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Förord
Våra fem kommuner har nu påbörjat resan mot 
ett Småland utan avfall, en region där vi hanterar 
allt avfall som potentiella resurser. I vår plan för 
förebyggande och hantering av avfall har vi satt 
upp djärva mål och åtagit oss utmanande åtgär-
der för att åstadkomma en omställning till en 
cirkulär ekonomi. Vi lämnar nu en tid då avfalls-
hantering handlade om att effektivt undanskaffa 
avfallet, för att nu istället förebygga att avfall 
uppstår och utnyttja våra gemensamma material-
resurser till fullo. 

Sverige hör till de 15 länder i världen som har störst 
ekologiskt fotavtryck per person. Om alla andra 
länder hade ett lika stort avtryck som i vårt land, 
skulle vi behöva cirka fyra jordklot i stället för det 
enda vi har1. Uttag av jungfrulig råvara istället för 
återvinning och återanvändning skapar en rad 
miljöproblem,blandannateffekterpåklimatet.

Det är mot den bakgrunden som målen och aktivite-
terna i vår gemensamma avfallsplan ”På väg mot ett 
Småland utan avfall” ska ses – vi har inte längre råd 
att slösa med våra resurser. Om Sverige ska klara sina 
åtaganden i Parisavtalet måste de nationella koldiox-
idutsläppen omgående minskas med 12–15 procent 
per år. Så tidigt som 2035 behöver Sverige och andra 
rika industrialiserade länder vara klara med en ener-
giomställning till noll utsläpp2. Besluten som fattas i 
dag är kritiska!

Vårt samhälle – och våra kommuner – står inför 
ettparadigmskifte.Linjäraresursflödenmåste
bytasmotcirkuläraochnyaaffärsmodellerbehöver

prövas. Sverige har långt kvar till ett samhälle där 
material och produkter cirkulerar – från råvaror 
till produkter samt tillbaka till material av god 
kvalitet- men den resan måste börja idag. Omställ-
ningen till ett cirkulärt samhälle kommer innebära 
att vissa branscher minskar, samtidigt kommer nya 
yrkeskategorier skapas och idéer utvecklas som 
skapar sysselsättning. 

För att klara av omställningen till hållbar avfalls-
hantering och en cirkulär ekonomi krävs samver-
kan mellan många aktörer i samhället. Därför har 
vi bildat ett gemensamt avfallsbolag, Södra Små-
lands Avfall och Miljö, med tydliga förväntningar 
på minskade avfallsmängder och säkrad kompetens 
inom området. Ett nära samarbete med närings-
livet är också en förutsättning för att lyckas. Av-
fallsplanen är vårt verktyg för denna omställning.

Målen och många av aktiviteterna i planen är 
djärvt formulerade, ibland utan att vi i detalj vet 
hur vi ska nå fram. Men vi har inte tid att planera 
enbartförmålochaktiviteterdärdetfinnsenrak
väg utstakad – vi måste våga pröva nya och ibland 
okända vägar, ifrågasätta gamla sanningar och 
tänka nytt.

Denna publikation är en kortversion av På väg mot ett 
 SMÅLAND UTAN AVFALL, Plan för  förebyggande och hantering 
av avfall 2020–2025 som är beslutad i kommunfullmäktige i 
 samtliga fem kommuner. Den  kompletta avfallsplanen innehåller 
de avsnitt som  Naturvårdsverkets föreskrifter om  kommunala 
avfalls  planer om före byggande och hantering av avfall 
 före  skriver. Till exempel finns där  fördjupande resonemang  
om framtida avfallsfrågor, nulägesbeskrivning av  avfalls-
 hantering i  regionen, förteckning över nedlagda deponier och  
en  uppföljning av  tidigare  avfallsplaner.  

Växjö

Lessebo

Tingsryd
ÄlmhultMarkaryd

Figur 1. Kommunerna på kartan 
samarbetar genom att ha en 
gemensam avfallsplan och det 
gemensamt ägda bolaget Södra 
Smålands Avfall och Miljö.

Klicka här för att  
nå den kompletta  
avfallsplanen. 

1 https://www.wwf.se/rapport/living-planet-report/
2 https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=5102&typ=pm&lang=sv

https://ssam.se/download/18.21dd9ddd174519824618674/1599143805188/Avfallsplan%202020-2025-3.pdf
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Vår gemensamma avfallsplan
Avfallshanteringen i kommunerna ska bidra till 
ett hållbart samhälle som inte äventyrar framtida 
generationers möjlighet att tillgodose sina behov. 
Samhället behöver ställas om till att mer  material 
återanvänds och att de produkter som produceras 
har längre hållbarhet. För att uppnå en hållbar 
avfallshantering och konsumtion krävs nytänkande, 
tekniska lösningar och omställningar i livsstil. 

Kommunernas uppdrag  
Miljöbalken ställer krav på att varje kommun ska ha 
en plan för förebyggande och hantering av avfall. I 
planen för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och 
Älmhults kommuner hanteras både avfallsfrågor som 
Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) ansvarar för 
och de avfallsfrågor som kommun organisationerna 
ansvarar för. 

Syfte  
Syftet med denna avfallsplan är att få ett tydligt 
gemensamt styrdokument för ägarkommunerna 
och Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM), som 
långsiktigt styr avfallshanteringen i riktning mot ett 
hållbart samhälle samt ökar resurshushållningen och 
återvinningen i kommunerna.

Kommunerna har olika övergripande strategier för 
att nå de globala hållbarhetsmålen, nationella och 
regionala miljömål. De mål som rör avfall hanteras i 
avfallsplanen.

Genomförande och uppföljning  
Uppföljningen av tidigare avfallsplaner i kommunerna 
visar att ingen kommun lyckats tillräckligt väl med att 
nå uppsatta mål eller genomföra de aktiviteter som 
tidigare har beslutats. Planerna har haft förhållande-

vis lågt mandat, det har ofta saknats systematisk upp-
följning och det har rått ett oklart ägandeskap kring 
dokumenten. Genom ett tydligare ansvar kring mål 
och aktiviteter samt tydlig samordning i uppföljnings-
arbetet, är förhoppningen att den här planen ska ha 
goda förutsättningar att realiseras. 

Genomförande och uppföljning  
Ansvar för att aktiviteterna genomförs under planpe-
rioden vilar på respektive kommun eller SSAM, bero-
ende på vem som ansvarar för åtgärdsområdet. För 
varjeaktivitetfinnsansvarigorganisationangiven.
SSAM ansvarar för att avfallsplanen följs upp årligen 
och att resultaten sprids till respektive kommun.

Framtagande av avfallsplanen  
Framtagandet av avfallsplanen har koordinerats 
av SSAM i nära samarbete med en arbetsgrupp 
 bestående av representanter från kommunerna. Arbe-
tet har styrts av ett projektdirektiv för  fram tagande av 
avfallsplanen, beslutat i samtliga kommuner. Tematis-
kamötenharhanteratspecifikafrågorsomexempel-
vis matsvinn och nedskräpning. Målen har förankrats 
kontinuerligt i respektive kommun organisation. En 
stor del av insamlingen av ingångsdata gjordes i sam-
band med förarbetet för att bilda SSAM.

Organisation för  avfalls hantering 
Södra Smålands avfall och miljö AB ansvarar sedan 
2019-01-01 för de uppgifter som enligt miljöbalken 
fårfinansierasavavfallstaxansominsamling,trans-
port och omhändertagande av hushållens avfall samt 
kundkontakter och fakturering. Bolaget äger även 
avfallsanläggningarna och förbehandlingsanläggning-
en för produktion av slurry från matavfall, som sedan 
blir biogas för fordonsbränsle.

Till år 2025 ska följande 
 övergripande mål nås: 

1. Förebyggande av avfall och 
återanvändning ska öka inom 
kommunorganisationerna och i 
 samhället i övrigt. 

2. Mängden mat- och restavfall samt 
brännbart grovavfall ska minska 
med 25 % per person till 2025.

3. Minst 70 % av allt matavfall som 
uppkommer i kommunerna ska 
samlas in separat för biologisk 
behandling senast 2025.

4. Miljöpåverkan från historisk och 
nuvarande avfallshantering ska 
minska.

5. Nedskräpningen i kommunerna 
ska minska.

Till respektive mål finns konkreta 
aktiviteter kopplade. Ansvar för att 
aktiviteterna genomförs under plan-
perioden vilar antingen på respektive 
kommun eller på SSAM.



En strävan mot hållbar  
avfallshantering 
EU har beslutat om en avfallshierarki – avfalls-
trappan–,(sefigur2),somstyrhuravfallska
hanteras i Sverige och i övriga EU. Avfallstrappan 
är utformad för att avfallshanteringen ska sträva 
så högt upp i trappan som möjligt. För att möjlig-
göra en omställning till mer avfallsminimering och 
återanvändning krävs att samhällets aktörer ändrar 
synsätt och mer betraktar avfall som en resurs. 

Avfallsplanens mål och aktiviteter syftar till att vår 
avfallshanteringskaflyttasfråndemellerstaoch
lägre stegen till de högsta.

Minimera 
Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. 
Det bästa alternativet är att förebygga och mini-
mera avfallsmängderna. Detta kan göras genom 
att exempelvis tillverka produkter som är hållbara 
och möjliga att reparera, laga sådant som är trasigt, 
minska användningen av engångsmaterial och att 
inte köpa saker i onödan. 

Återanvända 
Näravfalletvälfinns,ärdetbästaattåteranvända
avfallet så långt som möjligt genom exempelvis att 
skänka eller sälja saker på begagnatmarknaden.  

Återvinna 
Återvinning av material innebär att material åter-
vinns till nya produkter; en del av materialet tas  
då omhand men det krävs energi för processen. 

Energiutvinna 
Vid energiåtervinning förbränns avfallet och 
 energin tas tillvara för tillverkning av fjärrvärme 
och  elektricitet.  Idag är avfallshanteringen till 
stora delar organiserad för att samla in avfall för 
 förbränning och materialåtervinning. 

Deponera 
Avfall där det saknas teknik och/eller ekonomi för 
någon annan behandlingsform deponeras. Det är 
reglerat i lagstiftningen vilka avfallsslag som får 
deponeras.  

Nedskräpning 
Ett steg lägre än deponi i avfallshierarkin är ned-
skräpning, det vill säga att göra sig av med sitt avfall 
okontrollerat på mark eller i vattendrag. Det är 
sedan länge förbjudet att skräpa ned i Sverige. 

forts. » 
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Figur 2. Avfallstrappan, beslutad i EU-direktiv och Miljöbalken, visar 
 prioriteringsordningen för avfall från bortskaffning mot resurshushållning. 
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Lessebo Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult
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Behandlingsform Materialslag

Deponering Keramik, porslin, isolering m.m.

Energiutvinning Restavfall, träavfall, stammar och grövre grenar.

Återvinning (biologisk) Matavfall, komposteringsmaterial.

Återvinning (material) Metall, plast, gips, förpackningar m.m.

Återanvändning Textil och föremål med ett värde på begagnatmarknaden,  
exempelvis möbler, leksaker, köksgeråd m.m.

Figur 3. Behandlingsformer för 
avfall som  samlades in i SSAM:s 
regi 2019 per kommun, baserat 
på Avfall Sveriges statistikverktyg 
Avfall Web. Förpackningsavfall 
som samlats in på återvinningscen-
traler ingår i statistiken. Hantering 
av avloppsslam och trädgårds-
avfall ingår inte i  statistiken då 
hanteringen skiljer sig åt mellan 
kommunerna och därmed inte blir 
jämförbara. 

Tabell 1. Behandlingsformer för 
olika avfallsslag i kommunerna.

Klicka för  
att läsa mer 
I bilaga 2 ”Nulägesbeskrivning” 
finnsensammanställningöver
hur det mesta avfallet i regionen 
behandlas, avfallsmängder o.s.v. 

https://ssam.se/download/18.21dd9ddd174519824618674/1599143805188/Avfallsplan%202020-2025-3.pdf
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Mål i avfallsplan för 
 Lessebo, Markaryds, 
 Tingsryds, Växjö och 
 Älmhults kommuner 
Basår för samtliga mål är 2018 om inget annat 
anges.Förrespektivemålfinnsensammanställning
med aktiviteter med angiven tidplan,  huvudansvarig 
organisation samt mått på resurser angivna i 
 klasserna 1, 2 och 3:

Klass 1 Aktiviteten kan ske inom befintlig budget.

Klass 2 Kostnader måste anslås för att kunna  genomföra 
aktiviteten.

Klass 3 Större investering och ökade driftkostnader krävs 
för att genomföra aktiviteten. 

Lessebo handpappersbruk, Lessebo kommun.
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mål 1: 
Förebyggande av  avfall 
och återanvändning 
ska öka inom kommun-
organisationerna och i 
 samhället i övrigt. 

Delmål:
1.1  Återanvändning ska öka i kommun-

organisationerna. 

1.2 * Matsvinnet i kommunorganisationen  
ska minska med 50 % till 2025. 

Indikator: 
• Målet följs upp genom att aktiviteterna i 

handlings planen genomförs.

• Antalet pågående processer * per  kommun 
som leder till förebyggande av avfall (antal).

• Total mängd matavfall per portion i 
kommun organisationen (g/portion).

• Antal upphandlingar med avfallsmini-
merande krav eller kriterier (antal).

• Insamlat hushållsavfall/invånare  
(kg/invånare).

Luhrpasset, Markaryds kommun.
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Handlingsplan mål 1

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

1a * Påbörja arbetet med att aktivt förebygga avfall inom minst 
ett verksamhetsområde.

2022 (senast påbörjat) Kommunstyrelsen 1

1b Utreda ansvar och organisation i kommunorganisationen 
kring strategiskt arbete med minimering och förebyggande 
av avfall. 

2021 Kommunstyrelsen 1

1c Ställa krav och/eller införa kriterier på avfallsminimering, 
vid minst två upphandlingar per år i “Inköpssamverkan i 
Kronobergs län”. En av dessa ska under planperioden vara 
upphandling inom it-området.

2025 Kommunstyrelsen 1

1d Genomföra strategiska kommunikationsinsatser med syfte 
att förebygga avfall och öka återanvändning.

Årligen under planperioden Kommunstyrelsen 
och SSAM 

1

1e Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt material för att 
höja kunskap och inspirera till beteendeförändring för ökat 
avfallsförebyggande i skolor, ideella organisationer och 
liknande. 

2021 SSAM 2

1f Införa system för cirkulering av kommunägda möbler och 
inventarier i kommunerna.

2022 Kommunstyrelsen 1

1g Implementera Livsmedelsverkets nationellt antagna  
metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.

2021 Kommunstyrelsen 1

1h * Efterfråga, utvärdera och använda återbrukat bygg-
material i minst ett projekt vid ny- eller ombyggnation av 
kommunägda bostäder och lokaler. 

2021 (senast påbörjat) Kommunägda bost-
ads- och fastighets-
bolag alternativt 
ansvarig nämnd 
för kommunala 
fastigheter 

1

1i a. Inventera återbrukbart material vid rivning av 
kommunägda fastigheter (eller delar av fas-
tigheter). Inventeringen ska ingå som en del 
i såväl rivningsinventeringen som i rivning-
splanen.

b. Genomföra inventering av framtida byggnations- 
och rivningsprojekt i kommunägda fastigheter 
förattidentifieraåterbruksmöjligheteroch
 lämpliga matchningar.

2023 Kommunernas 
bostads- och 
fastighetsbolag 
alternativt ansvarig 
nämnd för kommu-
nala fastigheter 

1

* Kommentarer mål 1:
• Indikatorer: Med processer avses  åtgärder, 

exempelvis för att ersätta engångs-
produkter, för att systematiskt minska 
avfallsmängdernainomettellerflera
verksamhetsområden, exempelvis efter 
Göteborgs stads modell. 

• Delmål 1.2: Senast 2020 fastställs ett 
utgångsvärde för matsvinn. För att  minska 
matsvinnet tillämpas Livsmedelsverkets 
nationellt  antagna metodik. Fokus på  
mat svinn är på boenden och skolor i  
detta skedet.

• 1a: Verksamhetsområde kan vara skola, 
kontor, it-sektorn, äldre boenden.

• 1h: Byggmaterial som anses lämpliga att 
återbruka måste klara dagens lagkrav på 
exempelvis hållfasthet, kemikalieinnehåll, 
energivärde osv. 
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Indikator: 
• Målet följs upp genom att aktiviteterna i 

handlings planen genomförs.

• Uppföljning av den totalt insamlade 
 mängden mat- och restavfall per invånare 
och år (kg/person och år) *.

• Uppföljning av den totalt  insamlade 
 mängden brännbart grovavfall per 
 invånare och år (kg/person och år) *.

mål 2: 
Mängden mat- och  
restavfall samt bränn-
bart grovavfall ska 
minska med 25 % per 
person till 2025 *.

Korrö hantverksby, Tingsryds kommun



Handlingsplan mål 2

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

2a Erbjuda 100 % av villor och fritidshus fyrfackinsamling  
till 2025.

2025 SSAM 3

2b Införa källsortering i 100% av de kommunala bostads-
bolagens fastigheter.

2023 Kommunägda  
bostads- och  
fastighetsbolag 

3

2c Främja utökad källsortering och insamling av farligt avfall 
hos privata fastighetsägare och verksamhetsutövare genom 
information och rådgivning. 

2022 SSAM 1

2d* Införa källsortering av matavfall, förpackningar och 
returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter. 
Källsortering ska vara tillgänglig för personal, brukare och 
besökare.

2022 Kommunstyrelsen 
rapporterar, samtli-
ga verksamheter 
utför.

3

2e* Införa källsortering i gatu- och parkmiljö i centrum-
kärnorna i tätorter med över 3000 invånare.

2022 Nämnd med ansvar 
för skötsel av  
offentligmiljö

2

2f Införa textilinsamling på alla ÅVC-anläggningar. 2020 SSAM 1

2g Införa insamling av återbruksmaterial på alla ÅVC- 
anläggningar.

2020 SSAM 1

2h Genomföra pilotprojekt gällande fastighetsnära insamling 
av textil i allmännyttiga bostadsområden.

2021 Kommunägda  
bostadsbolag

1

2i Kompostera och tillverka jord av den del av trädgårds-
avfallet som är lämpligt för ändamålet.

2021 SSAM 3

2j Genomföra strategiska kommunikationsinsatser som  
styr mot ökad återvinning och ökad återbruksinsamling. 

Årligen under planperioden SSAM 1

2k Medverka till att etablera en verksamhet där material  
från bygg- och rivningssektorn återbrukas.

2022 SSAM 3

2l* Informera i samband med handläggning av rivningslov  
om att inventering av återanvändbart material bör göras.

2021 (senast påbörjat) Nämnd med  
ansvar för bygg- 
och rivningslov  
och SSAM

1

forts. » 

* Kommentarer mål 2:
• Målformulering mål 2: Målet avser 25 % 

minskning av mat- och restavfall samt 
25 % minskning av brännbart grovavfall. 
Jämförelseår för mål 2 är 2015 för mat- 
och restavfall samt 2018 för grovavfall.

• Indikatorer: Med mängderna bränn-
bart grovavfall räknas endast fraktionen 
”Rest efter sortering” (tidigare brännbart 
grovavfall).

• 2d: Till samhällsfastigheter räknas: 
äldreboenden och övriga boenden, skolor, 
förskolor, kommunhus i kommunal ägo. 
Källsorteringskafinnassåväliinresom
yttre miljö där behov föreligger. Uppfölj-
ning bör göras både hos fastighetsägare 
och hos verksamheterna. 

• 2e: Med källsortering i gatu- och parkmiljö 
avses källsortering av minst förpack-
ningar av färgat och ofärgat glas, plast-
förpackningar, pappersförpackningar, 
övrigt. Önskvärt också: möjlighet för 
insamlingavcigarettfimparochpant.

• 2l: SSAM tar fram kommunikations-
materialet kopplat till aktiviteten.
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* Kommentarer mål 2:
• 2o: Samverkan med aktörer inom 

 serverings- och butiksledet kan exem-
pelvis innebära etablering av kontakter, 
skapa ett forum, genomföra evenemang 
för att gemensamt arbeta för att minska 
 matsvinnet. 

Handlingsplan mål 2

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

2m Utöva tillsyn över planerad och faktisk hantering av avfall 
inklusive schaktmassor som del i den ordinarie tillsyn-
sverksamheten.

2023 Nämnd med ansvar 
för tillsyn enligt 
miljöbalken

2

2n Ställa krav i kommunorganisationernas samtliga  bygg-  
och rivningsupphandlingar på att rivningsavfallet ska 
 käll sorteras minst enligt Byggföretagens riktlinjer för 
basnivå, plus ytterligare en avfallsfraktion. Efterfråga 
 återvinning och återanvändning av jord- och schaktmassor. 

Hela planperioden Kommunstyrelsen 
och kommuner-
nas bostads- och 
fastighetsbolag 
alternativt ansvarig 
nämnd för kommu-
nala  fastigheter

1

2o* Samverka med aktörer inom serverings- och butiksledet  
för att genomföra åtgärder med syfte att minska mat-
svinnet.

2021 (senast påbörjat) SSAM 1

2p Renheten på insamlat matavfall följs och redovisas i 
 procent en gång årligen. 

Hela planperioden SSAM 1

Kronobergs slottsruin, Växjö kommun
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mål 3:  
Minst 70 % av allt 
 matavfall som upp-
kommer i kommunerna 
ska samlas in separat 
för biologisk  behandling 
 senast 2025 *.

Indikator: 
• Målet följs upp genom att aktiviteterna i 

handlings planen genomförs.

• Källsorteringsgrad för matavfall (%) *.

• Total insamlad mängd matavfall (ton).

Linnés Råshult, Älmhults kommun
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* Kommentarer mål 3:
• Målformulering: Till målet räknas avfall 

somkommerfrånsåvälvillor,flerbostads-
hus som från verksamheter. 

• Indikator: Beräkning av källsorterings-
graden för matavfall görs utifrån plock-
analysresultat på mängden matavfall i 
restavfallet och mängden invägt  utsorterat 
matavfall (kg/år). Beräkningen görs 
 genom att dividera invägd mängd utsorte-
rat matavfall med total mängd matavfall 
som uppkommer (både i restavfallet och 
mat avfallet). Den teoretiska mängden 
matavfall i restavfallet beräknas utifrån 
plockanalysresultat på restavfallet för 
kommunerna. Utförandet av plockanalyser 
ska ske enligt Avfall Sveriges manual för 
plockanalys av hushållens mat- och rest-
avfall, Rapport 2017:31.

• 3e: SSAM tar fram kommunikations-
materialet kopplat till aktiviteten.

Handlingsplan mål 3

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

3a Genomföra årliga strategiska kommunikationsinsatser 
som styr mot ökad insamling av matavfall.  

Årligen under planperioden SSAM 1

3b Arbeta strategiskt för att öka mängden insamlat matavfall 
hosverksamheterochoffentligförvaltning.

Årligen under planperioden SSAM 1

3c Arbeta strategiskt för att öka mängden insamlat matavfall 
iflerbostadshus.

Årligen under planperioden SSAM 1

3d Genomföra plockanalyser i samtliga kommuner i lämplig 
omfattning.

2021-2025 SSAM 2

3e* Informera restauranger om möjligheten och miljövinsten 
med att sortera ut matavfall och fettavfall.

2022 SSAM 1
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mål 4: 
Miljöpåverkan från 
 historisk och  nuvarande 
  avfallshantering ska 
minska.

Delmål:
4.1 * Mängden farligt avfall i restavfallet ska 

inte överstiga 15 g/hushåll och vecka. 

4.2 * Nedlagda deponier i hela kommunerna ska 
inventeras och riskklassas enligt nationella 
riktlinjer. För prioriterade  deponier ska 
åtgärds- och kontroll program tas fram.

4.3  Inom SSAM:s verksamhetsområde ska  
100 % av de renhållningsrelaterade trans-
porterna ske med  förnyelsebara bränslen 
senast 2025. 

4.4  Inom SSAM:s verksamhetsområde ska 
bränsle förbrukningen minska med 5 % 
från 2020 till 2025 i de renhållnings-
relaterade transporterna.

Indikator: 
• Målet följs upp genom att aktiviteterna i 

handlings planen genomförs. 

• Mängden farligt avfall i restavfallet  
följs upp med  plockanalys av restavfall  
(g/hushåll och vecka). 

• Bränsleförbrukningen från sophämtning, 
transporter  på återvinnings centraler, bort-
transport av avfall (m3 diesel/ton insamlat 
avfall, m3 HVO/ton insamlat avfall, m3 
biogas/ton  insamlat avfall).
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Handlingsplan mål 4

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

4a* Inventera och riskklassa nedlagda deponier med det 
underlagsomfinnstillgängligt.Medhjälpavtillgängligt
underlag ska en prioriteringsordning göras utifrån risk 
men även utifrån behov av exploatering.

2025 Renhållningsans-
varig nämnd 

2

4b Inventera fordon i SSAM:s organisation och se över krav på 
bränsle i avtal med entreprenörer.

2021 SSAM 1

4c Genomföra strategiska kommunikationsinsatser som styr 
mot att det farliga avfallet samlas in på ett korrekt sätt. 

2022 SSAM 1

* Kommentarer mål 4:
• Delmål 4.1: Avser farligt avfall inklusive 

elavfall och batterier. Medelvärde av 
mängden farligt avfall i sorterat rest avfall 
är 20 gram per hushåll och vecka för 
bådesmåhusochflerbostadshus,enligt
sammanställning av plockanalyser från 
olika kommuner i Sverige, Avfall Sverige 
Rapport 2016:28.

• Delmål 4.2: Med renhållningsrelaterade 
transporter avses alla SSAM:s egna trans-
porter, sophämtningen, slamtömningen 
samt transporter av brännbart avfall till 
förbränning.

• Aktivitet 4a: Naturvårdsverkets Metodik 
för inventering av förorenade områden, 
rapport 4918, och Statens geotekniska 
instituts publikation 14, information och 
råd om inventering, undersökning och 
riskklassning av nedlagda deponier ska 
tillämpas vid inventeringen. 
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Delmål: 
5.1  Kommuninvånarnas kunskap om 

 problemet med  nedskräpning ska öka  
ochflerväljerattinteskräpaner.

Indikator: 
• Målet följs upp genom att aktiviteterna  

i handlings planen genomförs.

• Skräpmätning enligt Håll Sverige Rents 
metod (kg/m2).

• Resultat om attityder kopplade till  
nedskräpning i SCB:s medborgar-
undersökning.

mål 5: 
Nedskräpningen i 
 kommunerna ska 
 minska.
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Handlingsplan mål 5

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

5a Genomföra utredning av hur organisationen ska utfor-
mas för att arbeta med förebyggande och åtgärdande av 
nedskräpning i kommunerna.

2021 Kommunstyrelsen 1

5b Genomföra skräpmätning på utvalda platser i kommuner-
naförattföljautvecklingenocheffektenavinsatserföratt
minska nedskräpningen. 

2022, 2024 Nämnd med ansvar 
för renhållnings-
frågor

2

5c Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt material, riktat 
till skolor, ideella föreningar och liknande, för att höja 
kunskap och inspirera till beteendeförändring för minskad 
nedskräpning.

2022 Nämnd med ansvar 
för renhållnings-
frågor 

2

5d Genomföra en större kampanj riktad till allmänheten för 
att uppmärksamma problemet med nedskräpning.

2022 Nämnd med ansvar 
för renhållnings-
frågor

2

5e Infoga Håll Sverige Rents tilläggsfrågor om nedskräpning i 
SCB:s medborgarundersökning.

2021 (senast påbörjad) Kommunstyrelsen 1

5f Genomföra strategiska kommunikationsinsatser som styr 
mot minskad nedskräpning.

Årligen under planperioden Kommunstyrelsen 1

Klicka här för att  
komma till bilagorna. 

https://ssam.se/download/18.21dd9ddd174519824618674/1599143805188/Avfallsplan%202020-2025-3.pdf
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