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1 Framtagandet av Trelleborgs kommuns avfallsplan  
Varje kommun ska i enlighet med Miljöbalken ha en renhållningsordning, med avfallsföreskrifter och 
avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet i 
kommunen.   

Arbetet med Trelleborgs kommuns renhållningsordning, med avfallsplan och avfallsföreskrifter 
inleddes under 2014. Arbetet har gjorts i samarbete med det gemensamägda kommunala bolaget 
Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner. Syftet har varit att utvecklingen av den framtida 
avfallshanteringen inom Sysav-regionen ska ske med gemensamma fokusområden och mål. Det 
övergripande målet för det gemensamma arbetet har varit:  

”En brett förankrad renhållningsordning och kretsloppsplan som håller över tid, som dessutom blir 
genomförd.” 

Arbetet med Trelleborgs kommuns renhållningsordning har bedrivits av en projektgrupp:  

Avfalls- och återvinningsavdelningen: Gabriella Eliasson och Carina Eklund, projektledare. 

Miljöavdelningen: Sanja Culjak, Johan Pettersson; Planavdelningen: Anki Sandelius, Kajsa Hallén-
Rue; Gatuavdelningen: Greger Persson; Parkavdelningen: Bengt Larsson; Projektavdelningen: Hans 
Lilja; VA: Estelle Larsson; Kundtjänst: Tora  Åsling, Linus Andersson; Fastighetsservice: Peter 
Svensson; Hållbar utveckling: Maria Adolfsson; Kommunikation: Ove Hed; Strategi och 
kommunikation: Karin Jeppsson. 

Arbetet med att ta fram kommunernas avfallsplaner och Sysavs kretsloppsplan har till stora delar 
gjorts gemensamt av representanter från ägarkommunerna och Sysav genom regelbundna träffar. 

Under arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Trelleborgs kommun har också aktiviteter 
genomförts i form av enkätutskick samt en workshop om framtidens avfallshantering för aktörer som 
är verksamma i kommunen. Syftet med detta har varit att bjuda in så många intressenter som möjligt 
under arbetets gång för att tidigt fånga upp synpunkter och information som är viktiga för 
avfallsplanens innehåll. Förhoppningen är att detta ska ge goda förutsättningar för ett framgångsrikt 
genomförande av avfallsplanen i samarbete med andra aktörer.   
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2 Dagens avfallshantering i Trelleborg kommun 
I det här avsnittet beskrivs avfallshanteringen i Trelleborg kommun idag (2016), vilka förutsättningar 
som finns för avfallshanteringen i kommunen och hur avfallshanteringen ser ut idag.  

2.1 Bakgrundsfakta om Trelleborgs kommun 
Trelleborgs kommun är Sveriges sydligaste och belägen vid den skånska sydkusten. Landarealen 
uppgår till 342 km2. Trelleborg är den kommun i Sverige som har störst andel åkermark, 82 procent av 
kommunens areal, och kustremsan mäter 35 kilometer. 

Trelleborg ligger i den expansiva Öresundsregionen med två flygplatser inom en timmes bilfärd och 
fem färjeförbindelser till Polen och Tyskland. 

Kommunen gränsar till Vellinge, Svedala och Skurups kommun. I kommunen finns tätorterna Alstad, 
Anderslöv, Beddingestrand, Gislöv, Klagstorp, Kurland, Skegrie, Smygehamn, Trelleborg och Västra 
Tommarp. I kommunen bor drygt 43 300 invånare vid årsskiftet 2015/2016. Befolkningsutvecklingen 
förväntas bli positiv och år 2020 beräknas antalet invånare passerat 45 000. Antalet hushåll är 18 200, 
varav 56 procent bor i en- och tvåbostadshus och 44 procent bor i flerbostadshus. Antalet fritidshus är 
cirka 1 500 stycken. 

Trelleborgs kommun är kommunens största arbetsgivare med runt 3 700 anställda i cirka 400 olika 
befattningar. Kommunen är den åttonde största arbetsgivaren i Skåne. Service- och tjänsteföretagen i 
Trelleborg ökar ständigt i antal. Växande branscher är finansiell verksamhet, utbildning, fastighet, 
uthyrning och företagstjänster.  

Det strategiska läget har haft stort inflytande på näringslivet som är varierat med flera små och 
medelstora företag och ett fåtal stora företag. Det finns drygt 4 000 arbetsställen i Trelleborg. 
Dominerande verksamhetsgrenar är tillverkningsindustri, handel och kommunikation samt vård och 
omsorg. 

Hamnen  

Trelleborgs Hamn är Sveriges näst största hamn. Här passerar stora godsmängder in och ut ur landet 
varje dag. Passagerartrafiken till och från kontinenten är också betydande. Inom logistiknäringen finns 
ett stort antal företag representerade i Trelleborg. Med hamnen som nav verkar rederier, transport- 
och speditionsföretag. 

Multinationella företag  

Flera multinationella företag finns representerade i Trelleborg, till exempel Trelleborg AB, Metso 
Minerals AB, Flint Group Sweden AB. Andra välkända företag är FMT som förser flygplatser världen 
över med passagerarbryggor samt Safeaero som bygger avisningsmaskiner till flygplan. Sveriges 
största tomatodling ligger i Dalköpinge och drivs av Alfred Pedersen & Son. 

Jordbruk 

Trelleborgs kommun är den kommun i Sverige som har störst andel produktiv jordbruksmark och av 
högsta klass. Av tradition så har spannmålsodlingen och sockerbetsodlingen varit stor i Trelleborg.  

Tillverkningsindustri 

Företagandet i Trelleborg präglas fortfarande i viss mån av tillverkning. De mekaniska verkstäderna är 
flera till antalet. Här finns bland annat Prestando AB som levererar till bilindustrin. Plåtmekano i 
Trelleborg AB, Herrströms Mekaniska Verkstad AB, samt TreMek i Trelleborg AB är expanderande 
tillverkningsföretag. 

Växande branscher 

Service- och tjänsteföretagen i Trelleborg ökar ständigt i antal. Växande branscher är också finansiell 
verksamhet, utbildning, fastighet, uthyrning och företagstjänster. Sedan gammalt finns även ett stort 
antal lokala aktörer inom entreprenad och byggsektorn. 
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2.2 Avfallskedjan har många aktörer 
Trelleborgs kommun har, liksom alla svenska kommuner, ett stort ansvar för hantering av avfall, men 
det är flera aktörer som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen.  

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap 5§ att se till att avfallet 
hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det gäller såväl enskilda privatpersoner som 
den som är ansvarig för en verksamhet och innebär ett ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till 
de insamlingssystem som tillhandahålls. Ansvaret innefattar också till exempel att som 
verksamhetsutövare försäkra sig om att den som transporterar bort avfallet har erforderliga tillstånd för 
det.  

Kommunen har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och ska se till att hushållsavfallet 
tas om hand. Det har sin grund i Miljöbalken, där det framgår av 15 kap 8§ att kommunen har en 
renhållningsskyldighet. I samma kapitel 2 § definieras hushållsavfall som ”avfall som kommer från 
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”. Hushållsavfall innefattar alltså inte bara 
avfall som uppkommer i alla hem utan även liknande avfall som uppkommer på alla andra ställen där 
människor uppehåller sig, som på arbetsplatser, skolor och vårdinrättningar. Exempel på 
hushållsavfall är köksavfall, uttjänta möbler och slam från enskilda avloppsanläggningar.  

Kommunen ansvarar för att upprätta en avfallsplan som omfattar allt slags avfall inom kommunen, 
både det avfall kommunen ansvarar för och det avfall som råder under ansvar av andra aktörer. 
Kommunen är både beslutsfattare, utförare och tillståndsmyndighet i avfallshanteringen. Kommunen 
ansvarar för att samla in, borttransportera och återvinna eller bortskaffa hushållsavfallet, inklusive 
grovavfall och farligt avfall från hushåll. I Trelleborgs kommun sker detta i egen regi. Kommunen 
ansvarar dock inte för det avfall som täcks in under producentansvar eller ansvar för 
verksamhetsutövare. 

Producenter av vissa produkter ansvarar för att insamla, bortforsla, materialåtervinna och/eller 
energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. Syftet med producentansvaret är att 
stimulera till framtagande av produkter som är mer resurssnåla och lättare att återvinna och som inte 
innehåller farliga ämnen. Producentansvar finns för förpackningar (kartong, plast, metall, glas), 
returpapper, batterier, glödlampor, el-produkter, bilar och däck. Producentansvaret förutsätter att 
förbrukare och konsumenter sorterar ut förpackningar, returpapper med mera och lämnar dessa 
avfallsslag till de insamlingssystem som erbjuds. Från den 1 november 2014 gäller att den som driver 
ett insamlingssystem ska inneha tillstånd. En kommun kan också bedriva insamling av förpackningar 
inom kommunen utan särskilt tillstånd, förutsatt att det insamlade materialet i nästa led lämnas till ett 
insamlingssystem som har tillstånd.  

Entreprenörer är de som hämtar avfallet i de fall kommunen inte gör det med egen personal. I 
Trelleborgs kommun samlas hushållsavfallet in av kommunens egen personal, medan hämtning av 
trädgårdsavfall, slam från enskilda avlopp samt fett vid verksamhet utförs av entreprenörer.  

Det hushållsavfall som samlas in fastighetsnära i Trelleborgs kommun hämtas i egen regi. I enlighet 
med kommunens direktiv lämnas avfallet till Sysavs avfallsanläggning för vidare transport till 
behandling.  

Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte är hushållsavfall väljer själva entreprenör. 
Avfall från verksamheter som omfattas av producentansvar hämtas av entreprenör och lämnas till 
producenternas anläggningar.  

Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer. Trelleborgs kommun är en av 14 
delägare i det kommunala bolaget Sysav. Genom ett konsortialavtal regleras att det hushållsavfall 
som samlas in i kommunen behandlas genom Sysavs försorg. 
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2.3 Insamling av avfall  
I Trelleborgs kommun samlas hushållsavfall in på flera olika sätt. 

Fastighetsnära insamling av restavfall (det avfall som blir kvar när avfallsslag som ska sorteras ut är 
utsorterat) samt fastighetsnära insamling i flerfackskärl (matavfall, restavfall, tidningar, förpackningar 
av metall, plast, papper och glas) sker i kärl som hämtas av kommunens personal. Avfallskärlen ägs 
av kommunen och kan vara placerade utomhus, i soprum eller i miljöhus. Grovavfall kan hämtas 
fastighetsnära mot avgift.  

Återvinningsstationer (ÅVS) har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvar för. På en 
återvinningsstation kan privatpersoner lämna tidningar och förpackningar av kartong, plast, metall och 
glas och de är ofta placerade vid butiker eller i anslutning till genomfartsvägar. Hösten 2015 fanns det 
22 återvinningsstationer i Trelleborgs kommun. På återvinningsstationerna finns också behållare för 
insamling av textil och batteriholk för insamling av småbatterier. 

Återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade insamlingsplatser för olika typer av grovavfall samt 
trädgårdsavfall och farligt avfall. I Trelleborgs kommun finns tre återvinningscentraler. På 
återvinningscentralerna för hushåll finns det möjlighet att lämna:  

• Föremål och kläder till loppis och secondhandförsäljning  
• Vitvaror och Kyl/Frys 
• Farligt avfall 
• El-avfall 
• Eternit  
• Förpackningar av glas, papper och plast 
• Tidningspapper 
• Wellpapp 
• Metall 
• Hårdplast 
• Planglas 
• Trä 
• Gips 
• Resårmöbler 
• Brännbart  
• Trädgårdsavfall 
• Jord, sten, tegel och betong  
• Ej återvinningsbart 

Samlaren är ett särskilt utformat skåp för insamling av batterier, ljuskällor och små el-avfallsprodukter. 
Sedan hösten 2014 finns Samlaren placerad i fyra olika livsmedelsbutiker i centralorten Trelleborg. 
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2.4 Avfallsslag – beskrivning, uppkomst, mängder och behandling 

2.4.1 Hushållsavfall – avfall som kommunen ansvarar för att samla in  
Kommunen ansvarar för allt avfall som ryms i begreppet ”hushållsavfall”, vilket definieras i Miljöbalken 
15 kap, § 2: Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet.   

Till kategorin ”avfall från hushåll” brukar köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar 
räknas, liksom utrangerade möbler och cyklar. Med ”därmed jämförligt avfall” menas avfall från 
industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt 
med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att 
människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Som 
exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall.   

Här nedan beskrivs de avfallsslag som kommunen ansvarar för samt med uppgifter om hur stora 
avfallsmängderna var per avfallslag i Trelleborgs kommun 2015.  

Tabell 1 Förteckning över insamlad mängd för olika avfallsslag som innefattas i kommunens ansvar. 

Avfallsslag  Insamlad mängd 2015 (ton) Insamlad mängd per 
invånare 2015 (kg) 

Kärl- och säckavfall, inklusive 
matavfall 

10 674 246 

Grovavfall 13 288 306 

Matavfall  1 559 36 

Slam från enskilda anläggningar 3 040 70 

Fettavskiljarslam och fett/matolja 
från hushåll, restauranger och 
storkök 

1 656 38 

Farligt avfall 102 2,4 

 

Här följer en beskrivning av vad de olika avfallsslagen innefattar.  

Kärl- och säckavfall 

Det hushållsavfall som uppkommer mest frekvent ryms oftast i en soppåse, till exempel köksavfall 
eller soppåsen från badrummet. Soppåsen läggs i en insamlingsbehållare som töms eller hämtas av 
kommunens personal. I Trelleborgs kommun används företrädesvis plastkärl med hjul, där kärlens 
storlek varierar mellan 190 och 660 liter beroende på hur många hushåll som betjänas. I villahushåll 
hämtas avfallet varannan vecka, och i områden med ett extra kärl hämtas plast- och 
pappersförpackningar var fjärde vecka. I flerbostadshus används större kärl med hämtning mellan en 
gång per vecka och en gång varannan vecka. 

Grovavfall 

Hushållsavfall som är stort eller tungt eller har andra egenskaper som gör att det inte ska lämnas som 
säck- och kärlavfall kallas för grovavfall. Exempel på grovavfall är uttjänta möbler och cyklar. 
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna. Grovavfall kan också hämtas från villafastigheter 
mot en avgift.   

Matavfall 

Matavfall är det avfall som uppstår i samband med beredning av mat samt överblivna rester, 
exempelvis potatisskal, mat som blivit dålig eller som ändå slängs. I vanliga hushåll sorteras 
matavfallet ut och samlas in i papperspåsar som sedan läggs i delade 370-liters plastkärl med tre hjul 
som töms varannan vecka.  

Matavfall från restauranger, storkök, butiker eller andra verksamheter med större mängder matavfall 
kan samlas in i större 45-literspåsar av papper, som sedan läggs i 140- eller 370-literskärl. Utsorterat 
matavfall kan också komposteras på den egna tomten, vilket ska anmälas till kommunen. Under 2014 
var det endast ett fåtal hushåll som hade anmält egen kompost. Under 2014 hade 41 procent av 
hushållen och verksamheterna möjlighet eller deltog i att sortera ut matavfall.   
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Slam (från enskilda avloppsanläggningar och från fettavskiljare)   

Slam från enskilda avloppsanläggningar, som exempelvis trekammarbrunnar, BDT-anläggningar, 
minireningsverk eller slutna tankar, samlas in med slamsugbil eller avvattnare av entreprenör. Under 
2015 fanns i Trelleborgs kommun 1 380 sådana anläggningar, som kan vara för såväl permanent- 
som fritidshus. Det insamlade slammet från enskilda avloppsanläggningar behandlas genom 
samrötning på avloppsreningsverket. Avvattnat slam går till energiutvinning vid Sysavs 
avfallskraftvärmeverk i Malmö. Ur fettavskiljarslammet utvinns gas.  

Farligt avfall  

Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som gör att det behöver behandlas på ett särskilt 
sätt för att inte sprida farliga ämnen. Farligt avfall från hushållen kan lämnas på en återvinningscentral 
eller till Farligt Avfall-bilen som besöker Trelleborgs kommun fyra gånger per år. Små uttjänta el-
produkter och ljuskällor kan också lämnas i skåpet Samlaren, som finns vid fyra livsmedelsbutiker i 
centralorten Trelleborg.    

Trädgårdsavfall   

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i samband med trädgårdsskötsel, exempelvis löv, gräsklipp 
och avklippta grenar. Trädgårdsavfall kan villahushåll själva lämna på någon av 
återvinningscentralerna. Avfalls- och återvinningsavdelningen tillhandahåller abonnemang för 
hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka. Hämtningen utförs av entreprenör. 

2.4.2 Avfall med producentansvar 
Flera av de mest frekventa och vardagliga avfallsslagen omfattas av producentansvar. I praktiken 
fördelas ansvaret för insamling och behandling på lite olika sätt för dessa olika avfallsslag. Överlag är 
det svårt att få fram kommunspecifika siffror för dessa avfallsslag och tillförlitligheten varierar i de 
siffror som producenterna tillhandahåller. Både kommunen och producenterna har ansvar att 
informera sina invånare om hur avfall med producentansvar ska sorteras och hanteras.  

Tabell 2 Förteckning över insamlad mängd för olika avfallsslag som omfattas av producentansvar. 

Avfallsslag  Insamlad mängd 2015 (ton) Insamlad mängd per 
invånare 2015 (kg) 

Returpapper 1 295 30 

Wellpapp- och 
kartongförpackningar 

601 14 

Plastförpackningar 300 7 

Träförpackningar - - 

Metallförpackningar 75 1,7 

Glasförpackningar 956 22 

Däck 347 8,0 

El-avfall 567 13 

Bärbara batterier 7,4 0,17 

Bilbatterier 10,4 0,24 

Bilar - - 

Läkemedel - - 

 

Här följer en beskrivning av vad de olika avfallsslagen innefattar. 

Returpapper och förpackningar (wellpapp- och kartong samt plast, metall, glas) 

Producentansvaret för tidningar och förpackningar ombesörjs i praktiken av Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB (FTIAB). Det är FTIAB som ansvarar för att etablera och driva de offentliga 
återvinningsstationerna där man kan lämna tidningar och förpackningar. Våren 2016 fanns i 
Trelleborgs kommun 22 återvinningsstationer. 
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Träförpackningar 

Inga uppgifter har gått att få fram för insamlingen av träförpackningar.  

Däck 

Svensk Däckåtervinning AB ansvarar för insamlingen av däck.  
El-avfall 

Avfall i form av uttjänta elektriska och elektroniska produkter brukar kallas el-avfall. El-kretsen är den 
aktör som ansvarar för att det av kommunen insamlade el-avfallet kommer till rätt behandling och 
återvinning.  

Bärbara batterier och bilbatterier 

Producenterna ser till att bärbara batterier (småbatterier) kan samlas in i holkar som finns på samtliga 
återvinningsstationer och återvinningscentraler. Småbatterier kan också lämnas till Farligt Avfall-bilen 
och i miljöskåpet Samlaren, som finns vid några livsmedelsbutiker. Större batterier, som bilbatterier, 
kan lämnas på återvinningscentralerna.  

Efter insamlingen ser producenterna till att batterierna kommer till rätt behandling och återvinning.  

Bilar 

Inga uppgifter har gått att få fram för insamlingen av bilar. 

Läkemedel  

Inga uppgifter har gått att få fram när det gäller insamlingen av läkemedel i kommunen.  

2.4.3 Avfall som inte innefattas i kommunens eller producenters ansvar 
Det avfall som ligger utanför kommunens och producenternas ansvar hanteras på den fria privata 
marknaden. Det är avfall som inte har någon likhet med avfall som kommer från hushåll, utan är avfall 
som uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor eller tjänster. Det finns en 
mängd aktörer som arbetar med att bistå verksamheter med sortering och hantering av den här typen 
av avfall, vilket gör det svårt att samla in och sammanställa uppgifter över det avfall verksamheter ger 
upphov till. I det här kapitlet ges därför en mycket översiktlig beskrivning över mängder och hantering 
för en del av det avfall som inte omfattas av kommunens eller producenters ansvar.    

Park- och trädgårdsavfall 

Som park- och trädgårdsavfall räknas avfall som uppkommer vid normal skötsel av parker och större 
trädgårdsanläggningar. Trädgårdsavfallet komposteras. 

Bygg- och rivningsavfall 

Avfall som uppkommer i samband med nybyggnation, renovering och rivning räknas som bygg- och 
rivningsavfall. Avfallet kan bestå av många olika sorters material, exempelvis trä, betong, gips, asfalt, 
sten och tegel, som alla behöver hanteras och behandlas på olika sätt 

Bygg- och rivningsavfall är en av de största avfallskategorierna i ett nationellt perspektiv. Avfallet 
hanteras av privata entreprenörer på en fri marknad.  

Avfall från energiåtervinning 

Det hushållsavfall som går till energiutvinning behandlas på Sysavs anläggning i Malmö. 
Restprodukter efter förbränning är slagg och aska. Rester efter det utbrända avfallet, slaggen, kyls i 
en vattenfylld slaggsläckare och lagras i en dagbunker. Slaggen transporteras sedan till en 
sorteringsanläggning på Spillepengs avfallsanläggning där den sorteras för återvinning genom att 
metaller avskiljs. Det resterande slaggruset återvinns som anläggningsmaterial, i huvudsak vid 
återställning av gamla deponier.   

Askan efter reningsprocesserna går till en silo för mellanlagring. Askan matas ut till bulkbilar för 
transport till Langöya i Norge för deponering. 

Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten 

Genom reningsprocessen kommer en biprodukt kallad rötslam. Rötslammet innehåller stora mängder 
näringsämnen, fosfor och kväve, och kan därför användas bland annat som gödning på produktiv 
mark eller jordförbättringsmedel. 
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Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten 

Vissa industriverksamheter måste ha egen rening av avloppsvattnet innan det släpps till det 
kommunala avloppsvattennätet. Slammet från dessa reningsverk kan ha mycket olika 
sammansättning. Verksamheterna har ansvar för att det uppkomna slammet omhändertas på rätt sätt 
vid godkända anläggningar.  

Branschspecifikt industriavfall 

Avfall med särskilda egenskaper som uppkommer som en direkt följd av en verksamhet kallas för 
branschspecifikt industriavfall. Avfallet kan därmed komma från olika typer av verksamheter som 
tillverkningsindustri, varuhandel eller offentlig förvaltning och avfallet har därmed olika karaktär.  

Verksamheten ansvarar själv för att se till att avfallet samlas in och behandlas på ett riktigt sätt. I 
förteckningen över anmälnings- och tillståndspliktiga anläggningar redovisas vilka aktörer som 
behandlar sådant avfall i kommunen.   

Ej branschspecifikt industriavfall 

Verksamheter ger upphov till avfall som inte uppkommer som en direkt följd av verksamheten, som till 
exempel emballage och förpackningar.  

Insamling och behandling av ej branschspecifikt industriavfall görs av privata aktörer. Verksamheten 
ansvarar själv för att se till att avfallet samlas in och behandlas på ett riktigt sätt. 
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2.5 Behandling av avfall  
All avfallsbehandling ska ske i enlighet med avfallshierarkins prioritering. Det bästa är när avfall aldrig 
uppstår – då har avfallet minimerats. För det avfall som uppstått gäller att det i första hand ska 
återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas genom exempelvis 
utvinnande av energi. Endast det avfall som inte kan tas tillvara på något annat sätt ska bortskaffas 
(deponeras).  

 
Figur 1: Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, som visar prioritetsordningen för hur avfall ska hanteras och 
behandlas för att ge minsta möjliga miljöpåverkan. Bild från sysav.se.  

Prioritetsordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt. Farligt 
avfall behöver till exempel behandlas utifrån sina egenskaper.  

Hur merparten av det hushållsavfall som omhändertogs under 2015 behandlades framgår i 
nedanstående tabell. 

Tabell 3 Förteckning över hushållsavfallsmängder per behandlingsmetod.  

 

 

 

 

 

 

Nedan beskrivs vad respektive behandlingsmetod innebär. 

2.5.1 Återanvändning och materialåtervinning  
Materialåtervinning innebär att avfallets material processas så att det blir råvara till nya produkter.  
Förpackningar, returpapper och delar av el-avfall är exempel på sådana avfallsslag. Genom 
materialåtervinning minskas behovet av jungfruliga råvaror.  

Återanvändning innebär att produkten kan användas i sin ursprungliga form, gäller bland annat 33-cl 
glasläskflaskor med pant.  

Det material som omfattas av producentansvar, så som förpackningar, tidningar och el-avfall, 
behandlas centralt på anläggningar som har handlats upp av producenterna.   

2.5.2 Biologisk behandling 
Det insamlade matavfallet förbehandlas på Sysavs anläggning på Spillepengen i Malmö och skickas 
därefter till rötning i Kristianstad. Rötning är en syrefri nedbrytningsprocess där energin omvandlas till 

Behandlingsmetod Mängd 2015 (ton) 

Kärl- och säckavfall till förbränningsanläggning 9 115 

Trädgårdsavfall till förbränningsanläggning 423 

Matavfall till central biogasanläggning 1 559 

Trädgårdsavfall till central biologisk behandling 3 291 
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metangas och näringsämnena finns kvar i biogödselresten. Metangasen används som fordonsbränsle 
och biogödseln används som gödselmedel och kan då ersätta konstgödning.  

Det trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentralerna behandlas genom kompostering eller 
energiutvinning. Kompostering är en syrekrävande process där energin avgår genom värme och den 
färdiga komposten är ett bra jordförbättringsmedel.   

2.5.3 Förbränning med energiutvinning 
Förbränning med energiåtervinning lämpar sig för avfall som inte kan återvinnas på annat sätt, såsom 
restavfallet. Energiåtervinning tar vara på energin i avfallet, vilket ger fjärrvärme och el. Det brännbara 
avfallet som samlas in mellanlagras och lastas om vid Trelleborgs avfalls-anläggning för att sedan 
skickas till Sysavs kraftvärmeverk i Malmö, där avfallet blir el och fjärrvärme.  

2.5.4 Deponering 
Deponering är en behandlingsmetod för avfall som inte kan eller ska återvinnas, exempelvis inert 
material som kakel (som inte är brännbart) eller farligt avfall som riskerar att sprida farliga ämnen vid 
förbränning med energiutvinning. Deponering innebär att avfallet förvaras på ett långsiktigt säkert sätt. 
Det är förbjudet att deponera brännbart eller organiskt avfall. Sysav har aktiva deponier på Hedeskoga 
avfallsanläggning, Ystad och Spillepeng, Malmö.   

2.5.5 Farligt avfall 
Farligt avfall kan behandlas med någon eller flera av behandlingsmetoderna ovan beroende på 
avfallets egenskaper. Farligt avfall i form av asbest deponeras på anläggningen i Spillepeng, Malmö, 
medan övrigt insamlat farligt avfall paketeras och skickas till extern särskild behandlingsanläggning. 

2.6 Kommunikation med kommuninvånarna 
De kommunikationskanaler som används är i första hand kommunens webbplats (även kopplad till 
Facebook) samt ett informationsblad som två till tre gånger per år distribueras till alla hushåll. 
Information om Farligt Avfall-bilen sker via sms-prenumeration samt genom annonsering och 
webbannonsering i lokaltidningen. En gång om året genomförs en webbaserad kampanj gemensamt 
med Sysav under Europa minskar avfallet-veckan. I samband med introduktion av det nya 
insamlingssystemet visades flerfackskärlen samt flerfacksfordonen upp på Rådhustorget i Trelleborg, i 
Alstad, Gislöv och Skegrie. Då fanns även möjlighet för kommuninvånarna att ställa frågor. 

Avfalls- och återvinningsavdelningen samarbetar med avdelningen för Hållbar Utveckling om 
matavfallsinformation för biogasutvinning och har haft seminariekvällar med studiebesök samt 
information till gymnasieelever.  
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3 Översiktsbild över avfallshanteringen i Sysavregionen 
Bilden beskriver avfallshanteringen 
i Sysavregionen. Avfall är resurser 
som måste återföras till samhället i 
form av material och energi. Varje 
avfallsslag behandlas efter sina 
specifika egenskaper för att kunna 
bli så bra produkter som möjligt, 
och farliga ämnen tas ur 
kretsloppet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Avfallshanteringen i 
Sysavregionen
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4 Uppföljning tidigare avfallsplan 
Trelleborg kommuns tidigare avfallsplan antogs 2011 och hade en nulägesbeskrivning över 2010 samt 
mål att nå till 2015. Här följer en genomgång av huruvida målen har uppnåtts. Målen i avfallsplanen 
var strukturerade i inriktningsmål och delmål. Inriktningsmålen var övergripande mål för hela regionen 
och var gemensamma för Sysav och dess ägarkommuner. Delmålen angav en mer detaljerad och 
konkret nivå över vad Trelleborgs kommun ville uppnå och genomföra för att bidra till inriktningsmålet.  

Alla mål från avfallsplanen finns redovisade i kolumnen MÅL i tabellen nedan. I kolumnen 
UPPFÖLJNING är det noterat huruvida målet är uppfyllt eller inte (se teckenförklaring för använda 
symboler nedan). Kommentar till bedömningen över huruvida målet är uppfyllt eller inte, inklusive vilka 
åtgärder som har genomförts och/eller måltal som har uppnåtts, beskrivs i kolumnen GENOMFÖRDA 
ÅTGÄRDER. 

Många mål är inte direkt mätbara och inte helt enkla att följa upp. Det är oftast inte helt självklart om 
målet är uppfyllt eller inte, det handlar om en bedömning. Att ha genomfört åtgärder i linje med målet 
har här ansetts vara ett sätt att ha uppfyllt målet.  

Uppföljningen baseras på uppgifter över vad som är gjort/uppnått till och med år 2015. Trelleborgs 
kommun har fram till 2015 uppfyllt eller delvis uppfyllt nio delmål, medan ett delmål ej är uppfyllt.  

 

 Målet är uppfyllt 

 Målet är delvis uppfyllt 

 Målet är inte uppfyllt 

? Uppgift saknas 
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MÅL OCH ÅTGÄRDER I AVFALLSPLANEN UPPFÖLJNING GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
Inriktningsmål 1: Verka för avfallsminimering 
 

 

Delmål 1: Kommunen ska i sina informations-
insatser gällande avfall informera om konsum-
tionens betydelse för avfallsproduktionen och om 
vilka möjligheter till avfallsminimering och åter-
användning som finns i kommunen. 

 
 

Genomförda åtgärder nedan anses 
uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder 2011:  
Information till kommuninnevånarna 
om avfallsmängder, vad avfallet 
består av och hur avfallssorteringen 
kan förbättras 
 
Genomförda åtgärder 2012:  
Information till hushåll om nytt 
insamlingssystem med insamling i 
åtta fraktioner. 
 
Projektgrupp om avfallsminimering 
inför kampanj under 2013. 
 
Uppstartning av projektgrupp ”Mat, 
klimat och biogas”, med tematräffar 
för allmänheten under 2013. 
 
Genomförda åtgärder 2013:  
Genomförde kampanjen ”Köp inte 
skräp” om konsumtionens betydelse 
för de ökade avfallsmängderna.  
 
”Mat, klimat och biogas” med fem 
tematräffar för allmänheten bl.a. 
innehållande föreläsningar om 
ekologisk mat, klimatförändringar och 
matinsamling för biogasproduktion. 
 
Genomförda åtgärder 2014: 
En matsvinnsgrupp har upprättats 
där kommunens avfalls- och 
återvinningsavdelning, hållbarhets-
avdelning samt detaljhandel och 
Naturskyddsföreningen samverkar. 
Gruppen utreder bland annat 
hantering av utgångna livsmedel och 
butikernas kampanjer. 

 
Delmål 2: Beakta avfallsminimering vid inköp och 
upphandling samt arbeta aktivt med att öka 
kunskapen kring detta 

 Inga åtgärder är genomförda.    

   
Delmål 3: Minska mängden mat som kasseras vid 
kommunens egna storkök och restauranger genom 
att öka medvetenheten och kunskapen 

 
 

Genomförd åtgärder nedan anses 
delvis uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder 2011:  
Ökat fokus på utskick av rätt antal 
portioner i samband med t.ex. skollov 
 
Genomförda åtgärder 2012:  
För att ta fram riktlinjer för minskning 
av matavfallet från kommunens stor-
kök och restauranger anordnades en 
utbildning för att öka medvetenheten 
kring matavfall och avfallsminimering. 
 
Genomförda åtgärder 2013: 
Kostenheten finns representerad från 
kommunen i Sysavs nätverk för att 
minska matsvinnet. Arbetar aktivt på 
lokal nivå och har noggranna riktlinjer 
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för hur matavfallet kan minska. 
 
Genomförda åtgärder 2014:  
Kostenheten har haft ett uppstarts-
möte kring arbetet med matsvinn. 
Mätningar kommer att påbörjas 2015. 
 
Genomförda åtgärder 2015: 
Tallriks- och serveringssvinn har 
mätts på 13 skolor i kommunen. 

 
Inriktningsmål 2: Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall 
 
Delmål: Andelen farligt avfall i restavfallet ska 
kontinuerligt minska genom förbättrade insamlings-
system och genom att upprätthålla en hög kunskap 
om farligt avfall hos hushåll samt verksamheter i 
kommunen 

 
 

Genomförda åtgärder nedan anses 
uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder 2012: 
Upprättande av kommunikationsplan 
inför att Farligt Avfall-bilen ska stanna 
på fyra nya orter under 2013. 
 
Genomförda åtgärder 2013: 
Justering av Farligt-Avfall-bilens 
stoppställen, för att dessa ska vara 
närmare bostadsområden på ett 
längre avstånd från miljöstationerna.  
 
Utplacering av Miljöskåpet Samlaren 
i fyra butiker. 
 
Genomförda åtgärder 2014: 
Uppföljning genom plockanalys 2014 
visade andelen 0,02 % farligt avfall i 
restavfallet. 
 
Genomförda åtgärder 2015 
Plockanalys 2015 visade 0,01 % 
farligt avfall i restavfallet. 

 
Inriktningsmål 3: Öka återanvändningen av varor och produkter 
 
Delmål/Åtgärd: Återanvändningen av varor och 
produkter ska öka inom kommunen 

 Genomförda åtgärder nedan anses 
delvis uppfylla målet. 
 
Genomförda åtgärder 2014: 
I samarbete med TextilRecycling i 
Sverige AB har insamlingsbehållare 
för textil, kläder, skor, väskor, leksak-
er mm. placerats ut vid kommunens 
två egna återvinningscentraler i 
Anderslöv och Smygehamn. 
 
Genomförda åtgärder 2015: 
I samarbete med TextilRecycling i 
Sverige AB har insamlingsbehållare 
för textil, kläder, skor, väskor och 
leksaker placerats ut vid 20 av 
kommunens 22 återvinningsstationer. 

Inriktningsmål 4: Maximera återvinning av material och energi 
 
Delmål 1: Kommunen ska stödja en ökad insamling 
av tidningar och förpackningar, mängden 
förpacknings- och tidningsavfall i hushållsavfallet 
ska därmed minska 

 
  

Genomförda åtgärder nedan anses 
delvis uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder 2011:  
Utökning av antalet kompletta 
återvinningsstationer 
 
Genomförda åtgärder 2012: 
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Under 2014-2016 ska ett nytt 
insamlingssystem med åtta fraktioner 
för hushållsavfall införas 
 
Genomförda åtgärder 2013: 
Fortsatt information om det 
kommande insamlingssystemet. 
 
Genomförda åtgärder 2014: 
Införande av ett nytt insamlings-
system (åtta fraktioner i två kärl) hos 
3 700 hushåll i centralorten 
Trelleborg under våren. 
 
Genomförda åtgärder 2015: 
Fortsatt införande av fastighetsnära 
insamlingssystem hos ytterligare 
4 000 hushåll i Trelleborg under 
senhösten 2015. 

   
Delmål 2: I kommunens fysiska planering ska det 
finnas väl underbyggda förslag på platser för 
återvinningsstationer, återvinningscentraler och 
andra anläggningar för avfallshantering (exempelvis 
miljöhus och gemensamma avfallslösningar) 

 
 

Genomförda åtgärder nedan anses 
uppfylla målet.   
 
Genomförd åtgärd 2011:  
Tillgodose behov för avfalls-
hanteringen i tidiga skeden av den 
fysiska planeringen. 
 
Genomförd åtgärd 2015: 
Avfalls- och återvinningsavdelningen 
är involverad i alla bygglovsärenden. 

    
Delmål 3: Minst 35 procent av matavfallet från 
hushåll, restauranger, storkök och butiker ska 
återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser 
källsorterat matavfall till såväl hemkompostering 
som central behandling 

 
 

Målet om 35 % är nått. 
 
Genomförda åtgärder 2011: 
Separat insamling av matavfall vid 
kommunala inrättningar även frivillig 
insamling från livsmedelsbutiker, 
restauranger och andra storkök. 
Möjlighet för 1000 hushåll att sortera 
ut sitt matavfall. Knappt 9 % av 
matavfallet sorterades separat. 
 
Genomförda åtgärder 2012:  
Obligatorisk insamling av matavfall 
fr.o.m. 1 november 2012. Uppstart 
under 2013. 12 % av matavfallet 
samlades in separat 2012. 
 
Genomförda åtgärder 2013:  
Fortsatt insamling av matavfall. 16 % 
av matavfallet samlades in separat 
under 2013. 
 
Genomförda åtgärder 2014: 
Införande av ett nytt insamlings-
system (åtta fraktioner i två kärl) hos 
3 700 hushåll i centralorten Trelle-
borg under våren. 39 % av matavfall-
et samlades in separat 2014. 
 
Genomförda åtgärder 2015: 
Fortsatt införande av fastighetsnära 
insamlingssystem hos ytterligare 
4 000 hushåll i Trelleborg under 
senhösten 2015. 38 % av matavfallet 
samlades in separat 2015. 
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Delmål 4: Minst 60 procent av fosforföreningarna i 
avlopp återförs till produktiv mark, varav minst 
hälften bör återföras till åkermark 

 
 

Genomförda åtgärder nedan anses 
delvis uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder 2011: 
Utveckling av handlingsprogrammet 
REVAQ. Avloppslammet kan 
återföras till produktiv mark, men inte 
till åkermark p.g.a. inkommande 
lakvatten från SYSAV och 
Albäckstippen. 
 
Genomförda åtgärder 2012:  
Fortsatt utveckling av handlings-
programmet för REVAQ. Avlopps-
slammet används till anläggningsjord, 
p.g.a. att det inte är certifierat. 
 
Genomförda åtgärder 2013: 
Fortsatt användning av avloppslam 
till anläggningsjord. Lakvatten från 
två deponier behöver bortkopplas 
från spillvattennätet, förhoppningsvis 
under 2014. 

 
Inriktningsmål 5: Verka för effektiva och klimatriktiga avfallstransporter 
 
Delmål: Insamling och transporter av avfall ska 
planeras med avseende på minimerad miljö- och 
klimatpåverkan.  

 
 

Genomförda åtgärder nedan anses 
uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder 2012-2015: 
Upphandling av fem nya 
insamlingsfordon till 2014-2015. I 
upphandlingen krävs minst Euro6-
fordon, gas, gas/diesel-hybrider 
 
Startad upphandlingsplan för 
avvattningstekning vid slamsugning 
av enskilda avlopp från 2014. 
Insamlingsfordon ska minst uppfylla 
utsläppsklassen EEV. 
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5 Omvärldens krav och regelverk 

5.1 Lagstiftning på EU-nivå 
 

Avfallsområdet regleras och vägleds av lagar, planer, mål och strategier på EU-nivå samt nationell, 
regional och lokal nivå. EU anger ramarna för den europeiska avfallslagstiftningen, riksdagen beslutar 
utifrån dessa ramar om den svenska avfallshanteringen. Därtill tas miljömål fram på såväl nationell 
som regional och kommunal nivå. I detta avsnitt beskrivs översiktligt den lagstiftning och de miljömål 
som berör avfallshantering generellt i Sverige och specifikt för kommunen.  

EU utformar direktiv och förordningar som ska införas i medlemsländernas nationella lagstiftning. 
Sveriges avfallshantering styrs därmed till stora delar av EU-gemensam lagstiftning. EU-regleringen 
om avfall finns i avfallsdirektivet från 2008 (2008/98/EG). Direktivet anger en avfallshierarki om vilken 
prioriteringsordning som ska gälla för avfall i medlemsländernas lagstiftning. Det är ett ramdirektiv, 
vilket innebär att det är möjligt att anta specialdirektiv.  

Avfallshierarkin innebär att största prioritet är att förebygga att avfall uppkommer. Att minska 
avfallsmängderna är något som hela Europa eftersträvar. Det avfall som ändå uppkommer ska utifrån 
avfallshierarkin i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas 
t.ex. genom utvinnande av energi och endast i sista hand bortskaffas (deponeras). Ordningen gäller 
under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt. Avfallshierarkin inkluderades i den 
svenska avfallsförordningen 2011. 

 
Figur 3: Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, visar prioritetsordningen för hur avfall ska hanteras och 
behandlas för att ge minsta möjliga miljöpåverkan. Det bästa avfallet är det som inte alls uppstår, medan 
deponering är det miljömässigt sämsta alternativet. Bild från sysav.se.  

Enligt EU-direktivet ska alla medlemsländer också ha en nationell avfallsplan och ett program för 
förebyggande av avfall.  

5.1.1 Förslag till förändringar av avfallsdirektivet 
Under 2014 har EU-kommissionen godkänt ett förslag till nya mål i Program för ett avfallsfritt Europa. 
Förslaget ska behandlas av ministerrådet och EU-parlamentet innan det kan träda i kraft och tidplanen 
för detta är i nuläget oviss. Programmet innehåller kraftigt höjda målnivåer för insamling och 
behandling av avfall högre upp i avfallshierarkin. Bland annat föreslås: 

• Öka återanvändningen och återvinningen av kommunalt avfall till minst 70% till 2030  

• Öka återvinningsnivån för förpackningsavfall till 80% senast 2030, med etappmål på 60% 
senast 2020 och 70% senast 2025, inklusive mål för specifika material.  
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• Förbjuda deponering av återvinningsbar plast, metall, glas, papper och kartong samt biologiskt 
nedbrytbart avfall senast 2025, samtidigt som medlemsstaterna bör sträva efter att så gott 
som helt avskaffa deponering senast 2030.  

• Medlemsstaterna ska utarbeta nationella strategier för förebyggande av livsmedelssvinn och 
arbeta för att minska detta med minst 30% senast 2025 inom framställning, 
detaljhandel/distribution, livsmedelstjänster/hotellsektorn och hushåll.  

• Deponeringsförbud 2030 för allt återvinningsavfall 

• Max 30% energiåtervinning av avfall som inte kan eller bör återvinnas på annat sätt.  
 

För förpackningsavfall föreslås ett mål om 80% återvinning och förberedelse för återanvändning till 
2030. Det finns dessutom förslag till materialspecifika återvinningsmål:  

 90% för pappers- och kartongavfall till 2025 

 60% för plastavfall till 2025 

 80% för träavfall till 2030 

 90% för järn, aluminium och glas till 2030 
 

Ett annat aktuellt ämne som uppmärksammas är återanvändningen av fosfor. Detta föreslås ske 
genom att främja innovation, förbättra marknadsvillkoren och integrera dess hållbara användning i 
EU:s lagstiftning om gödselmedel, livsmedel, vatten och avfall. Marin nedskräpning är ytterligare ett 
område som behandlas i programmet.  

5.2 Svensk lagstiftning  
På nationell nivå finns såväl styrande lagstiftning och förordningar som föreskrifter, miljömål, planer, 
strategier och program inom avfallsområdet. Avfallshanteringen i Sverige är styrd av olika lagkrav. De 
lagar som styr den kommunala avfallshanteringen och hanteringen av hushållsavfall är framför allt 
Miljöbalken med tillhörande förordningar. Avfallsområdet är dock omfattande, det berörs av och berör 
olika delar av samhället och därmed även flera olika lagområden. Förutom Miljöbalken (MB 1998:808), 
Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och flertalet förordningar om producentansvar är annan 
anknytande lagstiftning i sammanhanget t.ex. Plan- och bygglagen och Arbetsmiljölagen. Några av de 
lagar och förordningar som är relevanta för avfallsområdet beskrivs översiktligt nedan.   

5.2.1 Miljöbalken (1998:808) 
Redan i Miljöbalkens 1 kap 1 § pekas avfallshanteringens viktiga roll ut. ”Miljöbalken ska tillämpas så 
att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas 
så att ett kretslopp uppnås.” Denna portalparagraf lägger grunden för att tillämpa EU:s avfallshierarki. I 
Miljöbalkens 2 kap redovisas allmänna hänsynsregler som ska följas. ”Alla som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas.” I Miljöbalkens 9 
kap finns regler som berör avfallshanteringen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Miljöbalkens 15 kap berör avfall, dess hantering och ansvarsfördelning. Här fastställs t.ex. den 
kommunala renhållningsskyldigheten, vilken innebär att varje kommun är skyldig att se till att 
hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning samt att det återvinns eller bortskaffas. Här 
framkommer också att varje kommun ska ha en renhållningsordning inkluderat en avfallsplan.  

5.2.2 Avfallsförordningen (2011:927) 
Avfallsförordningen innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. I Avfallsförordningen 
regleras bl.a. att varje kommun ska besluta om en renhållningsordning enligt Miljöbalken 15 kap. Här 
bemyndigas kommunen att fatta beslut om föreskrifter gällande avfallshanteringen. I denna förordning 
finns även regler om tillstånd för transporter av avfall. Enligt avfallsförordningen ska vissa avfallsslag 
sorteras ut och hanteras separat, såväl farligt avfall som förpackningar, returpapper och elektriska och 
elektroniska produkter.  
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5.2.3 Förordningar om producentansvar  
För vissa avfallstyper gäller så kallat producentansvar, vilket innebär att producenten ska se till att det 
finns ett lämpligt insamlingssystem för det aktuella avfallet samt se till att avfallet transporteras bort 
och materialåtervinns eller tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. De ska också informera 
om den sortering och insamling som gäller, ett ansvar som också ligger på kommunen. Hushåll och 
andra förbrukare av produkten ansvarar för att avfallet lämnas in till det system som producenterna 
tillhandahåller. Syftet med producentansvaret är att stimulera till att de produkter som tillverkas 
förbrukar minsta möjliga mängd naturresurser, är lätta att återvinna och att de inte innehåller 
miljöfarliga ämnen. Här nedan följer en beskrivning av de avfallstyper som råder under förordningar 
om producentansvar.  

Returpapper (2014:1074) 

Syftet med förordningen är att producenterna (de som tillverkar, trycker och/eller importerar 
tidningar/tidningspapper) ska se till att de tidningar som konsumeras i Sverige samlas in som 
returpapper och materialåtervinns eller tas om hand på annat miljömässigt godtagbart sätt. Som 
returpapper räknas exempelvis tidningar, tidsskrifter och direktreklam. Målet är att 
materialåtervinningsgraden före den 1 januari 2020 ska vara minst 75 procent och därefter minst 90 
procent. Insamlingssystemet ska ha tillstånd, vilket dock inte krävs om det är kommunen som samlar 
in returpappret eller om returpappret har uppkommit i yrkesmässig verksamhet. Om en kommun 
samlar in returpapper ska returpappret lämnas till ett insamlingssystem som har tillstånd. Det är 
Naturvårdsverket som prövar frågan om tillstånd. Kommunen får begära ersättning för att lämna 
returpapperet endast om det mellan kommunen och den som driver insamlingssystemet finns en 
överenskommelse om sådan ersättning. 

Förpackningar (2014:1073) 

Syftet med förordningen är att förpackningar ska framställas så att deras volym och vikt begränsas 
och att producenterna ska ta ansvar för förpackningarna när de blir avfall. Producenterna ska anordna 
system för insamling av allt förpackningsavfall som uppkommer och ta om hand förpackningsavfallet. 
Insamlingssystemet kräver tillstånd, vilket dock inte krävs om det är kommunen som samlar in 
förpackningsavfall eller om förpackningsavfallet har uppkommit i yrkesmässig verksamhet. Frågor om 
tillstånd prövas av Naturvårdsverket.  I tabellen nedan visas de uppsatta återvinningsmålen. 
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Tabell 4 Återvinningsmål för förpackningsavfall 

Förpackningstyp  Återvinningsmål i viktprocent 

Allt förpackningsavfall Före den 1 januari 2020 ska materialutnyttjandegraden 
vara minst 55 procent och därefter minst 65 procent 

Papper, Kartong, Wellpapp, Papp Före den 1 januari 2020 ska materialutnyttjandegraden 
vara minst 65 procent och därefter minst 85 procent. 

Plast (ej dryckesförpackning) Före den 1 januari 2020 ska materialutnyttjandegraden 
vara minst 30 procent och därefter minst 50 procent. 

Polymera material 
(dryckesförpackning) 

Minst 90 % materialutnyttjandegrad 

Glas Före den 1 januari 2020 ska materialutnyttjandegraden 
vara minst 70 procent och därefter minst 90 procent. 

Metall (ej dryckesförpackning) Före den 1 januari 2020 ska materialutnyttjandegraden 
vara minst 70 procent och därefter minst 85 procent. 

Metall (dryckesförpackning) Minst 90 % materialutnyttjandegrad  

Trä Minst 15 % materialutnyttjandegrad 

Övriga material Minst 15 % materialutnyttjandegrad  

 

Kommunen har informationsansvar gentemot hushållen. Informationen ska upplysa om syftet med 
insamlingen, invånarnas skyldighet, insamlingssystem samt återvinningsresultat som sorteringen 
bidrar till. 

Elutrustning (2014:1075)  

Med elutrustning avses produkter som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält. 
Producent är det företag som för in och sätter elektriska och elektroniska produkter på den svenska 
marknaden. Förordningen omfattar elutrustning som ingår i någon av följande kategorier: 

 
1. stora hushållsapparater, 
2. små hushållsapparater, 
3. it- och telekommunikationsutrustning, 
4. ljudutrustning, bildutrustning och solcellspaneler, 
5. belysningsutrustning, 
6. elektriska och elektroniska verktyg, 
7. leksaker samt sport- och fritidsutrustning, 
8. medicintekniska produkter, 
9. övervaknings- och kontrollinstrument, eller 
10. automater. 

Insamlingsmålen är olika för de olika kategorierna, vilket redovisas i nedanstående tabell.  
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Tabell 5 Insamlingsmål för olika kategorier av elutrustning.  

1. stora 
hushållsapparater 

1. före den 15 augusti 2015 ska minst 80 procent återvinnas och minst 75 
procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska 85 procent återvinnas och minst 
80 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

2. små hushållsapparater 1. före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas och minst 50 
procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent återvinnas och 
minst 55 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

3. it- och 
telekommunikations-
utrustning 

1. före den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent återvinnas och minst 65 
procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 80 procent återvinnas och 
minst 70 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

4. ljudutrustning, 
bildutrustning och 
solcellspaneler 

1. före den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent återvinnas och minst 65 
procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 80 procent återvinnas och 
minst 70 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

5. belysningsutrustning 1. före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas och minst 50 
procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent återvinnas och 
minst 55 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

6. elektriska och 
elektroniska verktyg 

1. före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas och minst 50 
procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent återvinnas och 
minst 55 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

7. leksaker samt sport- 
och fritidsutrustning 

1. före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas och minst 50 
procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent återvinnas och 
minst 55 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

8. medicintekniska 
produkter 

1. före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas och minst 50 
procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent återvinnas och 
minst 55 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

9. övervaknings- och 
kontrollinstrument 

1. före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas och minst 50 
procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent återvinnas och 
minst 55 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

10. automater 1. före den 15 augusti 2015 ska minst 80 procent återvinnas och minst 75 
procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska 85 procent återvinnas och minst 
80 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

 

Enligt förordningen ska producenter av elutrustning utforma produkterna så att batterier lätt kan 
avlägsnas. Den som säljer elutrustning ska se till att någon som har tillstånd att driva ett 
insamlingssystem har åtagit sig att ta hand om utrustningen när den blir avfall och den andel av 
historiskt konsumentelavfall som uppkommer i Sverige som motsvarar producentens andel av 
marknaden för konsumentelutrustning i Sverige. Den som tar emot elavfall ska ge god service till den 
som lämnar ifrån sig avfallet, underlätta för den som lämnar ifrån sig avfallet att kunna sortera ut det 
från annat avfall, främja att avfallet kan förberedas för att återanvändas, se till att avfallet samlas in på 
ett sådant sätt att den som hanterar avfallet inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker och se till att 
avfallet behandlas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208) 

Denna förordning reglerar producenternas skyldighet att ta hand om avfall som utgör sådana 
elektriska och elektroniska produkter i form av glödlampor eller belysningsarmaturer som tillverkats för 
att användas i hushåll. Producenten ska utan ersättning ta emot produktavfall samt se till att 
produktavfallet återanvänds, återvinns eller på annat sätt hanteras på ett godtagbart sätt ur 
miljösynpunkt.  
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Bilar (2007:185) 

Syftet med förordningen är att bilar ska utformas och framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av 
avfall förebyggs. Vad gäller det avfall som ändå uppkommer av uttjänta bilar har producenten dels 
ansvarar för att tillhandahålla ett system för mottagning av detta avfall och dels ansvarar för att avfallet 
återvinns eller att komponenter återanvänds. Producenten ska se till att minst 85 viktprocent av bilen 
återanvänds eller återvinns. År 2015 höjs detta till 95 %.  

Däck (1994:1236) 

I denna förordning regeleras producenternas ansvar att på ett miljömässigt godtagbart sätt ta hand om 
däck som har tjänat ut. Med däck avses däck från personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, 
terrängfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon.  

Batterier (2008:834) 

Förordningen syftar till att batterier ska utformas och framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av 
avfall förebyggs. Producenten ansvarar för att tillhandahålla system för insamling av det avfall som 
ändå uppkommer och att målen för insamling nås, d.v.s. att 95 % av det totala antalet sålda bil- och 
industribatterier samlas in (såväl innehållandes bly som inte) samt att 75 % av det totala antalet sålda 
övriga batterier samlas in.  

Producenten ansvar också för att avfallet omhändertas och återvinns enligt uppsatta mål: 98 % av 
batterier innehållandes kvicksilver ska omhändertas särskilt, 65 viktprocent av batterier innehållandes 
bly ska återvinnas med högsta möjliga återvinningsgrad av blyinnehållet, 75 viktprocent av batterier 
innehållandes nickelkadmium ska återvinnas med högsta möjliga återvinningsgrad av 
kadmiuminnehållet och 50 viktprocent av övriga batterityper ska återvinnas.   

Läkemedel (2009:1031) 

I denna förordning regleras att producenten, den som bedriver detaljhandel med läkemedel, ska ta 
hand om avfall som utgörs av läkemedel som uppkommit i hushåll och som lämnas av allmänheten till 
producenten. Producenten är skyldig att ta emot avfallet på de försäljningsställen som omfattas av 
producentens verksamhet. Detta innebär att alla apotek som lämnar ut receptbelagda läkemedel är 
skyldiga att ta emot gamla läkemedel som inte är farligt avfall.  

Vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (2007:193) 

Förordningen reglerar att producenterna ansvarar för de radioaktiva produkter som sätts på 
marknaden. Radioaktiva produkter ska vara märkta så att de kan hanteras på rätt sätt efter 
användandet. Producenten är skyldig att ta emot uttjänta produkter i samband med försäljning av 
motsvararande varor. Dessutom är producenterna skyldiga att se till att det finns ett insamlingssystem 
för avfallet.  

5.2.4 Annan avfallsrelaterad lagstiftning 
Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt byggande. 
Bestämmelserna syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle 
och för kommande generationer. Det är kommunerna som planlägger användingen av mark och 
vatten.  

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun upprätta en översiktsplan som anger inriktningen för 
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen och som fungerar som vägledning i 
beslut om mark- och vattenanvändning samt byggande. Användningen av mark- och vattenområden 
regleras vidare med detaljplaner eller områdesbestämmelser. Lagen reglerar också bl.a. tillstånd för 
bygg- och rivningslov.  

Av lagen framgår att bebyggelse vid planläggning och i ärenden om bygglov ska lokaliseras till mark 
som är lämplig med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna avfallshantering och hantera avfall. God 
och rationell avfallshantering pekas ut som ett viktigt allmänt intresse.  

Boverket menar att avfallshanteringen bör uppmärksammas i ett tidigt stadium i den fysiska 
planeringen. Att ha med avfallshanteringen i den fysiska planeringsprocessen är betydelsefullt, något 
som det dock i stor grad saknas erfarenhet och vägledning kring.  
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Boverkets byggregler (BFS 2011:6, BBR 18) 

Boverkets byggregler innehåller både föreskrifter och allmänna råd. Förutsättningar för 
avfallshantering berörs i kapitel 3:422. Där framgår det att det ”i eller i anslutning till en byggnad ska 
finnas utrymmen eller anordningar för hantering av avfall som kan nyttjas av alla brukare av 
byggnaden”.  Utrymmena ska utformas så att återvinning av avfallet är möjlig. I det allmänna rådet till 
denna formulering står det:   

”Hushållsavfall som av hygieniska skäl behöver lämnas ofta, som till exempel matavfall, bör kunna 
lämnas så nära bostaden som möjligt. Avståndet mellan byggnadens entréer och utrymmen eller 
anordningar för avfall bör inte överstiga 50 meter för flerbostadshus. Av avsnitt 3:1 framgår att 
avfallsutrymmen och avfallsanordningar ska vara tillgängliga och användbara.” 

Föreskriften reglerar också att avfallsutrymmen och andra avfallsanordningar bland annat ska 
anpassas till hämtningsfrekvens, avfallsmängder och till lokala regler för hur avfall ska sorteras, 
förvaras och hämtas. Det allmänna rådet förtydligar detta genom att hänvisa till kommunens 
renhållningsordning. Av BBR 3:423 framgår att det i bostadslägenheter ska finnas plats för 
källsortering av avfall.  

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god 
arbetsmiljö. Det är en ramlag, vilket innebär att den bara i stora drag beskriver de krav som ställs på 
arbetsmiljön och vilket ansvar arbetsgivaren har. Lagen kompletteras med detaljerade regler utfärdade 
av regeringen och Arbetsmiljöverket.  

Arbetsmiljöfrågor är en ständigt central aspekt i insamlingen och behandlingen av avfall. I planeringen 
av ny bebyggelse eller vid förändring av befintlig bebyggelse gäller det att vara framsynt för att 
förekomma situationer som kan orsaka arbetsmiljöproblem. På senare år har man på en del platser 
tvingats förändra avfallsinsamlingen i befintliga områden för att avfallstransporterna har ansetts för 
riskfyllda, till exempel på grund av backning.   

5.2.5 Kommande förändringar i nationell lagstiftning 
Frågan om hur ansvaret för insamling av såväl hushållsavfall som förpackningar och returpapper ska 
fördelas mellan kommunerna och producenterna är ständigt aktuell. Under de senaste åren har en 
avfallsutredning på uppdrag av Regeringen gjorts och olika förslag har presenterats över tid, utan att 
få något enhetligt gehör. Under 2014 har en arbetsgrupp under miljöministerns ledning fått i uppdrag 
att ta fram ett nytt förslag. I augusti 2014 antogs nya förordningar för producentansvar (som har 
beskrivits i föregående kapitel), där ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper finns kvar 
hos producenterna med krav på att de ska ingå i ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Efter dessa 
förordningars antagande har Sverige fått en ny regering. I Stefan Löfvéns regeringsförklaring den 3 
oktober 2014 sa han att ”Avfallet behöver minska och återvinningen öka. Ansvaret för insamlingen 
läggs därför hos kommunerna.”. Det är med andra ord svårt att veta var ansvaret för insamlingen av 
förpackningar och tidningar kommer att ligga på längre sikt.  

5.3 Nationella mål och program  

5.3.1 Nationella miljömål 
Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att lämna över ett samhälle till nästa generation där 
de stora miljöproblemen är lösta på ett sätt som inte orsakat ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. Till grund för miljöarbetet finns 16 nationella miljömål, som olika myndigheter 
ansvarar för.  

De 16 miljömålen: 

• Begränsad klimatpåverkan  

• Frisk luft  

• Bara naturlig försurning  

• Giftfri miljö  

• Skyddande ozonskikt  

• Säker strålmiljö  
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• Ingen övergödning  

• Levande sjöar och vattendrag  

• Grundvatten av god kvalitet  

• Hav i balans samt levande kust och skärgård  

• Myllrande våtmarker  

• Levande skogar  

• Ett rikt odlingslandskap  

• Storslagen fjällmiljö  

• God bebyggd miljö  

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

Miljömålen har använts som riktmärken i det svenska miljöarbetet sedan 1999. Avfallshanteringen är 
en del av målet God bebyggd miljö, men åtgärder inom avfallsområdet påverkar även möjligheterna 
att nå miljömålen för Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och 
Ingen övergödning.  

Tidigare fanns delmål kopplade till miljömålen. Dessa ersattes 2012 av 13 etappmål inom fem 
prioriterade områden: biologisk mångfald, luftföroreningar, farliga ämnen, begränsad miljöpåverkan 
och avfall. För Avfallsområdet finns två etappmål för att öka resurshushållningen. 

Etappmål 1: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
Insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar. Detta genom att minst 50 % av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring tar tillvara. Minst 40 % ska behandlas så att även energi tar tillvara. Etappmålet ska vara 
uppnått år 2018.  

Etappmål 2: Ökad resurshushållning i byggsektorn 

Insatser ska vidtas så att minst 70 viktprocent av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall förbereds för 
återanvändning, materialåtervinning eller annat materialutnyttjande. Etappmålet ska vara uppnått år 
2020.  

Nya förslag till etappmål på remiss under 2014  
Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet 2013 ett vidare uppdrag från regeringen om att ta fram förslag 
till nya etappmål som rör avfallsområdet, uppdraget redovisades i december 2013 i rapporten ”Nya 
etappmål”. Förslaget var ute på remiss fram till 30 juni 2014. Till varje etappmål finns en redovisning 
av åtgärder, styrmedel och uppföljning samt en samhällsekonomisk analys.  

De fem föreslagna nya etappmålen är:  

1. Ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 

• År 2020 tas materialet i avfallet från hushåll och verksamheter till vara så långt som möjligt 
samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.   

o Minst 60 procent av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från verksamheter 
förbereds för återanvändning eller materialåtervinns.  

o Det är enkelt för hushåll och verksamheter att lämna produkter till återanvändning och 
avfall till förberedelse för återanvändning.  

o Landsting och branscher med en betydande potential att bättre ta vara på materialet i 
avfallet har tagit fram branschspecifika avfallsmål. 

För att uppnå etappmålet föreslås följande åtgärder: 

• Möjlighet att lämna produkter och avfall till återanvändning  

• Lättillgängliga insamlingssystem för tidningar och förpackningar  

• Möjlighet att lämna grovavfall av plast till materialåtervinning  
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• Insamling i materialströmmar  

• Ökad insamling av förpackningar och tidningar från verksamheter 

 

2. Minskat matavfall 

• Matavfallet ska till år 2020 minska med minst 20 %, jämfört med år 2010, sammantaget för 
hela livsmedelskedjan utom primärproduktionen. Inom primärproduktionen ska det finnas en 
handlingsplan för minskat produktionssvinn senast 2016. 

För att uppnå etappmålet föreslås många olika typer av åtgärder riktade mot hushåll, storkök och 
restaurang, butiker och grossister samt livsmedelsindustrin.  

 

3. Textil och textilavfall 

• År 2020 är kretsloppen för textilier så långt som möjligt resurseffektiva och fria från farliga 
ämnen.   

o Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första 
hand återanvänds.  

o År 2020 återanvänds 40 % av de textilier som satts på marknaden.  

o År 2020 materialåtervinns 25 % av de textilier som satts på marknaden, i första hand 
till nya textilier.   

o Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen och andra 
ämnen med oönskade egenskaper inte förekommer i nyproducerade textilier.  

Föreslagna åtgärder för uppfyllelse av detta etappmål är:  

• Lättillgängliga insamlingssystem   

• Utbildning för att uppnå ändrat konsumentbeteende   

• Utbildning av designers och inköpare  

• Uthyrning och bytesmarknad  

• Pantsystem  

• Teknisk utveckling  

• Insamling till befintlig återanvändning och återvinning (ÅVC)   

• Reparationsverkstäder för textiler. 

 

4. Efterbehandling av förorenade områden  

Etappmålet för efterbehandling av förorenade områden innebär att: 

• Minst 25 % av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade 
år 2025.  

• Minst 15 % av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade år 2025.  

• Användningen av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan föregående behandling 
av massorna, har ökat år 2020. 

För att uppnå etappmålet föreslås åtgärder inom följande områden:  

• Tillsynsdriven och frivillig efterbehandling  

• Statligt anslag för efterbehandling   

• Teknikutveckling och tillämpning av befintlig alternativ teknik  

• Information som underlag för prioritering och planering 
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5. Minskad exponering för kadmium via livsmedel 

Senast år 2018 är styrmedel beslutade som minskar befolkningens exponering för kadmium via 
livsmedel.   

Åtgärder för att uppnå etappmålet inriktas mot följande områden:  

• gödselfraktioner/växtnäring 

• kadmiumhalten i åkermark 

• minska kadmiumhalten i svenska grödor/livsmedel 

• exponering 

Det finns också förslag till etappmål inom andra områden som berör avfallsområdet. Ett exempel på 
detta är hållbar återföring av fosfor. I Naturvårdsverkets förslag från 2013 finns följande förslag till 
etappmål för fosfor:  

 
• Senast år 2018 kommer minst 40 procent av fosforn i avlopp tas tillvara och återföras som 

växtnäring till åkermark utan att detta medför en exponering för föroreningar som riskerar att 
vara skadlig för människor eller miljö. 

 

Ytterligare ett område som nyligen har aktualiserats är marin nedskräpning. Havs- och 
vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram där ”kommunerna föreslås identifiera 
och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp 
målsättningar för ett sådant arbete”.   

5.3.2 Nationell avfallsplan  
Sveriges nationella avfallsplan ”Från avfallsplanering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 
2012-2017” togs fram av Naturvårdsverket 2012. Planen ska fungera som ett komplement till 
Miljöbalken och annan avfallslagstiftning samt bidra till att nå relevanta miljömål. Planen innehåller 
exempel på vad som behöver göras för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt i de 
nationella miljömålen och EU:s avfallshierarki. Den nya avfallsplanen trycker mer än tidigare på 
behovet av att minska avfallets mängd och farlighet genom att förebygga avfallets uppkomst. 
Förebyggande arbete ges högsta prioritet. Siktet är inställt på att komma tillrätta med problem som 
matsvinn, otillräcklig utsortering av byggmaterial, läckage av farliga ämnen från skrotade bilar samt 
illegal export av avfall.  

Avfallsplanen pekar ut fem prioriterade områden där det bedöms finnas ett extra stort behov av 
åtgärder. Dessa områden är:  

• Avfall i bygg- och anläggningssektorn 

• Hushållens avfall 

• Resurshushållning i livsmedelskedjan 

• Avfallsbehandling 

• Illegal export av avfall till andra länder 

 

För områdena Hushållens avfall och Resurshushållning i livsmedelskedjan framhålls ett antal särskilt 
viktiga underkategorier:  

Hushållens avfall:    

• Återanvändning   

• Textilier   

• Materialåtervinning och insamling  

• Elavfall och batterier 

• Nedskräpning 
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Resurshushållning i livsmedelskedjan: 

• Minskat matavfall 

• Återvinning av växtnäring och energi från matavfall 

• Återvinning av näring ur avlopp 

Av den nationella avfallsplanen framgår att det krävs samarbete mellan en rad aktörer för att nå de 
mål som satts upp och planen innehåller också en åtgärdslista där olika aktörer (kommuner, 
myndigheter, näringslivet och forskarsamhället) pekas ut som ansvariga för olika typer av insatser. 

5.3.3 Nationellt program för att förebygga avfall 
Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfallsförebyggande program. I 
december 2013 publicerades Sveriges avfallsförebyggande program ” Tillsammans vinner vi på ett 
giftfritt och resurseffektivt samhälle – Sveriges program för förebyggande avfall 2014-2017”, som 
tagits fram av Naturvårdsverket. I programmet finns 8 mål och 167 åtgärder för arbetet med att 
förebygga avfall. Dessa utgår från fyra fokusområden:  

• Mat 

• Textil 

• Elektronik 

• Byggande och rivning 

Fokusområdena är valda baserat på att dessa avfallsslag orsakar stora samlade utsläpp av 
växthusgaser från utvinning, produktion och avfallshantering. Målen i programmet för förebyggande 
avfall kompletterar de nationella miljömålens etappmål och ska bidra till att de svenska miljömålen 
uppfylls. Naturvårdsverket ska följa upp och ta fram ett nytt program för förebyggande avfall senast år 
2018.  
 

5.4 Regionala mål och program 

5.4.1 Länsstyrelsen i Skåne läns miljömål 
Skånska åtgärder för miljömålen är det regionala åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsmålen i 
Skåne län och ett hållbart Skåne. I programmet redovisas sammanlagt 76 åtgärder varav 15 anses 
vara särskilt strategiskt viktiga. Dessa samlas under de fem största utmaningarna för miljöarbetet i 
länet, varav nummer 1 och 5 är särskilt relevanta ur ett avfallsperspektiv:  

1. Hållbara transporter i Skåne 
• Ökad andel kollektivtrafikresande 
• Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering 
• Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter 

2. Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 
• Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering 
• Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten 

3. Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser 
• Begränsad expolatering av åkermark 
• Framtagande av vatten- och avloppsvattenplaner 
• Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter 

4. Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 
• Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer 
• Värdetrakter och landskapsperspektiv i fokus 
• Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur-  
• och kulturvärden  
• Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark 

5. Hållbar konsumtion i Skåne 
• Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling 
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• Information för en giftfri vardag 
• Minskning av avfallsmängden 

5.4.2 Region Skånes miljömål 
I miljöstrategiskt program för Region Skåne finns sju prioriterade insatsområden:   

• Hållbara transporter i Skåne 
• Attraktiva och välbesökta natur- och rekreationsområden i Skåne 
• Friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne 
• Hållbar stadsutveckling i Skåne 
• Hållbart och produktivt jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor i Skåne 
• Hållbart energisystem i Skåne 
• Klimatneutralt Skåne 

Avfallsområdet berör flera av dessa insatsområden.   
 

5.5 Trelleborg kommuns mål och program 
På kommunal nivå finns, utöver renhållningsordningens avfallsplan och föreskrifter, andra lokala mål 
och program med anknytning till miljö- och avfallsfrågor så som lokala miljömål och kommunens 
översiktsplan.  

5.5.1 Miljömålsprogram 
 
Trelleborgs miljömålsprogram är omfattande och uppdelat i fem delar, så kallade ämneskategorier: 
”Hav och inlandsvatten i balans”, ”Natur och landsbygd i levande mångfald”, ”Giftfri och god livsmiljö”, 
”Globalt ansvarstagande” och ”God bebyggd miljö”, där de tre första ämneskategorierna är framtagna. 
De nationella miljökvalitetsmålen är insorterade under varje ämneskategori och varje ämneskategori 
innehåller även flertalet lokala miljömål för Trelleborgs kommun, där ett är direkt kopplat till avfall: 

”Trelleborgs kommun ska arbeta vidare med kretsloppsvisionen i fokus. Målet är att sätta 
näringsämnen i fungerande kretslopp. Som en del i detta ingår rötning av alger till biogas med målet 
att kunna använda rötresten som biogödsel i jordbruket samt bruka biogasen som en ren energikälla.”   

5.5.2 Översiktsplan 2010 
Kommunens översiktsplan antogs 2010 och där finns bland annat mål kopplade till mark- vatten- och 
bebyggelseutveckling. Konkreta mål gällande avfall påträffades inte, däremot avser kommunen att 
utveckla sin fjärrvärmeplanering alternativt biogasledningar, så att det kan erbjudas bebyggelsen i alla 
utbyggnadsområden.   
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5.6 Enkät om avfallshanteringens framtid i kommunen och regionen 
Som ett första steg i det regiongemensamma arbetet med kommunernas avfallsplaner och regional 
kretsloppsplan genomfördes en web-enkät, riktad till kommunala tjänstemän och politiker. Syftet med 
enkäten var att få in en övergripande bild av politikers och tjänstemäns associationer och 
uppfattningar kring avfallshanteringens framtid i den egna kommunen samt i regionen. 
Undersökningen genomfördes mellan den 17 september 2014 och den 17 oktober 2014. Enkäten 
bestod av totalt 21 frågor, med fokus på hur viktigt de anser att det är att utveckla och förbättra olika 
avfallsområden som går att återknyta till avfallshierarkin (förebygga, återanvända, återvinna, 
deponera). Projektledaren för avfallsplanen i varje kommun ansvarade för att skicka ut enkäten till 
tjänstemän och politiker i sin kommun. Enkäten skickades också till tjänstemän och politiker inom 
Sysavs organisation. Totalt för regionen inkom 253 enkätsvar. 

Enkätens resultat gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av synen på framtidens 
avfallshantering i kommunen och regionen, men svaren kan användas som en indikation på hur 
tjänstemän och politiker ser på utvecklingen av avfallsarbetet i kommunen och regionen.  

Fördelningen av antal svarande från varje kommun varierade, som kan ses figur om ”Fördelning över 
de svarandes kommuntillhörighet”.  

Av enkätens resultat är det svårt att urskilja något enskilt utvecklingsområde som ses som mer viktigt 
än andra, men på den avslutande frågan skulle de svarande ange vilket område man ser som allra 
viktigast att förbättra under 2016-2020 och i de svaren kan ett mönster skönjas. Flest, en av fyra 
svarande, har valt förebyggandearbete som prioriterat område, medan en av fem valde 
kommunikation och beteendepåverkan. På tredje plats kom materialåtervinning och på fjärde plats 
hamnade insamling och omhändertagande av farligt avfall.  

Sammantaget kan detta tolkas som en indikation på att tjänstemän och politiker i regionen ser 
avfallsförebyggande arbete tillsammans med kommunikation och beteendepåverkan, samt 
materialåtervinning och hantering av farligt avfall som prioriterade områden. Se figur om ”Fördelningen 
av svar på frågan om vilket område man ser som det viktigaste att förbättra under 2016-2020”. 
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Figur 4 Fördelning över de svarandes kommuntillhörighet. 
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Figur 5 Fördelningen av svar på frågan om vilket område man ser som det viktigaste att förbättra under 2016-
2020 
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20 Om du var tvungen att välja ett (1) av alla dessa ovanstående områden som 
allra viktigast att förbättra under 2016-2020, vilket område skulle det vara? 

Förebygga att avfall uppstår

Underlätta för återanvändning

Samla in och återvinna material för att kunna producera nya saker av det, istället för att använda jungfruligt material från naturen

Samla in matavfall till produktion av biogas och biogödsel
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Samla in park- och trädgårdsavfall och kompostera det till ny jord
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Samla in och lägga avfall som inte kan behandlas på annat sätt på deponi

Samla in och ta hand om farligt avfall

Effektiva och klimatriktiga avfallstransporter

Planering av plats för insamling av avfall

Förebygga nedskräpning på offentliga platser

Planering av plats för behandling av avfall

Kommunikation och beteendepåverkan

Annat, fyll på nästa sida
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5.7 Dialog med skolbarn om framtidens avfallshantering 
För att höra om barnens syn på den framtida avfallshanteringen och vad de tycker är viktigt 
genomfördes rundabordssamtal med miljöråden från två olika skolor. Från Kastanjeskolan i Malmö 
kom en grupp bestående av sju elever i åk 4-9 och från Kungshögsskolan i Oxie kom sju elever i åk 3-
6. Före samtalet fick de en kortare visning av Sysavs verksamhet.  

Samtalet genomfördes med hjälp av inspirationsbilder och skapandet av ett bildcollage. 
Samtalsledaren försökte hålla en så förutsättningslös diskussion som möjligt, utan att styra barnen 
och där barnen kunde utveckla sina tankar, men samtidigt se till att alla kom till tals.  

Gemensamt för båda grupperna var att källsortering och återvinning var en självklarhet – det gör man 
bara. Samtalen handlade även mycket om hur man får fler att återvinna och hur det kan bli ännu 
enklare att göra rätt.  

Viss skillnad fanns det mellan de yngre och de äldre barnen.  I gruppen med yngre barn lades stor del 
av samtalet på just diskussionerna om återvinning. De hade många kreativa idéer om återbruk och hur 
man kunde göra nytt av gammalt. I den gruppen var det också självklart att både köpa och sälja på 
loppis. De ville gärna att det skulle finnas fler mötesplatser för byteshandel, loppis, reparation och 
kreativt skapande. Att vara rädd om naturen och inte skräpa ner var viktigt, men barnen reflekterade 
även över en social och ekonomisk hållbarhet och visade ett tydligt rättvisetänk genom att till exempel 
uttrycka vikten av att alla får gå i skola och att alla ska ha ett jobb.  

Bland de äldre barnen märktes påverkan av grupptryck mer tydligt. De diskuterade vikten av mediala 
förebilder som skapar positiva trender av att göra bra miljöval. De var överens om att det var bra att 
sälja och köpa på loppis men kände ett visst behov av att det skulle vara socialt accepterat. De var 
tydliga med att ansvaret är deras eget och att alla måste bidra till en mer hållbar miljö. För att ändra 
sitt beteende måste budskapen göras tydligare och vara kopplade till människors vardag och 
verklighet. De tyckte att sociala medier för att sprida goda exempel skulle användas mer. Barn och 
ungdomar lever i nuet, så fokus måste vara här och nu.  

Båda grupperna pratade också mycket om våra konsumtionsmönster och att vi köper mycket som vi 
egentligen inte behöver. De äldre eleverna var också starkt medvetna om hur yttre faktorer lockar oss 
att konsumera mer och att vi gör en mängd ogenomtänkta val. Men deras budskap var att det gäller 
att agera för en förändring nu.  
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5.8 Workshop om framtidens avfallshantering i 
Trelleborg kommun 

Onsdagen den 11 februari kl. 9.00 – 12.00, Folkets Park, Trelleborg 

Britt-Marie Fagerström och Johanna Hellsten, Tyréns AB Stadsutveckling, 
ledde workshoppen. En workshop är ett möte med tydligt syfte där 
människor med olika bakgrund samlas för att tänka nytt och producera 
något som tidigare inte har funnits. Syftet med denna workshop var dels att 
sprida kunskap om kommunens arbete med renhållningsordningen och att 
förankra arbetet, dels att engagera alla deltagarna och att de gemensamt 
skulle ta fram förslag till mål och åtgärder till kommunens avfallsplan och 
regionens kretsloppsplan.  

Inspirationsföreläsning, Johan Wester 
Johan Wester, känd från bland annat humorserien HippHipp, höll en 
inspirationsföreläsning med personliga reflektioner om avfallshantering och 
miljöfrågor. Här följer en kort resumé. 

Vad är miljövinsten om man källsorterar och tar bilen för att lämna in sina 
sorterade förpackningar? Hur skulle vi agera vad gäller avfall om vi inte 
kunde ”skicka skiten vidare/bakom oss”? Hur skulle vi till exempel göra 
med bilkörning om avgaserna kom in i bilen istället för att vi lämnade dem 
efter oss? Hur ska vi agera om vi faktiskt ska ta ansvar för det avfall som vi 
genererar? 

I Lund har vi åtta sorteringsfack i våra sopkärl. Vissa tycker säkert det är 
mycket. Jag skulle gärna ha ännu fler. Varför finns det inte fack för 
textil/kläder och keramik till exempel? Var ska jag slänga dessa saker? 

Det finns hos många en känsla av att det är skönt att slänga. Det är skönt 
att rensa, bli av med det. Det känns också moraliskt bra, bra för miljön, att 
lämna allt till återvinning – rätt avfall i rätt container/fack. Men när ska vi 
fatta kopplingen och ge fan i att köpa saker från början? Det sjuka är att vi 
tycker det är skönt att shoppa, och skönt att slänga. Mycket av det vi köper 
är bara skit från början, något vi inte behöver eller vill ha, något som har 
dålig kvalitet och går sönder direkt. I och med att vi framför allt gillar 
shoppandet och slängandet vore det ju smart om det låg en sopstation 
bredvid till exempel Emporia köpcentrum. Då kunde vi bara gått direkt från 
affären för att slänga det vi köpt. Men vad fan, det håller ju inte! När ska vi 
komma till punkten att vi slutar shoppa och konsumera som vi gör? 

Det är viktigt att bli medveten om svagheterna i systemen. Tänk på 
Bamse. Han är bara stark om han har Dunderhonung. Problemet är att 
Dunderhonungen är svåråtkomlig. Dels är det bara en person (leverantör) 
som kan göra den (Farmor). Dels finns den bara på en svårtillgänglig plats 
(Farmors berg). Dels är transporten av honungen inte den mest effektiva 
(Katten Jansson och Husmusen med en skrinda) – en transportör med 
instabilt trasportmedel.  

Johans sex tips till framtidens avfallshantering: 
- Gör alla ansvariga, det är alltid roligare att jobba för något om man 

är ansvarig.  
- Se till att avfallet inte kan lämnas bakom en (avgaserna ska in i 

bilen!) 
- Jobba med kunskap/utbildning, ju tidigare (barn) desto bättre 
- Framtidens resande är som i ”På Spåret” 
- Bygg tillväxt på tjänster istället för prylar, minska konsumtionen av 

saker 
- Se till att det blir en konkurrensfördel att minska konsumtionen, att 

ligga först i utvecklingen vad gäller annan typ av 
konsumtion/ekonomi.  
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Vad är en renhållningsordning och hur går arbetet till? 
Gabriella Eliasson, Trelleborgs kommun 
Gabriella Eliasson, avfalls- och återvinningschef Trelleborgs kommun, 
presenterade kommunens avfallsarbete med information om nuläget och 
vad en renhållningsordning är. Här följer en kort resumé. 

Trelleborgs kommun ansvarar för insamlingen av hushållsavfallet, medan 
Sysav ansvarar för behandlingen. I Trelleborgs kommuner finns tre 
återvinningscentraler, två som drivs i kommunens regi (Anderslöv och 
Smygehamn) och en som drivs i Sysavs regi (Trelleborg). I kommunen 
finns också 22 återvinningsstationer som drivs av FTI (Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen) samt tre miljöstationer för farligt avfall. För 
villahushåll infördes fyrfacksinsamling i mars 2014. Mängden insamlat 
matavfall har ökat under perioden 2013-2014, samtidigt som mängden 
brännbart restavfall har minskat.  

Alla kommuner ska ta fram en renhållningsordning, vilket innefattar en 
avfallsplan med mål för att minska mängden avfall och avfallets farlighet 
samt föreskrifter med detaljerade regler för avfallshanteringen i 
kommunen. Som en utgångspunkt i avfallsarbetet finns den så kallade 
avfallshierarkin, med målet att röra sig upp för trappan från deponering till 
energiåtervinning, materialåtervinning, återanvändning och helst av allt att 
förebygga uppkomsten av avfall. Det finns också en mängd andra krav, 
relaterade till avfallstrappan, att ta hänsyn till i avfallshanteringen. Det 
handlar t.ex. om lagstiftning, regionala miljömål, kommunala planer, mål 
och program. Viktigast är dock arbetssätt och inställning, inte minst 
betydelsen av kommunikation!  

Vi behöver tänka på kretsloppet! Det kan kännas ”gammalt”, men det är 
mycket centralt och viktigt att utgå ifrån. Samverkan mellan olika aktörer är 
också av avgörande betydelse.   
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Arbete i grupper 

Grupp 1 (A) 
 
Deltagare 
Gruppledare: Mikael Delén (Tekniska förvaltningen) 
Anitha Ljung (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Bengt Andersson (Samhällsbyggnadsnämnden) 
Christian Hemme (Trelleborgs kommuns utvecklings AB) 
Jeanette Ekvall (AB Trelleborgs Hem) 
Jenny Skantze Nyberg (Kommunledningsförvaltningen) 
Leif Sjögren (Tekniska nämnden) 

 

 
Prioriterade områden  
 
Återbruk (prioriterat område) 
Samordna, samsyn, information, uthållighet, heletstänk 
Reparationsverkstad på återvinningscentralen, kläder, möbler o.s.v. 
Matsvinnsföretag tar hand om matsvinn, marmelad m.m. 
Bytesmarknader där man kan byta prylar 
Loppis på återvinningscentralerna, skilj på skänka/slänga 
Gratis tygkasse 
Information, nät, TV, faktura 
Sopfestival, samla upp stort/farligt avfall + loppis 
 
Produkter och förpackningar (prioriterat område) 
Hårdare krav på produktgarantier (för att producera bättre kvalitet) 
Tillverkning anpassad för sortering 
Nya råvaror 
Hårdare krav på förpackningsindustrin, materialval 
Nya förpackningar 
Klisterkuvert 
Mindre emballage att återvinna 
Miljöfarligt avfall försvinner/minskar 
 
Hos brukaren (prioriterat område) 
Sortering självklart för ”alla” 
Fler fraktioner hämtas i hemmet 
Insamling närmare brukaren 
Smarta soptunnor 
SMS-avisering vid sophämtning (ta fram tunna, är vägen ok m.m.) 
Gå samman om sopor → färre kärl 
Samordna hämtning i mindre grupper 
Endast tygkassar 
Snygg återlämning, snygga/dolda kärl men ändå lättåtkomliga 
Nya bostäder anpassade för sortering 
Retur vid varuhus → slippa mindre/extra resurser 
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Övrigt 
Inga transporter till Malmö, Sysav 
Minskade transporter 
Återvinning nära handelsplatser 
Mindre avfall 
Förbud plastkassar 
Matavfall 100 % (hushåll, mataffärer, restauranger) 
Enkelt/lättillgängligt att återvinna, t.ex. elektronik 
Hushållsavfall faktureras/kg (tänk el, vatten) 
Inget skräp på Trelleborgs gator 
Återvinning fimpar 
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 Prioriterat område: Återbruk 
Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för 
att nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

 

Hur löste vi 
svårigheterna? 
 

– Samordna, samsyn, 
information, uthållighet, 
heletstänk 

– Reparationsverkstad 
på 
återvinningscentralen, 
kläder, möbler o.s.v. 

– Matsvinnsföretag tar 
hand om matsvinn, 
marmelad m.m. 

– Bytesmarknader där 
man kan byta prylar 

– Loppis på 
återvinningscentralerna, 
skilj på skänka/slänga 

– Gratis tygkasse 

Information, nät, TV, 
faktura 

– Sopfestival, samla 
upp  

stort/farligt avfall + 
loppis 

 – Arbetsmarknadens 
förväntning 

– Arbetsförmedlingen 

– Utbildning 

 

– EU bidrag – Byråkrati 

– Lokaler  

– Tillgänglighet 

– Samarbete 

– Samsyn 

– Information 

– Uthållighet 

– Helhetstänk 

 
Nyhetsvärde: Trelleborg är framgångsrika i avfallshanteringen 
Trelleborgs kommun har arbetat hårt med att ta om hand kommunens avfall på bästa sätt för miljön. Stora framgångsfaktorer i arbetet har varit upprättandet 
av en reparationsverkstad och det nystartade matsvinnsföretaget som bl.a. gör lokal ketchup och marmelad av matprodukter som annars hade blivit avfall.  
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Grupp 2 (B)
 
Deltagare 
Gruppledare: Greger Persson (Tekniska förvaltningen) 
Anna Grill Biewer (Plastic Omnium) 
Chatrine Ek (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Johan Nilsson (Ohlsson AB) 
Myriam Espinoza (Serviceförvaltningen) 
Mårten Bönnemark (Samhällsbyggnadsnämnden) 

 

 

Prioriterade områden  
Enkel utbildning och sortering (prioriterat område) 
Alla ska kunna sopsortera på ett enkelt sätt 
FNI åt alla, lätt att göra rätt, människan är lat 
All aluminium återvinns 
Sortera vid den egna bostaden 
Min generation/familj har blivit bättre på sortering 
Utbildning, bostadsrättsförening, kommunala bolag, fastighetsägare 
Minska(t) matavfall 
Kommunalverksamhet ligger i framkant, allt sorteras (sopor) 
 
Textilåtervinning (prioriterat område) 
Textil 
Återvinningslösningar, textilier, inget osorterat material 
Inget tyg slängs längre i brännbart 
Återbruk, reparation av elektronik, möbler 
 
Övrigt 
Tångturism 
Biogas, tång stor producent 
El- och gastanktstation 
Sysav, alla kommuner samma mål, hjälps åt 
Hur få in pengar i samband med avfallshantering 
Kvartersnära återbruksstationer, ex. cyklar, mobiler etc.  
Närproducerat, minska förpackningar, minska transport 
Krav på producenterna, plaster (blandade), förpackningsbeklädnad 
Mängden sopor som hushållen hanterar har halverats år 2020 
Mer påverkan, samvete 
Personer sjukdomar 
Dubbelt så mycket elektronik 
Ekohus 
Matavfallskvarnar i alla nybyggda hus 
Ekonomi 
Dela ut vite avseende nedskräpning
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Prioriterat område: Enkel sortering och utbildning 
Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för 
att nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

 

Hur löste vi 
svårigheterna? 
 

 – Fler sopsorterar fler 
fraktioner 

– Mer tillgänglig 
sortering 

– Teknikutveckling 

– Utbildning 

 

– Bättre teknik 

– Utbildning 

 

– Av barnen – Attityd 

– Platsbrist 

– Utbildning 

– Förenkling 

 
Nyhetsvärde: I Trelleborgs kommun är det lätt att göra rätt med sitt avfall 
Trelleborgs kommun har arbetat med information och utbildning om avfall i skolor – med fokus att rätt sak ska sorteras till rätt ställe. Barnens kunskap har 
sedan spillt över på föräldrarna. Med kunskap och information är det lätt att göra rätt.  
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Grupp 3 (C) 
 
Deltagare 
Gruppledare: Johan Pettersson (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Bengt Gunnarsson (Samhällsbyggnadsnämnden) 
Cecilia Widerberg (Tekniska förvaltningen) 
Emma Nordenberg (Protega AB) 
Ingeborg Fransson (Sustainable Business Hub) 
Kai Regnell (Teknisk nämnd) 
Ade Nilsson (Tekniska förvaltningen) 
Sonny Spurr (Brf Kvadraten) 

 

 

 
 
 
Prioriterade områden 
 
Förädla matsvinnet (prioriterat område) 
Transport av livsmedelsavfall via avloppsrör 
Återanvändning tvättvatten, diskmaskin, dusch 
Fettåtervinning i hushåll 
Matavfall från kommun, restaurang och butiker har mer än halverats 
Ökad energianvändning från avfall 
 
Övrigt 
Återanvändning i förvaltningar, organisation: kan skrivbordet återanvändas 
på annat ställe? 
Second hand, byt, laga, låna, kläder 
Köp hållbara saker! Inte 100 kr på Rusta borrmaskin 
Gemensamma saker, låna! 
Ej plast + pappersmuggar 
Hur hämtas avfallet? 
Återvinna textilier 
Återvinning globalt dubblerat, plast i oceanerana, farligt avfall vid 
fartygsskrotning m.m. 
Trädgårdskompost, lär folk, lär Sysav, bra näring 
Mängden brännbart avfall har halverats eftersom källsortering har blivit 100 
% bättre  
Totala (globala) avfallsmängden halverad 
Nytt lagkrav avgas från fordon 
Fossilbaserade plaster finns inte mer 
ICT nätverk 
Fler, mindre återvinningscentraler utan ”bil krav” 
Systembolaget har nu endast tygbärkassar 
Träd = grön ekonomi 
Ingen export eller import av ”brännbart” avfall förekommer 
Avfall som handelsvara förbjudet/stoppat 
Skala, småskaligt, storskaligt 
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Lokal biogasproduktion 
Mobilsladd 
Vispa smeten för hand 
Smink 
Leverans via sopbilar, multi-funktion 
”Sopor i avloppsvattnet?” industrier, sjukhus m.fl. tvingas att samla flytande 
avfall 
Medicin 
Utbildning, barnen → skola, hemma 
Återkoppling! Berätta för folk hur rena fraktionerna är, plockanalyser 
publiceras 
Berätta visa upp vad det blir för produkter av det återvunna 
Landsbygd bättre information i kommun  
Fyrfacksinsamling för företag 
Tr. hemsida: en avdelning för all reparations och bytesverksamhet, loppis 
m.m. 
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Prioriterat område: Förädla matsvinnet  
Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för 
att nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

 

Hur löste vi 
svårigheterna? 
 

– Transport av 
livsmedelsavfall via 
avloppsrör 

– Återanvändning 
tvättvatten, diskmaskin, 
dusch 

– Fettåtervinning i 
hushåll 

– Matavfall från 
kommun, restaurang 
och butiker har mer än 
halverats 

– Ökad 
energianvändning från 
avfall  

 

– Teknisk utbyggnad 

– LTA 

– Lokala grupper – EU-bidrag  

– Kommun 

– Region 

– Staten 

– Morot vinster i 
företagande som 
deltagit i utveckling 

– Synliga vinster 

– Befintlig infrastruktur 

 

– Kommunikation 

– Samarbete där lokalt 
förankrade lösningar 
accepteras 

 

 
 
Nyhetsvärde: Nya avloppssystem i Trelleborgs kommun har minskat matsvinnet 
Trelleborgs kommun har tillsammans med LTH utvecklat ny teknik för ett nytt avloppsystem i kommunen, som gör att allt matsvinn tas tillvara. På detta sätt 
har matsvinnet i kommunen halverats. 
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Grupp 4 (D) 
 
Deltagare 
Gruppledare: Maria Adolfsson (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Anna Carin Östlund (PWS Nordic AB) 
Bo Rosén (Volvo Truck Center) 
Hannu Sirviö (Kommunledningsförvaltningen) 
Jörgen Lundahl (Tekniska förvaltningen) 
Klas Regland (Tekniska nämnden) 
Patrik Holmberg (Samhällsbyggnadsnämnden) 
Yvonne Borg (ABF Sydvästra Skåne) 

 

 

 

 

 

Prioriterade områden 

Kunskap/information (prioriterat område) 
Större eget ansvar! Gällande resurs-avfallshantering! → Minskat avfall och 
minskade förpackningar etc. 
Ökad information! Kunskap! 
Information/kunskap lagstiftat om konsekvenserna gällande ”resursslöseri” 
Sopsortering i kommunens egna lokaler 
Tillveratagande av insamlade produkter 
Inga mediciner i soporna, information! 

Minimera avfall ”Köp mindre” (prioriterat område) 
Mål: inget matavfall från butikerna 
Köp mindre mat, släng mindre 
Varför skall man alltid köpa 2 eller 3 för lägre pris 
Lagstiftning ”Farligt avfall” (prioriterat område) 
Lagstiftning, får bara tillverka produkter som går att återvinna 
Farliga ämnen 
”Inbyggd” skrotavgift 

Förbättrad återvinning 
Återanvändning 
Textilåtervinning 
Återvinning av gamla möbler i kommunens regi 

Återvinningsbart material mer eftertraktat, en tillgång, avfall – resurs 
Risken… om sopor är resurser – var finns då moroten att minska 
sopor/restavfall 
Mer lokalt producerade produkter ger återtagande 
Närproducerat 

Ny infrastruktur 
Bättre arbetsmiljö 
Ny infrastruktur 
Kombinerad infrastruktur VA – avfall 
Sopsugar 
Tänk Nyhavn, sophantering inte bara hushållsavfall utan även soptunnor i 
gata/park 
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Inga backrörelser 
Hämta med flak i stan är väl 18-1900 tal 
Kvalitet 
Köpvaror får längre livsläng 
Hållbara material får längre livslängd 
Produktlivslängd 

Övrigt 
Färre transporter av avfall 
Lättare returförpackningar 
Smart 
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Prioriterat område: Kunskap/Information 
Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för 
att nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

 

Hur löste vi 
svårigheterna? 
 

– Samtliga av 
kommunens 
verksamheter är 
miljöcertifierade 

– Väl fungerande 
resurshantering 

– Visar på fina exempel 

– Ringar på vattnet → 
vi når alla trelleborgare 

 

– Utbildat all personal 
utifrån verksamhet 

– Politiska tydliga 
beslut 

 

– Handlingsplan 
kommun övergripande  

 

– Projektgrupp 

– Goda exempel 

  

– Den egna viljan 

 

– Medvetenhet med 
information 

– Fram med frågorna:  

Hur ställer jag frågan? 

-App, klocka, teknik, 
anslagstavla 

 
Nyhetsvärde: Trelleborg har slutit kretsloppet 
Trelleborgs kommun har lyckats nå alla sina mål inom avfallshanteringen, och har slutit kretsloppet. Detta framgångsrika arbete har lyckats genom att 
kommunen haft tydliga politiska beslut att grunda arbetet på, och att alla kommunanställda blivit involverade i nya tankar och i arbetet för en hållbar 
avfallshantering. I och med att de flesta i Trelleborg är anställda inom kommunen har man på detta sätt lyckats motivera hela befolkningen. En viktig 
framgångsfaktor har också varit den app, och den anslagstavla, som upprättats för frågor och svar om avfall.  
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Grupp 5 (E)
 
Deltagare 
Gruppledare: Kajsa Rue Hallén (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Birgitta Lanér Sjöström (Samhällsbyggnadsnämnden) 
Henrik Lysholm (PWS Nordic AB) 
Mikael Ljung (Kommunledningsförvaltningen) 
Per Eriksson (LRF) 
Rune Andersson (ILAB Container) 
Stefan Andersson (Tekniska förvaltningen) 
Ulf Bingsgård (Oppositionsråd)  

 

 

 

 

Prioriterade områden 

Uppmuntra återanvändning (priorierat område) 
Laga eller köpa nytt? 
Bytesdag 
Mer som skänks bort 
Lokala bytesplatser, sociala medier 
Tjänsteföretag som lagar prylar 
Samverkan över gränser ↔ Infrastruktur (prioriterat område) 
Större eget engagemang i hyresrätter/bostadsrätter 
Mer upphämtning av avfall vid hemmen/verksamheter 
Samverkan fastighetsägare 
Samlingssoptunnur 
Finns Sysav i Trelleborg?  
Kommunala komposter finns ute i bostadsområden  
 
Minska konsumtion (prioriterat område) 
Det finns fler som lagar saker i kommunen, radio, elprylar m.m. 
Minskat avfall, delade resurser 
Tidning i tryckt form bara k/v 
Återanvända 
Återvinning av fler saker 
Retro/vintage mer exklusivt 
Vi handlar mindre! 

Information 
Skolan fortsätter utbilda 

Skräpiga offentliga miljöer 
Inga fimpar ligger utanför krogar och busshållplatser m.m.  
Papperskorgarna på stan är större och fler överallt, indelade i fack och 
töms oftare 

Pantsystem 
Pant på andra typer av förpackningar 
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Retursystem för kläder, lämna in ett gammalt – få ett nytt, annars 
pantsystem 
Panta vinflaskor igen 

Transporter 
Resande ändrad, mer kollektivt 
Bilpool i alla bostadsområden 

Miljövänliga förpackningar 
Plastberoende? 
Förpackningar i mer miljövänliga material ex. bambu, minskad 
plastanvändning 

Sortera mera 
Återvinning av bilar, bildelar 
Större krav på sortering av olika delar ex. madrass 

Mindre förpackningar 
Mindre förpackningar 
Bättre förpackningar 
Alla flaskor som säljs kan pantas 
Stålkossa för vin på bolaget, köps i lösvikt med eget kärl 
Stålkossa för mjölk i lösvikt i affären 
Köp te och kaffe i egen förpackning i affären, lösvikt 
Billigare take-away kaffe med egen mugg
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Prioriterat område: Uppmuntra återanvändning 
Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för 
att nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

 

Hur löste vi 
svårigheterna? 
 

– Vi har bytescentraler 
→ Kopplat till 
återvinningscentraler 

– Koppla till olika 
verksamheter och 
föreningar 

– Sociala medier 

 

– Förändrade attityder 

– Börja på kommunen 
(återanvändning) 

– Gjort plats och 
inspirerat till ställen där 
det kan finnas 
loppisar/bytescenter 

– Lokaler 

– Gör kopplingar 
mellan det 
globala/lokala 

 

– Föreningslivet 

– Trelleborgarna 

– Media 

– Sociala medier 

– Skolorna 

– Förskolorna 

– Näringslivet 

 

– Information 

– Kampanjer 

– Engagemang 

– Praktiskt deltagande 

– Skapat fysisk plats för 
det 

 

– Negativa attityder 

– Återvinning ej kopplat 
till fattigdom  

– Fördomar 

 

– Systematik och 
uthållighet 

– Kundtjänst 

– Kommunikation 

 

 
Nyhetsvärde: Med Telenor som skräckexempel har Trelleborg blivit framgångsrika inom avfallsminimering 
Trelleborgs kommun har i princip lyckats utesluta konsumtion av nya saker i kommunen. År 2015 hade Telenor en kampanj som uppmuntrade kunder att byta 
mobil varje år – ett starkt avfallsgenererande konsumtionsbeteende. Trelleborg bestämde sig för att kämpa för motsatta konsumtionsideal. Genom att 
involvera skolorna i kommunen och prata om behovet av nya saker har kommuninvånarna slutat handla. Kommunen har byggt upp en ny ekonomisk struktur 
baserad på byten och bortskänkes.  
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Grupp 6 (F) 
 
Deltagare 
Gruppledare: Hans Lilja (Tekniska förvaltningen) 
Anita Kinnman (Brf Kvadraten) 
Maria Gaspar (Textil Recycling) 
Patrik Göransson (PWS Nordic AB) 
Sten Andersson (Tekniska nämnden) 
Ulf Brandt (Tekniska förvaltningen) 
Åsa Franzén (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 

 

 

 

 

 

Prioriterade områden 

Återbruk (prioriterat område) 
Kläder i skikt: trött på utseendet, ytterskiktet bryts ned 
Färre engångsförpackningar 
Låna mer 
Onödiga pappersförpackningar 
Second hand 
Spontanloppis, tillåt/stimulera återanvändning, ställ på gatan och tillåt 
avhämtning 
Hyra – uthyrning maskiner m.m. 
Förbud mot plastkassar i butik 
Termos, köpa kaffe – Statoil med termos istället för plastmugg 
Kaffemuggar annat alternativ 
Matförpackningar borta 
Minska antal glasflaskor, burkar 
Fler loppisar, byta 
Återanvändning = återbruk 
Släpp in entreprenörerna som tar hand om och säljer avfall på 
återvinningscentral 
Miljö 
Lakvatten: näringsämnen återanvänds 
Import avfall från ”U-länder” 
Elbilar 
Alla butiker i Trelleborg är förbjudna att slänga produkter. Ge bort. 
Minska vattenförbrukning 
Kvalitet värderas i prissättning, billiga/dåliga produkter ges högre skatter 
Fordon, miljömedel – el – annat bränsle 
Alternativa färdmedel, cykla, kollektivt 
Soptippar grävs upp, återanvändning, värmeutvinning 
Mer fokus på kollektivtrafik, cykel, gång 
Lokalproduktion tillbaks 
Onödiga transportsträckor livsmedel 
Ingen behöver köra iväg för att sortera sina förpackningar 
Allt avfall sorteras hemma 
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Utbildning 
Mer utbildning i skolor 
Lära, kommunikation, förskola – gymnasium 

Övrigt 
Fetthantering hemma 
Pant på fimpar 
Producentansvar för kläder, lämna kläder i butik 
Producentansvar textilier 
Pant på snusprillor och cigarettfimpar och tuggummin 
Pant på alla burkar även dom tyska 
Pant på elektronik 

 

 



Avfallsplanens bilagor 2017-2020 Trelleborgs kommun 
 
 

 
55 

 

Prioriterat område: Återbruk 
Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för 
att nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

 

Hur löste vi 
svårigheterna? 
 

– Bilpooler 

– Inga plastkassar 

 

– Färre 
parkeringsplatser 

– Lokal ordningsstadga 

 

– Fastighetsägare  

– Handeln 

  

– Lägre kostnader för 
enskilda 

– Handelns 

– Leverantörer 

 

– Ökade kostnader 

 

– Reklam  

 

 
Nyhetsvärde: Trelleborg – kommunen utan platspåsar! 
Trelleborgs kommun har lyckats eliminera platspåsen genom ett unikt samarbete med handeln i kommunen. Idag finns endast återbrukspåsar i kommunen – 
påsar av ett utvecklat bra miljövänligt material.  
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Grupp 7 (G) 
 
Deltagare 
Gruppledare: Börje Jönsson (Tekniska förvaltningen) 
Anitha Lata (Bildningsnämnden) 
Ann-Katrin Sandelius (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Christian Ottergren (Tekniska nämnden) 
Håkan Rylander (H Rylander Managemen AB) 
Ingrid Berg (Arkitekt LAR/MSA) 
Jan-Åke Persson (Tekniska förvaltningen) 
Mark Huisman (Tekniska förvaltningen) 
Magnus Fridälv (Volvo Truck Center) 

 

 

 

 

 

Prioriterade områden 

Textil 
Återvinning av kläder 
Textilklädinsamling effektiv och fungerande med olika aktörer 
Textilier har fått industriell återvinning lika tidningar fibrer tas till vara 

Byte/loppis 
Allt som man tror kan lagas slängs inte utan bedöms av nya företag som 
lagar och säljer eller exporterar till U-land 
Kommunen anordnar butiker där man kan låna saker och byta saker med 
varandra 
Möbler och annat begagnat återvinns i en dataträffpunkt typ ”Blocket” 
På återvinningscentralerna finns spontana loppis, lämna en sak i 
containern eller ta med dig en ny 

Fordon/transporter/ytor 
Bara miljövänliga fordon 
Mindre transporter t.ex. skrot körs längre sträckor 
8-facksinsamling införd över hela kommunen/regionen 
Olika typer av fordon till olika delar av staden, förtätningar och mer 
variation i avfallsupphämtningen beroende på områdets storlek 

Matavfall 
Kastar inte användbar mat 
Lokal odling av potatis och grönsaker 
Många gemensamma lokala trädgårdskomposter i villaområden 
Överbliven mat i butikerna går direkt till dem som behöver mat i 
kommunen, t.ex. anordnar soppkök till tiggarna från Rumänien  
Matavfallsinsamling i alla hushåll 

Fjärrvärme 
Lokal behandling av återvinningsbara material 
Regionalt fjärrvärmesystem 
Fjärrvärme finns överallt där privatpersoner kan bidra med t.ex. gräsklipp, 
tyger 
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Farligt avfall 
Läkemedel har fått lika god återvinning som batteri och glödlampa 
Farligt avfall minskar i restavfallet, samlas in på ett effektivt sätt 
Återvinner ännu mera 
Uttjänta bilar körs till insamling 
Premiera duktiga återvinnare 
Införa pant på fler material än burkar och flaskor 
Ökad materialåtervinning och biogasutvinning, mindre mängd till 
förbränning som minskas 

Insamling 
FNI fullt ut i Trelleborg 
Kommunerna ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar, 
producenterna betalar 
Avfallsmängderna halverade p.g.a. utveckling i förpackningsindustrin och 
ändrade attityder 
Mindre brännbart återvinning, tydlig info! 

ÅVC/ÅVS 
Återvinningsstationerna borta, ÅVC kvar 
Café på ÅVC – det är där vi träffas 
Vackra återvinningsstationer/centraler, höja standarden, påkostade, på 
lättillgängliga platser i staden 

Material förebygga 
Plastpåsarna – konsumtionspåsarna borta, minskad mängd plast i avfallet 
Trelleborg har satt höga krav på de företag som verkar i kommunen att de 
har hög energi, goodwill, återvinningsprofil 
Materialhantering istället för förpackningsinsamling 
Mängden plastförpackningar har minskat 
Använder mindre kemikalier 
Köper mindre prylar  
Tillverkar mer hållbart 
Övrigt 
Rådhuset har ett återvinningssystem
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Prioriterat område: Byteshandel/återanvändning 
Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för 
att nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

 

Hur löste vi 
svårigheterna? 
 

– Kommunen tar 
ansvar för uppstart 

– Organisation – 
information  

– ”Vi” har föregått med 
bra exempel 

– Kommunikation 

 

– Politiska beslut 

– Invånarnas 
önskemål/intressen 

– Engagerad personal 

 

– Medborgarförslag 

– Aktiva föreningar 

– Ideella organisationer 

 

– Lagstiftning 

– Kultur 

– Längre perspektiv 

– Kostnader 

– Ytor inne i staden 

 

– Lobba hos politiken i 
Stockholm 

– Utse en lobbyist 

 

 
Nyhetsvärde: Folkrörelsen för återvinning och byteshandel lockar nya invånare till Trelleborg 
För fem år sedan upprättades en ny avdelning på Trelleborgs kommun – avdelningen för byteshandel – till vilken ny personal anställdes. Avdelningens arbete 
har medfört att återvinning och byteshandel blivit en stark folkrörelse i kommunen. Detta har blivit en stark attraktionskraft för nya invånare, som vill bo i 
kommunen just för systemet för byteshandel. Det finns bytessytem för allt, förutom vanliga varor och produkter kan t.ex. bostäder och husdjur bytas. 
Kreativiteten flödar och systemet utvecklas hela tiden. Kommunen står nu inför ett fortsatt arbete med att upprätta nödvändiga regler för att systemet ska 
fungera på bästa sätt. 
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Grupp 8 (H) 
 
Deltagare 
Gruppledare: Carina Eklund (Tekniska förvaltningen) 
Gerd Klein (Tekniska nämnden) 
Eva Granstedt (Naturskyddsföreningen Trbg) 
Mats Bengtsson (AkkaFrakt) 
Lars Ekberg (SanSac AB) 
Lise-Lotte Persson (Trelleborgs kommuns Utv. AB) 
Mats Lawesson (Tekniska förvaltningen) 
Ronny Olofsson (ÅGAB Syd AB) 

 

 

 

 

 

Prioriterade områden 
Återvinning 
Återvinning ökar 
Klädåtervinning måste öka 
Mer återvinning på våra arbetsplatser, t.ex. papper/plast, matavfall komposter 
i alla villaträdgårdar 
Klädinsamling 
Matavfall utbyggt 
Ekonomi 
Lägre kostnader 

Teknik 
Förfinad teknik 
Scanning av produkten (i fack), OptiBag 
Mindre engångsförpackningar, t.ex. mugg till kaffet 
Ett insamlingssystem 

Plast  
Mjukplastförpackningar har begränsats 
Inga plastpåsar 
Inga bärkassar av polyeten inom livsmedelshandeln 
Minska plastförpackningarna, t.ex. de dagliga inköpen av sallad i plastboxar 

Farligt avfall 
Har vi tagit hand om läkemedelsrester i avloppet innan det lämnar sjukhuset 

Övrigt 
Tången tas om hand i nya biogasanläggningar, rena stränder!  
Inga volympriser inom livsmedel, tex. ta 3 betala för 2 
Sanering av förorenade markområden är påbörjad eller utförd 
Hållbarhet på schemat, ”Obelix” 
Avfall större resurs 
Alla livsmedelshandlare har en effektiv matavfallshantering 
Inspirera fler till att göra testet ”Ditt globala fotavtryck” 
Självklart för hela kommunen har sopsortera 
Hämtning av grovsopor utförs regelbundet 
Reklampost samlas in av producenterna 
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Ingen reklam (digitalt) 

”Producent principle” branschorganisationer, konkurrensfördelar, byggbransch 
Alternativa fordonsbränslen 
Uppmuntra fler att cykla 
Butiker med maskiner att hyra, borrmaskin, askdammsugare etc. 
Elbilarnas andel av nya bilar: 50 %, biogasdrivna: 30 %, bensin/diesel: 20 %  
Samverkan inom kommunen, gemensamma mål, upphandlingar, hållbarhet,  
fossilfritt etc. 
Många fler askkoppar utomhus (för rökare kommer det alltid att finnas),  
trist med fimpar i naturen 
Cigarettfimpar tas omhand av brukaren enligt lag 
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Prioriterat område: Mindre plast 
Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för 
att nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

 

Hur löste vi 
svårigheterna? 
 

– Inga plastkassar 
samt påsar 

 

– Intresse från 
detaljhandel och 
branschorganisationer, 
kommunen 

 

– Lagstiftning 

– Konsument 

  

– Politiker 

– Branschorg. 

– Ekonomi 

– Ansvar från 
branschorganisationer 

– Nya alternativ 

 

– Samverkan  

 

 
Nyhetsvärde: Trelleborg har förbjudit plastpåsar 
I Trelleborg finns det inga platspåsar längre i detaljhandeln. De enda påsar som finns är gjorda av återvunnet material. Att inneha en platspåse i Trelleborgs 
kommun är straffbart.
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Grupp 9 (I) 
 
Deltagare 
Gruppledare: Linus Andersson (Kommunledningsförvaltningen) 
Ammy Göransson (Sydvästra Skånes Vattenråd) 
Dan Håkansson (PWS Nordic AB) 
Robert Horvath (ABF Sydvästra) 
Henrik Andersson (CGI) 
Jenny Westin (Avfall Sverige) 
Stefan Berglinden (Arbetsmarknadsnämnden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterade områden 
Att börja med… sopa framför egen dörr (prioriterat område 1) 
År 2020 har kommunen äntligen börjat sortera i sina ”egna” lokaler… 
Flerfamiljshus: Tvinga kostnadsomvandling, arbetsmiljö, trånga områden, närmiljö 

Avfallsminimering (prioriterat område 2) 
Avfallsminimering: Av med emballagen direkt i butik, flingor vs. Chips 
Kommun ”bidrar” med lokaler för hållbarhetsinitiativ, t.ex. klädbytardagar 
Låna istället för att äga, verktyg, friluftskläder/utrustning 
Matsvinn, minska det onödiga matavfallet, bättre förpackningar 
Minskade dubbelförpackningar, produkter förpackas (om det behövs) bara en gång 
Material har förändrats så att återvinningen förenklas och förbättras 

Möt kunden där den är (prioriterat område 3) 
Shopcentrum, möta människor där de är, info, kommunikation, hämta  
matavfallspåsar, tävling/ballounce 
Kretsloppspark för återanvändning 

Utveckla återvinningsmetoder 
Klädinsamling, tillgänglighet, återvinningsmetoder 
Återvinning av textilier → nya användningsområden, nya produkter 
Matavfall (insamlas) och processas lokalt 
Giftfria kretslopp 
Kretslopp, slam, matavfall etc. 
Bättre reningsmetoder av slam 
Läkemedelsbehandling av avloppsvatten 
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Prioriterat område: … sopa framför egen dörr 
Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för 
att nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

 

Hur löste vi 
svårigheterna? 
 

– Kommunen sorterar i 
alla sina lokaler 

– Avfallshanteringen är 
en naturlig del i all 
planering 

– Möjliggjorts 
avfallsminimering inom 
kommunen 

 

– Information och 
utbildning 

– Utrustning 

– Lokaler 

– Sorteringsansvariga 

 

– Kommunledningen  

– Internt: Avfall och 
återvinning tryckte på 

– Skolorna 
engagerades 

– Externt: Avfall 
Sverige 

– Sysav 

  

 

 

 

– Appar/spel 

– Förändringsmotstånd 

– ”Någon annans 
jobb…” 

 

– Uthållig 
kommunikation 

– Konsekvent 

– … kommunen blev 
trovärdig 

 
Nyhetsvärde: Trelleborgs kommun har sopat rent framför egen dörr 
Trelleborgs kommun har arbetat hårt för att föregå med gott exempel för att kunna vara trovärdiga i avfallsarbetet. I kommunens egna lokaler och 
förvaltningar sorteras allt avfall i 8-facks-kärl. Det kan låta självklart, men faktum är att allt avfall kunde slängas i samman soptunna bara för fem år sedan. 
Nu har alla kommunens anställda blivit engagerade i arbetet, alla sorterar. Det visade sig att kommunverksamheten själv var det störta hindret för ett 
framgångsrikt avfallsarbete.
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Grupp 10 (J) 
 
Deltagare 
Gruppledare: Ove Hed (Kommunledningsförvaltningen) 
Anneli Viberg (FTI AB) 
Bertil Ohlsson (Samhällsbyggnadsnämnden) 
Martin Nilsson (Tekniska förvaltningen) 
Kristofer Kvernes (Sysav) 
Fredrik Persson (Textil Recycling) 

 

 

 

Prioriterade områden 

Beteende (prioriterat område 1) 
Beteendeförändring ”Jag köper begagnat och säljer mina prylar” 
Studiebesök barn ÅVC och Sysav 
Bytesevent, sociala happenings  
Motivation och återkoppling ”Jag vet hur viktig sopsortering är och  
att det gör nytta” 
Direktreklam borta 
Miljöorganisationer lobbar för beteendeförändringar 
Engångsplastpåsar finns ej mer 
Dagstidningspapper är borta 

Textil ↔ loppis (prioriterat område 2) 
Textilinsamling → återbruk, materialåtervinning ”Jag kan lätt bli av 
med all textil jag vill slänga” 
Producentansvar textil 
Textilkärl vid varje återvinningscentral samt fastighetsförvaltare 
Återbruksbutiker (typ loppis) 
Bytesmarknad vid ÅVC 
Reparationer istället för att slänga 
Matavfall (prioriterat område 3) 
Minska matsvinn 
Matavfall → biogödsel ”Mitt matavfall blir gödsel till lantbruket i regionen” 
Matavfall → biogas ”Jag kan köra bil och åka buss med mitt eget  
matavfall som bränsle” 

Trelleborg återvinner själv sitt matavfall eftersom biogasproduktionens  
restprodukt rötslammas i kommunen blir ett regionalt gödningsmedel 
Centralvärme 

Infrastruktur 
Nya stadsdelar har fått rationell sophantering genom vacuumsug för 
uppdelning av olika fraktioner 

Farligt avfall 
Inget farligt avfall i restavfallet 
Farligt avfall ”Jag kan lätt bli av md FA på rätt sätt både stora och små 
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saker” 
LEDlampor insamlas separat och blandas inte med lågenergilampor och 
ljusrör 

Beslut  
Däckinsamling vid ÅVC 
ÅVS i kommunregi 
Politiska beslut 
ÅVS i producenternas regi 
Förpackningar 
Slimmade förpackningar 
Kartonginsamling vid försäljningsställe 
Striktare regler om pappersutskrifter (från dator) 

Övrigt 
Restavfall har minskat till hälften 
Global uppvärmning 
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Prioriterat område: Beteende 
Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för 
att nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

 

Hur löste vi 
svårigheterna? 
 

– Papperstidningar 
borta 
 

– Engångsplastpåsar 
borta 

 
– Direktreklam borta 
 
– Kommunikation till 
motivation för 
återvinning 
 
– Ökat återbruk 
 
 

 

– Utbilda barnen 

 

– Teknikutveckling 

 
 
– Politiskt 

 
 
– Teknikutveckling 
 
– Satsa på 
kommunikation 

 

– Event 
– Mini-ÅVC 

 
 

– Pedagogik 

 

  

 

 

 

 

 
 
– Kommunikationsenh. 

 

 
– Ideella organisationer 
– Sysav  
– Privata organisationer 

 

– Skolförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 
 
– Riktade 
informationsinsatser 

 

– Bytesdagar 
– Sociala medier 
– Stadsnära ÅVC 

 

 

 

 

 

 

 
 
– Samordning 

 

 
– Lönsamhet  

– Platsfråga 

 

 

 

 

 

 

 
 
– Samarbete 

 

 
– CSR (företagsansvar) 
– Framförhållning i 
planarbete 

 

 
Nyhetsvärde: Affärsmodell för lönsamt återbruk i Trelleborg 
Företagen i Trelleborgs kommun har lyckats utveckla en modell där de kan tjäna pengar på återbruk – en affärshemlighet som andra tittar avundsjukt på. 
Man har också lyckats bryta tidigare konsumtionsbeteenden hos barn och unga i kommunen, nu byter de saker med varandra när de tröttnat på något, istället 
för att köpa nytt.  
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6 Förteckning över nedlagda deponier 
I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) 
ska avfallsplanen innehålla uppgifter om deponier som inte längre tillförs avfall eller som inte längre 
används för detta ändamål. 

 
Deponi Påbörjad/ Avslutad Beskrivning/ Deponerat 

avfall 
Klass* Kontroll-

program 
Kommentar 

1 Skåre hamn (väster) ?-1960-talet Främst utfyllnadsmassor, inget 
farligt avfall 

4 Nej Små mängder. 

2 Maglarps skjutbana, 7:3 ?-1970-talet Gummimassor 4 Nej Små mängder. 
3 Maglarp 36:3 1973-1976 Träd 4 Nej  
4 Maglarp 28:20 1970-talet-2001 Ca 50 000 m3 rivningsavfall 

och schaktmassor 
4 Nej  

5 Albäcksborg  
(Maglarp 14:5) 

?-? Diverse material, ej farligt 
avfall 

4 Nej Små mängder. 

6 Skegrie 6:118 ?-1973 Ca 20 000 m3, hushålls-, grov- 
och byggnadsavfall 

4 Nej  

7 Albäcks äldre 
avfallsupplag 
(Väster Jär 1:1) 

1950-1975 Ca 1 250 000 m3 hushålls-, 
grov- och byggnadsavfall 

1 Ja Lakvattenanläggning 
anlagd 2009-2010. 
Tekniska förvaltningen 
ansvarar för drift och 
genomförande av 
kontrollprogram. 

8 Sjövik (Reningsverket 
1, Lastbilen 1) 

1950-1955 Ca 70 000 m3 rivningsmassor, 
hushålls- och industriavfall 

4 Nej  

9 Trelleborgs Hamn 
(Bogsprötet, 
Kompassen) 

1935-1945 Gummirester, organiskt avfall, 
rivnings- och schaktmassor 

4 Nej  

10 Östra Värlinge ?-? Oklart innehåll 4 Nej  
11 Idala (Gislöv 70:2) ?-1969 Rivnings- och hushållsavfall 

samt latrinstation 
4 Nej Kontrollprogram 

avslutat 2009 då risk 
för urlakning av 
deponin bedöms som 
liten. 

12 Böste ?-? Oklart innehåll 4 Nej  
13 Väster om Smyge hamn 

(Östra Torp 5:10) 
1952-1955 Ca 6 000 m3 hushålls- och 

industriavfall 
4 Nej  

14 Kalkgravarna (Östra 
Torp 15:4, 15:5) 

?-1972 Ca 120 000 m3 industri- och 
hushållsavfall 

4 Nej Merparten av 
materialet kommer från 
Jordberga sockerbruk. 

15 Kalkberget 
(Östra Torp 15:7, 15:2) 

?-? Industriavfall bestående främst 
av organiskt avfall 

4 Nej  

16 Smyge skolområde 
(Smygeskolan 1) 

?-? Hushålls- och grovavfall samt 
schaktmassor 

4 Nej Deponin upptäcktes 
och undersöktes i 
samband med 
uppförandet av skolan. 

17 Dalahill (Äspö 4:2) 1952-1958 Ca 30 000 m3 hushållsavfall 4 Nej  
18 Smygehamn 30:2 1952-1970-talet Hushålls-, industri- och 

grovavfall 
4 Nej  

19 Beddingestrand (Lilla 
Beddinge 21) 

?-? Hushållsavfall 4 Nej  

20 Sotemosse ?-? Oklart innehåll, men troligtvis 
främst organiskt material från 
Jordberga sockerbruk 

4 Nej  

21 Hönsinge ?-? Oklart innehåll 4 Nej  
22 Stensgård 1960/1970-talen Schaktmassor 4 Nej  
23 Sörby (Grönby 9:12) 1950-talet-1977 Ca 60 000 m3 hushållsavfall 4 Nej  
24 Tappersberg 

(Anderslöv 2:68) 
1950-talet-1977 Ca 60 000 m3 hushålls- och 

industriavfall samt industriellt 
och kommunalt slam 

2 Ja Innehåller bl.a. 
krom(III)hydroxid och 
zinkhydroxid. Tekniska 
förvaltningen ansvarar 
för genomförande av 
kontrollprogram. 

25 Gamla Anderslöv 
(Anderslöv 1:60) 

1940/1950-talen Hushålls- och latrinavfall 4 Nej  

26 Domme ?-? Oklart innehåll 4   
27 Åkermans damm (Fru 

Alstad 20:4) 
?-? Byggavfall 4 Nej Rivningsrester från Fru 

Alstads gamla skola. 
28 Fru Alstad  ?-? Oklart innehåll 4 Nej  
29 Minnesberg (Västra ?-1970-talet Industri- och hushållsavfall 4 Nej Gamla tegelgravar, 
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Deponi Påbörjad/ Avslutad Beskrivning/ Deponerat 
avfall 

Klass* Kontroll-
program 

Kommentar 

Alstad 25:1) igenfyllda.Sydost om 
byn, användes lokalt. 

30 Tegelhålet 
(Minnesberg 1:44) 

?-1990-talet Hushålls- och industriavfall 4 Nej Sand och slagg från 
Svedala Arbro. 

31 Klörup 13:5 1990-talet Grovavfall 4 Nej  
32 Klörup 8:9 1980-talet Delvis organiskt material 4 Nej  
33 Liljemärke 1:6 ?-? Oklart innehåll 4 Nej  
34 Lilla Beddinge 30:2 1958-1970-tal Hushålls-, industri-, och 

grovavfall 
4 Nej  

35 Västra Alstad 25:1 1950?-1970/80-tal Industriellt avfall från tegelbruk 4 Nej  
36 Klörup 20:1 1970-talet 4 000 m3 slam, bl.a. krom 4 Nej  

* Anmärkningar: 

1 – Upplag där mätningar och särskilda miljöskyddsåtgärder bedöms nödvändiga 

2 – Upplag där kontroller och undersökningar måste ske 

3 – Upplag som efter relativt enkla åtgärder kan överföras till grupp 4 

4 – Upplag där särskilda miljöskyddsåtgärder f.n. inte förefaller nödvändiga 
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7 Förteckning över avfallsanläggningar 
I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) 
ska avfallsplanen innehålla uppgifter om anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall som 
finns i kommunen. Detta gäller anläggningar som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.  

 
Anläggningens 
namn 

Lokalisering, t.ex. 
fastighetsbeteckning 

SNI-kod Avfallstyp/typer Metod för  
återvinning eller 
bortskaffande  

Mottagen 
avfallsmän
gd 2009, 
ton/år 

Kapacitet, 
ton/år 

Tillåten 
avfallsmängd 
enligt 
tillstånd, 
ton/år 

Trelleborgs 
avfallsanläggning 

Ståstorp 7:14 Huvudkod 
90.300 
 
Övriga 
90.110 
90.160 
90.30 
90.370 
90.60 
90.70 

Brännbart industri- 
och hushållsavfall. 
Blandat 
industriavfall, 
grovavfall från 
hushåll, slagg, 
inert material. 
Park- och 
trädgårdsavfall 
från hushåll och 
verksamheter. 
Träavfall. 
Asbesthaltigt avfall 
och grovavfall. 

Omlastning och 
mellanlagring 
(R13) 
Sortering och 
mellanlagring 
(R13) 
Kompostering 
(R3) 
Flisning och 
mellanlagring 
(R13) 

Totalt in  
46 230 

1) Ej 
specificerat i 
tillstånd 

Trelleborg ÅVC Ståstorp 3:1 och 7:3 Huvudkod 
90.50 
Övriga 
90.40 

Brännbart avfall, 
grovavfall, 
trädgårdsavfall, 
trä/virke, 
papper/well, glas, 
metallskrot, farligt 
avfall och loppis. 

Mellanlagring 
(R13) 

10 799 1) 20 000 

Anderslövs ÅVC Anderslöv 49:1 90.60 
90.170-1 

Brännbart avfall, 
grovavfall, 
trädgårdsavfall, 
trä/virke, 
papper/well, glas, 
metallskrot, farligt 
avfall och loppis. 

Mellanlagring 
samt flisning och 
kompostering 

1 400 1) Ej 
specificerat 

Smygehamns ÅVC Lilla Beddinge 30:2 90.60 
90.170-1 

Brännbart avfall, 
grovavfall, 
trädgårdsavfall, 
trä/virke, 
papper/well, glas, 
metallskrot, farligt 
avfall och loppis. 

Mellanlagring 
samt flisning och 
kompostering 

1 800 1) Ej 
specificerat 

Tekniska 
förvaltningens 
återvinningscentrum 
Väster Jär 

Väster Jär 3:4 90.170-1 Park- och 
trädgårdsavfall, 
schaktmassor, 
asfalt. 

Mellanlagring för 
återanvändning, 
kompostering, 
siktning/krossnin
g 

12 000  Ej 
specificerat 

TJ Bildemontering Bärgningsbilen 2 90.120 Skrotupplag Bilskrotning för 
lätta och tunga 
fordon 

Ingen 
uppgift 

 Ej 
specificerat 

Magnus 
Bildemontering 

Tippen 3 90.120 Skrotupplag Återvinning av 
avfall, lagring, 
tömning, 
demontering 

Ingen 
uppgift 

 Ej 
specificerat 

Malmö Metallteknik 
KB 

Långtradaren 1 90.80 Skrotupplag Yrkesmässig 
förbehandling av 
avfall som utgörs 
av elektriska 
eller elektroniska 
produkter samt 
mellanlagring. 

Ingen 
uppgift 

 Ej 
specificerat 

Stena Gotthard AB Dragbilen 7 90.110 Skrotupplag Återvinning av 
icke farligt avfall 
samt 
mellanlagring av 
farligt avfall 

Ingen 
uppgift 

 Ej 
specificerat 

1) Avfallsanläggningar och återvinningscentralers tekniska kapacitet är svår att avgöra och går att variera med öppettider, antal skift, osv. 
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8 Avfallsplanens mål belysta ur ett barnperspektiv 
Enligt FN:s Barnkonvention och Sveriges Riksdag ska ett barnperspektiv beaktas i alla beslut och 
åtgärder i samhället. Syftet med det här avsnittet är att belysa vilka konsekvenser avfallsplanens mål 
kan få för barn.  

Många samhällsaktörer genomför idag så kallade barnkonsekvensanalyser (BKA) för att analysera hur 
barn påverkas av beslut, åtgärder och planering av konkret karaktär. Analysmetoden är i första hand 
utvecklad för att beakta ett barnperspektiv i samband med förändringar av den fysiska miljön. 
Eftersom avfallsplanen är av mer strategisk karaktär har analysen här anpassats till det.  

Här belyses avfallsplanens mål översiktligt ur ett barnperspektiv och speglas i de barnpolitiska mål 
som Regeringen har föreslagit, vilka bland annat berör barns levnadsstandard, trygghet, utbildning 
och delaktighet. Först beskrivs avfallsplanens tänkbara samhällspåverkan baserat på de typer av 
åtgärder som kan bli aktuella att genomföra i arbetet med att uppnå avfallsplanens mål. Därefter 
åskådliggörs vilka konsekvenser dessa möjliga åtgärder kan tänkas få för barn, samt hur åtgärderna 
kan genomföras på ett sätt som får positiva konsekvenser för barn. Avslutningsvis presenteras en 
samlad bedömning av avfallsplanens mål som helhet utifrån Regeringens barnpolitiska mål.  

 

8.1 Avfallsplanens mål och möjliga åtgärder 
Avfallsplanens mål kan påverka samhället både på kort och på lång sikt - både genom de konkreta 
åtgärder som behöver genomföras för att nå målen och genom de miljöeffekter det innebär på längre 
sikt att målen uppfylls. Det handlar om hållbar utveckling i alla dess bemärkelser med ekonomiska, 
sociala och miljömässiga perspektiv, och från lokal till global skala. Flera av målen liknar varandra 
genom att de innebär behov av samma typer av åtgärder för att uppnås. Utifrån de möjliga åtgärder 
som har identifierats för de tolv målen kan tre tydliga åtgärdsteman skönjas: Ökat fysiskt utrymme och 
tillgänglighet, Förändrade transporter samt Ökad kommunikation och transparens.  

Avfallsplanens sju första mål kan samlas inom åtgärdstemat Ökat fysiskt utrymme och tillgänglighet. 
Dessa mål handlar om att minska mängden avfall och nedskräpningen samt att öka utsorteringen av 
textil- och matavfall, tidningar och förpackningar samt farligt avfall - för en ökad återvinning och 
minskad miljöpåverkan. Arbetet med samtliga dessa mål innebär att öka möjligheterna till återbruk och 
sortering. Det kan handla om att upprätta fler och tätare placerade fysiska utrymmen för 
avfallshantering av olika slag, vilket tar ett ökat fysiskt utrymme i anspråk i städer och boendemiljöer.  

Även åtgärdstemat Förändrade transporter berör de sju första målen genom att fler och tätare platser 
för avfallshantering påverkar avfallstransporterna. Därutöver är förändrade transporter en typ av 
åtgärd som behövs för att uppnå målet om att samtliga avfallstransporter ska ske med fossilfria 
drivmedel, där det bland annat kan behöva ställas krav i upphandlingen av fordon och av 
entreprenörer för att säkerställa val av bränsle.  

Ökad kommunikation är också en betydelsefull åtgärdstyp i arbetet med att uppnå avfallsplanens sju 
första mål, eftersom det kommer att krävas ökad kunskap och motivation till återbruk och sortering. 
Kommunikation och transparens i avfallskedjan är också centrala åtgärder för att uppnå målet om alla 
intressenters ökade förtroende för hela avfallskedjan. Det gäller såväl olika branschaktörer som alla 
medborgare. En god kommunikation med kunderna ger förutsättningar för ett gott samarbete när 
avfallshanteringen utvecklas och förändras.  

På lång sikt kan samtliga tolv mål medföra en positiv miljöpåverkan ur flera aspekter, till exempel 
minskade gifter, bättre klimat och ett mer hållbart resursutnyttjande – lokalt, regionalt och globalt.  

Regeringens barnpolitiska mål 
- En god levnadsstandard 

Verka för en ekonomisk och materiell standard, god ekonomi och boende för barn. 
- Bästa möjliga hälsa 

Barns fysiska hälsa, tandhälsa, psykiska välbefinnande, frihet från alkohol och droger 
- En god utbildning 

Goda studieresultat, bra personal och arbetsmiljö i skolan 
- En trygg uppväxt 

Tid med föräldrar, trygghet och minskade olycksfall 
- Samhällets stöd och skydd 

God samhällsvård, frihet från utsatthet och delaktighet i brott, ett barnvänligt rättsväsende 
och mottagande av barn i asylprocessen, minskade tonårsgraviditeter.  

- Delaktighet i samhället 
Medbestämmande i skolan, tillgång till och utnyttjande av kultur och information, fritid, lek 
och föreningsliv.  
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8.2 Avfallsplanens konsekvenser för barn 
Avfallsplanens mål kan påverka samhället i stort och i smått, på kort och på lång sikt, vilket innebär att 
avfallsplanens konsekvenser för barn också berör hela skalan från den konkreta insatsen i närmiljön 
till de långsiktiga och globala effekterna.  

Nedan belyses avfallsplanens konsekvenser för barn utifrån de tre åtgärdsteman som presenterats 
ovan: Ökat fysiskt utrymme och tillgänglighet till avfallshantering och återbruk, Förändrade transporter 
samt Ökad transparens och kommunikation i avfallskedjan. Dessa åtgärdsområden kan på olika sätt 
få konsekvenser för barns vardagsliv, trygghet, säkerhet, hälsa, utbildning, delaktighet, 
medbestämmande samt tillgång till information, fritid och lek.  

8.2.1 Ökat fysiskt utrymme och tillgänglighet till avfallshantering och återbruk  
Det kommer att behöva upprättas fler och tätare placerade utrymmen och platser för att lämna 
utsorterat avfall och för att lämna och hämta saker för återbruk. Konkurrensen om stadens och 
bostadsmiljöns fysiska utrymme är stor, såväl utomhus som inomhus. Det är många intressen och 
funktioner som ska samsas och få plats. I dessa möjliga intressekonflikter är det viktigt att få till 
kreativa lösningar där flera funktioner kan samsas på en plats. Med rätt planering kan nya platser för 
avfallshantering skapa mervärde i staden och i bostadsmiljön. Hur och var platserna utformas är a och 
o. Ur ett barnperspektiv är det till exempel viktigt att ta hänsyn till att barn har god tillgång till ytor för 
fritid och lek i bostads- och stadsmiljön. Genom att kombinera flera intressen och funktioner på platsen 
för avfallshantering behöver viktiga värden inte stå tillbaka. Med rätt utformning kan en plats för 
avfallshantering vara mycket mer. Platser för avfallshantering är mötesplatser, en funktion som på 
olika sätt har potential att förstärkas. Platserna utformas med fördel som attraktiva mötesplatser i 
samband med andra funktioner i bostadsmiljön eller staden så att de blir inbjudande och blir en del av 
folklivet.  

Platser som utformas på ett sätt som bidrar till folkliv bidrar samtidigt till trygghet. För att känna sig 
trygg är en central aspekt att se och vara sedd. En befolkad plats bidrar till detta, men det finns också 
andra centrala element i platsens utformning som påverkar. Det är viktigt att tänka på siktförhållanden 
och överblickbarhet, att undvika slutna fasader, murar, tät vegetation, återvändsgränder och prång. Att 
använda kamerabevakning kan också fungera som en trygghetsfrämjande faktor för barn genom att 
det är ett sätt att ”vara sedd”. Belysning och skötsel på platsen är andra viktiga aspekter för 
trygghetsupplevelsen. En skräpig och misskött plats signalerar att platsen är övergiven, vilket kan 
skapa en känsla av att ”ingen skulle se eller bry sig om det händer mig något här”.  

För att platsen ska vara inbjudande, attraktiv och tillgänglig är det också viktigt med orienterbarhet och 
tydlighet. Det handlar om att skapa logiska system på platsen och logiska strukturer till och från den. 
Att använda skyltar på ett informativt sätt är ett viktigt inslag, men system och strukturer bör också 
utformas så tydligt att de är så självförklarande som möjligt.  Då bidrar de till barns tillgång till 
information och möjlighet till delaktighet. På den aktuella platsen kan det handla om att placera 
inkasten tillräckligt lågt. Detsamma gäller för information och skyltning, som också med fördel sker 
med bilder och färger. 

För barns säkerhet är det viktigt att undvika tunga lock, vassa föremål och fallrisker. Skydd från väder 
och vind är härutöver en viktig trivselfaktor. Det handlar generellt om att skapa en trivsam och säker 
plats.  

Avfallsplanens mål 
 

1. År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015 
2. År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 2015 
3. År 2020 är matsvinnet mindre per person än år 2015 
4. År 2020 är matsvinnet i kommunens verksamheter/storkök mindre än år 2015 
5. År 2017 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiska så att växtnäring 

och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre 
6. År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för 

respektive material jämfört med 2015 
7. År 2017 sorterar alla kommunens verksamheter och bolag ut farligt avfall, matavfall, 

förpackningar och tidningar 
8. År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016 
9. År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll 
10. År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria 
11. År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016 
12. År 2020 är andelen kundreklamationer lägre än år 2016 
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För barns möjlighet till delaktighet är det också avgörande att det på ett tryggt, säkert och enkelt sätt 
går att ta sig till platserna för avfallshantering och återbruk. Det behöver finnas trafiksäkra och 
sammanhållna gång- och cykelvägar. Platsernas lokalisering i förhållande till andra målpunkter för 
barn är en annan faktor att väga in, där en lämplig lokalisering kan vara i redan befintliga rörelsetråk 
för barnfamiljer.  

Med god tillgänglighet till kända, trygga och självförklarande platser för sortering och återbruk kan 
avfallsplanen bidra till barns tillgång till information, delaktighet i samhället och lärande. Väl utformade 
kan platser för avfallshantering fungera som externa klassrum och utgöra ett inslag i 
skolundervisningen om miljö och hållbarhet. Genom barns tillgång till platser för sortering och återbruk 
kan de öka sitt medbestämmande i familjens hantering av avfall. Genom att möjliggöra barns 
delaktighet och öka deras medvetenhet kan också deras fysiska hälsa påverkas positivt eftersom 
kunskap och medvetenhet om miljö och hållbarhet kan bidra till en hälsofrämjande livsstil.  

Täthet, tillgänglighet, tydlighet och självförklarande system är nyckelord även i utformandet av system 
och strukturer för avfallshantering med sorteringsmöjligheter i stads- och parkmiljö. För barns tillgång 
till information och för deras säkerhet är utformning med bilder och färger samt placering i förhållande 
till trafik viktiga aspekter att ta hänsyn till även i detta sammanhang.  

Genom att främja en hållbar konsumtion med fokus på återbruk – med möjlighet att laga, reparera, re-
designa, byta och låna – kan avfallsplanens mer långsiktiga effekter också bidra till barns ekonomiska 
och materiella standard på ett positivt sätt genom ett hållbart resursutnyttjande och tillväxt i en cirkulär 
ekonomi. En hållbar konsumtion innebär att främja ett hållbart produktionsled där jordens 
naturresurser inte överutnyttjas och där människor inte arbetar under ohälsosamma villkor. Detta är 
mycket centralt ur ett barnperspektiv globalt. Det gäller både barnens framtida möjlighet till jordens 
naturtillgångar och dagens levnadsmiljö för dem och deras föräldrar.  

Genom att minska nedskräpningen och undvika att farligt avfall hanteras ovarsamt bidrar 
avfallsplanen även till minskade gifter, vilket är främjande för barns hälsa både på kort och lång sikt.  

8.2.2  Förändrade transporter 
Fler och tätare placerade platser för att lämna sitt avfall medför ökade avfallstransporter i närmiljön 
med hämtning på fler platser som är lokaliserade närmare bostäder och närmare barns 
vardagsmiljöer.  Detta skulle kunna medföra negativ påverkan på barns fysiska hälsa genom ökade 
bullerstörningar, ökad trafikfara och olycksrisk samt ökade luftföroreningar och förlorade lekmiljöer. 
Det är viktigt att ta hänsyn till barnens säkerhet, hälsa och lek i förhållande till transporter och 
hämtning i deras närhet. En central aspekt kan vara att i den fysiska planeringen se till att undvika att 
fordon behöver backa eftersom det utgör en stor olycksrisk.   

Å andra sidan kan fler insamlingsplatser i samband med bostadsmiljöer samtidigt medföra att färre 
privata bilresor behöver göras för att lämna avfall, då man istället kan gå eller cykla till platser i 
närheten av bostaden. Detta tillsammans med effekterna av att alla avfallstransporter ska vara 
fossilbränslefria kan bidra till minskade utsläpp och en bättre miljö som på längre sikt främja barns 
fysiska hälsa.  

8.2.3 Ökad transparens och kommunikation i avfallskedjan  
I kommunikationskampanjer med syfte att öka kunskapen om avfallshantering och hållbar konsumtion 
samt öka förtroendet för avfallskedjan, är det viktigt att ta hänsyn till barns möjlighet att ta till sig 
informationen. Genom att informera och motivera till hållbar konsumtion, sortering, återvinning och 
återbruk främjas en hållbar resursanvändning och en bättre miljö, vilket på lång sikt är positivt för 
barns fysiska hälsa – både lokalt och globalt. Barns tillgång till information och kunskap främjar också 
deras delaktighet i samhället och möjlighet till att känna förtroende för avfallskedjan.  

Transparens genom kvalitets- och kontrollarbete inom avfallskedjans alla delar är viktigt ur ett 
barnperspektiv globalt, där det behöver kunna säkerställas att vårt avfall inte hamnar på soptippar i 
andra länder där barn arbetar för att leta värdefulla material i avfallet.   

8.3 Samlad bedömning 
I Regeringens barnpolitiska mål är några nyckelfaktorer att se till barns ekonomiska och materiella 
standard, bästa möjliga hälsa, god utbildning, trygghet, minskade olycksfall samt barns delaktighet i 
samhället med medbestämmande och tillgång till information, fritid och lek. Avfallsplanens mål kan få 
konsekvenser som främjar de flesta av dessa aspekter. Genom hållbar konsumtion kan barns 
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materiella och ekonomiska standard påverkas positivt. Med minskade avfallsmängder, ökat återbruk, 
ökad återvinningsgrad, minskad nedskräpning och fossilfria transporter förbättras miljön och klimatet, 
vilket påverkar barns fysiska hälsa positivt både idag och i framtiden. God tillgänglighet till och 
utformning av platser för avfallshantering kan främja barns tillgång till god utbildning, trygghet, 
delaktighet, medbestämmande samt tillgång till information. Målen skulle kunna medföra negativa 
effekter genom minskad tillgång till platser för fritid och lek om dessa platser tas i anspråk för 
avfallshantering, samt ge ökade bullerstörningar, luftföroreningar och olycksrikser i och med ökade 
avfallstransporter i barns boendemiljöer.  

Med en genomtänkt planering av platser för insamling och återbruk kan negativa konsekvenser för 
barn minimeras och positiva förstärkas genom att i genomförandet främja barns trygghet, säkerhet 
utan olyckor, delaktighet samt tillgång till information och kunskap. Att planera på ett sätt som är bra 
för barn medför dessutom samtidigt att det generellt är bra för alla, genom att det med barnen i fokus 
blir god tillgänglighet både fysiskt och informativt.  
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9 Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för 
Trelleborg kommuns avfallsplan  

9.1 Sammanfattning  
Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan som syftar till att ta fram mål och åtgärder för 
hur avfallets mängd och farlighet ska minska. Avfallsplanen för Trelleborg kommun sträcker sig till och 
med år 2020.  

Trelleborg kommun är en av 14 kommuner som är delägare i det kommunala avfallsbolaget Sysav. 
Tillsammans har Trelleborg kommun, de övriga delägarkommunerna och Sysav formulerat tre 
gemensamma fokusområden med tillhörande effektmål. Utöver de gemensamma fokusområdena och 
effektmålen har Trelleborg kommun fyra egna kommunspecifika mål. Fokusområden, effektmål och 
kommunspecifika mål presenteras nedan:  

Fokusområde 1: Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder 
Effektmål: 

• År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015 

• År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 2015 

Kommunspecifikt mål:  

• År 2020 är matsvinnet mindre per person än år 2015 

• År 2020 är matsvinnet i kommunens verksamheter/storkök mindre än 2015 

Fokusområde 2: Hållbar sortering med ökad återvinning 

Effektmål:  

• År 2017 är 50 procent av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och 
energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre 

• År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material 
jämfört med år 2015 

• År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016 

Kommunspecifikt mål: 

• År 2017 sorterar alla kommunens verksamheter och bolag ut farligt avfall, matavfall, 
förpackningar och tidningar 

Fokusområde 3: Hållbar hantering för renare miljö 

Effektmål: 

• År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll 

• År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria 

• År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016 

Kommunspecifikt mål:  

• År 2020 är andelen kundreklamationer lägre än år 2016 

För varje effektmål och kommunspecifikt mål finns det beskrivningar av hur uppföljningen ska ske.  

Kommunens ansvar för avfallshantering omfattar primärt hushållsavfall och målen är därför i huvudsak 
inriktade på det området. Samtidigt kan inte kommunens avfallsverksamhet på egen hand uppnå 
målen i avfallsplanen utan samarbete med andra förvaltningar, avfallsentreprenörer, privata företag, 
andra organisationer och intresseorganisationer vilket är en förutsättning för att skapa långsiktig 
förändring.  

Avfallsplanens mål inverkar framför allt på sex av de nationella miljömålen, framför allt God bebyggd 
miljö men också Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och Ingen 
övergödning. 
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Avfallsplanens miljöpåverkan är till den övervägande delen positiv eftersom det avfall som förebyggs 
minskar miljöpåverkan på samtliga miljömål. Arbetet med att förebygga avfall måste göras av många 
olika aktörer och kommunen har en begränsad möjlighet att uppnå en mätbar effekt i det arbetet under 
avfallsplanens giltighet. Det förebyggande arbetet är ändå mycket viktigt och nödvändigt, eftersom 
kommunen behöver föregå med gott exempel genom att visa att det är möjligt att göra på andra sätt 
än idag och berätta hur det är möjligt att göra. 

Flera av målen handlar om att sortera avfallet på ett bättre sätt än idag, vilket ger ökade möjligheter 
för såväl återanvändning som återvinning. På så sätt är det möjligt att förflytta sig uppåt i 
avfallshierarkin och miljöpåverkan från avfallsbehandlingsledet minskar. Genom materialåtervinning 
minskar behovet av jungfruliga råvaror och därmed blir miljöpåverkan mindre även i 
materialutvinningsledet. Med återanvändning kan nya produkter ersättas av befintliga och då minskar 
även miljöpåverkan från tillverkningsledet. Med utsortering av matavfall och separat behandling av 
matavfallet genom rötning med biogasutvinning kan matavfallets innehåll av både energi och näring 
tas tillvara. Energin blir till biogas som kan ersätta fossila bränslen och näringen blir biogödsel som 
kan återföras till åkermark och därmed ersätta jordförbättringsmedel. Det avfall som kan gå till 
återanvändning eller materialåtervinning istället för att förbrännas genererar en positiv miljövinst när 
slaggmängderna och utsläppen från avfallsförbränningsanläggningarna minskar.  

Ökade återanvändning och återvinning kräver välplanerade fysiska utrymmen i hela hanteringskedjan 
– från utrymmen i den egna bostaden och vid fastigheten, till plats för anläggningar där material och 
avfall kan hanteras och behandlas. Det fysiska utrymmet i tätbebyggda områden är ofta begränsat och 
ska betjäna olika intressen, utrymmen för avfallshantering måste därför prioriteras. Miljöpåverkan av 
markanvändningen är beroende på var marken är belägen och vad den alternativa användningen är. 
En ökad täthet av insamlingsplatser kräver också god planering för att göra transportarbetet så litet 
som möjligt och för att de transporter som alstras ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Ökad 
närhet med fler insamlingsplatser kan minska mängden transporter med privata fordon eftersom fler 
invånare då har insamlingen på gång- eller cykelavstånd, samtidigt som de transporter som utförs på 
uppdrag av avfallsverksamheten kan göras med högt ställda miljökrav när det gäller miljöklassning 
och bränsleanvändning.  

9.2 Inledning 
Föreliggande avfallsplan för Trelleborg kommun ersätter avfallsplanen från 2011. Syftet med 
avfallsplanen är att, i enlighet med lagstiftningen, ta fram ”uppgifter om avfall inom kommunen och om 
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet”.  

Enligt miljöbalken 6 kap ska en miljöbedömning utföras för planer som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan (SFS 1998:808). Syftet med avfallsplanens miljöbedömning är dels att kontrollera att 
inget väsentligt förbises i avfallsplanen och dels att belysa den miljöpåverkan som planen kan ge 
upphov till. Avfallsplanen för Trelleborg kommun innehåller mål som ska minska avfallsmängderna 
och göra avfallet mindre farligt viket innebär förändringar i arbetssätt inom och mellan olika aktörer, 
som kommunens förvaltningar, privata bolag och andra organisationer. Avfallsplanens mål påverkar 
stadens planeringsprocesser och den fysiska utformningen av bebyggelsen. Därmed kan 
avfallsplanen anses medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
behöver göras. 

9.3 Avfallsplanens innehåll  
Avfallsplanen sträcker sig till och med år 2020 och innehåller: 

• Tre fokusområden med tillhörande åtta effektmål som är gemensamma för det 
gemensamägda kommunala bolaget Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner  

• Fyra kommunspecifika mål 

• Beskrivning av hur åtgärder kommer att beslutas och uppföljning av mål kommer att gå till 

• Beskrivning av hur dagens avfallshantering ser ut i Trelleborg kommun, med avseende på 
mängder, insamling och behandling 

• Översiktsbild över avfallshanteringen i Sysavregionen 

• Översiktlig uppföljning av Trelleborg kommuns tidigare avfallsplan, vilka mål som den innehöll 
och bedömning av om och hur dessa har uppnåtts 
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• Beskrivning av andra förhållanden som påverkar inriktningen på mål och åtgärder, som 
lagstiftning, nationella, regionala och lokala mål som berör avfallsområdet samt kommunala 
planer som översiktsplan och miljöprogram 

• Sammanställning från enkät om framtidens avfallshantering i kommunen och regionen, där 
tjänstemän och politiker i kommunen och regionen har tillfrågats 

• Sammanställning från workshop om framtidens avfallshantering i Trelleborg kommun, med 
bland annat politiker och representanter från kommunala förvaltningar, avfallsentreprenörer, 
fastighetsägare, näringslivet och intresseorganisationer  

• Sammanställning från workshop om framtidens avfallshantering med barn i skolåldern  

• Belysande av barnperspektivet med utgångspunkt i avfallsplanens effektmål  

• Uppgifter om anläggningar inom kommunen för återvinning och bortskaffande av avfall, samt 
uppgifter om nedlagda deponier 

 

Avfallsplanens tre fokusområden med tillhörande effektmål och fyra kommunspecifika mål är:  

Fokusområde 1: Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder 
Effektmål: 

• År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015 

• År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 2015 

Kommunspecifikt mål:  

• År 2020 är matsvinnet mindre per person än år 2015 

• År 2020 är matsvinnet i kommunens verksamheter/storkök mindre än 2015 

Fokusområde 2: Hållbar sortering med ökad återvinning 

Effektmål:  

• År 2017 är 50 procent av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och 
energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre 

• År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material 
jämfört med år 2015 

• År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016 

Kommunspecifikt mål: 

• År 2017 sorterar alla kommunens verksamheter och bolag ut farligt avfall, matavfall, 
förpackningar och tidningar 

Fokusområde 3: Hållbar hantering för renare miljö 

Effektmål: 

• År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll 

• År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria 

• År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016 

Kommunspecifikt mål:  

• År 2020 är andelen kundreklamationer lägre än år 2016 

 

Under respektive effektmål och kommunspecifikt mål beskrivs hur uppföljning ska ske och exempel på 
åtgärder som kan bidra till att uppnå målen.  

Kommunens ansvar för avfallshantering omfattar primärt hushållsavfall och målen är därför i huvudsak 
inriktade på det området. Samtidigt kan inte kommunens avfallsverksamhet på egen hand uppnå 
målen i avfallsplanen utan samarbete med andra förvaltningar, avfallsentreprenörer, privata företag, 
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andra organisationer och intresseorganisationer vilket är en förutsättning för att skapa långsiktig 
förändring.  

9.4 Avgränsningar och alternativ 
Avfallsplanen för Trelleborg kommun innehåller mål som innebär förändringar i arbetssätt inom och 
mellan olika aktörer, som kommunens förvaltningar, privata bolag och andra organisationer. 
Avfallsplanens mål påverkar också stadens planeringsprocesser och den fysiska utformningen av 
bebyggelsen. Därmed kan avfallsplanen anses medföra en betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. 

9.4.1 Nollalternativ 
I en miljökonsekvensbeskrivning ska ett nollalternativ finnas, för att möjliggöra en jämförelse av 
konsekvenserna av den föreslagna åtgärden med att inte göra någon planerad förändring.  

Ett nollalternativ för en avfallsplan är de konsekvenser som skulle uppstå om en ny avfallsplan med 
tillhörande mål inte skulle antas. Det skulle innebära att avfallshanteringen i Trelleborg kommun skulle 
fortsätta utvecklas, men utan att verksamheten har en hos andra aktörer som kommunen är beroende 
av, långsiktig och förankrad målbild. Det skulle i sin tur medföra större risk för kortsiktiga beslut, 
svårigheter för den kommunala avfallsverksamheten att samverka i det strategiska arbetet med andra 
kommunala förvaltningar och en otydlighet i kommunikationen med invånare och verksamheter. I 
Trelleborg kommun, med en ökande befolkning, blir konsekvenserna dessutom ännu större med risk 
för ännu snabbare ökande avfallsmängder. Sammantaget skulle risken vara att gå miste om den 
strategiska kraft som avfallsplanering innebär när det gäller att arbeta för långsiktig förändring för att 
minska avfallsmängderna och avfallets farlighet i Trelleborg kommun. Att inte ha en giltig avfallsplan 
innebär också att miljöbalken 15 kap inte efterföljs.  

9.5 Samråd under arbetet med att ta fram avfallsplanen 
Arbetet med avfallsplanen har gjorts av en projektgrupp med deltagare från flera kommunala 
förvaltningar. Stora delar av arbetet med att ta fram gemensamma regionala fokusområden och 
effektmål har utförts i en regional projektgrupp tillsammans med representanter från Sysav och övriga 
13 ägarkommuner.  

En central del av arbetet har också varit att engagera en bredd av aktörer som är verksamma inom 
respektive kommun, exempelvis kommunala politiker samt representanter från kommunala 
förvaltningar, avfallsentreprenörer, fastighetsägare, näringsliv, handel, föreningar och 
intresseorganisationer. Synpunkter från dessa aktörer har fångats in genom enkät och workshop med 
framtidens avfallshantering i fokus. Det har även genomförts en barndialog på regional nivå. Syftet har 
varit att fånga upp synpunkter och information från så många intressenter som möjligt tidigt i arbetet 
och ha det som en utgångspunkt för avfallsplanens innehåll. De framkomna idéerna och förslagen har 
påverkat utformningen av fokusområden och effektmål. 

Länsstyrelsen i Skåne har varit informerad om arbetet med avfallsplanen för Trelleborg kommun under 
projektets gång.  

Avfallsplanen med tillhörande miljöbedömning kommer att ställas ut för allmänheten och gå ut på 
remiss till berörda parter och kommer sedan att antas av kommunfullmäktige.  

9.6 Miljöpåverkan 
Till grund för miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen ligger framför allt de nationella 
miljökvalitetsmålen, Länsstyrelsen i Skåne läns åtgärdsprogram, Region Skånes miljömål samt övrig 
omvärldsanalys som arbetet med framtagningen av avfallsplanen har inneburit.   

9.6.1 Nulägesbeskrivning 
I Trelleborg kommun bodde vid årsskiftet 2015/2016 cirka 43 300 invånare. Befolkningsutvecklingen 
förväntas bli positiv och invånarantalet passera 46 000 år 2020. Antalet hushåll i kommunen är 18 200 
stycken, där 56 procent av invånarna bor i en- och tvåbostadshus och 44 procent bor i flerbostadshus. 
Det finns cirka 4000 arbetsställen i kommunen, där dominerande verksamhetsgrenar är 
tillverkningsindustri, handel och kommunikation samt vård och omsorg. 
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I nedanstående tabell presenteras hur mycket hushållsavfall, det vill säga avfall som kommunen 
ansvarar för att samla in och behandla, som samlades in under 2015. 

Tabell 6 Förteckning över insamlad mängd för olika avfallsslag som innefattas i kommunens ansvar. 

Avfallsslag  Insamlad mängd 2015 (ton) Insamlad mängd per 
invånare 2015 (kg) 

Kärl- och säckavfall, inklusive 
matavfall 

10 674 246 

Grovavfall 13 288 306 

Matavfall  1 559 36 

Slam från enskilda anläggningar 3 040 70 

Fettavskiljarslam och fett/matolja 
från hushåll, restauranger och 
storkök 

1 656 38 

Farligt avfall 102 2,4 

 

För de avfallsslag som inte omfattas av kommunens ansvar är det svårare att få fram underlag, men 
av nedanstående tabell framgår bland annat vilka mängder av olika förpackningsslag som samlades in 
under 2015.  

Tabell 7 Förteckning över insamlad mängd för olika avfallsslag som omfattas avproducentansvar. 

Avfallsslag  Insamlad mängd 2015 (ton) Insamlad mängd per 
invånare 2015 (kg) 

Returpapper 1 295 30 

Wellpapp- och 
kartongförpackningar 

601 14 

Plastförpackningar 300 7 

Träförpackningar - - 

Metallförpackningar 75 1,7 

Glasförpackningar 956 22 

Däck 347 8 

El-avfall 567 13 

Bärbara batterier 7,4 0,17 

Bilbatterier 10,4 0,24 

Bilar - - 

Läkemedel - - 

 

Hur merparten av hushållsavfallet som omhändertogs 2015 behandlades i Trelleborg kommun 
framgår i nedanstående tabell. Under 2015 skedde merparten av behandlingen genom förbränning 
med el- och värmeutvinning, men även till stor del genom biologisk behandling av trädgårdsavfall.  
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Tabell 8 Förteckning över hushållsavfallsmängder per behandlingsmetod.  
  

Behandlingsmetod Mängd 2015 (ton) 

Kärl- och säckavfall till förbränningsanläggning 9 115 

Trädgårdsavfall till förbränningsanläggning 423 

Matavfall till central biogasanläggning 1 559 

Trädgårdsavfall till central biologisk behandling 3 291 
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9.6.2 Beaktande av nationella miljökvalitetsmål 
Utgångspunkten för den här miljökonsekvensbeskrivningen har varit att relatera den inverkan 
avfallsplanens mål har på de 16 nationella miljömålen. 

1. Begränsad klimatpåverkan  

2. Frisk luft  

3. Bara naturlig försurning  

4. Giftfri miljö  

5. Skyddande ozonskikt  

6. Säker stråkmiljö  

7. Ingen övergödning  

8. Levande sjöar och vattendrag  

9. Grundvatten av god kvalitet  

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  

11. Myllrande våtmarker  

12. Levande skogar  

13. Ett rikt odlingslandskap  

14. Storslagen fjällmiljö  

15. God bebyggd miljö  

16. Ett rikt växt- och djurliv  

 

Miljömålen har använts som riktmärken i det svenska miljöarbetet sedan 1999. Avfallshanteringen är 
en del av målet God bebyggd miljö, men åtgärder inom avfallsområdet påverkar även möjligheterna 
att nå miljömålen för Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och 
Ingen övergödning.  

För att nå miljömålen i Skåne Län och ett hållbart Skåne har Länsstyrelsen i Skåne framarbetat ett 
regionalt åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet finns de 15 strategiskt viktigaste åtgärderna samlade 
under de fem största utmaningarna i länet, där nummer 1 och 5 är särskilt relevanta ur ett 
avfallsperspektiv: 

1. Hållbara transporter i Skåne 
• Ökad andel kollektivtrafikresande 
• Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering 
• Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter 

2. Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 
• Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering 
• Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten 

3. Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser 
• Begränsad expolatering av åkermark 
• Framtagande av vatten- och avloppsvattenplaner 
• Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter 

4. Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 
• Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer 
• Värdetrakter och landskapsperspektiv i fokus 
• Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur- och kulturvärden  
• Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark 

5. Hållbar konsumtion i Skåne 
• Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling 
• Information för en giftfri vardag 
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• Minskning av avfallsmängden 

Förutom Länsstyrelsen i Skåne Läns miljömål har Region Skåne framarbetat ett miljöstrategiskt 
program med sju prioriterade insatsområden, där flera berör avfallsområdet: 

• Hållbara transporter i Skåne 

• Attraktiva och välbesökta natur- och rekreationsområden i Skåne 

• Friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne 

• Hållbar stadsutveckling i Skåne 

• Hållbart och produktivt jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor i Skåne 

• Hållbart energisystem i Skåne 

• Klimatneutralt Skåne 

Som ett komplement till miljöbalken och annan avfallslagstiftning har Sveriges nationella avfallsplan 
framarbetats. Den nationella avfallsplanen ska även bidra till att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen och innehåller fem prioriterade områden, där två av dessa är Hushållens avfall och 
Resurshushållning i livsmedelskedjan. Särskilt viktiga underkategorier till Hushållens avfall är: 
Återanvändning, Textilier, Materialåtervinning och insamling, Elavfall och batterier samt Nedskräpning. 
Särskilt viktiga underkategorier till Resurshushållning i livsmedelskedjan är: Minskat matavfall, 
Återvinning av växtnäring och energi från matavfall samt Återvinning av näring ur avlopp. Sverige har 
även ett avfallsförebyggande program som innehåller fyra fokusområden för arbetet med att förebygga 
avfall, dessa är: Mat, Textil, Elektronik samt Byggande och rivning. 

Det finns dessutom nationella etappmål som är särskilt relevanta för avfallsområdet: 

Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan: Etappmålet innebär att insatser ska vidtas så att 
resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, 
storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där 
minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018. 

Ökad resurshushållning i byggsektorn: Insatser ska vidtas så att minst 70 viktprocent av icke-farligt 
byggnads- och rivningsavfall förbereds för återanvändning, materialåtervinning eller annat 
materialutnyttjande. Etappmålet ska vara uppnått år 2020.  

9.6.3 Miljöpåverkan från avfallsplanens fokusområde 1: Hållbar konsumtion för 
minskade avfallsmängder  

Effektmål: År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

• Samtliga miljömål 

• Effektmålet ligger även i linje med utmaning nummer 5, Hållbar konsumtion i Skåne, i det 
regionala åtgärdsprogrammet, då en minskning av den totala mängden hushållsavfall ger 
förutsättningar för åtgärder som Minskning av avfallsmängden 

• Effektmålet bidrar även till Region Skånes miljömål Klimatneutralt Skåne, eftersom en 
minskning av den totala mängden hushållsavfall även bidrar till att minska Skånes 
klimatpåverkan 

• Effektmålet bidrar även till samtliga underkategorier i avfallsplanens prioriterade område 
Hushållens avfall 

• Effektmålet bidrar även till det nationella avfallsförebyggande programmets fokusområden 
Mat, Textil och Elektronik 

Eftersom de totala hushållsavfallsmängderna ska minska innebär effektmålet indirekt förebyggande av 
avfall. Att förebygga avfall innebär även att arbeta i riktning mot det översta steget i EUs 
avfallshierarki, vilket ger en positiv miljöpåverkan och därmed en positiv påverkan på samtliga av de 
nationella miljömålen. Effektmålet innebär även en minskning av antalet avfallstransporter, vilket är ett 
positivt bidrag till flera av miljömålen. 
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Effektmål: År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 2015. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö 

• Ettappmålet bidrar även till Region Skånes miljömål Klimatneutralt Skåne 

• Effektmålet bidrar även till underkategorin Textilier i avfallsplanens prioriterade område 
Hushållens avfall 

• Effektmålet bidrar även till det nationella avfallsförebyggande programmets fokusområde 
Textil 

En minskning av mängden textilavfall i restavfallet innebär att mängden textil som återanvänds eller 
materialåtervinns måste öka. Det innebär även en minskning av den resursanvändning som 
produktionen av textil ger upphov till, gällande vatten-, energi- och kemikalieanvändning samt 
klimatpåverkande utsläpp, vilket ger en positiv miljöpåverkan. Materialåtervinning av textilier kan 
medföra att ohälsosamma ämnen som återfinns i textilierna återvinns och inte försvinner ur 
kretsloppet, vilket kan ge negativ miljöpåverkan. Däremot bedöms den negativa miljöpåverkan från 
återvinning av ohälsosamma ämnen vara lägre än den positiva miljöpåverkan som en minskad 
nyproduktion av textilier skulle medföra.   

Om textilavfallet ska materialåtervinnas krävs sorterings- och återvinningsanläggningar samt utrymme 
vid eller i bostäder och verksamheter för utsortering av textilt avfall.  Ytorna som då tas i anspråk för 
det ändamålet kan medföra olika stor miljöpåverkan beroende på vilken lokalisering som är aktuell.  

Kommunspecifikt mål: År 2020 är matsvinnet mindre per person än år 2015 – År 2020 är matsvinnet 
i kommunens verksamheter/storkök mindre än år 2015 

Kommunspecifika målets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförandet av det kommunspecifika målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Ingen övergödning 

• Det kommunspecifika målet ligger även i linje med utmaning nummer 5 i det regionala 
åtgärdsprogrammet, Hållbar konsumtion i Skåne, då minskat matsvinn ger förutsättningar för 
åtgärder som Minskning av avfallsmängden 

• Det kommunspecifika målet ligger även i linje med Region Skånes miljömål Hållbara 
transporter i Skåne och Hållbart och produktivt jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor 
i Skåne  

• Det kommunspecifika målet bidrar även till området Resurshushållning i livsmedelskedjan i 
den nationella avfallplanen, eftersom ett minskat matsvinn kan innebära minskat matavfall 

• Det kommunspecifika målet ligger även i linje med det nationella avfallsförebyggande 
programmets fokusområde Mat 

• Det kommunspecifika målet bidrar även till det nationella etappmålet Ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan 

En minskning av mängden matsvinn innebär att mängden mat som går att äta, men som ändå slängs 
minskar. Det innebär en strävan mot EUs avfallshierarkis översta steg, att förebygga avfall, vilket ger 
en positiv miljöpåverkan på flera av de nationella miljömålen.  

En minskning av matsvinnet kan även innebära att antalet avfallstransporter till och från hushåll och 
livsmedelsbutiker minskar samt att transporter till livsmedelsbutikerna minskar, vilket ger en positiv 
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miljöpåverkan. Det kan även medföra minskad livsmedelsproduktion, då mängden livsmedel som 
slängs minskar. En minskad livsmedelsproduktion innebär en minskning av den klimatpåverkan som 
produktionen av livsmedel ger upphov till, vilket ger en positiv miljöpåverkan.  

9.6.4 Miljöpåverkan från avfallsplanens fokusområde 2: Hållbar sortering med ökad 
återvinning 

Effektmål: År 2017 är 50 procent av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring 
och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Ingen övergödning 

• Effektmålet ligger även i linje med utmaning nummer 1 i det regionala åtgärdsprogrammet, 
Hållbara transporter i Skåne, då ökad matavfallsbehandling ger förutsättningar för åtgärder 
som Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter 

• Effektmålet bidrar även till uppfyllandet av Region Skånes miljömål Hållbart och produktivt 
jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor i Skåne, Hållbart energisystem i Skåne och 
Hållbara transporter i Skåne 

• Effektmålet bidrar även till underkategorierna Minskat matavfall och Återvinning av 
växternäring och energi från matavfall, i avfallsplanens prioriterade område Resurshushållning 
i livsmedelskedjan 

• Effektmålet bidrar även till uppfyllandet av det nationella etappmålet Ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan 

• Effektmålet bidrar även till det nationella avfallsförebyggande programmets fokusområde Mat 

Genom att sortera ut matavfall för biologisk behandling är det möjligt att återvinna den energi och 
näring som finns i matavfallet, vilket har en positiv miljöpåverkan. När matavfallet rötas kan det bli till 
biogas, vilket kan användas som bränsle istället för fossila bränslen. Den näringsrika restprodukten 
efter rötningsprocessen kan användas som biogödsel på åkermark och därmed ersätta konstgödsel.  

Vid utsortering av matafall krävs det fysiskt utrymme, både i bostäder, hos verksamheter som hanterar 
livsmedel, platser för insamlingskärl eller insamlingsbehållare, samt för- och slutbehandlingsytor. 
Beroende på vald lokalisering kan markanvändningen resultera i olika stor miljöpåverkan. 

 

Effektmål: År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverade för respektive 
material jämfört med år 2015 – År 2017 sorterar alla kommunens verksamheter och bolag ut matavfall, 
farligt avfall, förpackningar och tidningar 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Giftfri miljö 

• Effektmålet går även i linje med Region Skånes miljömål Klimatneutralt Skåne 

• Effektmålet bidrar även till underkategorierna Återanvändning och Materialåtervinning och 
insamling, i avfallsplanens prioriterade område Hushållens avfall 
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Effektmålet innebär att mängden förpackningar och tidningar som materialåtervinns måste öka samt 
att mängden förpackningar och tidningar som förbränns i förbränningsanläggningar kommer att 
minska. Minskad förbränning medför en minskning av utsläpp från förbränningsanläggningar orsakade 
av den här typen av avfall.  Ökad materialåtervinning av förpackningar och tidningar innebär även ett 
minskat uttag av jungfruliga råvaror och en minskad energiåtgång i produktionen. 

För ökad materialåtervinning av tidningar och förpackningar kan ytor för insamlingskärl eller 
insamlingsbehållare i och vid bostäder eller verksamheter komma att tas i anspråk. Även för- och 
slutbehandlingsytor kan komma att tas i anspråk. Beroende på vald lokalisering kan 
markanvändningen resultera i olika stor miljöpåverkan.  

Effektmål: År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

• Effektmålet bidrar även till Region Skånes miljömål: Attraktiva och välbesökta natur- och 
rekreationsområden i Skåne, Friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne och Hållbar 
stadsutveckling i Skåne 

• Effektmålet bidrar även till underkategorin Nedskräpning i avfallsplanens prioriterade område 
Hushållens avfall 

Genom att minska nedskräpningen minskar även risken att farliga eller icke-önskvärda ämnen inte tas 
om hand och behandlas på ett riktigt sätt samt att avfall hamnar direkt i naturen. En minskad 
nedskräpning bidrar även till renare natur- och rekreationsområden vilket ger en positiv miljöpåverkan.    

För att minska nedskräpningen krävs bland annat ökad tillgänglighet för att kunna lämna olika 
avfallsslag i offentliga miljöer. Det innebär att ytor tas i anspråk samt att resurser krävs för att tömma 
och transportera bort avfallet. Den ökade tillgängligheten kan ge olika stor miljöpåverkan, beroende på 
vilka ytor som tas i anspråk, samt hur det insamlade avfallet transporteras, vilka drivmedel som 
används och hur avfallet behandlas.  

9.6.5 Miljöpåverkan från avfallsplanens fokusområde 3: Hållbar hantering för en 
renare miljö 

Effektmål: År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

• Effektmålet ligger även i linje med utmaning nummer 5, Hållbar konsumtion i Skåne, i Skånes 
regionala åtgärdsprogram, eftersom en minskning av farligt avfall i restavfallet ger 
förutsättningar för åtgärder som Information för en giftfri vardag 

• Effektmålet bidrar även till underkategorin Materialåtervinning och insamling i avfallsplanens 
prioriterade område Hushållens avfall 

Då mängden farligt avfall i restavfallet är noll innebär det att mängden rester från farligt avfall som 
finns i energiåtervinningens förbränningsaska minskar. Det i sin tur medför att utsläpp från 
förbränningsanläggningar till följd av förbränning av farligt avfall kommer att minska. Det minskar även 
risken för olyckor såsom bränder under förbränningsprocessen, eftersom en del av det farliga avfallet 
är brandfarligt eller explosivt. Om det farliga avfallet sorteras ut och samlas in på rätt sätt minskar 
även risken för att farligt avfall dumpas eller läcker ut i miljön. 

För att mängden farligt avfall i restavfallet ska vara noll kan det komma att krävas ökade 
insamlingsmöjligheter för hushållen, vilket då även innebär att ytor kan komma att tas i anspråk, i och 
vid bostäder, vilket kan medföra olika stor miljöpåverkan beroende på val av lokalisering. Det är även 
möjligt att transporter för vidare behandling och slutförvaring av det farliga avfallet kan komma att öka. 
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Miljöpåverkan från transporter kan medföra olika stor miljöpåverkan beroende på antalet transporter 
och valt drivmedel för insamlingsfordon.  

Effektmål: År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Ingen övergödning 

• Effektmålet ligger även i linje med utmaning nummer 1, Hållbara transporter i Skåne, i det 
regionala åtgärdsprogrammet då effektmålet ger förutsättningar för åtgärder som ökad andel 
fossilbränslefria transporter 

• Effektmålet bedöms även bidra till Region Skånes miljömål Hållbara transporter i Skåne, Friskt 
och livskraftigt hav och vatten i Skåne och Klimatneutralt Skåne 

Ett genomförande av effektmålet bidrar till förbättrad luftkvalitet i samhällen, städer och på 
landsbygden. De utsläpp av partiklar, kväveoxider och organiska ämnen som fossila drivmedel ger 
upphov till kommer att minska, vilket medför förbättrad luftkvalitet och då även förbättrad 
hälsosituation för medborgarna. Det innebär även att mängden försurande och övergödande ämnen 
såsom svaveldioxid och kväveoxid kommer att minska, samt även utsläpp av växthusgaser som 
koldioxid, vilket minskar avfallssektorns klimatpåverkan.  

Fossilbränslefria avfallstransporter innebär att avfallstransporterna måste köras på förnyelsebara 
bränslen som biogas eller el. En utökad användning av förnyelsebara bränslen innebär att ytor för 
exempelvis laddningsstationer, vid användning av elbilar, kan komma att behöva tas i anspråk. På 
samma sätt kan biogasdrivna fordon medföra att biogasproduktionen måste öka samt att nya 
biogasanläggningar och tankställen för biogas behöver upprättas. Beroende på vilka ytor som tas i 
anspråk kan det medföra olika stor miljöpåverkan.  

Effektmål: År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Ingen övergödning 

• Effektmålet ligger även i linje med utmaning 1, Hållbara transporter i Skåne och utmaning 5, 
Hållbar konsumtion i Skåne, i Skånes regionala åtgärdsprogram eftersom målet ger 
förutsättningar för samtliga åtgärder som tillhör dessa utmaningar 

• Effektmålet bedöms även bidra till samtliga av Region Skånes miljömål 

• Effektmålet bidrar även till samtliga underkategorier i avfallsplanens prioriterade område 
Hushållens avfall, samt underkategorin Minskat matavfall i det prioriterade området 
Resurshushållning i livsmedelskedjan 

• Effektmålet bedöms även bidra till de nationella etappmålen Ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan och Ökad resurshushållning i byggsektorn 

• Effektmålet bidrar även till det nationella avfallsförebyggande programmets fokusområden 
Mat, Textil, Elektronik samt Byggande och rivning 
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Ett ökat förtroende för avfallskedjan innebär en ökad vilja hos intressenter att agera i linje med 
avfallsplanens mål i stort. Det medför i sin tur en positiv påverkan på flera miljömål. Ett ökat förtroende 
för avfallskedjan kan leda till bättre utfall på informationsinsatser med minskade avfallsmängder och 
ökad sortering som följd. Det kan även innebära ett bättre utfall från kommunen och övriga i 
avfallsbranschen.   

Kommunspecifikt mål: År 2020 är andelen kundreklamationer lägre än år 2016 

Kommunspecifika målets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförandet av det kommunspecifika målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning  

• Ingen övergödning 

Kundreklamationer innebär att en kund anmäler att en avfallshämtning inte har blivit utförd eller att 
den har blivit utförd på ett felaktigt sätt. Det kan medföra ett onödigt transportarbete om tjänsten måste 
utföras i efterhand utan en planerad rutt. En minskning av andelen kundreklamationer kan medföra att 
antalet avfallstransporter minskar, vilket ger en positiv miljöpåverkan.  
 

9.6.6 Samlad bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan 
I tabellen nedan är först avfallsplanens effektmål uppställda i en bedömning av huruvida de kan sägas 
ha en betydande miljöpåverkan eller inte. På samma sätt har därefter de kommunspecifika målen 
bedömts om dessa kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  

Tabell 9 Bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan.  

Avfallsplanens effektmål 
Betydande 
miljöpåverkan  Kommentar 

Fokusområde 1: Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder  

År 2020 är den totala mängden 
hushållsavfall per person mindre än år 
2015 

Ja Effektmålet innebär att återanvändning 
och materialåtervinning kan komma att 
öka, vilket minskar miljöpåverkan i flera 
led. 

År 2020 är den totala mängden 
textilavfall i restavfallet halverad jämfört 
med år 2015 

Ja Effektmålet har en positiv miljöpåverkan 
eftersom ökad mängd återanvänd och 
materialåtervunnen textil, vilket minskar 
miljöpåverkan i flera led. 

Fokusområde 2: Hållbar sortering med ökad återvinning 

År 2017 är 50 procent av matavfallet 
utsorterat och behandlat biologiskt så 
att växtnäring och energi tagits tillvara, 
år 2020 är nivån ännu högre 

Ja Ökad behandling av matavfall innebär att 
energin i matavfallet kan tas tillvara, vilket 
medför en positiv miljöpåverkan. 

År 2020 är mängden förpackningar och 
tidningar i restavfallet halverad för 
respektive material jämfört med år 2015 

Ja Effektmålet innebär att 
materialåtervinning av tidningar och 
förpackningar ska öka, vilket medför en 
positiv miljöpåverkan i flera led.  

År 2020 är nedskräpningen mindre än 
år 2016 

Nej Uppfyllande av effektmålet kommer att 
medföra en positiv miljöpåverkan, men 
inte av betydande karaktär.  

Fokusområde 3: Hållbar hantering för renare miljö 

År 2020 är mängden farligt avfall i Ja Effektmålet innebär en ökad utsortering, 
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restavfallet noll insamling och omhändertagande av farligt 
avfall vilket medför en positiv 
miljöpåverkan i flera led.  

År 2020 är avfallstransporterna 
fossilbränslefria 

Ja  Fossilbränslefria avfallstransporter 
innebär en positiv miljöpåverkan då 
mängden förnyelsebara drivmedel ökar 
och andelen klimatpåverkande utsläpp 
minskar.  

År 2020 är våra intressenters förtroende 
för hela avfallskedjan större än år 2016 

Nej Ökat förtroende bland intressenter 
bedöms medföra ett utökat engagemang 
för avfallsplanens mål i stort, men 
genererar inte någon betydande 
miljöpåverkan.     

 

Tabell 10 Bedömning av betydande miljöpåverkan för avfallsplanens kommunspecifika mål.  

Avfallsplanens kommunspecifika 
mål 

Betydande 
miljöpåverkan  Kommentar 

Fokusområde 1: Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder  

År 2020 är matsvinnet mindre per 
person än år 2015 -  År 2020 är 
matsvinnet i kommunens 
verksamheter/storkök mindre än år 
2015 

Ja Uppfyllandet av målen kommer att 
medföra positiv miljöpåverkan i flera 
led.  

Fokusområde 2: Hållbar sortering med ökad återvinning 

År 2017 sorterar alla kommunes 
verksamheter och bolag ut matavfall, 
farligt avfall, förpackningar och 
tidningar 

Ja Uppfyllandet av målet kommer att 
medföra en positiv miljöpåverkan i 
flera led. 

Fokusområde 3: Hållbar hantering för renare miljö 

År 2020 är andelen 
kundreklamationer lägre än 2016 

Nej Uppfyllande av målet kommer att 
medföra positiv miljöpåverkan, men 
inte av betydande karaktär.   

 

Positiv miljöpåverkan 

Avfallsplanen som helhet syftar till att minska avfallets mängd och farlighet. Det avfall som förebyggs 
minskar miljöpåverkan på samtliga miljömål. Arbetet med att förebygga avfall måste utföras av många 
olika aktörer och kommunen har en begränsad möjlighet till att uppnå en mätbar effekt i det här 
arbetet under avfallsplanens giltighet. Det förebyggande arbetet är ändå mycket viktigt och 
nödvändigt, eftersom kommunen behöver föregå med gott exempel och både visa att det är möjligt att 
göra på andra sätt än idag och berätta hur det kan göras. 

Flera av målen handlar om att sortera avfallet på ett bättre sätt än idag, vilket ger ökade möjligheter 
för såväl återanvändning som återvinning. På så sätt är det möjligt att förflytta sig uppåt i 
avfallshierarkin och miljöpåverkan från avfallsbehandlingsledet minskar. Genom materialåtervinning 
minskar behovet av jungfruliga råvaror och därmed blir miljöpåverkan mindre även i 
materialutvinningsledet. Med återanvändning kan nya produkter ersättas av befintliga och även 
miljöpåverkan från tillverkningsledet minskar. Med utsortering av matavfall och separat behandling av 
matavfallet genom rötning med biogasutvinning kan matavfallets innehåll av både energi och näring 
tas tillvara. Energin blir biogas som kan ersätta fossila bränslen och näringen blir biogödsel som kan 
återföras till åkermark och därmed ersätta jordförbättringsmedel. 

Det avfall som kan gå till återanvändning eller materialåtervinning istället för att förbrännas genererar 
en positiv miljövinst när slaggmängderna och utsläppen från avfallsförbränningsanläggningarna 
minskar.  
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Ökad närhet med fler insamlingsplatser minskar mängden transporter med privata fordon eftersom fler 
invånare då har insamlingen på gång- eller cykelavstånd. De transporter som utförs på uppdrag av 
avfallsverksamheten kan göras med högt ställda miljökrav när det gäller miljöklassning och 
bränsleanvändning.  

Negativ miljöpåverkan 

Ökad återanvändning och återvinning kräver välplanerade fysiska utrymmen i hela hanteringskedjan – 
från utrymmen i den egna bostaden och vid fastigheten till plats för anläggningar där material och 
avfall kan hanteras och behandlas. Det fysiska utrymmet i tätbebyggda områden är ofta begränsat och 
ska betjäna olika intressen och utrymmen för avfallshantering måste därför prioriteras. Miljöpåverkan 
av markanvändningen är beroende på var marken är belägen och vad den alternativa användningen 
är.  

 

9.7 Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan 
Trelleborg kommun har olika roller när det gäller avfallshanteringen i kommunen och därmed även 
genomförandet av avfallsplanen:  

• Kommunen har ansvar enligt miljöbalken att se till att hushållsavfallet samlas in och 
behandlas. Kommunen är också skyldig att ta fram riktlinjer för hur det ska gå till, genom 
avfallsplan med föreskrifter.  

• Kommunen driver egna verksamheter som ger upphov till avfall, allt ifrån kontorsverksamheter 
till omsorgsboenden och parkskötsel.  

• Kommunen gör upphandlingar av både varor och tjänster som i sin tur ger upphov till avfall.  

• Kommunen har dessutom planmonopol, det vill säga kommunen ansvarar själv för sin egen 
fysiska planering och hur staden ska utvecklas.  

• Kommunen är markägare och har därmed makt över vilka villkor som ska gälla för markens 
användning.  

• Kommunen är tillsynsmyndighet över verksamheter som drivs inom kommunen. 

Kommunens många och olika roller gör det tydligt att behovet av samverkan är stort mellan 
kommunens olika förvaltningar och bolag. För att det ska vara möjligt att uppfylla avfallsplanens mål 
med så stor positiv miljöpåverkan som möjligt är det också viktigt med samverkan och samråd med 
andra offentliga aktörer, entreprenörer, privata företag, intresseorganisationer och invånarna själva. 
En del av hemligheten för att lyckas nå målens uppfyllelse handlar om att göra framsynta 
upphandlingar med tydligt ställda krav. Det är då viktigt att den som ska göra upphandlingen är 
medveten om vilka krav som ska ställas och varför. Att ställa krav i upphandlingar är ofta ett effektivt 
sätt att starta en förändringsprocess, men det förutsätter också att kraven följs upp och att ouppfyllda 
krav få konsekvenser. Dessa arbetsuppgifter behöver prioriteras för att avfallsplanens mål ska vara 
möjliga att uppnå.  

Många av målen innebär ett ökat fokus på att skapa platser för att kunna lämna sitt avfall i fler 
avfallsslag närmare bostaden än idag, eller om att avsätta ytor för att förändra eller skapa nya 
återvinningscentraler, återvinningsstationer eller andra platser för återbruk. För att kunna skapa 
sådana platser behöver avfallsverksamheten vara med i kommunens planeringsprocesser, som en av 
flera aktörer inom infrastruktur som måste finnas för att bygga en hållbar stad med så liten negativ 
miljöpåverkan som möjligt.  
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10 Samrådsredogörelse 

Hur samrådet bedrivits 
Myndigheter, berörda förvaltningar, företag och intresseorganisationer har beretts tillfälle till samråd 
genom översändande av samrådshandlingar i ärendet. 

Samrådstiden sträckte sig från och med 2016-07-04 till och med 2016-09-30. 

Kungörelse om samråd var infört i Trelleborgs Allehanda 2016-07-04. Handlingarna fanns även under 
tiden 2016-07-04 – 2016-09-30 tillgängliga på Rådhuset, på kommunens bibliotek samt på 
kommunens webbplats trelleborg.se. 

Yttranden som inkommit 
Under samrådstiden har yttrande inkommit från: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Servicenämnden 

AB TrelleborgsHem 

Boende i Trelleborgs kommun, Fredrik Hallström 

Yttranden från myndigheter och remissinstanser 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt miljöavdelningens skrivelse som sitt granskningsyttrande. 
Miljöavdelningen bifaller avfallsplanen men anser att föreskrifterna bör omredigeras för att utformas i 
en mer lättläst och lättförstålig stil. 

Kommentar: 

Kommunens avfallsansvariga instämmer i miljöavdelningens yttrande om en mera lättläst och lättolkad 
avfallsföreskrift. Den nya versionen av avfallsföreskrifter som Avfall Sverige och Sveriges Kommuner 
och Landsting arbetat fram blev inte klar i tid varför Sysav-kommunerna beslutade sig för att endast 
revidera tidigare version. Innehållet är dock korrekt och uppdaterat. Ambitionen att göra en mera 
lättläst avfallsföreskrift finns kvar, och arbetet är redan påbörjat inför nästa renhållningsordning. De 
föreslagna avfallsföreskrifterna behålls därmed i sin ursprungliga form. 

Servicenämnden 

Servicenämnden anser att framtaget material är mycket väl genomarbetat och har en långsiktig 
inriktning mot hållbarhet och miljöeffektivitet. Servicenämnden besvarar remissen genom att föreslå att 
Avfallsplanen ska innehålla mål om minskning och hantering av byggavfall från kommunala bolag och 
förvaltningar, inklusive återbruk av byggmaterial och inventarier från fastigheter. 

Kommentar: 

Det ryms inte inom det kommunala ansvaret att samla in eller omhänderta bygg- och rivningsavfall. 
Avfallet hanteras av entreprenörer på en fri marknad. De föreslagna avfallsföreskrifterna behålls 
därmed i sin ursprungliga form. 

AB TrelleborgsHem 

AB TrelleborgsHem har inget att erinra mot förslaget till renhållningsordning. AB TrelleborgsHem delar 
synpunkten att investeringar i tekniska lösningar är en grundläggande förutsättning för att göra målen 
möjliga att uppnå liksom att avfallsplanens mål förutsätter innovationer såväl som kommunikation. AB 
TrelleborgsHem ser gärna att man tillsammans med Tekniska förvaltningen kan planera och bygga för 
en enkel och hållbar avfallshantering i Trelleborg. Särskilt underjordiska avfallssystem med 
krantömning ser man som en möjlighet. Behållare under mark minskar risken för dålig luft, sparar 
utrymme och ger möjlighet till större behållare med längre tömningsintervall. 

Kommentar: 

Underjordiska avfallssystem är intressanta särskilt i förtätnings- och nyproduktionsområden, men är 
också kostsamma investeringar. Kommunens avfallsansvariga ser gärna ett nära samarbete med AB 
TrelleborgsHem, i alla avseenden. 
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Fredrik Hallström, boende i Trelleborgs kommun 

Fredrik Hallström anser att ”25§ i de av kommunen föreslagna Föreskrifter om avfallshantering 
rörande matavfallshämtning måste justeras så att sommartid skall matavfall hämtas varje vecka även 
hos en- och tvåbostadshus”. Då Fredrik Hallström upplevt larver i sitt kärl och fått högtryckstvätta det 
efter tömning, tycker han att det är anmärkningsvärt att ordet ”hygien” saknas i dokumentet  
Avfallsplan Mål och strategier i Trelleborgs kommun 2017-2020. För övrigt tycker han att 
papperspåsarna håller för låg kvalitet. De blir snabbt genomblöta och möglar på utsidan. Han har 
erfarenhet av matavfallsutsortering i Stockholm där han inte upplevt att mögelproblemet på påsarna 
varit lika aktuellt. Har stockholmarna bättre kvalitet på sina påsar? Han rekommenderar den ansvarige 
i kommunen att kontrollera detta. 

Kommentar: 

Veckohämtning: Under åren 2014-2016 har önskemål om veckotömning under sommaren inkommit 
från ett tjugotal fastighetsägare. Matavfallsinsamling finns hittills i 7 800 villahushåll. Så få klagomål är 
inte tillräckligt underlag för att motivera veckohämtning för alla. Som jämförelse är det i Skåne 
varannan vecka som är den vanligaste hämtningsfrekvensen av matavfall från villahushåll (25 av 30 
kommuner). För de fastighetsägare som önskar finns möjligheten att beställa extra hämtning vilken 
utförs tre dagar efter beställning.  

Matavfallspåsar: Matavfallet som samlas in rötas och blir till biogas (fordonsbränsle) och biogödsel. 
Alla kommuner i Sysavregionen har gemensamt med Sysav kommit överens om att man ska använda 
papperspåsar när man sorterar sitt matavfall. Papperspåsen har flera fördelar och den viktigaste är att 
den bidrar till renheten på matavfallet och därmed blir kvaliteten på förbehandlat matavfall och 
biogödsel hög. Idag forskas det mycket på detta område och helt fossilfria biopåsar som fungerar i 
hela biogasprocessen kommer helt säkert att finnas i framtiden. Tills dess är papperspåsar det som är 
bäst för miljön och för produktionen av biogödsel och biogas. 

Hygien: Avfallsplanen ska innehålla mål för att avfallet ska minska och för att det farliga avfallets 
spridning ska minska. Hygien i betydelsen sanitär finns i avfallsföreskrifterna på flera ställen och är där 
liktydigt med ”olägenhet för människors hälsa och miljön”. God hantering, det vill säga god hygien och 
rengöring av kärl, är alltid fastighetsägarens ansvar. 

 
Den fullständiga samrådsredogörelsen finns i underlaget för antagandet av Renhållningsordningen på 
trelleborg.se, protokoll 2017-01-30 §5. 



Tekniska förvaltningen, avfalls- och återvinningsavdelningen, Rådhuset 231 83 Trelleborg
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