


Varför en avfallsplan? 
Enligt miljöbalken är varje 
kommun skyldig att ha en 
avfallsplan. Planen ska omfatta 
allt slags avfall men fokuserar 
på det avfall som kommunen 
ansvarar för. Planen beskriver 
kommunernas mål och 
åtgärder för att minska 
avfallets mängd och 
farlighet.

Avfallsplanen innehåller
» Planeringsförutsättningar såsom uppgifter 

om kommuner och näringsliv samt statens 
syn på avfallsfrågor.

» Sammanställning av avfallsmängder och 
avfallsanläggningar.

» Övergripande och detaljerade mål samt 
åtgärdsprogram.

» Miljöbedömning.

Mål och strategier för 
avfalls hanteringen
» Ett övergripande mål på nationell nivå är 

att minska avfallets mängd och farlighet. 
Där har RAMBO och kommunerna små 
möjlig heter att påverka.

» Ett övergripande mål i avfallsplanen är att 
öka andelen material som återvinns eller 
återanvänds.

» Målen i avfallsplanen berör farligt avfall, 
depo nier, återvinning, matavfall och 
avloppsslam.



Mål 1 | Farligt avfall 
Farligt avfall ska utsorteras 
och omhändertas på ett 
miljöriktigt sätt.

 

Delmål
1 | Hushållens kunskap om hantering av farligt 

avfall ska öka. Mängden insamlat farligt 
avfall från hushållen ska öka med minst 
5% från 2006 till 2010.

2 | Mängden farligt avfall i blandat 
verksamhetsavfall som levereras till 
avfallsanläggningarna ska minska. 
Antalet rapporterade avvikelser 
(enligt RAMBOS verksamhets-
ledningssystem) per ton levererat 
avfall ska minska med minst 10% 
från 2006 till 2010.

 

Åtgärder
» Information till hushållen.

» Utreda och utveckla insamlingssystemen.

» Information och rådgivning till företag/
verksamheter.



Mål 2 | Deponier
Färre och bättre 
deponier 2010.

Delmål
1 | Vid utgången av 2008 ska deponierna 

på Hästesked och Hogenäs samt den 
nuvarande etappen på Tyft vara ur drift. 
Under 2009 ska slutbehandlingen vara 
påbörjad.

2 | Kvarvarande deponi på Sivik ska förbättras.

3 | Andelen som går till deponi av den 
totala avfallsmängden från RAMBOS 
ägarkommuner ska minska med minst 
2% från 2006 till 2010.  

 

Åtgärder
» Deponier avslutas och slutbehandling 

påbörjas.

» Förbättring av deponier.

» Fortsatta ansträngningar att minska 
andelen avfall som går till deponi 
genom att öka nyttiggörandet, t.ex. 
bättre teknik för krossning och sortering 
av rivningsavfall. 



Mål 3 | Återvinning
Återanvändning och material-
återvinning av hushållsavfallet 
ska öka på bekostnad av 
energiutnyttjande. 

Delmål
1 | Andelen av hushållsavfallet som går till 

återanvändning eller materialåtervinning 
ska öka med minst 5% från 2006 till 2010. 

2 | Det nationella målet ska eftersträvas: 
Återvinning av minst 50% av hushålls -
avfallet 2010.

3 | De system som producenterna tillhanda-
håller för insamling av tidningar och för-
packningar ska fungera tillfredsställande 
och utvecklas.  

Åtgärder
» Information till hushållen.

» Ökad tillgänglighet på återvinnings-
centralerna.

» Påverka producenterna för att 
förbättra insamlingssystemen och 
minska ned skräpningen.



Mål 4 | Matavfall
Matavfallet från hushåll, 
restauranger, stor kök och 
butiker ska i ökande utsträck-
ning behandlas biologiskt.

En lokal produktion av 
fordons gas, baserad på 
rötning av matavfall 
och avfall från 
livsmedels industrin, 
ska eftersträvas. 

Delmål
1 | År 2010 ska minst 25% av matavfallet 

behandlas biologiskt.

2 | År 2015 ska det nationella målet uppnås: 
Minst 35% av matavfallet behandlas 
biologiskt.

3 | De kommunala verksamheterna (storköken) 
ska sortera ut sitt matavfall, med början 
2009.  

4 | En mindre anläggning för produktion av 
fordonsgas genom rötning av matavfall och 
avfall från livsmedelsindustrin ska uppföras. 
Fordonsgasen ska i första hand utnyttjas till 
kommunernas egna fordon/arbetsmaskiner. 

Åtgärder
» Hämtning av matavfallet från kommunala 

storkök införs.

» Utredning av förutsättningarna för hämt-
ning och behandling av matavfall från 
hushåll samt restauranger och butiker.

» Informationskampanj för att få fl er hushåll 
att kompostera sitt matavfall.

» Inventering av fettavskiljare och utredning 
av omhändertagande och tömnings-
frekvens.

» Utredning av förutsättningarna för rötning 
av matavfall, avfall från livsmedelsindustrin 
och slam från kommunernas avloppsrenings-
verk, i syfte att producera fordonsgas. 



Mål 5 | Avloppsslam
Slammet från de kommunala 
reningsverken ska i första 
hand nyttiggöras i närom-
rådet och fosforinnehållet 
ska återföras till växtodling 
där så är praktiskt möjligt.

Delmål
1 | Under åren 2008–2014 ska minst 25% av 

fosforföreningarna i slammet återföras till 
jord- och skogsbruk. Resterande del ska 
användas för framtagning av täckmassor.

2 | Från och med 2015 ska det nationella 
målet uppnås: Minst 60% av fosfor-
föreningarna återförs till jord- och 
skogsbruk.

3 | Avloppsslammet ska på sikt tas omhand 
i en rötningsanläggning för produktion 
av fordonsgas.

Åtgärder
» Arbeta för att få avsättning för minst 25% 

av slammet till växtodlingsändamål.

» Utreda möjligheterna för lokalt 
omhänder tagande av slam.


