggs i speciella papperspåsar som
tillhandahålls av Miljöteknik. Komposterbart avfall hämtas normalt varannan vecka vid villor och
varannan vecka eller varje vecka i flerfamiljshus.
Behandling:
Komposterbart avfall körs till Angelskogs avfallsanläggning där det mellanlagras innan omlastning sker för vidare transport till Väst Blekinge Miljö AB:s biogasanläggning, där materialet
torrötas.
Hemkompostering av komposterbart hushållsavfall förekommer.
Mängder:
Mängden komposterbart avfall som samlades i under 2012 var 1848 ton
Figur 2

Matavfall kg per person och år
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4.1.3 Grovavfall (inklusive trädgårdsavfall)

Grovavfall samlas huvudsakligen in via bemannade återvinningscentraler dit hushållen åker och
lämnar sitt sorterade grovavfall. Det finns sju stycken återvinningscentral i kommunen. Återvinningscentraler finns i Angelskog, Kallinge, Bräkne-Hoby, Johannishus, Eringsboda, Backaryd och
Hallabro. Det går även bra att hyra en container av Miljöteknik för grovavfall.
Trädgårdsavfall från hushåll samlas in via återvinningscentraler.
Behandling:
Brännbart grovavfall transporteras till Angelskogs avfallsanläggning där det sorteras, krossas och
mellanlagras innan det omlastas för vidare transport till extern förbränningsanläggning där avfallet förbränns (värme och elproduktion).
Ej sorterbart material, såsom isolering, resårsängar, fönsterglas, sorteras, krossas, siktas och används delvis till sluttäckning på Angelskogs avfallsanläggning och det som inte används transporteras till Bubbetorp. Trädgårdsavfall flisas och komposteras på Angelskogs avfallsanläggning.
Rent trä går till Ronneby Miljö Tekniks fjärrvärmeverk för förbränning.
Behandlat trä flisas och transporteras till en extern mottagare där det används som bränsle vid
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förbränning med energiutvinning. Metallskrot skickas till Stena Recycling, där materialet sorteras
för att därefter bli ny råvara. Fyllnadsmassor används som konstruktionsmassor inom Angelskogs
avfallsanläggning. En del lagras även för att användas som sluttäckningsmaterial för deponi.
Mängder:
Mängden Grovavfall som samlades i under 2012 var 1900 ton
Figur 3

Grovavfall kg per person och år

80
70
60
50
40

kg/inv

30
20
10
0
2009

2010

2011

2012

4.1.4 Latrin

Latrin hämtas i speciella latrintunnor som ingår i abonnemanget för latrinhämtning. Latrintunnorna ställs ut till hämtningsdagen. Latrin från fritidshus hämtas varannan vecka under sommarperioden från mitten av maj till mitten av september. Latrin hämtas från ett fåtal permanentbostäder
året runt.
Behandling:
Latrin mellanlagras i container på Angelskogs avfallsanläggning innan det transporteras till Nårab
i klippan där det komposteras.
Mängder:
Under 2012 samlades det in 5 ton latrin.

4.1.5 Slam från enskilda avloppsanläggningar

Inom regionen finns 3647 stycken enskilda avloppsanläggningar.
Slam från slamavskiljare med WC-installation hämtas enligt särskild turlista normalt en gång per
år från permanentbostäder. Slam från fritidshus med WC-ansluten slamavskiljare hämtas enligt
särskild turlista en gång vartannat år. Tömning av slutna tankar och extra tömning av slamavskiljare utförs efter särskild beställning. Tömning utförs av Ronneby Miljö & Teknik AB och sker
med konventionella slamtömningsfordon.
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Behandling:
Slam från slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk tas emot på Rustorp kommuns avloppsreningsverk. Där förtjockas och avvattnas slammet innan det transporteras till Angelskogs
avfallsanläggning, där det komposteras innan det används till deponins sluttäckning.
Mängder:
Under 2012 samlades det in 7 984 ton slam.

4.1.6 Latrin och slam från evenemang, campingplatser mm

Tömningen av portabla toaletter sköts vid mindre evenemang av Ronneby Miljö & Teknik, vid
större evenemang hyrs denna tjänst in av extern entreprenör. För de campingplatser som har trekammarbrunn sköts hämtningen av Ronneby Miljö & Teknik AB.
Behandling:
Behandlingen av den här typen av avfall är densamma som övrig hantering av latrin och slam
från fritidshus.
Mängder:
Okänt i dagsläget.

4.1.7 Slam från fettavskiljare

Fettavskiljare ska tömmas enligt vad som anges i gällande standard, den ska tömmas så ofta att
den alltid fyller avsedd funktion och att inga olägenheter uppstår. Fettavskiljare töms enligt ett
schema. Tömning av slam från fettavskiljare utförs av Ronneby Miljö& Teknik AB
Behandling:
Slam från fettavskiljare körs till Väst Blekinge Miljö AB där det komposteras.
Mängder:
Under 2012 samlades det in 116 ton slam från fettavskiljare.

4.1.8 Farligt avfall

Kemikalier från hushåll samlas huvudsakligen in via bemannade återvinningscentraler.
Asbest i mindre mängder och impregnerat trä samlas in på Angelskogs återvinningscentral.
Insamling och behandling av batterier, lampor och elavfall beskrivs under avsnitt Avfall som
omfattas av producentansvar.
Behandling:
Det farliga avfall som samlas in sorteras och packas om på Angelskogs återvinningscentral. Därifrån transporteras det vidare till lämpliga anläggningar och behandlas genom återvinning, förbränning, destruktion, rening och slutförvaring.
Kemikalier från hushåll hämtas i dagsläget av
Ragn Sells som transporterar det till godkänd
behandlingsanläggning för farligt avfall.
Asbest skickas till Bubbetorp eller Näsums
avfallsanläggning där det deponeras i separata
celler, skiljt från övrigt avfall.
Mängder:
Totalt samlades det in 42 ton farligt avfall.
Figur 4

Farligt avfall inklusive kilo per
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person och år
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4.1.9 Avfall från hamnar, öar, badplatser, campingplatser

Avfall från fritidsbåtar, öar, badplatser och campingplatser utgör hushållsavfall och omfattas av
den kommunala renhållningsskyldigheten. Kommunen ansvarar för verksamheten i industrihamnen via sin tekniska förvaltning som sköter insamling av brännbart avfall som transporteras till
Angelskogs avfallsanläggning. Insamling av farligt avfall sköter Ragn Sells vid behov . Insamling
från kommunens öar, Harön och Stora Ekön ansvarar kommunen för via sin tekniska förvaltning.
Insamling sker med hjälp av en pråm varannan vecka.
Behandling:
Det sorterade avfallet omhändertas och behandlas som övrigt insamlat hushållsavfall.
Mängder:
Statistik förs på de mängder som hanteras från industrihamnen idag. När det gäller de fritidsbåtshamnar och öar som finns i kommunen är mängder på avfall som hanteras oklart.

4.1.10 Hundlatrin och avfall från allmänna papperskorgar

Kommunerna har ansvar för renhållningen på allmänna gator, torg och parker. Som ett led i detta
ordnar kommunen insamling av avfall i allmänna papperskorgar och hundlatrintunnor. Kommunen är ansvarig för bortforslandet av detta avfall. Insamling av detta avfall ansvarar kommunen
för via Fritid- och kulturförvaltningen.
Behandling:
Avfallet behandlas som brännbart avfall.
Mängder:
Okänt vilka mängder som hanteras årligen.
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4.2 Avfall som omfattas av producentansvar

Avfall som omfattas av producentansvar innebär att den som tillverkar en produkt är skyldig att
samla in och ta om hand om det avfall som uppstår när produkten tjänat ut. Syftet med producentansvaret är att få fram mer resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller farliga ämnen. Idag finns producentansvar för tidningar, förpackningar (wellpapp, kartongförpackningar, plastförpackningar, träförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar),
däck, batterier, bilar, elavfall och läkemedel.

4.2.1 Tidningar och förpackningar
Tidningspapper och förpackningar från hushåll samlas i huvudsak in genom våra 8 återvinningsstationer runt om i kommunen. Ronneby Miljö & Teknik AB sköter insamlingen av glas och
plats, insamling av de övriga förpackningsmaterialen sköts av andra insamlingsentreprenörer, på
uppdrag av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Fastighetsnära insamling vid lägenheter och verksamheter förekommer i regionen. Villaföreningar, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar erbjuds hämtning av återvinningsmaterial mot en avgift via Ronneby Miljö & Teknik AB.
Behandling:
Insamlade tidningar och förpackningar återvinns i huvudsak genom materialåtervinning
Mängder:
Totalt samlades det in 1 982 ton tidningar och förpackningar in i Ronneby kommun 2012.

Figur 5

Tidningar kilo per person och år
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Figur 6

Pappersförpackningar kilo per person och år

kg/inv
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
20099
Figur

Figur 7

2010
Glasförpackningar
kilo2011
per person och 2012
år

Metallförpackningar kilo per person och år

3,0
2,5
2,0
1,5

kg/inv

1,0
0,5
0,0
2009

2010

2011

2012
42

AVFALLSPLAN 2014-2019

Figur 8

Plastförpackningar kilo per person och år
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4.2.3 Däck

Däck från hushåll samlas in via återförsäljare av däck.
Behandling:
Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) organiserar omhändertagandet och återvinningen av däck i
Sverige
Mängder:
Mängder oklart
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4.2.4 Batterier

Småbatterier från hushåll samlas in via ett flertal platser, i huvudsak i batteriholkar på återvinningsstationer, återvinningscentraler. Blybatterier tyngre än tre kilogram samlas in via återförsäljare eller återvinningscentralerna.
Behandling:
Småbatterierna sorteras efter sitt kemiska innehåll, miljöfarliga batterier handskas på olika sätt,
materialet separeras och återvinns genom materialåtervinning och energiåtervinning.
Blybatterierna transporteras till en anläggning som krossar batterierna, neutraliserar batterisyran
och utvinner bly. Blyet säljs vidare som råvara till blybatteritillverkare.
Mängder:
Via återvinningscentraler och batteriholkar har 6 ton småbatterier och 24 ton blybatterier samlats
in 2012.

4.2.5 Elektriska och elektroniska produkter

Elektriska och elektroniska produkter(elavfall) från hushåll samlas in via återvinningscentralerna.
Lågenergilampor och lysrör lämnas till återvinningscentraler
El-kretsen är det materialbolag som ansvarar för insamlingen av vitvaror, kyl och frys, diverse
elektronik, raka lysrör, lågenergi- och glödlampor.
Behandling:
Äldre kylar och frysars köldmedia och isolering kan innehålla freoner som tas omhand. För elektronik och vitvaror så plockas miljöfarliga delar bort så att metaller av olika slag kan återvinnas,
tillsammans med en del plaster och glas. Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver som
omhändertas.
Mängder:
Totalt samlades det in 435 ton elavfall i Ronneby kommun 2012.
Figur 10

Elektriska och elektroniska produkter kilo per person och år
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4.2.6 Bilar

Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt renhållningsansvar, 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 ansvarig för
skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen som beslutar om hämtning och skrotning av
fordonsvrak. Med fordonsvrak menas fordon som är i dåligt skick, övergivet samt har ett mycket
lågt värde.
Insamling:
I huvudsak kompletta bilar kan lämnas till en auktoriserad bilskrotningsfirma. I Ronneby kommun finns två auktoriserade bilskrotningsföretag.
Behandling:
Efter insamling återanvänds vissa delar av bilen, andra materialåtervinns och en liten del förbränns.
Mängder:
Totala antalet skrotade bilar i kommunen 2012 var 1000 bilar.

4.2.7 Läkemedel

Producentansvaret innebär att apoteksbolagen är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall men inte
farligt avfall som kommer från hushållen, vilket innebär att cytostatika och cytotoxiska läkemedel
fortfarande omfattas av det kommunala ansvaret.
Insamling:
Överblivna läkemedel och kanyler lämnas till apotek, läkemedel som är farligt avfall ska samlas
in via kommunens försorg.
Behandling:
Insamlat läkemedelsavfall destrueras.
Mängder:
Okänt hur stora mängder
läkemedelsavfall som hanteras i
regionen.
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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 Avfall från kommunala verksamheter

Övrigt avfall från kommunala verksamheter uppstår främst vid avloppsreningsverken, kommunala bostadsbolag samt vid halk- och snöbekämpning.
I Ronneby kommun finns 6 stycken avloppsreningsverken som ger upphov till avfall i form
av grovrens och slam. Grovrens tvättas och transporteras till Angelskogs avfallsanläggning för
omlastning och vidare transport till förbränning. Slammet separeras och förtjockas under reningsverksprocessen och körs till Angelskogs avfallsanläggning och komposteras innan det används
till anläggningens sluttäckning av deponin.
Den totala mängden slam från samtliga avloppsreningsverk i Ronneby kommun uppgick 2012 till
3500 ton .
Bostadsbolagen ger upphov till bygg- och rivningsavfall samt park- och trädgårdsavfall och annat
avfall från fastighetsskötsel.
Halk- och snöbekämpning ger upphov till avfall i form av grus, sand och snö. Sand som sopas
upp från gator återanvänds. Snö samlas in via kommunens tekniska förvaltning (Fritid- och kulturförvaltningen) och transporteras till snöupplag. I Ronneby kommun så läggs det ut omkring 1
100-1 200 ton sand per vinter. Av detta sopas ca 800 ton upp igen.

4.3.2 Övrigt avfall från industrier och verksamheter
Då verksamhetsavfall inte omfattas av kommunalt ansvar saknas en heltäckande statistik för
dessa typer av avfall. Privata verksamheter måste själva se till att det avfall som inte omfattas av
kommunalt renhållnings¬ansvar transporteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Alla handels
industrier och verksamheter måste idag källsortera sitt avfall. Först sorteras farligt avfall ut och
lämnas separat. Flertalet företag sorterar ut återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, papper
etcetera. Alla företag har skyldighet att sortera ut förpackningar och det som anges i förordningen
om producentansvar. Det avfall som återstår delas slutligen upp i brännbart och icke brännbart
avfall. Avfallet hanteras i traditionella avfallsbehållare, exempelvis kärl eller containrar, och
transporteras till mottagande anläggningar för sortering, behandling och återvinning.
I kommunen finns olika typer av industrier, tillverkningsindustri, mattillverkning och pappersindustrin vilka ger upphov till avfall. Tarkett, Industriverken, Riflex, Berg och Berg och Södra
Interiör AB är några betydelsefulla verksamheter. Avfallet från dessa verksamheter utgörs till stor
del av produktionsspill, olika typer av slam, trä, bark, vedspill, flis, plaster, brännbart, elavfall,
wellpapp.
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BILAGA 5 – ANLÄGGNINGAR FÖR HANTERING OCH
BORTSKAFFANDET AV AVFALL
I det följande avsnittet beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för hantering av avfall i Ronneby kommun.

1 Anläggningar inom regionen
1.1 Angelskogs avfallsanläggning
Verksamheten vid Angelskogs avfallsanläggning startade på 60-talet med en deponi.
Numera återvinns huvuddelen av avfallet.
Se nästa sida.
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Figur 11

Översiktlig karta över Angelskogs avfallsanläggning
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På anläggningen bedrivs bl.a. följande verksamhet:
•

Sortering, krossning, mellanlagring och omlastning av hushållsavfall och industriavfall.

•

Mellanlagring och omlastning av producentansvarsmaterial.

•

Mellanlagring av farligt avfall, vitvaror, elavfall

•

Kompostering av Avloppsslam

•

Kompostering av trädgårdsavfall

•

Flisning och mellanlagring av träavfall

•

Mellanlagring av latrin

•

Mottagning och behandling av oljeskadade massor

•

Återvinningscentral där hushållen lämnar utsorterat avfall och farligt avfall.

•

Deponigas samlas upp och facklas.

Ett nytt tillstånd från miljödomstolen 2013 innebär utökade möjligheter att behandla avfall på
anläggningen. Fler typer av avfall kan mottas och behandlas, som exempelvis förorenade jordmassor.
År 2012 mottogs cirka 55 000 ton avfall på anläggningen. De dominerande avfallsfraktionerna
som togs emot var hushållsavfall (8 000 ton), bygg- och industriavfall (13 000 ton), trä (3 500
ton), slam (4 000 ton) och täckmaterial (24 000 ton)

1.2 Återvinningscentraler

Inom Ronneby kommun finns sju stycken återvinningscentraler (ÅVC:er) fördelat enligt:
Tabell 1
ÅVC
Öppet 6 dagar per vecka
Angelskogs ÅVC
Kallinge ÅVC

Återvinningscentraler inom Ronneby kommun
ÅVC
Öppet 3 dagar per vecka
Bräkne-Hoby ÅVC
Johannishus ÅVC
Eringsboda ÅVC
Hallabro ÅVC
Backaryd ÅVC

De två större återvinningscentralerna Angelskog och Kallinge har öppet sex dagar i veckan (måndag – lördag). De mindre återvinningscentraler har öppet tre dagar i veckan (måndag, onsdag och
lördag).
Återvinningscentralerna tar emot de flesta utsorterade avfallsslagen från hushåll grovavfall, skrot,
trä, trädgårdsris, farligt avfall och elavfall. På några återvinningscentraler kan även förpackningar
och tidningar lämnas.
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Figur 12

Karta över lokaliseringen av återvinningscentraler och
återvinningsstationer i Ronneby kommun

1.3 Återvinningsstationer

Inom kommunen finns 7 stycken obemannade återvinningsstationer för insamling av hushållens
förpackningsmaterial (glas, kartong, plast, metall) och tidningar. På en del stationer finns även
batteriholkar. Återvinningsstationerna är placerade på allmänna platser, till exempel vid butiker.
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Häggatorp 1:119

Ronneby
Hulta 1:4
kommun
Olssons
Häggatorp 1:212
Transporter

Ronneby
kommun

Ragn-Sells Kallinge Bruk 2:8
AB

Miljö & Tek- Angelskog 1:1
nik AB

FÖRETAG

Tabell 6

Avfallsanläggning
med sortering och
mellanlagring,
kompostering av
park- och trädgårdsavfall, flisning av träavfall,
mellanlagring av
farligt avfall m.m.
Återvinning, mellanlagring och behandling av farligt
avfall
Mellanlagring av
jord och schaktmassor och asfalt
Kompostering av
parkavfall
Sortering och
mellanlagring av
jordmassor

VERKSAMHET
TYP/TYPER AV
AVFALL SOM
TAS EMOT

90.40

90.40

90.40
90.60

90.50

90.70
90.100
90.160
90.350

90.30
90.50

Maximal mellanlagring:
1200 ton FA
1000 ton icke FA

Mellanlagring 55 000 ton
Mellanlagring farligt avfall 125 ton åvc
60 000 ton förorenade massor
Sortering 45 000 ton
Mekanisk bearbetning 75 000 ton
Biologisk behandling 25 000 ton
Behandling förorenad jord 60 000 ton

SNI-KOD/KODER TILLÅTEN AVFALLSMÄNGD ENLIGT
TILLSTÅND (TON/ÅR)

Anmälnings och tillståndspliktiga anläggningar för återvinning, behandling,
mellanlagring och bortskaffande av avfall i Ronneby kommun
KAPACITET
TON/
ÅR

TOTALT
MOTTAGNA
MÄNGDER
(TON/
ÅR)
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Stena
Technoworld AB

Svenstorp 15:6

Skanska
Vambåsa 1:48
Asfalt och
Betong AB
Arbetscen- Kalleberga 18:8
ter

Gärestad
Gärestad 1:62
Bildelar AB
Hasselstad Hasselstad 5:34
skroten
NCC AB
Häggatorp 1:119

Rävsmåla 1:31
Rolf Johanssons
Schakt och
Transport
FL TransTrofta 1:27
port och
Entreprenad AB
Miljö & Tek- Reparatören 3
nik AB
90.60
90.120
90.120
90.110

Mellanlagring av
jord- och schaktmassor
Bilskrotning
Bilskrotning
Återvinning av
asfalt
Mellanlagring och
återvinning av
asfalt
Återvinning av
elektriska och
elektroniska produkter
Återvinning av
elektriska och
elektroniska produkter

90.40
90.110

Träbränsletillverkning

90.90
90.60

90.90

90:110

90.40

Sortering och
mellanlagring av
jordmassor

ca 100
ton
el- och
elektronikavfall
ca 18
000 ton
el- och
elektronikavfall
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Miljö & Teknik AB
Miljö & Teknik AB
Miljö & Teknik AB
Miljö & Teknik AB
Miljö & Teknik AB
Miljö & Teknik AB
Miljö & Teknik AB

Blekinge
Hushållsservice
Röaby försäljning o
service AB
MAPA

Avfallsstation
Avfallsstation
Avfallsstation
Avfallsstation
Återvinningscentral
Återvinningscentral

Bräkne-Hoby

Eringsboda

Hallabro

Johannishus

Kallinge ÅVC

Angelskog ÅVC

Backaryd

Mellanlagring av
uttjänt köldmedium
Avfallsstation

Mellanlagring av
uttjänt köldmedium
Mellanlagring av
vitvaror

Kallinge Bruk 2:8

Motorn 2

Motorn 2

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60
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Minska deponering inom olika avfallsfraktioner
Förbättrad kunskap och bättre hantering av det miljöfarliga avfallet

									Målet är inte uppnått

		
									Målet är delvis uppfyllt

									
									Målet är uppnått

1.1 Måluppföljning

•
•

I avfallsplanen tas följande målområde upp:

I nedanstående tabell visas en översiktlig genomgång av åtgärder och aktiviteter som beskrevs i avfallsplan för åren 1994-2000. I tabellen anges vilka åtgärder som är genomförda respektive inte genomförda.
I kolumnen utvärdering anges målens status, uppnått, delvis uppfyllt, målet är ej uppnått eller ej relevant.

Ett av kraven på en avfallsplan är att det ska framgå hur målen i den tidigare avfallsplanen har uppfyllts. Föregående avfallsplan gällde för åren 1994-2000.

1 Inledning

BILAGA 6 - UPPFÖLJNING AV AVFALLSPLAN 1994-2000
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Exempel på Åtgärder 1995:
Återvinning av asfalt, källsortering av träavfall för flisning, ökad återvinning främst metall, papper, omhändertagande
av allt freon ur kasserade kylskåp och frysar .
Åtgärder 2000:
Ökad återvinning av schaktmassor, utbyggd källsortering vid byggarbetsplatser.

Åtgärder 1995:
Träavfall från parkavdelningen flisas och används som biobränsle, allt komposterbart avfall komposteras lokalt.
Information, rådgivning till kyrkliga förvaltningar.
Åtgärder 2000:
Allt avfall komposteras eller förbränns
Bygg och rivningsavfall
Minskad deponering
år 1995 med 20 %
År 2000 med 40 %

Åtgärder 1995:
Verka för ett utbyggt källsorteringssystem för glas, papper, i samråd med ansvariga producentorganisationer, på sikt
för fler fraktioner
Åtgärder 2000:
Väl utbyggt system för insamling av källsorterat material.
Park och trädgårdsavfall
Minskad deponering
år 1995 med 70 %
År 2000 med 100 %

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Minskad deponering
år 1995 med 5%
År 2000 med 30%

MÅL

UTVÄRDERING
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Åtgärder 1995:
- Medverka till ökad intern återvinning av plastmaterial, Tarkett AB,
- Stimulans till källsortering och återvinning genom information, rådgivning
Åtgärder 2000:
Utvecklad intern och extern återvinning och återanvändning vid berörda arbetsplatser

Åtgärder 1995:
Bidra till att utveckla alternativ användning av slammet från Cascades
Åtgärder 2000:
Utveckla alternativ metoder för omhändertagande av slam från industriella processer.
Branschspecifikt industriavfall
Minskad deponering
år 1995 med 45 %
År 2000 med 85 %

Exempel på Åtgärder 1995:
Kampanj mot industri, hushåll för att få lägre halter av föroreningar i slammet från kommunal reningsverk.
Utveckla alternativa sätt för att kunna nyttiggöra slammet i ett naturligt kretslopp.
I samråd med m&b utarbeta information för att stimulera lokalt omhändertagande av slam från enskilda avlopp.
Avfall från industriellt avlopp
Minskad deponering i takt med utvecklingen av alternativa metoder. All deponering bör ha upphört år 2000.

Exempel på Åtgärder 1995:
Analys av tungmetaller m.m. i askor från värmeanläggningar
Undersökning av möjligheten att avsätta vedaskor som näringstillskott inom jord och skogsmark
Åtgärder 2000:
Färdigutvecklade metoder för omhändertagande och spridning av vedaskor.
Avfall från kommunalt och enskilt avlopp
Minskad deponering och ökad användning som gödning inom lantbruk och annan biologisk produktion

Avfall från energiutvinning
Minskad deponering
år 1995 med 50 %
År 2000 med 100 %
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Åtgärder 1995:
Undersöka möjligheterna till alternativa omhändertagande av berörda avfallslag, främst slam från bilvårdsanläggningar

Åtgärder 1995:
- Inventering av information om miljöfarligt avfall vid berörda arbetsplatser i samarbetet med MFA Sydost och M&H
- Utdelning till hushållen av behållare för insamling av farligt avfall samt information.
Åtgärder 2000:
Heltäckande kartläggning av miljöfarligt avfall inom kommunen, rutin för uppdatering och information till nystartade
företag,
Väl utbyggt system för omhändertagande vis MFA sydost.
Specialavfall – övrigt
Minskad deponering
år 1995 med 10 %
År 2000 med 75 %

Åtgärder 1995:
Medverka till ytterligare minskning av avfallsmängderna vid företag, främst Tarkett AB.
Stimulans till ökad återvinning och återanvändning av material genom information, rådgivning
Åtgärder 2000:
Utbyggt system för källsortering och återvinning av material
Specialavfall – miljöfarligt avfall
Mål 1995: Förbättrad kunskap och bättre hantering av det miljöfarliga avfallet
Mål 2000: Optimal kunskap och hantering av det miljöfarliga avfallet.

Ej branschspecifikt industriavfall
Minskad deponering
år 1995 med 20 %
År 2000 med 50 %
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BILAGA 7 MILJÖBEDÖMNING AV AVFALLSPLANEN
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken ska en miljöbedömning göras av en plan, om dess genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I 4§ förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar framgår bland annat att genomförandet av en plan antas medföra en
betydande miljöpåverkan om planen är en avfallsplan enligt 15 kap. 11§ miljöbalken.
Miljöbedömningen ska enligt 6 kap. 12 § upprättas som en miljökonsekvensbeskrivning där den
miljöpåverkan som planens genomförande antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms.

Miljökonsekvensbeskrivning

1 Sammanfattning
Avfallsplanen har nedanstående sex målområden, som i möjligaste mån följer EU:s avfallshierarki.
Miljöbedömningen av planen avgränsas att omfatta dessa målområden.
1. Minska avfallets mängd: Att förhindra att avfall uppstår kommer som första punkt i EU:s
avfallshierarki. Hushåll och verksamheter ska bidra till att minska avfallsmängderna genom att
konsumera medvetet och hushålla med resurserna. Detta kan bl.a. ske genom att kunskapen om
koppling mellan konsumtionsmönster och avfall ökar, att hushålla med förbrukningsmaterial,
matråvaror, textilier mm inom kommunala verksamheter, samt att öka möjligheterna att hyra
eller leasa produkter.
2. Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt: Att omhänderta uppkommet farlig avfall på bästa möjliga sätt är en förutsättning för att minska avfallets farlighet för människors hälsa och miljön.
För att detta ska kunna ske måste det farliga avfallet samlas in på ett kontrollerat sätt och inget
farligt avfall ska finnas blandat med annat avfall. För att uppnå detta mål är det viktigt att såväl
kommuninvånare som verksamhetsutövare är medvetna om vad som är farligt avfall, var det ska
lämnas och att det kan göras på ett så enkelt sätt som möjligt. Konsumtionsmönster kan även
styra mängden farligt avfall som uppstår, varför information om hur man kan undvika miljöskadliga produkter är en viktig del i att minska avfallets farlighet.
3. Öka materialåteranvändningen: Att öka återanvändningen gör att konsumtionen minskar och
därmed minskar även den totala avfallsmängden. Som delmål ska återanvändning av varor och
produkter stimuleras, vilket bl.a. kan ske genom att skapa förutsättningar för att visst avfall ska
kunna lämnas för återbruk eller att byggmaterial ska kunna återanvändas efter rivning.
4. Öka materialåtervinningen: Materialåtervinningen ska stimuleras i syfte att minska avfallsmängderna och hushålla med resurserna. Det material som redan finns i vårt kretslopp ska
återanvändas, istället för att nytt material ska brytas eller produceras. Inom detta målområde
ska det utredas hur ett enklare insamlingssystem ska kunna främja materialåtervinningen, t.ex.
genom att fler fraktioner hämtas i den fastighetsnära insamlingen eller hur gemensamma avfallsstationer ska anläggas vid detaljplanering av bostadsområden. Därtill ska mängden osorterat
avfall minskas. Näringsämnen ska kunna återföras, t.ex. genom att slam från reningsverk och
enskilda avlopp eller aska från fjärrvärmeverk ska omhändertas för att återföras i kretsloppet.
Målet omfattar även insamling av textilier, vilket bland annat lyfts fram som ett prioriterat område i den nya nationella avfallsplanen.
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5. Energiåtervinning: Målområdet syftar till att all energi som uppkommer inom avfallshanteringen, efter att ovanstående mål har prioriterats, ska kunna utnyttjas. Detta kan stimuleras genom att utreda möjligt omhändertagande av deponigas eller att framställa biogas från slam. Allt
brännbart avfall som uppkommer ska samlas in.
6. Organisation: En förutsättning för att uppnå planens mål för en avfallshantering med positiv
påverkan på miljön och med god service för kommuninvånare och verksamhetsutövare, är att
ha en fungerande avfallsorganisation. I planen finns mål om god servicenivå samt en kostnadsoch resurseffektiv renhållning. Ronneby kommun ska vara en ren kommun, utan nedskräpning.
Insamling och hantering av avfall ska ske så att risken för påverkan på miljön och människors
hälsa minimeras. I målområdet införs även kunskap om hållbarhetsstrategier enligt modellen Cradle
to Cradle (C2C) och samverkan mellan olika kommuner i regionen.

2 Nollalternativ
Nollalternativet utgörs av effekter om avfallsplanen inte genomförs. Detta skulle innebära att den
gamla och numera inaktuella avfallsplanen fortfarande skulle vara styrande. Att inte genomföra
avfallsplanen för Ronneby kommun 2014-2019 bedöms bland annat kunna innebära följande:
•

De nationella målen om minskade avfallsmängder kan inte uppnås i kommunen.

•

Avfallets farlighet bedöms inte kunna minskas i samma omfattning. Det skulle innebära risk
för att mindre mängder farligt avfall mottas för ett miljöriktigt omhändertagande, vilket kan
medföra risker att mer farligt avfall sprids till miljön eller sorteras och behandlas på ett icke
miljöriktigt sätt.

•

Mindre miljömedvetna konsumenter och avfallslämnare, vilket bedöms medföra en sämre avfallshantering på grund av ökade avfallsmängder, ökad risk för farliga och miljöstörande ämnen
i avfallet, mindre mängd källsorterat och återvunnet avfall och därmed en ökad miljöpåverkan.

•

Mindre god service och organisation medför en inte lika kostnadseffektiv och miljöanpassad
renhållning.

•

Mindre avfallsmängder för återanvändning eller återvinning innebär en sämre hushållning med
resurser, vilket även medför att en större mängd avfall deponeras eller förbränns.

•

Sammantaget skulle kommunens avfallshantering inte kunnat bedrivas på ett lika hållbart sätt
med avseende på miljö- och hälsoaspekter.
Att genomföra avfallsplanen bedöms medföra positiva effekter för människors hälsa och miljön, i
jämförelse med nollalternativet att planen inte genomförs.
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3 Planens påverkan på miljön och människors
hälsa
Nedan redovisas avfallsplanens miljöpåverkan. Bedömningen görs med avfallsplanens mål för avfallshanteringen i Ronneby kommun 2014-2019 som utgångspunkt.

3.1 Minska avfallets mängd
Mängden avfall som uppkommer i samhället ökar stadigt. Därför är åtgärder för att minska avfallsmängderna högst prioriterat i avfallshierarki, såväl i den europeiska som i den svenska avfallslagstiftningen. Att minska avfallsmängderna medför den största miljövinsten av alla sätt inom
avfallshanteringen.
För att uppnå minskade avfallsmängder krävs en medvetenhet hur vi konsumerar och hur det påverkar avfallsflödena, samt hur vi effektivare utnyttjar våra resurser och använder våra produkter.
Mindre naturresurser för tillverkning och produktion förbrukas, vilket i sin tur leder till minskade
emissioner, transporter, energiförbrukning och förpackningar. Vid minskade avfallsmängder bör
även mängden farliga ämnen i avfallet minska, vilket i sin tur leder till att risken för gifter i miljön
minskar.

Att minska avfallets mängd lyfts som ett eget målområde i planen, vilket bedöms medföra positiva
effekter för både miljön och för människors hälsa om det kan uppnås.

3.2 Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt
Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människors hälsa och miljön. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan vara giftigt, ekotoxiskt,
cancerframkallande, frätande, fosterskadande, smittförande eller brandfarligt. Miljögifter påverkar
oftast de mest vitala organen i människor och djur och de kan anrikas i levande organismer och förs
upp i näringskedjorna.
Risken för att avfallets farliga ämnen diffust sprids i samhället eller naturen minskas om detta
avfall samlas in, hanteras och omhändertas på ett korrekt sätt. På så sätt undviks att de skadliga
ämnena når t.ex. förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk eller deponier, där de kan orsaka
driftsstörningar och negativa miljöeffekter.
Genom avfallsplanens mål och åtgärder som eftersträvar att mängden farligt avfall totalt sett minskar genom att påverka konsumtionsmönstret och medvetenheten, samt att det farliga avfall som
ändå uppkommer genom information hamnar i rätt behandlingssystem, uppnås flera positiva miljöeffekter.

3.3.Öka materialåteranvändningen
Ett hållbart alternativ för att minska avfallsmängderna är att öka materialåteranvändningen. Det
som är avfall för en person, behöver inte vara avfall för en annan. Att skapa förutsättningar för
återbruk av produkter och material ökar dess livslängd och minskar samtidigt mängden avfall som
uppstår.
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Materialåteranvändning bedöms vara ett bra sätt att hushålla med resurserna, att minska överutnyttjandet av råvaror och naturresurser och därigenom minska uttaget av jungfruliga material. Det
minskar även energiförbrukning och emissioner från avfallshanteringen genom minskad mängd
avfall att hantera. Planens mål om återanvändning bedöms således medföra positiva miljöeffekter.

3.4 Öka materialåtervinningen
Liksom materialåteranvändningen gynnar även materialåtervinningen målet om minskade avfallsmängder, då materialet som återvinns då blir en resurs istället för ett avfall. Materialåtervinning
innebär att utsorterat material bearbetas och därefter används som råvara vid nyproduktion, vilket
därmed minskar uttaget av mängden jungfruligt material. Genom materialåtervinningen hushåller
vi med de resurser som finns i vårt kretslopp.
Planens mål är att undersöka möjligheterna att införa en hushållsnära hämtning av flera fraktioner
samt att mängden osorterat avfall ska minskas, gynnar möjligheten att istället ta hand om avfallet
som en resurs.
Näringsämnen kan återvinnas ur avfallsfraktioner såsom slam och latrin. Ett utnyttjande av näringsinnehållet i slam och latrin vid växtodling innebär ett kretslopp av näringsämnen och att tillskottet
av näring i form av konstgödning kan minskas. Detta är mycket positivt framför allt beträffande
fosfor som är en ändlig resurs som förutspås kunna bli en bristvara inom en nära framtid.
Att som i avfallsplanen arbeta för en förbättrad slamkvalitet bedöms vara positivt och gynna möjligheterna att återanvända detsamma.
I avfallsplanen lyfts även frågan om textilavfall. Sverige konsumeras ungefär 15 kg textil per person och år. Textilavfallsflödena är små viktmässigt, men desto större miljömässigt. Produktion av
ny textil ger upphov till cirka 15 kg koldioxid per kilo textil. Tillverkningen förbrukar även stora
mängder vatten, energi och kemikalier och utgör en risk för såväl miljön som människors hälsa. Att
eftersträva ett omhändertagande av textilavfall, för att kunna skapa en återvinning, medför positiva
effekter för miljön.

3.5 Energiåtervinning
Energiåtervinning genom en storskalig avfallsförbränning i för ändamålet särskilt avsedda anläggningar är idag ett miljömässigt godtagbart sätt att utvinna energi ur avfallet.
Energiåtervinning innebär således att avfallet blir en resurs som istället för kvittblivning genom
deponering blir till energi, vilket vi är i stort behov av. Därmed kan till viss del användningen av
petroleumbaserade bränslen minskas, åtminstone i de fall utbyggnad av fjärrvärmeanläggningar
kan ersätta oljeeldade pannor. Petroleumbaserade bränslen är ändliga resurser som innebär stora
risker för både miljön och människors hälsa för att utvinna, förädla, transportera och hantera.
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3.6 Organisation
En långsiktigt, hållbar, miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering är en förutsättning för att
de övriga målen i avfallsplanen ska kunna uppnås. Det är därtill grunden för att avfallet inte ska
utgöra några olägenheter för människor hälsa eller miljön samt för att hushållandet med resurserna
ska kunna ske på ett miljöriktigt sätt.
En god service och organisation, kunnig personal, bra information och nöjda kunder medverkar
till att miljöpåverkan från avfallshanteringen minskar. Med hjälp av miljöstyrande taxor erhålls
en kostnadseffektiv renhållning och hushållen uppmuntras till en ökad sortering, vilket bidrar till
minskade mängder avfall till förbränning och deponering.
Nedskräpningen medför att miljöfarliga ämnen kan spridas i naturen och får även konsekvenser
genom att vara estetiskt stötande och utgöra en skaderisk och olägenhet för människor och djur.
Att motverka nedskräpning och eftersträva en ren kommun, medför därför många positiva effekter.
Gamla nedlagda avfallsupplag utgör en risk för negativ miljöpåverkan, då de har avslutats enligt
tidigare krav för deponering. Miljöskyddet vid äldre avfallsupplag är därför generellt sämre än vid
de deponier som är i drift idag. Dessutom har gamla, nedlagda avfallsupplag ofta en sämre placering utifrån miljösynpunkt. De föroreningar som kan spridas från gamla avfallsupplag är bland
annat tungmetaller, klorerade och icke klorerade lösningsmedel, klorerade kolväten, fenoler, oljor
och närsalter. Avfallsupplagen är också en källa till utsläpp av växthusgaser i form av metangas.
Åtgärder som medför att miljöpåverkan från nedlagda deponier kan minimeras, bedöms medföra
positiva effekter för miljön och människors hälsa.

4 Planens påverkan på miljökvalitetsmål
De svenska miljömålen innebär att ansvaret för miljön inte längre är miljövårdens ensak, utan
alla ska hjälpas åt att överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är
lösta. Utgångspunkten för att nå ett sådant hållbart samhälle är de nationella miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt inom 16 områden.
Miljömålssystemet utgörs av nationella, regionala och lokala miljömål, där centrala myndigheter,
samt länsstyrelser och kommuner, har ansvar för uppföljningen. De nationella miljökvalitetsmålen
med tillhörande preciseringar samt av regeringen beslutade etappmål gäller numera i Blekinge,
varför de tidigare regionala miljömålen inte längre gäller i länet. Förslag på nya miljömål för Ronneby kommun 2014-2016 är framtagna och är för närvarande ute på remiss.

4.1 God bebyggd miljö

Det nationella miljömål som närmast berör avfallshanteringen är målet ”God bebyggd miljö”, där
hållbar avfallshantering lyfts fram med följande precisering:
”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet
förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt
samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”
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Inom miljömålet God bebyggd miljö har Regeringen satt upp följande två etappmål för att öka
resurshushållningen på avfallsområdet:
Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst
40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.
Ökad resurshushållning i byggsektorn
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.

4.1.1 Avfallsplanens påverkan på miljömålet God bebyggd miljö
Avfallsplanens mål om insamling och hantering av avfall är direkt förenligt med miljömålets
visioner om en effektiv avfallshantering. Mål som rör organisationen gynnar miljömålets vision
om en lättanvänd avfallshantering. I avfallsplanen finns flera mål och åtgärder som rör minskade
avfallsmängder, hushållning med resurser och att minska de risker som kan uppstå genom en
felaktig hantering.
Etappmålen som rör matavfall inom livsmedelskedjan berörs i avfallsplanens mål om att minska
mängden matavfall som uppstår i kommunala verksamheter. Likaså finns mål och åtgärder i
avfallsplanen för att kunna återanvända det bygg- och rivningsavfall som uppkommer inom
kommunen, vilket är förenligt med det andra etappmålet om resurshushållning inom byggsektorn.
Genom att kommunen investerat i en databas för att kunna följa upp det material som används vid
byggen, ökar möjligheterna att omhänderta och återanvända materialet i senare skeden.
Avfallsplanen bedöms därför medverka till att miljömålet God bebyggd miljö kan komma att uppnås.

4.2 Övriga berörda miljömål
Till viss del berörs också avfallshanteringens miljöpåverkan, både i positiv och negativ bemärkelse,
i nedanstående miljömål:
•

Begränsad klimatpåverkan

•

Frisk luft

•

Giftfri miljö

•

Skyddande ozonskikt

•

Ingen övergödning

•

Levande sjöar och vattendrag

•

Grundvatten av god kvalitet

•

Hav i balans samt levande kust och skärgård

•

Bara naturlig försurning

•

Levande skogar
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4.2.1 Avfallsplanens påverkan på övriga berörda miljömål
Begränsad klimatpåverkan:
Mål och åtgärder i avfallsplanen som bidrar till att uppfylla detta miljömål:
•

Minimera miljöbelastningen från avfallstransporterna genom effektivisering.

•

Utreda möjligheterna att producera biogas genom rötning av slam, samt att omhänderta
deponigas för att om möjligt ersätta fossila bränslen.

•

Åtgärder vid nedlagda deponier, om mängden deponigas som avgår kan minskas.

•

Återanvändning eller återvinning av material leder till minskade emissioner av t.ex. CO2 från
produktion.

Frisk luft:
Mål och åtgärder i avfallsplanen som bidrar till att uppfylla detta miljömål:
•

En effektivisering för att minimera miljöbelastningen från avfallstransporterna bidrar till
mindre emissioner till luft.

•

Att utreda möjligheterna att producera biogas genom rötning av slam eller omhänderta
deponigas kan på sikt ersätta viss användning av fossila bränslen.

•

Mål om att minska avfallsmängderna och att skapa förutsättning för återanvändning eller
återvinning, bidrar framförallt till mindre mängder avfall som förbränns och medför därför
mindre emissioner till luft från avfallsförbränning.

•

Dessa mål bidrar även till mindre emissioner till luft från nyproduktion, om befintligt material
kan återanvändas.

Giftfri miljö:
Mål och åtgärder i avfallsplanen som bidrar till att uppfylla detta miljömål:
•

Alla mål och åtgärder som rör insamling av farligt avfall och att minska avfallets farlighet.

•

Mål att Ronneby ska vara en ren kommun bidrar till att minska risken för att farliga ämnen når
miljön.

•

Ökad sortering av avfall bedöms kunna leda till att avfallets farlighet minskar.

Skyddande ozonskikt:
Omhändertagande av vitvaror med ozonnedbrytande freoner bedöms positivt för att detta mål ska
kunna uppfyllas. Detta är dock inga mål i den nya avfallsplanen, utan sker redan sedan tidigare.
Ingen övergödning:
Mål och åtgärder i avfallsplanen som bidrar till att uppfylla detta miljömål:
•

Undersökningar och åtgärder vid nedlagda avfallsupplag kan bidra till ett minskat läckage av
lakvatten.

•

Omhändertagande av slam och latrin.

•

Effektivisering av avfallstransporter bidrar till minskade emissioner till luft.
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Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och
skärgård, Bara naturlig försurning samt Levande skogar:
Mål och åtgärder i avfallsplanen som bidrar till att uppfylla dessa miljömål:
•

Åtgärder för att förhindra miljöpåverkan från nedlagda deponier

•

Omhändertagande av farligt avfall minskar spridning av miljöskadliga ämnen.

•

Om möjligt ersätta fossila bränslen med biogas.

•

Återföring av aska i skogsmark motverkar försurning.

•

Effektivisering av avfallstransporter som minskar emissioner till luft.

•

Alla åtgärder som gynnar återvinning eller återanvändning bidrar till minskade behov att bryta
jungfruligt material

4.2.2 Avfallsplanens sammantagna påverkan på miljömålen
Avfallsplanens bedöms sammantaget medföra åtgärder som bidrar till att samtliga berörda
miljömål kan komma att uppfyllas. För samtliga berörda miljömål bedöms de positiva effekterna
av avfallsplanens mål och åtgärder överväga de negativa effekterna som avfallshanteringen medför.
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BILAGA 8 - UPPGIFTER TILL LÄNSSTYRELSENS
SAMMANSTÄLLNING

1 Administrativa uppgifter
Kommun: Ronneby Kommun
År: 2014-2019
Datum när planen antogs: XXXXX 2014
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Övriga medverkande nämnder: bl.a. miljö – och byggnadsnämnden och Ronneby Miljö &
Teknik AB.

2 Kommunens befolkning och struktur
Befolkning totalt: 27 788 invånare
Datum: 1 jan 2013
Antal hushåll i småhus: 8 665 hushåll
I flerbostadshus: 5 399 hushåll
I fritidshus: 2 228 hushåll

3 Avfall som kommunen ansvarar för
Total insamlad mängd avfall:
Avfallsmängder 2012 ton och kilogram per invånare och år. Folkmängd 27 788 invånare.

Hushåll, Brännbart Kärl- och säckavfall
Hushåll, komposterbart
Latrin
Restavfall/Grovavfall
Slam från enskildaavlopp (kbm)
Slam från fettavskiljare
Farligt avfall
totalt, varav:
Småkem (ton)

2012
3 764

kg/inv
135

1 898
5
1 900
7 984
116

68
68

42

1,5
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4 Avfall som omfattas av producentansvar
Insamlade mängder avfall:
Avfallsmängder 2012 ton och kilogram per invånare och år. Folkmängd 27 788 invånare
Förpackningar samt tidningar,
varav
Glasförpackningar
Pappersförpackningar
Metallförpackningar
Plastförpackningar
Tidningar
Summa
Batterier:
Batterier
Blybatterier
Småbatterier
Summa
Elektronik och elavfall:
Elektronik och elavfall
Kyl/Frys
Vitvaror
Div elektronik
Gasurladdningslampor
lysrör, lågenergilampor
Icke gasurladdningslampor
glödlampor
Summa

ton

Kg/inv

462
294
79
195
952
1982

16,6
10,6
2,8
7,02
34,3
71,3

ton
24
6
30

Kg/inv
0,86
0,21
1,08

ton
109
74
239
5,5

Kg/inv
3,9
2,66
8,6

1,7
430

15,5

5 Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av avfall
Uppgifter om tillstånds- eller anmälningspliktiga anläggningar för återvinning eller bortskaffande
av avfall redovisas i bilaga 4 till avfallsplanen.
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6 Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och regionala mål
Avfallsplanens mål utgår från Eu:s avfallshierarki, nationella miljökvalitetsmål, aktuell lagstiftning samt identifierade behov och utvecklingsområden.
I avfallsplanen finns sex målområden som ska gälla fram till och med år 2019.
Mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden:
1

Minska avfallets mängd

2

Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt

3

Öka materialåteranvändningen

4

Öka materialåtervinningen

5

Energiåtervinning

6

Organisation

Mål 1 Minska avfallets mängd
ÖVERGRIPANDE MÅL:
Hushåll och verksamheter ska bidra till att minska avfallsmängderna genom att konsumera medvetet och hushålla med resurserna.
Delmål 1. Den totala avfallsmängden som uppstår från hushållen i kommunen (per capita) ska
minska.
Delmål 2. Kunskapen om kopplingen mellan konsumtionsmönster och avfall ska öka i hushållen.
Delmål 3. Förbrukningen av kontorspapper ska minska inom kommunens verksamheter.
Delmål 4. Mängden matavfall som slängs inom kommunens verksamheter ska minska.
Delmål 5. Textilavfall ska inte uppkomma från kommunala verksamheter.
Delmål 6. Minska mängden farligt avfall som uppstår i hushåll och kommunala verksamheter.
Delmål 7. Möjlighet att hyra eller leasa produkter ska främjas.
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MÅL 2 Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt
ÖVERGRIPANDE MÅL:
Inget farligt avfall ska finnas blandat med annat avfall
Delmål 1. Kommuninvånare och verksamheter ska veta vad som är farligt avfall och var man ska
lämna detta.
Delmål 2. Kommuninvånare ska veta hur man kan undvika miljöskadliga produkter, i syfte att
minska avfallets farlighet.
Delmål 3. Förenkla insamlingen av farligt avfall
Delmål 4. Säkerställa kompetensen hos personalen på återvinningscentralerna angående
hanteringen av farligt avfall.

MÅL 3 Öka Materialåteranvändningen
ÖVERGRIPANDE MÅL:
Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras
Delmål 1. Möjliggöra återbruk i samband med avfallslämning.
Delmål 2. Bygg- och rivningsavfall som uppstår inom kommunens verksamhet ska återanvändas
så långt det är möjligt.

MÅL 4 Öka Materialåtervinningen
ÖVERGRIPANDE MÅL:
Materialåtervinningen ska stimuleras
Delmål 1. Utreda möjligheten att öka materialåtervinningen genom ett enklare insamlingssystem.
Delmål 2. De som bor och verkar i kommunen ska ha god kunskap om hur man på rätt sätt
hantera sitt avfall.
Delmål 3. Osorterat avfall ska fasas ut.
Delmål 4. Näringsämnen från slam ska i möjligaste mån återföras till kretsloppet.
Delmål 5. Aska från värmeverken återförs till skogsmark.
Delmål 6. Förenkla hantering av uttjänta bildäck.
Delmål 7. Insamling av textilier ska göras lättillgänglig.
Delmål 8. Gemensam avfallsstation i nya detaljplaner för bostäder.
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MÅL 5 Energiåtervinning
ÖVERGRIPANDE MÅL:
All energi ska utnyttjas.
Delmål 1. Energin från deponigasen ska nyttiggöras.
Delmål 2. Framställa biogas ur slam.

MÅL 6 Organisation
ÖVERGRIPANDE MÅL:
En avfallshantering med positiv påverkan på miljön och med god service
Delmål 1. Kommuninvånarna ska uppleva att de har en god servicenivå.
Delmål 2. Verka för att skapa en ren kommun.
Delmål 3. Resurseffektiv service på allmänna platser, öar, badplatser, i hamnar för fritidsbåtar
och för husbilar.
Delmål 4. Förenkla hantering av grovavfall genom ökad service.
Delmål 5. Alla hushåll ska ha hämtning av brännbart avfall.
Delmål 6. Miljöpåverkan från transporter inom renhållningen ska minimeras.
Delmål 7. Kostnads och resurseffektiv renhållning.
Delmål 8. Latrin ska fasas ut.
Delmål 9. Avfall ska hanteras och förvaras så att risken för bränder minimeras.
Delmål 10. Nedlagda deponier ska inte orsaka miljöskador i omgivningen.
Delmål 11. Ökad intern kunskap om hållbarhetsstrategin C2C.
Delmål 12. God samverkan mellan de kommunala verksamheter som berörs av
avfallshanteringen.
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BILAGA 9 - SAMRÅD

Samrådsredogörelse avseende
renhållningsordning med tillhörande
avfallsplan för

Ronneby kommun

Alla kommuner ska ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter om avfallshantering
för kommunen och en avfallsplan, enligt 15 kap. 11§ miljöbalken. Ronneby kommun har
genom Ronneby Miljö & Teknik AB därför tagit fram en renhållningsordning med reviderade
föreskrifter och en ny avfallsplan för åren 2014- 2019, i enlighet med gällande lagstiftning.
Föreliggande handling utgör en samlad redogörelse över utförda samråd i samband med upprättande av avfallsplanen.

Genomfört samrådsmöte
Samrådsmöte genomfördes den 8 januari 2014 i Ronneby Stadshus, med start kl 18.00. Till mötet
hade allmänheten inbjudits via annons i lokalpressen och en skriftlig inbjudan via brev gick ut till
särskilt inbjudna. Därtill fick samtliga kommunala nämnder tillfälle att inkomma med synpunkter.
Avfallsplanen 2014-2019 och renhållningsordningen fanns även utställd på biblioteken i Ronneby, Ronneby Stadshus samt hos Ronneby Miljö & Teknik AB. Dokumenten fanns även att läsa
och hämta på Ronneby kommuns hemsida.
Inbjudan till samråd redovisas i bilaga 1 till denna samrådsredogörelse, sändlistan för denna
inbjudan i bilaga 2, protokoll från samrådsmötet den 8 januari 2014 i bilaga 3, samt annons i lokalpressen i bilaga 4.

Inkomna yttranden och synpunkter
Yttranden inkom från nedanstående. Inkomna yttranden och synpunkter har beaktats vid upprättandet av slutversion av avfallsplan och renhållningsordning.
•

Kommunstyrelsen, Ronneby kommun

•

Kommunala rådet för funktionshinder, Ronneby kommun

•

Äldrenämnden, Ronneby kommun

•

Socialnämnden, Ronneby kommun

•

Miljö- och byggnadsnämnden, Ronneby kommun

•

CEFUR – Center för Forskning och Utveckling i Ronneby

•

Miljöpartiet De Gröna i Ronneby

•

Eva och Michael Malmport, Väbynäs

•

Kristina Rydén, Ronneby

•

Pieter Hoogstraten, Johannishus
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Sammanfattning av inkomna yttranden och synpunkter
Kommunstyrelsen, Ronneby kommun

Kommunstyrelsen anser att avfallsplanen har tydliga mål. Den årliga uppföljning som ska göras
bör samordnas med det miljöbokslut som görs för Ronneby kommun då en del av avfallsplanens
mål sammanfaller med lokala miljömål för kommunen.
Kommentar
Samordning sker per automatik för de mål och åtgärder som sammanfaller för lokala miljömål och
avfallsplanen. I övrigt finns inga samordningsvinster.

Kommunala rådet för funktionshinder, samt Socialnämnden Ronneby kommun

För att nå målsättningarna i planen krävs det bra, tydlig och lättläst information på flera språk. Utbildningar för personal inom särskilda boenden, beträffande sopsortering och inköp av varor och
dess förpackningar är lämpligt. Återvinningscentralerna ska vara lättillgängliga för alla.
Kommentar
I planen finns åtgärder om information under mål 2 för det övergripande målet öka materialåtervinningen (2.2.4), samt under mål 1 för det övergripande målet organisation (2.2.6).
Miljöutbildning kommer att hållas för samtliga anställda enligt åtgärd för mål 15 i förslag till de
kommunala miljömålen. Avfallshantering och konsumtion kommer att vara en del i denna utbildning.
Ny åtgärd för att utreda möjligheter till insamlingssystem anpassade för funktionshindrade under mål 1 för det övergripande målet Organisation (2.2.6). Målet omformuleras med tillägget att
insamlingssystemen ska vara tillgängliga för alla.

Äldrenämnden, Ronneby kommun

Äldreförvaltningen stödjer den framtagna avfallsplanen och de reviderade föreskrifterna. I utredningen om hushållsnära hämtning bör man väga in de positiva effekter det skulle medföra för
hushåll med äldre boende.
Kommentar
Synpunkten beaktas men leder inte till någon ändring av lydelser i avfallsplanen.

Miljö- och byggnadsnämnden, Ronneby kommun

I föreskrifterna bör bestämmelser om fyllnadsgrad och vikt hänvisas till kompletterande information. Hämtningstjänsterna bör vara kundanpassade och flexibla för att minska behovet av att söka
dispens.
I avfallsplanen bör ansvarsfrågan angående mål och åtgärder förtydligas. Angående mål om
minskad mängd avfall från hushållen, samt mål om att fasa ut latrinhämtningen bör inte miljö- och
byggnadsnämnden vara ansvariga för. Mål som saknar åtgärder bör tas bort. I nulägesbeskrivningen saknas analys.
Kommentar
Synpunkterna beaktas men leder inte till någon ändring av lydelser i föreskrifterna. Miljö- och
byggnadsnämndens ansvar för genomförande av åtgärder har korrigerats utifrån synpunkterna. I
övrigt har synpunkterna beaktas utan att det medfört någon ändring av lydelser i avfallsplanen.
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CEFUR – Center för Forskning och Utveckling i Ronneby

CEFUR lämnar förslag på samarbeten, nätverk och goda exempel vid genomförandet av några av
åtgärderna.
Kommentar
Mål och åtgärder formuleras inte som specifika projekt i avfallsplanen. Förslagen är dock värdefull information för genomförandet av flera av åtgärderna.

Miljöpartiet De Gröna i Ronneby

Miljöpartiet ifrågasätter starkt formuleringar i miljöbedömningen av avfallsplanen angående avfallsförbränning och hänvisar till Kungliga vetenskapsakademiens energiutskotts uttalande från år
2010 om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till år 2050.
Kommentar
Texten omformuleras så att avfallsförbränning beskrivs som ett idag miljömässigt godtagbart sätt
att utvinna energi ur avfall.

Eva och Michael Malmport, Väbynäs

Har frågor angående konsekvenserna vid ett eventuellt införande av hushållsnära hämtning, särskilt med avseende på taxan.
Kommentar
Synpunkten är beaktad i mål 7 för det övergripande målet organisation (2.2.6).

Kristina Rydén, Ronneby

Saknar kriterier för utredning om hushållsnära hämtning. Anser att det är viktigt att påverka handeln så att förpackningarna minskar.
Kommentar
Synpunkten föranleder inga förändringar i avfallsplanen.

Pieter Hoogstraten, Johannishus

Har praktiska frågor angående hushållsnära hämtning av avfall.
Kommentar
Synpunkten föranleder inga förändringar i avfallsplanen.
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Revidering av handlingar efter samråd
Utifrån inkomna yttranden samt synpunkter som framkom vid samrådsmötet har följande större
korrigerar av avfallsplanen och förskrifterna gjorts:
-

I mål 1 hänvisas åtgärder till samtliga följande åtgärder då de syftar till att på ett övergripande sätt uppfylla målet.

-

Tre nya åtgärder.

-

Förändrat ansvar för miljö- och byggnadsnämnden.

-

Omformulering av ett mål.

-

Omformulering av miljöbedömning m a p avfallsförbränning.

-

Tillägg av avfallsfraktionen döda sällskapsdjur i föreskrifterna.

Bilagor
Bilaga 1: Inbjudan till samråd
Bilaga 2: Sändlista särskilt inbjudna
Bilaga 3: Protokoll från samrådsmöte 2014-01-08
Bilaga 4: Annons från lokaltidningen
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Ronneby 2013-11-29

Inbjudan till samråd avseende ny avfallsplan
och renhållningsordning för Ronneby
kommun
Alla kommunen ska ha en avfallsplan och en renhållningsordning, enligt 15 kap. 11§ miljöbalken.
Avfallsplanens innehåll regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehåll
i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6). Ronneby
kommun har genom Ronneby Miljö & Teknik AB tagit fram en ny avfallsplan med tillhörande
renhållningsordning för åren 2014-2019, i enlighet med gällande lagstiftning. Planen innehåller
nedanstående sex målområden, samt mål och åtgärder för att dessa ska kunna uppfyllas:
1

Minska avfallets mängd

2

Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt

3

Öka materialåteranvändningen

4

Öka materialåtervinningen

5

Energiåtervinning

6

Organisation

Med anledning av detta inbjuder Ronneby Miljö & Teknik AB härmed till samråd enligt 6 kap 4 §
miljöbalken.
Datum:

Onsdagen den 8 januari 2014

Tidpunkt:

Kl. 18.00

Plats:

Ronneby Stadshus, Kallingesalen

Materialet (Avfallsplan 2014-2019 och renhållningsordning) finns även utställt på Biblioteket i
Ronneby, Stadshuset, hos Ronneby Miljö & Teknik AB på Fridhemsvägen 17 i Ronneby, samt på
webben på adress www.ronneby.se
Genom detta samråd lämnas Ni tillfälle att framföra synpunkter på avfallsplanens och
renhållningsordningens innehåll. Synpunkterna ska vara skriftliga och senast 2014-01-31 vara
Ronneby Miljö & Teknik AB tillhanda på nedanstående adress, där även mer information kan
erhållas:
Ronneby Miljö & Teknik AB
Att: Annelie Carlsson
372 80 Ronneby
Mobil: 0733-17 00 74
Epost: annelie.carlsson@miljoteknik.ronneby.se
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Lista Inbjudan till samråd
CEFUR                                                     
Länsstyrelsen                                    	
Kommunstyrelsen		
Kommunala nämnder                 
Fritid- och kulturnämnden                                 
Miljö- och byggnadsnämnden                          	
Utbildningsnämnden/utbildningskansliet                 
Äldrenämnden                                                       	
Tekniska förvaltningen                     		
Socialnämnden  			
Omsorgsnämnden			
Parkenheten
		

Kommunala bolag                             	
AB Ronneby industrifastigheter                      
AB Ronneby hus     
                                                

Stora bostadsrättsföreningar    
Riksbyggen                                                                  
HSB      
                                                                        

Stora fastighetsägare                                       
Emaljen AB                                                               
Fastighets AB Flamingo                                       
Heimstaden                                                             
Kenneth Vogelius                                                  
Lägenheter Tommas Lundberg                         		
Måstads fastighets AB                                         
Strandhems fastigheter                                      
Svensk byggplanering & fastighets AB                      
Zebran Fastigheter   
   

Hyresgästföreningen
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Naturskyddsföreningen     
                 

Kommunala rådet för Funktionshinder
Kommunala Pensionärsrådet
Handelsföreningen                     
Ronneby Handels- och Intresseförening     
Evenemangssamordnare                                   	
Företagarförening                              
LRF Sydost     
                                             

Campingplatser                                    
Ronneby Havscamping Bökenäs                      
Järnaviks camping                                                  
Ekenäs camping                                                      	
Blomstergårdens Camping & Stugby            
Förening för näringslivet       
                  	

Förening för landsbygdens fastighetsägare/näringsidkare
Ronneby Kommunbygderåd
       

Förpackning& Tidningsinsamlingen   		
Politiska partier
Roger Fredriksson( M)				
Nils Ingmar Thorell (FP)		
Kenneth Michaelsson(C)			
Malin Norfall( S)			
Peter Bowin( V)			
Nils-Erik Mattsson(MP)		
Willy Persson(KD)			
Anna Carlbrant(RP) 			
Tomas Lund(SD)
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Protokoll Samrådsmöte
Renhållningsordning och avfallsplan Ronneby kommun
Tid: 2014-01-08
Plats: Ronneby Stadshus, Kallingesalen
Närvarande: Se närvarolista, bilaga 1.

		

1

Introduktion

Annelie Carlsson (driftchef renhållningen Miljöteknik) hälsar alla välkomna. Miljöteknik har fått
i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en renhållningsordning (föreskrifter och avfallsplan)
för Ronneby kommun. Arbetet har utförts i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med tillhörande styrgrupp. WSP Environmental har stöttat som projektsamordnare och bollplank. Renhållningsordningen har skickats till ett stort antal remissinstanser. Arbetet påbörjades i maj 2013 och i
slutet av året fanns en färdig version för samråd.
Presentation av samtliga deltagare på mötet.
Anders Blomdahl (WSP) redogör för syftet med samrådsmötet. Alla har möjligheter att lämna
synpunkter. Synpunkter som framkommer på mötet tas med i fortsatt arbete. Det är även möjligt
att lämna skriftliga synpunkter till Miljöteknik före 2014-01-31. De kommunala nämnderna har
möjlighet att inkomma med synpunkter fram till och med 2014-02-28.

Omfattning och innehåll
Renhållningsordningen är kommunens styrmedel och den består av lokala föreskrifter och en
avfallsplan. En avfallsplan är en långsiktig strategi som beskriver hur kommunen vill arbeta med
avfallshanteringen.
Renhållningsordningens omfattning och innehåll är styrd av vad som anges i miljöbalkens 15
kapitel med tillhörande förordning och föreskrifter. Det finns även en nationell avfallsplan som
anger inriktningen för den lokala avfallshanteringen. Förslaget till en ny avfallsplan för Ronneby
kommun utgår också från EU:s avfallshierarki.

Synpunkter

2

-

Det saknas möjligheter till återanvändning vid t.ex. Angelskog.

-

Det saknas gemensamma regler för pant på burkar och flaskor i EU.

Behov och utveckling

Följande områden har Miljöteknik identifierat som viktiga att arbeta vidare med:
-

Information

-

Matsvinn

-

Insamling av farligt avfall samt smått elavfall
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-

Återbruk

-

Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i åtta fraktioner.

-

Nedskräpning

Synpunkter

3

-

Det skulle vara uppskattat med fastighetsnära insamling, det är svårt att förvara alla
förpackningar hemma.

-

Skärgården - där måste göras något! Sätt ut avfallsbehållare och ordna hämtning.
Likaså måste det ordnas med latrintömning från fritidsbåtar.

Föreskrifter

I de lokala föreskrifter anges hur avfallet ska hanteras och hur ansvaret för detta är fördelat. Till
föreskrifterna finns en sorteringsbilaga.
I förslaget till nya föreskrifter är det inga större förändringar utan de är uppdaterade enligt gällande lagstiftning och omstrukturerade så att det ska bli ett bättre verktyg för de som arbetar med
den. Några avfallsfraktioner så som stickande och skärande avfall är nya tillägg. Förslaget till de
nya föreskrifterna innebär alltså inte någon förändring i hämtning och hantering av merparten av
hushållsavfallet.

Synpunkter
-

4

Skulle vilja ha en diskussion om avfallskvarnar. Varför får man inte ha avfallskvarnar i Ronneby när man får det i andra kommuner? Det bör utredas. Anders Nilsson
(miljöingenjör, Miljöteknik) svarar att det egentligen är en VA-fråga. Idag kan man
ansöka om att få installera en avfallskvarn, men Miljöteknik är restriktiva pga. att det
finns risk för att ledningsnätet sätter igen.

Avfallsplan- syfte och innehåll

Det finns ett lagkrav på att varje kommun ska ha en avfallsplan. Det ska vara ett ställningstagande
om hur kommunen på ett strategiskt sätt ska arbeta med avfallshanteringen så att det bidrar till
en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och så att miljömålen uppnås. Avfallsplanen ska ge en samlad bild av kommunens avfallshantering. Avfallsplanen ska vara ett levande
dokument. I naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en avfallsplan anges
vad en avfallsplan ska innehålla. I den nationella avfallsplanen anges vilka områden som är prioriterade att arbeta med.
I avfallsplanen föreslås en årlig uppföljning av mål och åtgärder som redovisas på kommunens
webbsida.

5

Avfallsplan – mål, åtgärder och uppföljning

Förslaget till avfallsplanen innehåller sex övergripande mål inom områdena:
-

Minska avfallets mängd

-

Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt
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-

Öka materialåteranvändningen

-

Öka materialåtervinningen

-

Energiåtervinning

-

Organisation

Nedan anges de synpunkter som framkom vid samrådet inom respektive målområde.

Minska avfallets mängd
-

Det saknas åtgärder på mål 1. Det är en nyckelfråga. Trenden visar på det motsatta,
alltså att avfallsmängderna ökar. Svar: Åtgärder på andra mål bidrar till samma syfte.

-

Åtgärder mål 2: Ändra till ”Utbildning för samtliga anställda inom kommunen”.

-

Åtgärder mål 2: Även politiker behöver utbildas.

-

Åtgärder mål 2: Ska lärarna utbilda åk 4? Svar: Nej Miljöteknik har en informatör
som är ute i fjärdeklasser och det finns möjlighet att göra studiebesök på Angelskog.

-

Åtgärder mål 4: Förslag att restauranger ska erbjuda sina gäster att ta med rester hem
för att minska matsvinnet. Kan man inte informera om det?

Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt
-

Det är ett stort problem för äldre som har svårt att transportera sig långt att lämna
farligt avfall när man bara kan lämna på återvinningscentralerna.

-

Finns det möjlighet att i ännu större utsträckning lämna förpackningar på inköpsstället?

-

Personalen på Angelskog är nyckelpersoner, utan dem blir det inte rätt. De bör satsas
extra mycket på!

Öka materialåteranvändningen
-

Återbruk vill vi ha vid Angelskog, det är där man slänger så det är man behöver
kunna lämna! Det skapar arbetstillfällen och blir minskad mängd avfall.

-

Hur ska man kunna öka mängden bygg- och rivningsmaterial som återanvänds? Det
är så stora mängder. Det måste bli ekonomiskt lönsamt. Kan ni utreda det?

Öka materialåtervinningen
-

Om slammet är så rent varför vill bönderna inte ha det? Svar: Det finns bönder som
vill ha det, men inte här. Livsmedelsbranschen säger dock i många fall nej. I Blekinge
finns inte behov av mer gödsel, det saknas spridningsarealer.

-

Låt insamling av textilier bli en sidoverksamhet för Slanten och Myrorna!
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Energiåtervinning
-

Tas inte deponigasen redan om hand? Svar: Nej förr gick det till Brunnen för uppvärmning, men nu är Brunnen ansluten till fjärrvärmenätet. Nu ska vi utreda hur
mycket det finns kvar och vad vi kan göra med det.

Organisation
-

Finns det nått ställe där man kan tömma porta potti mer än på campingar?

-

Engångsgrillar är ett stort bekymmer, det är både skräp och en brandfara! Kan man
förbjuda sådana?

-

Kommer insamlingsställen finnas kvar om ni inför hushållsnära hämtning?

-

Små batterier, de måste fara omkring överallt! Det borde vara pant på dom.

-

Skräpigt vid insamlingen vid Maxi! Det kan ju inte vara svårt att lista ut vid vilka
tidpunkter dessa blir fulla. Kan man göra nått åt det?

-

Sällskapsdjur som dör vad händer med dom? Det saknas tydliga riktlinjer för vad
man får och ska göra.

-

Hur lång väg har vi att gå för att nå dessa mål?

-

Miljöteknik är bra på information. Men diskuterar man ekonomiska styrmedel för att
tvinga folk som inte vill ta åt sig information?

-

Trädgårdsavfall, det håller man ju ofta på med på helgen. Kan man inte ha öppet så
att man kan lämna det även på söndagar, eller alternativt att det får lämnas utanför
grindarna?

-

Miljöalmanackan som kommunen gav ut förut var bra.

81

AVFALLSPLAN 2014-2019

Bilaga 1: Närvarande
Leif Abrahamsson, Miljö- och byggnadsförvaltningen
Christer Hallberg, Miljötekniks styrelse samt styrgrupp
Camilla Brink, kommuninvånare
Kenneth Gullberg, Ordförande Lavendelvägens samfällighetsförening
Mona Petersson, Vice ordförande Lavendelvägens samfällighetsförening
Bengt Peterson, villaägare
Tony Holgersson, Ekenäs Camping, Ronneby handbollsförening
Kristina Eklund, Miljö- och byggnadsförvaltningen
Anna Snellman, reporter Sydöstran
Curt Piculell, Miljö- och byggnadsnämnden samt tandläkare
Claes Djurhuus, Fritids- och kulturnämnden, kommunstyrelsen
Åke Tärntoft, Fritids- och kulturnämnden
Gunnar Hall, Väbynäs tomtägarförening
Steen Rohde, Vice ordförande Hyresgästföreningen Ronneby
Bengt Ignell, Ronneby Naturskyddsförening
Sven Svensson, Ronneby Naturskyddsförening
Robert Ekholm, Ronneby Naturskyddsföreningen
Anders Nilsson, Miljöteknik
Annelie Carlsson, Miljöteknik
Anders Blomdahl, WSP Environmental
Emma Sjögren, WSP Environmental
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