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Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2009-12-15.  
 
Med stöd av 15 kap. 11 § miljöbalken (SFS 1998:808) samt 10 och 14 §§ avfalls-
förordningen (SFS 2001:1063) meddelar kommunfullmäktige följande föreskrifter för 
avfallshanteringen i Uppvidinge kommun. 
 
 
INLEDANDE BESTÄMMELSER 
 
TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER 
 

1 § För kommunens avfallshantering gäller dessa föreskrifter, som tillsammans med en 
avfallsplan utgör kommunens renhållningsordning. Fler bestämmelser rörande avfalls-
hantering finns i:  
• miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2001:1063) 
• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och 
• andra författningar som berör avfallshantering 

 
DEFINITIONER 
 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 
kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de 
betydelser som här anges: 
 

• Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet. 

 
• Med grovavfall avses, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är 
så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att 
samla in i säck eller kärl. 

 
• Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 

kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.  
 

• Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 
 
ANSVAR FÖR RENHÅLLNING, TILLSYN OCH INFORMATION 
 

3 § Uppvidinge kommun har genom kommunledningskontorets tekniska avdelning, nedan 
kallad renhållaren ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall samt 
därmed jämförligt avfall inom kommunen. 
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4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnadsnämnden. 
  
5 § Renhållaren ska informera hushållen om de insamlingssystem för hushållsavfall, 
förpackningar och för avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i 
kommunen.  
 
6 § Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att i erforderlig omfattning 
informera den eller de som bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering. 
 
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare som i beslut medgivits undantag från 
renhållningsordningen ska omgående informera miljö- och byggnadsnämnden om de i 
ansökan angivna förhållanden ändras.  
 
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare som erhållit alternativa hämtningsintervall eller 
meddelat fastigheten som obebodd ska omgående informera renhållaren om 
förhållandena ändras. 
 
Renhållaren har skyldighet att informera miljö- och byggnadsnämnden om misstanke om 
överträdelse mot gällande beslut eller andra olägenheter för människors hälsa eller 
miljön. 
 
AVGIFTER 
 

7 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, sortering, återvinning, övrigt 
omhändertagande och bortskaffande av hushållsavfall som utförs genom kommunens 
försorg och i enlighet med kommunens föreskrift om renhållningsavgifter som meddelats 
med stöd av 27 kap 4 § miljöbalken. Avgiftens storlek framgår av kommunens 
renhållningstaxa som antas av kommunfullmäktige. Utformningen av renhållningstaxan 
får ske på sådant sätt att återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 
 
 
HUSHÅLLSAVFALL  
  
SKYLDIGHET ATT LÄMNA HUSHÅLLSAVFALL 
 

8 § Alla ägare och nyttjanderättshavare till fastigheter som används för bostadsändamål 
eller verksamheter där hushållsavfall eller med hushållsavfall jämförligt avfall uppkommer, 
är skyldiga att inneha ett renhållningsabonnemang om inte annat sägs i dessa föreskrifter, 
i annan lag eller förordning.  
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DEFINITIONER 
 

9 § Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet. Farligt avfall från verksamheter omfattas inte av denna 
föreskrift. Nedan anges hur hushållsavfall och därmed jämförligt avfall indelas och 
exempel på vad kommunen avser med respektive avfallsslag: 
• kärlavfall, avfall som paketeras i påsar och läggs i sopkärlet, t ex matrester, 

kaffesump, dammsugarpåsar, blöjor, kattsand, porslin och dricksglas 
• grovavfall, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att 

samla in i säck eller kärl, t ex kasserade möbler och annat skrymmande avfall som 
inte ryms i av renhållaren angivna påsar 

• trädgårdsavfall, t ex grenar, kvistar, löv, gräsklipp 
• latrin, avfall från torrklosett eller mulltoalett 
• slam, avfall från enskilda avloppsanläggningar 
• döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt 
• farligt avfall, avfallsslag som anges i avfallsförordningen (2001:1063),  t.ex. 

hemelektronik, lysrör, färgavfall, organiska lösningsmedel, övriga farliga/giftiga 
kemikalier, små batterier  

• läkemedelsrester 
• smittförande avfall 
• stickande och skärande avfall, t ex kanyler vid hemsjukvård, glaskross, knivar 
• explosivt avfall, t ex ammunition, fyrverkeripjäser och gasolflaskor 
• radioaktivt avfall, t ex brandvarnare och mätinstrument 

 
SORTERING OCH PAKETERING 
 

10 § Hushållsavfall ska sorteras i de avfallsfraktioner som anges i 9 § och i övrigt i 
enlighet med renhållarens anvisningar. I flerfamiljshus, lokaler för skolor, vård och omsorg 
samt lokaler dit allmänheten har fritt tillträde ansvarar fastighetsägaren för att 
sorteringsmöjligheter finns.  
 
11 § Hushållsavfall, som inte omfattas av producentansvar, bestående av fraktionen 
kärlavfall enligt 9 § ska vara paketerat i de påsar som renhållaren anger. Påsarna ska 
förslutas väl innan de läggs i sopkärl/storbehållare så att risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
TRANSPORT 
 

12 § Renhållaren ska transportera bort hushållsavfallet från fastigheten så ofta att risk för 
olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön. 
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FARLIGT AVFALL 
 

13 § Varje fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets farliga 
avfall och hålla detta avskilt från annat avfall. Farligt avfall får inte läggas i sopkärl för 
övrigt hushållsavfall. Det farliga avfallet från hushållen ska vara tydligt märkt med uppgift 
om innehåll och lämnas i täta förpackningar. Det farliga avfallet ska lämnas till en av ren-
hållaren anvisad mottagningsstation eller hämtas vid fastighet i särskild behållare som 
tillhandahålls av renhållaren. Bostadsnära hämtning sker efter budning.  
 
14 § Farligt avfall som omfattas av producentansvar, t ex elektronikavfall och radioaktivt 
avfall eller annat farligt avfall som renhållaren särskilt angivit får inte läggas i sopkärl för 
hushållsavfall eller i den särskilda behållaren för hushållens farliga avfall utan ska lämnas 
till inköpsställe eller plats som anvisats av renhållaren, producenten eller 
inköpsstället. Små belysningskällor, lysrör och batterier får hanteras enligt 13 §. 
 
15 § Skärande och stickande avfall ska paketeras för sig och på ett betryggande sätt så 
att risk för människors hälsa inte uppstår. Avfallet ska märkas med ”skärande avfall” och 
lämnas enligt renhållarens anvisningar. 
 
16 § Explosivt avfall, till exempel ammunition och fyrverkeripjäser samt trycksatta 
kärl ska hanteras separat från övrigt avfall respektive farligt avfall och hanteras 
enlighet renhållarens anvisningar. 
 
17 § Läkemedelsrester ska hanteras separat från övrigt avfall respektive farligt avfall 
och hanteras enlighet renhållarens anvisningar. 
 
GROVAVFALL 
 

18 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet som på grund av 
sin storlek och sammansättning inte kan sönderdelas och paketeras i av renhållaren 
definierade påsar för kärlhämtning, kan lämnas som grovavfall enligt anvisningar från 
renhållaren. Grovavfall med sammansatta material ska så långt som möjligt separeras i 
respektive materialslag.  
 

Grovavfall hämtas av renhållaren efter budning. Vid budning ska grovavfallet om möjligt 
buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska sorteras och vara tydligt 
uppmärkt i enlighet med renhållarens anvisningar. Möbler, cyklar och liknande medtages 
hela. 
 

Utsorterat grovavfall får transporteras av fastighetsägaren eller den som ger upphov till 
avfallet och lämnas på av renhållaren angiven plats.  
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KOMPOSTERING AV TRÄDGÅRDSAVFALL 
 

19 § Kompostering av trädgårdsavfall får ske på den egna fastigheten under förutsättning 
att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
ELDNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL 
 

20 § Eldning av trädgårdsavfall, t ex löv, grenar, kvistar, gräs (även svedjebruk), är endast 
tillåtet utanför detaljplanelagt område respektive område med sammanhållen bebyggelse 
när eldningsförbud inte råder. 
 
NEDGRÄVNING AV DÖDA SÄLLSKAPSDJUR 
 

21 § Döda sällskapsdjur, med undantag för klöv- och hovbärande djur samt hönsfåglar, 
får grävas ner på den egna fastigheten. Nyttjanderättshavare får gräva ner döda 
sällskapsdjur på bostadsfastigheten om tillåtelse erhållits av fastighetsägaren.  
 
AVFALL FRÅN HEMSLAKT OCH JAKT 
 

22 § Avfall från hemslakt och jakt ska tas omhand enligt renhållarens anvisningar.  
 
AVFALL MED PRODUCENTANSVAR 
 

23 § Hushållsavfall där producentansvar finns föreskrivet i annan författning omfattas inte 
av denna föreskrift. Hit räknas för närvarande alla förpackningar oavsett material; 
tidningar/trycksaker, elektronikavfall, kylar/frysar, vitvaror, bilar, däck. Hushållsavfall med 
producentansvar ska hanteras skilt från övrigt hushållsavfall och sorteras och lämnas i 
enlighet med producentens anvisningar. Kommunens ansvar för detta avfall inskränker 
sig till en viss skyldighet att sprida information om producentens insamlingssystem och 
skyldighet att, i samråd med producenten, anvisa plats för uppställning av storbehållare. 
Ansvaret för rengöring och underhåll av storbehållare samt städning av uppställnings-
platsen åligger producenten. 
 
SOPUTRYMMEN, BEHÅLLARPLATS, SOPKÄRL, HÄMTNINGSSTÄLLEN mm 
 

24 § Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i Boverkets och 
Arbetsmiljöverkets författningssamling. Därutöver gäller följande:   
 
a) I sopkärl, storbehållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
sopkärlet, storbehållaren och förvaringsplatsen är avsedd. 
  

b) Storlek och typ av sopkärl väljs av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren efter 
samråd med renhållaren. Kärlstorleken ska anpassas till mängden uppkommet avfall på 
fastigheten så att risk för olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön.  
 

c) För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från näringsverksamhet gäller att sopkärl  
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ska placeras på lämplig plats för att undvika att risk för olägenhet uppstår för människors 
hälsa eller miljön. Placering av sopkärl eller sophus bestäms av renhållaren i 
överenskommelse med fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. 
 

d) Vid en- och tvåbostadshus ska sopkärlet på hämtningsdagen vara placerad högst 10 m 
från tomtgräns, om inte är annat överenskommits med renhållaren samt på ett sådant sätt 
att hämtningen underlättas. För avvikelser i denna del har renhållaren rätt att ta ut särskild 
avgift enligt kommunens föreskrift om renhållningsavgift. 
 

e) Ägare och nyttjanderättshavare av fastighet som ligger avsides i förhållande till 
hämtningsfordonets körväg eller som saknar farbar väg- eller broförbindelse ska placera 
sopkärlet på hämtningsplats som anvisats av renhållaren. 
 
FYLLNADSGRAD OCH AVFALLSMÄNGD  

 

25 § Sopkärl och storbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte 
heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav 
inte kan tillgodoses. Om överfyllning av sopkärl eller storbehållare upprepas har 
renhållaren rätt att ändra abonnemangsvillkoren till ett större sopkärl eller storbehållare. 
Innan abonnemangsvillkoren ändras ska renhållaren inhämta fastighetsägarens eller 
nyttjanderättsinnehavarens synpunkter. 
 

Om avfallsmängden, vid hämtningstillfället, väsentligt överskrider kärlets fyllnadsvolym 
eller mängd enligt förbeställd hämtning har avfallstransportören rätt att lämna kvar den 
väsentligt överskridande mängden avfall. Kvarlämnat avfall hämtas vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle. Extrahämtning kan beställas hos renhållaren eller dennes entreprenör. 
Avgift för extrahämtning regleras i kommunens föreskrift om renhållningsavgift. 
Renhållaren ska vid hämtningstillfället skriftligen informera fastighetsägaren eller 
nyttjanderättsinnehavaren om varför avfallet lämnats kvar och om bestämmelserna i 
denna föreskrift. 
 
ANSVAR FÖR ANSKAFFANDE OCH UNDERHÅLL AV SOPKÄRL 
 

26 § Sopkärl, kärl för farligt avfall och påsar nödvändiga för källsorteringen tillhandahålls 
av renhållaren eller dennes entreprenör om inte annat överenskommits. Sopkärl och kärl 
för farligt avfall ägs av renhållaren som även svarar för nödvändigt underhåll och utbyte. 
Utbyte av befintligt sopkärl till annan storlek får ske efter begäran hos renhållaren. 
 
27 § Storbehållare vid gemensam uppställningsplats ägs och underhålls av anslutna 
fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Storbehållare ska vara anpassad till 
renhållarens insamlingssystem. 
 
28 § Fastighetsägare och nyttjanderättshavare ansvarar för och ska bekosta städning 
respektive rengöring av soputrymmen, uppställningsplats för sopkärl/storbehållare och 



FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR 
                             UPPVIDINGE KOMMUN                              7(12) 

 

    

kärl för avfallshanteringen. Städning och rengöring ska ske på sådant sätt och så ofta att 
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
TRANSPORTVÄGAR 
 

29 § Fastighetsinnehavaren skall se till att transportväg fram till sopkärlets hämtnings- 
och tömningsplats hålls i farbart skick. Bredd på transportväg ska vara 3,5 meter och 3,5 
meters höjd fritt från bland annat grenar, buskar och andra hinder. Transportvägen skall 
röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall 
skall vara så dimensionerad att utrymme för vändningsmöjligheter finns och hållas i 
sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.  
 

Om farbar väg inte kan upprättas för de transportresurser som renhållaren rimligen kan 
förfoga över får renhållaren, efter samråd med berörd fastighetsägare eller nyttjande-
rättshavare, meddela annan hämtningsplats. 
  

Om renhållaren eller den vägansvarige bedömer att transportväg inte är farbar under del 
av året, på grund av tjälskador eller liknande, får renhållaren i samråd med berörd 
fastighetsägare och nyttjanderättshavare ange alternativ hämtningspunkt.  
 

Om renhållaren eller dess entreprenör bedömer att transportväg tillfälligt inte är farbar på 
grund av rådande väglag eller andra tillfälliga yttre omständigheter som begränsar fram-
komligheten, får renhållaren bestämma om senare hämtningstillfälle.  
 
ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL 
 

30 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall ska ske med nedanstående intervall. Hämtning 
utöver detta kan beställas hos renhållaren eller av renhållaren anlitad entreprenör.  

• Permanentbostäder i flerfamiljshus och permanenta verksamheter: 
Ordinarie hämtning utförs en gång i veckan eller var fjortonde dag.  

• Verksamheter dit allmänheten har fritt tillträde 
För affärer, hotell, pensionat, restauranger, kaféer, kiosker, skolor, äldre-
boende och andra verksamheter dit allmänheten har fritt tillträde gäller att 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren, i samråd med renhållaren, ska 
bestämma lämpligt hämtningsintervall. Hämtningsintervallet ska anpassas till 
verksamhetens art och omfattning så att risk för olägenhet inte uppstår för 
människors hälsa eller miljön. 

• Permanentbostäder i 1-2 familjshus: 
Ordinarie hämtning utförs varannan vecka. 

• Fritidsbostäder och säsongsverksamhet 
För fritidsboende hämtas avfall var fjortonde dag under perioden 15 juni till 31 
augusti, så kallat sommarabonnemang, eller 15 april till 15 oktober, så kallat 
säsongsabonnemang. Hämtningsintervall för säsongverksamheter bestäms i 
samråd med renhållaren. 
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ALTERNATIVA HÄMTNINGSINTERVALL 
 

31 § Alternativa hämtningsintervall enligt nedanstående kan medges efter skriftlig 
begäran till renhållaren. Minsta kärlstorlek ska kunna användas. 

• Permanentbostäder i 1-2 familjshus 
En gång var fjärde vecka (inget organiskt avfall). 

• Fritidsbostäder och säsongsverksamhet 
a) En gång per sommarsäsong (inget organiskt avfall). 
b) Tilläggspaket för fritidshusabonnemang om fyra hämtningar efter trettonhelgen, 
sportlovet, påsklovet och novemberlovet. 

 
GEMENSAMT SOPKÄRL 
 

32 § Nyttjanderättshavare vars tomter gränsar intill varandra eller ligger i nära anslutning 
(gångavstånd) kan efter skriftlig begäran till renhållaren dela gemensamt sopkärl eller 
storbehållare. Detta kan även vara tillämpligt i de fall ett samgående avsevärt underlättar 
sophämtningen. För medgivande krävs att hämtning kan ske med den tekniska utrustning 
som renhållaren förfogar över. 
 
UPPEHÅLL I HÄMTNING  
 

33 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, förutom slam från slamavskiljare eller sluten 
tank, kan medges efter skriftlig begäran till renhållaren. Förutsättning för att uppehåll ska 
beviljas är att fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren intygar att fastigheten inte 
kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst 6 månader. För 
fritidsbostad med sommar- eller säsongsabonnemang gäller att bostaden inte får användas 
under hela hämtningsperioden.  
 
Hämtningsintervall och renhållningsavgift återgår automatiskt till ordinarie 
renhållningsabonnemang när perioden med uppehåll i hämtning är slut. Reduktion av 
renhållningsavgiften regleras i kommunens föreskrift om renhållningsavgift. 
 
OBEBYGGD OCH OBEBODD FASTIGHET 
 

34 § Obebyggd fastighet och obebyggd tomtmark omfattas inte av denna föreskrift. 
Bebyggd fastighet som är obebodd kan, efter skriftligt intygande till renhållaren, befrias 
från hämtning av hushållsavfall samt i förekommande fall även latrinhämtning och 
slamtömning. Reduktion av renhållningsavgiften regleras i kommunens föreskrift om 
renhållningsavgift.  
 
LATRIN 
 

35 § Latrin hämtas i kärl enligt renhållarens anvisningar. Vid hämtning ska använt 
latrinkärl genom fastighetsägarens eller nyttjanderättshavarens omsorg förslutas väl och 
ställas fram vid fastighetsgräns så nära fordonets uppställningsplats som möjligt. Nya 
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latrinkärl avlämnas vid fastighetsgräns. Latrinkärl tillhandahålls av renhållaren om inte 
annat överenskommits.  
 
SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 
 

36 §  
a) Slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. 
Renhållaren skall ges tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras. Lock 
eller manlucka får inte vara övertäckta eller låsta vid hämtningstillfället och ska kunna 
öppnas av en person. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för 
anläggningens skötsel och underhåll. Avståndet mellan uppställningsplats för 
slamsugningsfordon och anläggning som ska tömmas får inte överstiga 50 meter såvida 
inte särskilda skäl föreligger. Renhållaren har då rätt att ta ut avgift enligt kommunens 
föreskrift om renhållningsavgift. 
 

b) Tömning ska utföras av renhållaren eller av renhållaren anlitad entreprenör. 
Slam från slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare hämtas minst en gång per år.  
 

c) Extra hämtningar utföres, mot avgift enligt kommunens renhållningstaxa, efter 
beställning från fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. 
 
d) Längre hämtningsintervall än en gång per år för slam kan medges av miljö- och 
byggnadsnämnden efter ansökan. 
 
 
ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 
 
UPPGIFTSSKYLDIGHET 
 

37 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall skall på begäran av renhållaren lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 
avfallsplan. 
 
38 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 
vara som är innesluten i en sådan förpackning, eller fyller en förpackning skall på 
anmodan av renhållaren lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 
avfallsplan. 
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UNDANTAG FRÅN FÖRESKRIFTERNA 
 
ANSÖKAN, ANMÄLAN, TILLSYN OCH AVGIFT 
 

39 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges om särskilda omständigheter föreligger 
efter prövning av miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden får i enlighet med kap 26 
miljöbalken meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av 
denna föreskrift. I nämndens beslut om undantag får villkor för verksamheten meddelas. 
För prövning av ansökan om tillstånd eller undantag, handläggning av anmälan samt 
för tillsyn i övrigt enligt denna föreskrift får miljö- och byggnadsnämnden ta ut en avgift 
enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommun-
fullmäktige har antagit. 
 
40 § En ansökan eller anmälan enligt denna föreskrift skall vara skriftlig och innehålla 
uppgift om typ och mängd av avfall, teknisk beskrivning, redovisning av de 
försiktighetsmått som kommer att vidtas för att olägenhet för människors hälsa och miljön 
inte ska uppstå samt övriga upplysningar nödvändiga för prövningen. Ansökan och 
anmälan skall inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast 6 veckor innan åtgärden 
vidtas. 
 
EGET OMHÄNDERTAGANDE AV HUSHÅLLSAVFALL 

 

41 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själva avser att omhänderta viss 
typ av hushållsavfall ska ansöka om undantag för detta hos miljö- och byggnadsnämnden. 
Förutsättningen för eget omhändertagande är att det sker på den egna fastigheten och att 
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Eget omhändertagande 
av hushållsavfall som utgörs av farligt avfall eller som omfattas av producentansvar kan 
inte medges. 
 
42 § Egen kompostering av matavfall får ske efter anmälan till miljö- och 
byggnadsnämnden. Skadedjurssäker behållare ska användas. Annat eget 
omhändertagande av matavfall än kompostering kan medges efter ansökan till miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
43 § Egen kompostering av slam från enskilda avloppsanläggningar och latrin kan 
medges efter ansökan till miljö- och byggnadsnämnden. Skadedjurssäker behållare 
ska användas. Anläggningen ska i övrigt utföras så att vätska inte tränger ned i 
marken eller avrinner därifrån. Annat eget omhändertagande av slam från slamavskiljare 
och latrin än kompostering kan medges efter ansökan till miljö- och byggnadsnämnden. 
Förutsättning för annat eget omhändertagande är att slamavskiljaren finns på egen eller 
närboendes fastighet och att slammet sprids och myllas ned på brukad mark. Eget 
omhändertagande av slam och latrin innebär automatiskt befrielse från slamtömning. 
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BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT LÄMNA HUSHÅLLSAVFALL 
 

44 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till miljö- och 
byggnadsnämnden befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren. För-
utsättningarna för att detta ska tillåtas är att särskilda skäl finns och att avfallet kan tas 
omhand på den egna fastigheten utan att risk för olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Reduktion av renhållningsavgiften regleras i kommunens föreskrift om 
renhållningsavgift.  
 
ÅTERKALLELSE 
 

45 § Medgivande om undantag från föreskrifterna om avfallshantering kan återkallas  
om: 

• förutsättningarna för undantag förändrats  
• felaktiga uppgifter lämnats som legat till grund för undantaget 
• hanteringen inte sker enligt givet tillstånd eller enligt anmälan 
• hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön 

 
 
ÖVRIG INFORMATION 
 
STÖRNINGAR TILL FÖLJD AV YTTRE OMSTÄNDIGHETER 
 

46 § Om störningar i avfallshantering uppkommer till följd av yttre omständigheter som 
renhållaren inte råder över och som allvarligt inskränker renhållarens möjlighet att fullfölja 
sitt renhållningsuppdrag ska renhållaren i möjligaste mån begränsa störningarna härav. 
 
STRAFFBESTÄMMELSER 
 

47 § Straffbestämmelser återfinns i 29 kap miljöbalken. 
 
IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 
 

48 § Denna föreskrift har antagits av kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 2008-05-
27, 54 § och reviderats 2009-12-15, 114 §.  
 
49 § Beslut och skriftliga meddelanden fattade med stöd av tidigare lydelse i kommunens 
renhållningsföreskrifter (2008-05-27 KF 54 §) gäller fram till dess att förnyad prövning i 
ärendet har skett. 
 
50 § Kommunfullmäktige får till kommunstyrelsen delegera rätten att utföra mindre 
ändringar i denna föreskrift av redaktionell karaktär. Sådana ändringar ska ske i samråd 
med renhållaren och miljö- och byggnadsnämnden. Kopia av ändringsbeslut ska skickas 
till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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RIVNING AV BYGGNAD ELLER ANLÄGGNING 
Bestämmelser om rivning av byggnader (rivningslov, rivningsplan och separering av 
massor/avfall) finns i Plan- och bygglagen (1987:10) och regleras inte närmare här. 
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Sammanfattning 
När planer eller program utarbetas, vars genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, ska en miljöbedömning också utföras. Miljöbedömningen är den process 
varigenom miljöhänsyn integreras i framtagandet av planen eller programmet. Föreliggande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör förslag till ny avfallsplan för Eksjö, Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge kommuner. Syftet med MKBn är att integrera miljöaspekterna i 
avfallsplaneprocessen, samt att beskriva och bedöma de miljökonsekvenser som planen kan 
medföra.  
 
De fyra kommunerna har under flera år samarbetat inom avfallsområdet. Den föreslagna 
avfallsplanen har tagits fram för att samordna arbetet och bidra till att uppnå de målsättningar 
som finns inom avfallsområdet på nationell, regional och lokal nivå.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig på de betydande miljökonsekvenser som 
avfallsplanen kan ge upphov till. De betydande miljöaspekter som identifierats är klimatgaser, 
utsläpp av luftföroreningar och utsläpp till mark. 

När det gäller klimatgaser bedöms utsläpp av deponigas (metan) vara den viktigaste 
miljöaspekten. Minskade mängder organiskt material i deponi och effektivare 
omhändertagande av gasen som bildas förväntas medföra minskade utsläpp av klimatgaser 
från avfallssektorn. 

Med dagens reningsteknik bedöms utsläppen av luftföroreningar från avfallsförbränning bli 
små. Dessutom innebär avfallsförbränningen att utsläppen från alternativ energiutvinning ur 
fossila bränslen eller biobränslen minskar. Brand i deponier bidrar troligen med betydande 
utsläpp till luft, kunskapsläget är dock osäkert. 

Deponerat avfall innehåller olika ämnen som genom läckage av lakvatten från deponin kan 
sprida föroreningar till omgivande mark och vattendrag. Nuvarande och kommande krav på 
deponier minskar såväl deponiernas innehåll av farliga ämnen som bildning av lakvatten. 
Åtgärderna bedöms medföra successivt minskade utsläpp från deponier. 

För att miljökonsekvenserna ska kunna minimeras så långt som möjligt krävs fortsatta insatser 
för ytterligare förbättra anläggningar för rening av rökgaser, lakvatten och uppsamling av 
deponigas. Förutom att bästa tillgängliga teknik används är en god egenkontroll nödvändig för 
att säkerställa de tekniska anläggningarnas funktion. Fortsatta insatser för 
kunskapsförsörjning bedöms också vara nödvändigt och verksamhetsutövarna föreslås stödja 
forsknings- och utvecklingsarbete inom avfallssektorn. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör förslag till ny avfallsplan för Eksjö, 
Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner. Syftet med MKBn är att integrera 
miljöaspekterna i avfallsplaneprocessen, samt att beskriva och bedöma de miljökonsekvenser 
som planen kan medföra.  
 

1.2 Gällande planer och program 
I de aktuella kommunerna finns ”gamla” avfallsplaner som har antagits av respektive 
kommunfullmäktige och i vissa fall reviderats av kommunfullmäktige. I samband med att 
denna avfallsplan upprättas kommer en ny renhållningsordning att formuleras och beslutas av 
respektive kommun. 

1.3 Formella krav 

Miljöbedömningar av planer och program 
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en myndighet eller kommun som upprättar en plan eller ett 
program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan också genomföra en 
miljöbedömning av planen eller programmet. Miljöbedömningen är den process varigenom 
miljöhänsyn integreras i framtagandet av planen eller programmet. Inom ramen för 
miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Bestämmelser om 
innehåll i MKBn finns i 6 kap 12 § miljöbalken.  

I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) anges i 4 § att det är planer och 
program som anger förutsättningar för kommande tillstånd för verksamheter som ska 
miljöbedömas. 

Avfallsregler 
EUs ramdirektiv om avfall anger riktlinjer på övergripande nivå för hur medlemsländernas 
avfallslagstiftning ska utformas. I direktivet anges bl a en prioritering av olika 
behandlingsformer, ofta kallad avfallshierarkin. Dessutom finns specifika direktiv för olika 
delar av avfallsområdet, bl a för deponering, farligt avfall och el-avfall. 
 

 

Avfallshierarkin 
 

1. Minimering av avfallsmängder 
 

2. Återanvändning av produkter 
 

3. Materialåtervinning 
 

4. Energiåtervinning 
 

5. Deponering 
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I Sverige regleras avfallshanteringen främst genom miljöbalken, kap 15 samt 
avfallsförordningen. Till detta finns ett antal detaljföreskrifter som reglerar specifika 
avfallsströmmar, behandling, transport av avfall etc. 
 
En central del i regleringen av avfall är producentansvaret som innebär att den som säljer eller 
producerar en vara har ansvaret då varan är uttjänt. Varorna ska utformas med hänsyn till 
stegen i avfallshierarkin. I dagsläget finns lagstadgade producentansvar för förpackningar, 
tidningar, returpapper, däck, bilar samt elektriska och elektroniska produkter. 
 
Enligt 15 kap 11§ miljöbalken ska kommunerna ha en renhållningsordning som ska omfatta 
de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. 
Ytterligare bestämmelser om avfallsplaner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om avfallsplaner (NFS 2006:6). 

  6 



   

1.4 Miljökvalitetsmål 
De miljömål som bedöms vara relevanta i samband med avfallsplanen är: 

 

1. Begränsad klimatpåverkan 

 

4. Giftfri miljö 

 

2. Frisk luft 

 

7. Ingen övergödning 

 

3. Bara naturlig försurning 

 

15. God bebyggd miljö 

Illustrationer: Tobias Flygar 

Av störst betydelse i avfallssammanhang bedöms miljömålen för begränsad klimatpåverkan 
(utsläpp av deponigas mm) och giftfri miljö (utsläpp till mark och luft) vara.  

Följande delmål till God bebyggd miljö rör avfallshanteringen: 

 

⇒ Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med 
minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå. (Uppfyllt) 
 

⇒ Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas 
genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. (Uppfyllt) 
 

⇒ Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet 
avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling. 
(Uppfyllt) 
 

⇒ Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser 
sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en 
sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.  
 

⇒ Senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp 
återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.  
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I Jönköpings län finns följande regionala mål som rör avfallsområdet: 
 

 

⇒ Den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska minska.  
 

⇒ Avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och 
återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess 
omgivning. 
 

⇒ Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst 50 % till år 
2005 räknat från 1994 års nivå samtidigt som den totala mängden genererat avfall 
inte ökar. (Uppfyllt) 
 

⇒ Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått enhetlig standard och uppfyller 
högt uppställda miljökrav enligt EUs beslutade direktiv om deponering av avfall. 
(Uppfyllt) 

Miljömålen för Kronobergs län överensstämmer huvudsakligen med ovanstående. 
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2 Avgränsningar MKB 
Nivåavgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig i första hand på de miljökonsekvenser som 
avfallsplanen kan ge upphov till på övergripande nivå (regionalt). Aspekter som endast 
påverkar lokala miljöförhållanden vid olika avfallsanläggningar beskrivs inte. Detta kan gälla 
t ex lukt och buller. 

En MKB ska enligt 6 kap 13 § Miljöbalken innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn 
till: 

1. Bedömningsmetoder och aktuell kunskap 
2. Planens innehåll och detaljeringsgrad 
3. Allmänhetens intresse 
4. Att vissa frågor kan bedömas bättre i andra skeden 

Geografisk avgränsning 
De aktuella kommunerna är belägna i sydöstra delen av Jönköpings län och nordöstra delen 
av Kronobergs län. 

Beskrivningen av miljökonsekvenserna utgår från förhållandena inom de berörda 
kommunerna. I den mån det har ansetts motiverat, beskrivs även förhållanden utanför det 
studerade området. När det gäller t ex klimatgaser och andra luftföroreningar är påverkan 
regional och global. 

Miljöaspektavgränsning 
MKBn är inriktad på den betydande miljöpåverkan som den föreslagna avfallsplanen kan ge 
upphov till. De miljöaspekter som bedömts intressanta att studera är klimatgaser, utsläpp av 
luftföroreningar och utsläpp till mark. 
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3 Förslaget till avfallsplan 

3.1 Avfallsplanen 
Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge har under flera år samarbetet inom avfallsområdet. 
För att ytterligare förstärka och utveckla samarbetet mellan kommunerna har förslag på ny 
avfallsplan tagits fram. Avfallsplanens huvudsakliga syfte är att bidra till att uppnå de 
målsättningar som finns inom avfallsområdet på nationell, regional och lokal nivå. 
Huvudsakligen innebär detta att avfallets mängd och farlighet ska minska. Avfallsplaneringen 
skall också betraktas mot bakgrund av Sveriges medlemskap i EU. 

3.2 Avfallshanteringen 
Hushållen sorterar sitt avfall i fraktionerna komposterbart, brännbart och deponirest. Varje 
fraktion har en specifik färg på påsarna som sorteras optiskt vid Flishults avfallsanläggning i 
Vetlanda. 
 
Vetlanda och Sävsjö kommuner har sedan 1974 använt avfallsanläggningen på Flishult för 
hantering och deponering av avfall från såväl hushåll som industri.  
 
Utsorterat komposterbart material behandlas genom rötning i planreaktor. Vid rötningen bryts 
organiskt material ned varvid metangas bildas. Gasen leds till en gasanläggning och används 
som bränsle i fjärrvärmenätet i Vetlanda. Efter rötningsprocessen avslutats kan materialet tas 
ut, siktas och efterkomposteras. Ambitionen är att därefter använda rötresten som 
jordförbättringsmedel, t ex inom jordbruket. (Vetlanda Energi och Teknik AB 2006) 
 
Vid Flishult finns också en anläggning för mellanlagring av förorenade massor. Här 
mellanlagras bl a PCB-förorenade massor, spolhallsslam och metallförorenade massor. 
Dessutom finns ett tillstånd för behandling och deponering av farligt avfall, där anläggningen 
ännu befinner sig på projekteringsstadiet. Den planerade verksamheten omfattar deponering 
av förorenade jord- och schaktmassor, askor från förbränning av avfall och elektronikavfall 
samt behandling av förorenade jord- och schaktmassor. (Vetlanda Energi och Teknik AB 
2006) 
 
I Eksjö startade fjärrvärmeutbyggnaden 1978 när den första fastbränslepannan sattes i drift 
och Eksjö Energi har sedan 1986 haft tillstånd att förbränna avfall. Nuvarande tillstånd gavs 
den 3 mars 2004 och omfattar förbränning av biobränslen, avfall och olja i fem olika pannor. 
Utsorterat brännbart avfall från de fyra samarbetskommunerna förbränns i anläggningen. 
(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2004) 

4 Alternativ 
Då alternativ till den ovan beskrivna avfallshanteringen inte varit aktuellt beskrivs 
konsekvenser för nollalternativet och för den föreslagna avfallsplanen. Nollalternativet 
innebär att ingen ny avfallsplan och renhållningsordning beslutas, utan att befintliga planer 
och föreskrifter fortsätter att gälla för respektive kommun. 
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5 Förutsättningar 

5.1 Klimatgaser 
Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser förstärker jordens naturliga växthuseffekt. Det 
gör att temperaturen ökar och att klimatet tenderar att ändras. Förstärkningen av 
växthuseffekten beror framförallt på ökad halt koldioxid i atmosfären till följd av en 
omfattande användning av fossila bränslen. 

Avfallsdeponier står i dagsläget (2001) för ca 3 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 
(Naturvårdsverket 2001). I deponierna bildas starkt klimatpåverkande metangas när organiskt 
material bryts ner. Därför samlas deponigasen upp och kan användas som bränsle i t ex 
fjärrvärmenät eller för att driva fordon. På så vis kan också annan förbrukning av fossila 
bränslen ersättas.  

Deponiernas andel av de totala utsläppen av växthusgaser minskar jämfört med andra 
sektorer.  Mellan 1990 och 2002 har utsläppen av klimatgaser från deponier i Sverige minskat 
med 29 % till följd av insamling av deponigas och minskad deponering av organiskt material. 
Avgången av metan från avfallsdeponier förväntas fortsätta att minska, med 65 respektive 85 
% till 2010 och 2020 till följd av genomförande av deponeringsförbud för brännbart och 
organiskt avfall. (Naturvårdsverket och Energimyndigheten 2004) 

Utsläpp av växthusgaser, historiskt och prognos per delsektor. 
(Källa: Naturvårdsverket och Energimyndigheten 2004) 

På Flishults avfallsanläggning sker uppsamling av gas både från deponin och från 
planreaktorer där hushållens utsorterade organiska avfall rötas. Gasen används som 
energitillskott i Vetlanda kommuns fjärrvärmenät. Under 2005 beräknas gasen ha bidragit 
med 3981 MWh producerad energimängd. (Vetlanda Energi och Teknik AB 2006) 

Som framgår av diagrammet ovan står de totala utsläppen i transportsektorn för den största 
andelen av växthusgaserna. Transporterna av avfall är dock, sedan avfallet är insamlat, av 
begränsad energimässig och miljömässig betydelse. Hushållens transporter av avfall kan 
däremot vara betydelsefulla. (IVL mfl 2001) 
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5.2 Luftföroreningar 
När avfall förbränns medför detta utsläpp av föroreningar till luft via rökgaser och till vatten 
via vattenutsläpp från våt rökgasrening. Förbränningen innebär att vissa organiska 
föroreningar destrueras samtidigt som exempelvis dioxiner och kväveoxider bildas. Även om 
förbränningen medför miljöpåverkan visar jämförande analyser att förbränning innebär 
mindre miljöpåverkan än deponering (IVL mfl 2001). Detta är ett exempel på att 
miljöpåverkan normalt följer ”stegen” i avfallshierarkin (se avsnitt 1.3). 

Dagens reningsteknik för rökgaserna är effektiv och utsläppen till luft har minskat markant 
sedan 80-talet. Systemstudier och nationell statistik indikerar att förbränning av avfall endast i 
liten utsträckning bidrar till de totala utsläppen till luft (Naturvårdsverket 2005a). 
Föroreningarna hamnar istället huvudsakligen i resterna från avfallsförbränningen. Aska och 
slam från våt rökgasrening omhändertas därför som farligt avfall och deponeras på särskilda 
deponier. 
 

 1985 1991 1996 2001 2004 2006 

Stoft (ton/år) 420 45 33 22 24 33 

Väteklorid (ton/år) 8400 410 412 130 101 55 

Svaveloxider (ton/år) 3400 700 1121 595 337 175 

Kväveoxider (ton/år) 3400 3200 1463 1649 1707 2180 

Kvicksilver (kg/år) 3300 170 77 46 37 39 

Kadmium (kg/år) 400 35 8 20 5 15 

Bly (kg/år) 25000 720 214 139 54 54 

Dioxiner (g/år) 90 8 2 1.7 0.7 0,8 

Utsläpp från avfallsförbränning, under 1984-2004 fördubblades mängden tillfört avfall. Källa: RVF 1998-2006. 

Vidare innebär avfallsförbränningen att utsläppen från alternativ energiutvinning ur fossila 
bränslen eller biobränslen minskar. Nettopåverkan på miljön kan därför minska vid 
avfallsförbränning, detta gäller särskilt när avfallet ersätter fossila bränslen. 

Den ökade mängden avfall som förbränns medför ökade mängder askor och slam som 
innehåller stora mängder metaller, salter och dioxiner. Kunskapen om avfall som förbränns 
behöver därför ökas ytterligare och kvalitetssäkringen vidareutvecklas. (Naturvårdsverket 
2005b)  
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5.3 Utsläpp till mark 
Deponerat avfall innehåller olika ämnen som genom läckage av lakvatten från deponin kan 
sprida föroreningar till omgivande mark och vattendrag. Lakvattnet innehåller bl a 
näringsämnen, syreförbrukande ämnen, tungmetaller och organiska miljögifter som kan 
orsaka miljökonsekvenser när det sprids till omgivningen (IVL 2000). Så länge föroreningar 
finns kvar i deponin kommer förorenat lakvatten att kunna spridas. I slutändan är det därför 
naturens förmåga att lägga fast, bryta ner och späda ut föroreningar som avgör deponins 
miljökonsekvenser. 

Moderna deponier är utformade med tätskikt och barriärer som kraftigt minskar mängden 
lakvatten som bildas. Lakvattnet omhändertas också och renas. Vidare finns restriktioner för 
vilka typer av avfall som får deponeras och därför minskar föroreningsinnehållet. I äldre 
deponier kan sådana skyddsåtgärder inte alltid utföras och där måste deponeringen därför 
avslutas. Men även avslutade deponier kan under lång tid kräva åtgärder och kontroll för att 
minimera spridningen av föroreningar. 

Senast 2008 ska alla deponier som fortsatt ska vara i drift uppfylla de högre kraven som ställs 
på minimering och omhändertagande av lakvatten. Detta innebär redan i dagsläget att antalet 
deponier minskar och att deponeringen koncentreras till ett litet antal anläggningar. 
Utvecklingen i Eksjö, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge är ett exempel på detta. Flishults 
avfallsanläggning uppfyller redan i dagsläget de flesta av de kommande kraven (Vetlanda 
Energi och Teknik 2002). 
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6 Konsekvenser 

6.1 Nollalternativet 
Kortsiktigt bedöms nollalternativet - dvs att de befintliga avfallsplanerna fortsätter att gälla - 
inte innebära några negativa konsekvenser. Orsaken till detta är att de större anläggningar som 
berörs redan är i drift och att inga betydande förändringar planeras. Miljöpåverkan övervakas 
redan via tillstånd enligt miljöbalken och verksamhetsutövarnas egenkontroll.  

På sikt bedöms dock nollalternativet innebära sämre förutsättningar för samordning av 
avfallshanteringen inom kommunerna. Möjligheterna till gemensam styrning och överblick 
försvagas och utsikterna för samordning av t ex transporter och informationsinsatser blir 
sämre.  

Sammantaget görs bedömningen att möjligheten att långsiktigt uppnå miljömålen inom 
avfallsområdet ökar genom samverkan mellan kommunerna. 

6.2 Avfallsplaneförslaget 

Klimatgaser 
Sammantaget bedöms utsläppen av metan som bildas när organiskt material bryts ner i 
deponierna vara av störst betydelse. Samordningen av kommunernas avfallshantering 
möjliggör effektivare system för uppsamling av deponigas och att gasen nyttiggörs för 
uppvärmningsändamål. Dessutom innebär deponiförbudet för organiskt material att 
produktionen av deponigas på sikt minskar. Sammantaget bedöms därför utsläppen av 
klimatgaser minska successivt. Fortsatta insatser för att öka omhändertagandet av metangas 
och optimera driften av rötningscellerna bedöms dock vara nödvändiga på Flishult. 

I en utredning av avfallstransporterna i avfallssamverkansprojektet i Eksjö, Vetlanda, Sävsjö 
och Uppvidinge visade det sig att de ökade transporterna som avfallshanteringen innebär 
motsvarar 0,4-1,5 % av den totala energimängd som avfallet genererar (Eksjö Energi 2002). 
Sammantaget blir det bara en liten ökning av utsläppen pga av att transportavståndet ökar. 
Samordning och effektivisering av avfallstransporterna bedöms ha potential att medföra 
minskade nettoutsläpp.  

Luftföroreningar 
Samordnad avfallshantering är en förutsättning för de investeringar i bl a reningsteknik som 
krävs vid avfallsförbränning. Utsläpp till luft blir med dagens reningsteknik små. Istället är 
det framförallt till avfallet från förbränningen som huvuddelen av föroreningarna 
koncentreras. För att minimera konsekvenserna för miljön måste avfallet omhändertas som 
farligt avfall och transporteras till speciella deponier som är godkända för ändamålet.  

Under 2006 förbrändes 45 522 ton avfall i Eksjö Energis anläggning varav 5 193 ton kom från 
VESU-kommunerna. I tillståndet för verksamheten finns normer för hur mycket utsläpp till 
luft som får förekomma. Utsläppen till luft övervakas kontinuerligt och klarar de krav som 
finns i tillståndet för verksamheten. (Eksjö Energi 2007) 

Utsläpp till luft från bränder i befintliga deponier är troligen en stor källa till föroreningar 
även om kunskapsläget är osäkert. Här behövs åtgärder för att minska risken för 
deponibränder och ytterligare underlag för bedömning av bränder. 
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Verksamhetsutövarna inom avfallsområdet bör även fortsättningsvis bidra till kunskap om 
avfallssystemets miljökonsekvenser och delta i forsknings- och utvecklingsarbetet. 

Utsläpp till mark 
Samordningen av avfallshanteringen innebär att omhändertagande och rening av lakvatten 
kan utformas med bästa tillgängliga reningsteknik för de deponier som fortsätter att vara i 
drift. Lakvattnets långtidsegenskaper och miljökonsekvenser påverkas av att tidsperspektivet 
är mycket långt och man kan inte med säkerhet fastsälla att åtgärderna är tillräckliga 
(Naturvårdsverket 2002). Därför kommer det under överskådlig tid finnas behov av att följa 
upp lakvattnets egenskaper och att utveckla kunskaperna på området. 

Lakvattenhanteringen på Flishults avfallsanläggning bedöms ha förutsättningar att klara de 
nya kraven för deponier som börjar gälla 2008. Lakvattensystemet består av ett inre dike där 
lakvattnet från avfallsanläggningen samlas upp och ett yttre dike som samlar upp grundvatten 
som annars skulle kunna tränga in och infiltrera deponin. Provtagning utförs enligt 
kontrollprogram på lakvatten och omgivande yt- och grundvatten för att kontrollera eventuella 
utsläpp. Uppsamlat lakvattnet från deponin renas i dagsläget i Vetlanda avloppsreningsverk. 
(Vetlanda Energi och Teknik 2006) 

7 Åtgärder 

7.1 Klimatgaser 
 

- Uppsamling och användning av deponigas. Optimering av insamling av deponigas och 
drift av rötningsanläggning. 

- Samordning och effektivisering av avfallstransporter. 

7.2 Luftföroreningar 
 

- Bästa tillgängliga teknik används för rökgasrening. 

- Åtgärder för att minska risken för deponibränder. 

- Verksamhetsutövarna bör delta i forskning och utveckling. 

7.3 Utsläpp till mark 
 

- Lakvattenrening utformas med bästa tillgängliga teknik. 

- Verksamhetsutövarna utför långsiktig uppföljning av lakvattnets egenskaper, 
spridning och miljökonsekvenser. 

- Verksamhetsutövarna bidrar till fortsatt kunskapsutveckling inom området. 
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8 Samråd 
För att avgöra omfattningen och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen har 
tidigt samråd genomförts med berörda Länsstyrelser. Länsstyrelsen i Jönköping har i yttrande 
2006-07-10 lämnat synpunkter på arbetets inriktning. 

I nästa steg kommer avfallsplanen och föreliggande miljökonsekvensbeskrivning att skickas 
ut på samråd så att berörda ges möjlighet att yttra sig. Efter eventuella revideringar kommer 
planen att fastställas av respektive kommunfullmäktige.  

9 Uppföljning och övervakning 
Enligt 6 kap 18 § ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om 
den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför. I det aktuella fallet 
bedöms klimatgaser och utsläpp till mark och luft vara den betydande miljöpåverkan som bör 
följas upp och övervakas.  

Enligt lagens förarbeten kan uppföljningen och övervakningen lämpligen integreras i den 
normala planeringscykeln. Miljöbalkens system för egenkontroll och tillsyn utgör grunden för 
uppföljningen. Egenkontrollprogram och miljörapporter bör utformas med hänsyn till 
uppföljning av betydande miljöpåverkan. I tillståndsprövning kan också omfattning av 
omgivningskontroll och egenkontroll regleras för den enskilda verksamheten.  
 
I myndigheternas tillsynsverksamhet kontrolleras att verksamhetsutövarnas uppföljning av 
den betydande miljöpåverkan utförs på lämpligt sätt. Den miljöövervakning som genomförs 
på lokal och regional nivå ger också resultat som är av intresse för avfallssektorn. Kunskap 
om tillståndet i miljön och tidsmässiga trender identifieras bl a genom miljöövervakningen.        
 

  16 



   

 

10 Referenser 
 
Eksjö Energi AB 2002. Konsekvensanalys avfallstransporter – Kommunalt 
samverkansprojekt för avfallshantering. 
 
Eksjö Energi 2007. Miljörapport för verksamheten 2006. 
 
IVL 2000. Handbok för lakvattenbedömning – Metodik för karakterisering av lakvatten från 
avfallsupplag. IVL Rapport B 1354. 
 
IVL mfl 2001. Syntes av systemanalyser av avfallshantering – Miljöaspekter.  
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2004. Tillstånd till miljöfarlig verksamhet avseende 
förbränning av avfall och energianläggning. 551-8167-03 0686-81-001 
 
Naturvårdsverket 2001. Avfallsdeponiers påverkan på växthuseffekten – Metanemissioner, 
åtgärder och uppföljning.  
 
Naturvårdsverket 2002. Ett ekologiskt omhändertagande av avfall. Rapport 5177. 
 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten 2004. Sveriges klimatstrategi – Ett underlag till 
utvärdering av det svenska klimatarbetet. Kontrollstation 2004. 
 
Naturvårdsverket 2005a. Strategi för hållbar avfallshantering - Sveriges avfallsplan. 
 
Naturvårdsverket 2005b. Kartläggning av källor till oavsiktligt bildade ämnen. Rapport 5462. 
 
RVF 1998- 2005. Svenska renhållningsverksföreningen - Svensk avfallshantering 1998-2005.  
 
Vetlanda Energi och Teknik AB 2002. Anpassningsplan enligt miljöbalken för Flishults 
avfallsanläggning. 
 
Vetlanda Energi och Teknik AB 2006. Miljörapport för Flishults avfallsanläggning 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  17 



   

  18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samrådsredogörelse avfallsplan med lokala föreskrifter och 
miljöbedömning  
 
2007-09-21 
 
Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommun (VESU) har gemensamt tagit fram ett 
förslag på avfallsplan, lokala renhållningsföreskrifter och miljökonsekvensbeskrivning under 
2006. I ett tidigt skede har samråd skett med Länsstyrelserna i Jönköping och Kronoberg, 
avseende miljöbedömningens inriktning och omfattning. 
 
En projektgrupp med representanter från respektive kommun har bildats för arbetet med 
samordning av avfallsarbetet inom de fyra kommunerna (VESU-gruppen). Gruppen har 
utgjort projektgrupp i arbetet med avfallsplanen. För att genomföra det praktiska arbetet med 
att ta fram planen har också en konsult anlitats (Vägverket Konsult). 
 
Samrådsremissen har genomförts för att få synpunkter på förslaget till avfallsplan och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Efter att synpunkterna gåtts igenom kommer reviderade 
handlingarna att ställas ut för granskning innan de beslutas av respektive kommunfullmäktige.   
 
Samråd har hållits i form av utskickade samrådshandlingar till såväl berörda grannkommuner, 
länsstyrelser, miljönämnder som till övriga särskilt berörda. Utskick har skett genom 
ortspress, på hemsidor och med direktutskick.  
 
Följande remissinstanser har lämnat synpunkter, inkomna yttranden bifogas: 

 
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län  
2. Länsstyrelsen i Kronobergs län  
3. Landstinget i Jönköpings län 
4. Sävsjö kommun, miljö- och byggförvaltningen 
5. Sävsjö kommun, samhällsbyggnadsavdelningen  
6. Sävsjö kommun, överförmyndarnämnden  
7. Hyresgästföreningen Höglandet 
8. Naturskyddsföreningen Sävsjö 
9. Ragn-Sells 
10. Uppvidinge kommun, miljö- och byggnämnden 
11. Uppvidinge kommun, tekniska avdelningen 
12. Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen 
13. Eksjö kommun, tillsyns- och myndighetsnämnden 
14. Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn 

 
Nedan redovisas varje remissinstans synpunkter kortfattat. Endast avvikelser från förslaget 
och för avfallsplanen relevanta synpunkter har kommenterats. Inkomna yttranden där 
remissinstansen inte haft några synpunkter redovisas inte. Kommentar/bemötande av 
respektive remissinstans synpunkter redovisas löpande med kursiv text. 



1. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Under 7 § i föreskrifterna bör smittförande och stickand/skärande avfall anges som exempel 
på farligt avfall. 
Beaktas. 
 
Planen ska innehålla en beskrivning av de förhållanden som påverkar avfallets mängd och 
sammansättning. 
Avsnitt 2 nulägesbeskrivning innehåller de efterfrågade uppgifterna. Uppgifterna är 
visserligen av övergripande karaktär men bedöms utgöra ett tillräckligt underlag med hänsyn 
till planens syfte. 
 
Uppgifter om kärl- och säckavfall bör redovisas uppdelat på hushållsavfall och sådant avfall 
som uppkommer i verksamheter. 
Planen redovisar översiktliga uppgifter för avfall som kommunerna inte ansvarar för, t ex 
producentansvarsmaterial. I avfallsplanen finns översiktliga uppgifter i enlighet med 4 och 5 
§§ i föreskriften NFS 2006:6 och allmänna råd till dessa. Uppgifterna finns bl a i bilaga 4. 
 
Utöver detta har kommunerna inte kännedom om förhållanden som rör avfall som andra 
ansvarar för, dessutom varierar ofta sådana avfallsströmmar och omhändertagande över 
tiden. Att sammanställa fullständig statistik över icke-kommunalt avfall bedöms innebära 
alltför omfattande utredningar och inte motiverat med hänsyn till avfallsplanens syfte.  
 
Redovisning av hur grovavfall bortskaffas bör ske. 
Grovavfall redovisas under avsnitt 2.5. Redovisningen av grovavfall kompletteras med 
uppgifter om hur materialet tas omhand och i vilken omfattning det återvinns. 
 
Redovisning av hur många ton latrin som samlas in årligen bör ske. 
I avsnitt 2.5 redovisas antal kärl som samlas in, vägning sker inte men ett fullt kärl får 
maximalt väga 15 kg. 
 
Det bör anges hur stora mängder slam från enskilda brunnar som samlas in. 
Avfallsplanen kompletteras med uppgifter om slam från enskilda brunnar. 
 
Redovisning av matavfall bör ske separat. 
Komposterbart avfall från hushållen som redovisas under 2.5 är i huvudsak matavfall. För 
uppgifter om matavfall från verksamheter, dvs icke hushållsavfall, finns ingen lättillgänglig 
statistik, jfr kommentaren ovan. 
 
Redovisning av hur farligt avfall återvinns eller bortskaffas ska ske. 
Texten revideras i avsnitt 2.5 
 
Avfall som omfattas av producentansvar bör även redovisas för bilar, trä, blybatterier >3kg 
och däck.  
Redovisningen av bilbatterier i tabell 10 motsvarar blybatterier > 3 kg. Uppgifter saknas om 
insamling av trä, bilar och däck som omfattas av producentansvar inom VESU-området. 
 
 
 
 



Kapacitet i ton/år ska anges för samtliga avfallsanläggningar. Redaktionella ändringar föreslås 
i bilaga 4. 
För vissa anläggningar finns uppgifter om kapacitet, vilket redovisas i bilaga 5. I övrigt är 
anläggningarnas kapacitet i praktiken begränsad av tillståndsgivna mängder som inte får 
överskridas. Tillståndsgiven mängd och kapacitet bedöms därför motsvara varandra i dessa 
fall. Kommentar läggs in i planen där detta beskrivs.  
 
En bedömning av risken för hälsa och miljö vid nedlagda deponier ska redovisas. Där 
kommunen är verksamhetsutövare ska planerade och vidtagna åtgärder redovisas. 
I bilaga 3 redovisas nedlagda deponier som finns i respektive kommun och den riskklassning 
som gjorts. Redovisningen utgör de uppgifter som finns tillgängliga i dagsläget. Tillsyn över 
avslutade deponier åvilar respektive kommuns miljönämnd och länsstyrelserna. 
 
Avfallsplanen kompletteras med ett mål för uppföljning av avslutade deponier. 
 
Planen bör innehålla en beskrivning av hur tillsyn enligt kommunens tillsynsplan kommer att 
bedrivas. 
I avsnitt 4 beskrivs hur avfallsplanen avses följas upp. Då planen omfattar fyra olika 
kommuner som var för sig beslutar om årliga tillsynsplaner lämnas ingen detaljerad 
redovisning av hur planerna kommer att utformas. Avfallsplanen utgör ett underlag vid 
utformande av respektive tillsynsplan. 
 
Det bör framgå vilket nationellt eller regionalt mål som respektive mål i avfallsplanen har 
bäring på. 
Beaktas. Beskrivningen av målen under 3.4 revideras så att det framgår vilka nationella mål 
som respektive lokalt mål hänger ihop med.  
 
Det saknas en beskrivning av de åtgärder som kommunen planerar att vidta för att uppnå 
målen. 
Avsnitt 3.4 kompletteras med uppgift om hur målen ska nås. 
 
Redovisning av samråd ska finnas med. 
Samrådet beskrivs i utställningshandlingarna. 
 
Länsstyrelsen har vissa synpunkter på vilka uppgifter som ska ingå i bilaga 2 (kommunvis 
uppdelning av avfallsmängderna). 
VESU-kommunerna ser det som viktigt att avfallsplanen utgör ett samordnat planerings-
område och delar därför inte länsstyrelsens uppfattning att uppgifter ska delas upp per 
kommun i avfallsplanen. De efterfrågade uppgifterna kan dock redovisas i annan ordning av 
respektive kommun. 
 
Länsstyrelsen anser att samtliga avfallsanläggningar ska redovisas i bilaga 2. 
Avfallsanläggningar redovisas i bilaga 2, 4 och 5. Vilka anläggningar som ska redovisas i 
avfallsplanen har diskuterats underhand i VESU-gruppen. Vår tolkning är att anläggningar 
som tar emot externt avfall är de som är relevanta att ha med i planen. I bilaga 2 
(Länsstyrelsens sammanställning) redovisas de anläggningar som har betydelse för den 
regionala behandlingskapaciteten, övriga anläggningar finns i bilaga 4.  
 
 



Planen bör innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår. 
Hur tillsyn av producenterna bedrivs bör också redovisas liksom information till hushållen. 
Kommunernas möjlighet att hindra att förpackningsavfall uppstår är mycket begränsad 
utöver informationsinsatser och vid egen upphandling. Därför är tillsyn av 
producentansvarsavfall i dagsläget inte ett prioriterat område för VESU-kommunerna. 
 
2. Länsstyrelsen i Kronobergs län  
Uppgifterna om avfall som kommunen inte har ansvar för är sparsamma och bör utvecklas. 
Se svar under motsvarande punkt för Länsstyrelsen i Jönköping. 
 
Uppgifter om åtgärder för att nå målen saknas.  
Se svar under motsvarande punkt för Länsstyrelsen i Jönköping. 
 
3. Landstinget i Jönköpings län 
Då landstinget bedriver verksamhet i flera kommuner i både hyrda och egna lokaler är det 
viktigt att de lokala föreskrifterna tydliggör fastighetsägarnas ansvar att tillhandahålla 
möjligheter till källsortering. 
Fastighetsägarnas ansvar framgår av föreskrifterna och har förtydligats i 6 och 18 §§. 
Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare kan variera från fall till 
fall och bör också regleras i hyreskontraktet. 
 
4. Sävsjö kommun, miljö- och byggförvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen lämnar i sitt yttrande ett antal synpunkter på enskilda paragrafer 
i föreskriften till renhållningsordningen. 
Flera remissinstanser har lämnat synpunkter på olika delar av föreskriften. Den har därför 
gåtts igenom gemensamt av miljökontoren och renhållningsansvariga från VESU-
kommunerna. Därefter har en genomgående revidering genomförts och flera paragrafer har 
ändrats, tagits bort eller lagts till. Den reviderade föreskriften redovisas i 
utställningshandlingarna.    
 
5. Sävsjö kommun, samhällsbyggnadsavdelningen 
Planen bör kompletteras med en strategi för hur information till avfallslämnare ska ske. 
VESU-kommunerna har inrättat en gemensam tjänst för informationsarbetet. Genom detta 
samordnas informationsinsatserna och resurser används så effektivt som möjligt. 
Beskrivningen i avsnitt 2.2 kompletteras med beskrivning av detta.  
 
Synpunkter på vissa uppgifter i bilaga 3 (avslutade deponier). 
Bilaga 3 revideras med samhällsbyggnadsavdelningens uppgifter. 
 
Synpunkter på anläggningar som saknas i bilaga 4 (avfallsanläggningar). 
Bilaga 4 revideras med efterfrågade uppgifter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Sävsjö kommun, överförmyndarnämnden 
Saknar mål som rör säkerhetsaspekter för anställda och allmänheten samt koppling till 
kommunens drogpolicy.  
De i avfallsplanen upptagna lokala målen utgår från nationella miljökvalitetsmål och  
regionala mål. I entreprenadavtalet under rubriken Allmänna förutsättningar/ 
trafiksäkerhet nämns följande: 
”Entreprenörens samtliga fordon som används året runt, ska ha ett tekniskt stöd- 
system, alkolås, som eliminerar förekomsten av alkohol vid företagets transporter.” 
Det bedöms därför inte vara relevant att införa detta yttrande i avfallsplanen. 
 
7. Hyresgästföreningen Höglandet 
Antalet återvinningsstationer är för få. Med fler återvinningsstationer och  
hushållsnära placerade, dvs på gångavstånd från de större bostadsområdena, så  
kommer målen att uppnås snabbare vad gäller renhetsgraden i de olika fraktionerna. 
VESU-kommunerna delar hyresgästföreningens åsikt. Kommunernas möjlighet att påverka 
detta i avfallsplanen är begränsad. Trots detta föreslår kommunerna mål om att mängden 
återvunnet avfall till materialbolag ska öka samt att förslag på hushållsnära 
insamlingssystem ska tas fram (mål 5 och 6). 
 
De producentansvariga som i dag är skyldiga enligt lag att omhänderta uppkommet avfall bör 
också helt bekosta de återvinningsstationer som behöver kompletteras eller byggas ut för en 
bättre och konsumentvänlig återvinning. 
VESU-kommunerna delar hyresgästföreningens åsikt. Se även svar ovan. 
 
Taxorna bör också vara satta så de fastighetsägare i flerbostadshusen som i dag tar på sig ett 
större ansvar stimuleras/kompenseras med en lägre taxa. 
Bättre förutsättningar för källsortering medför minskade avfallsmängder som lämnas i 
avfallskärl. Om mindre kärlstorlek kan väljas ger detta en lägre taxa.  
 
8. Naturskyddsföreningen Sävsjö 
Föreningen efterfrågar hur VESU agerar för att hushållen och även kommunen ska minska 
sina avfallsmängder. 
Avfallsplanen tar upp lokala mål med åtgärder som beskriver kommunens tillämpning av 
såväl EU:s avfallsstrategi som de nationella och regionala målen för avfallshanteringen. 
Beskrivning av målen i avfallsplanen kommer att kompletteras med beskrivning av åtgärder 
för att nå målen. 
 
Finns det någon uppföljning/åtgärder angående dumpning av avfall i naturen, när 
miljöstationen i Sävsjö nu är stängd? 
Den förra miljöstationen i Sävsjö drevs under den senaste 5-års perioden av en privat aktör. 
Kommunens har därför inte något ansvar för nämnda miljöstations nedläggning. Någon 
uppföljning av dumpning av avfall i naturen har, och planeras, därför inte påbörjas. 
Kommunen ser sig dock väldigt positiv till en uppföljning.  
 
Avsnitt 2 i avfallsplanen kompletteras med text om nedskräpning. 
 
 
 



Är det miljömässigt försvarbart att vaktmästare i kommunen, var för sig, kör till  
Flishult för att lämna avfall, likväl som många privatpersoner. 
Detta är framförallt en fråga om samordning av t ex vaktmästarnas verksamhet. Om behov 
finns av ytterligare återvinningsstationer har kommunen möjlighet att ta upp frågan i sitt 
samråd med förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 
 
9. Ragn-Sells 
Ragns-Sells har vissa synpunkter på bilaga 1 till föreskrifterna (regler om avfallsutrymmen 
och transportvägar). 
Bilagan har utgått i det nya förslaget som presenteras i utställningshandlingarna. 
Arbetsmiljön regleras inte i föreskriften utan istället hänvisas till gällande föreskrifter inom 
arbetsmiljöområdet. 
 
10. Uppvidinge kommun, miljö- och byggnämnden 
Nämnden ska heta miljö- och byggnadsnämnden i dokumenten. 
Revideras. 
 
Miljö- och byggförvaltningen lämnar i sitt yttrande ett antal synpunkter på enskilda paragrafer 
i föreskriften till renhållningsordningen. 
Se svar under 4 till miljö- och byggnämnden i Sävsjö. 
 
11. Uppvidinge kommun, tekniska avdelningen    
Tekniska avdelningen lämnar ett antal förslag på redaktionella ändringar. 
Beaktas. Texten revideras med synpunkterna som underlag.  
 
Tekniska avdelningen lämnar i sitt yttrande ett antal synpunkter på enskilda paragrafer i 
föreskriften till renhållningsordningen. 
Se svar under 4 till miljö- och byggnämnden i Sävsjö. 
 
Uppgifterna i avfallsplanen bör uppdateras med 2006 års statistik för avfallsflöden, 
befolkning mm. 
Beaktas. Texten uppdateras med 2006 års statistik. 
 
12. Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen lämnar ett antal förslag på redaktionella ändringar. 
Beaktas. Texten revideras med synpunkterna som underlag.  
 
Miljö- och byggförvaltningen lämnar i sitt yttrande ett antal synpunkter på enskilda paragrafer 
i föreskriften till renhållningsordningen. 
Se svar under 4 till miljö- och byggnämnden i Sävsjö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Eksjö kommun, tillsyns- och myndighetsnämnden 
Tillsyns- och myndighetsnämnden rekommenderar att avfallsplan, renhållningsordning och 
MKB till stora delar omarbetas. Vidare erinras om att det är olämpligt att nämnden görs 
ansvarig för handläggning av vissa undantag från renhållningsföreskrifterna. 
Avfallsplanen har utarbetats enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och uppfyller kraven i 
dessa. Vissa revideringar kommer att genomföras med anledning av de synpunkter som 
inkommit i samrådet. Ytterligare omarbetning bedöms inte vara motiverat. 
 
Ansvaret för handläggning av undantag från föreskrifterna har diskuterats inom ramen för 
den översyn som gjorts av föreskrifterna efter samrådet. Föreskriften har utformats så att 
undantag som utgör myndighetsutövning enligt miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnd 
eller motsvarande.  
 
I avfallsplanen saknas åtgärder för att uppnå lokala mål samt beskrivning av hur målen bidrar 
till att regionala och nationella mål uppnås.  
Avsnitt 3.4 kompletteras med uppgift om hur målen ska nås. 
 
Planer, förslag rekommendationer gällande hur farligt och icke-farligt avfall från 
verksamheter bör hanteras saknas. 
Kommunernas möjlighet att styra hanteringen av icke-hushållsavfall från verksamheter är 
mycket begränsad och därför har mål inom det området inte föreslagits inom ramen för 
avfallsplanen. Vid utformande av tillsynsplaner enligt miljöbalken kan dock VESU-
kommunerna komma att sätta upp mål för sådant avfall.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen består till största delen av allmänna resonemang och bedöms 
därför inte kunna ligga till grund för någon egentlig bedömning av miljökonsekvenser. 
Avfallsplanen beskriver kommunernas avfallshantering på en övergripande nivå. På samma 
sätt handlar också miljökonsekvensbeskrivningen om övergripande (regionala) förhållanden. 
Lokala omständigheter och förhållanden vid enskilda avfallsverksamheter är bättre lämpade 
att beskrivas i eventuella projekt-MKBer för enskilda verksamheter.  
 
Förslaget till lokala föreskrifter innehåller mängder med felaktigheter och juridiskt ohållbara 
skrivningar. 
Se svar under 4 till miljö- och byggnämnden i Sävsjö. 
 
14. Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn 
Föreskrifterna bör i avsnittet om soputrymmen m m (15 §) ta upp bestämmelser om att 
avfallsbehållare ska utformas på ett sådant sätt att de är tillgängliga för personer med 
funktionshinder. Riksdagens mål om enkelt avhjälpta hinder bör beaktas i avfallsplanen. 
Bestämmelser om tillgänglighet till avfallsutrymmen finns redan i förordning (1994:1215) om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m samt Boverkets byggregler 3:33. De lokala 
föreskrifterna hänvisar till dessa bestämmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utställningsutlåtande 
 
2008-04-04 
 
Förslag till gemensam renhållningsordning med avfallsplan, renhållningsföreskrifter och 
miljökonsekvensbeskrivning har under tiden 2008-02-04 till 2008-03-07 ställts ut för 
granskning. Utställningshandlingarna har hållits tillgängliga för allmänheten på biblioteken i 
de fyra kommunerna, på webbplatserna samt skickats per post eller e-post till de 
myndigheter/organisationer som i samrådet lämnade synpunkter. Kungörelse har före 
utställningens början utfärdats i de lokala dagstidningarna.  
 
Yttranden angående avfallsplanen har inkommit från: 

1. Tillstånds- och Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun 
2. Miljö- och byggnämnden i Vetlanda kommun 
3. Länsstyrelsen i Kronobergs län 

 
Yttranden angående renhållningsföreskrifterna har inkommit från: 

4. Tillstånds- och Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun 
5. Miljö- och byggnämnden i Vetlanda kommun 
6. Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun  
7. Arne Karlsson 
8. Göte Gustavsson 

 
Respektive yttrande redovisas kortfattat nedan. VESU-kommunernas bemötande följer med 
kursiverad stil. 
 
1. Tillstånds- och Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun 
Konkreta visioner av hur framtidens avfallshantering skall utformas för att bidra till att av 
riksdagen beslutande miljömål kan uppnås saknas. 
Nuvarande system för omhändertagande av hushållsavfall är väl synkroniserat med de 
nationella och regionala miljömålen. Den framtida avfallshanteringen handlar mer om att 
förfina systemet och de lokala miljömålen är utformade i detta syfte. Nuvarande system för 
avfallshanteringen samt de lokala målen beskrivs på sidan 7 respektive 19 i avfallsplanen. 
 
Förslag till hur producentansvaret praktiskt ska uppfyllas saknas. 
Arbetet med att uppfylla producentansvaret tas upp i de lokala målen, mål 5 och mål 6. I 
övrigt är det producenterna eller deras ombud som ansvarar för att de av regeringen 
uppställda producentansvarsmålen uppnås. 
 
Förslag till hantering av det företagsanknutna avfallet finns ej i avfallsplanen. 
Denna synpunkt har tidigare bemötts under samrådet, då i samband med yttrande från 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Tillsyns- och myndighetsnämnden i Eksjö kommun. 
Kommunerna inom VESU har samma åsikt som tidigare angående verksamhetsavfallet.  
 
”Planen redovisar översiktliga uppgifter för avfall som kommunerna inte ansvarar för, t ex 
producentansvarsmaterial. I avfallsplanen finns översiktliga uppgifter i enlighet med 4 och 5 
§§ i föreskriften NFS 2006:6 och allmänna råd till dessa. Uppgifterna finns bl a i bilaga 4. 
 
Utöver detta har kommunerna inte kännedom om förhållanden som rör avfall som andra 
ansvarar för, dessutom varierar ofta sådana avfallsströmmar och omhändertagande över 



tiden. Att sammanställa fullständig statistik över icke-kommunalt avfall bedöms innebära 
alltför omfattande utredningar och inte motiverat med hänsyn till avfallsplanens syfte.” 
 
”Kommunernas möjlighet att styra hanteringen av icke-hushållsavfall från verksamheter är 
mycket begränsad och därför har mål inom det området inte föreslagits inom ramen för 
avfallsplanen. Vid utformande av tillsynsplaner enligt miljöbalken kan dock VESU-
kommunerna komma att sätta upp mål för sådant avfall.” 
 
Ambitionen bör vara större gällande mål 4 (Fraktionen deponirest ska minska med ca 500 ton 
per år fram till 2010) i Bilaga 1 under rubriken ”Lokala mål som utgår från nationella 
miljökvalitetsmål och regionala mål”. 
Ambitionen att minska fraktionen deponirest med ca 500 ton/år kvarstår eftersom 500 ton 
utgör en stor andel av den totala mängden deponirest inom VESU. År 2007 utgjorde 
fraktionen deponirest 3696 ton, år 2006 4507 ton, vilket innebär en minskning med 811 ton 
mellan 2006 och 2007. Sedan starten har mängden deponirest minskat med i genomsnitt 483 
ton per år. En minskning i högre takt än 500 ton per år skulle innebära att den vita påsen för 
deponirest är nästintill borta inom några år, vilket är en omöjlighet eftersom en viss del av 
hushållsavfallet verkligen utgörs av restavfall. 
 
2. Miljö- och byggnämnden i Vetlanda kommun 
En årlig avstämning ska ske, vilket innebär att förutsättningar för att anta nya mål och 
åtgärder regelbundet kommer att prövas. 
Kommunerna inom VESU avser att göra en årlig avstämning av mål och åtgärder utifrån 
vissa angivna nyckeltal. I avfallsplanen redovisad statistik kommer däremot inte att 
uppdateras varje år.  
 
3. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Uppgifterna om avfall som kommunerna inte har ansvar för är sparsamma och bör utvecklas.  
Se bemötande under punkt 1 ovan. 
 
Uppgifter om vilka åtgärder som planeras för att uppnå de mål som satts upp saknas. 
Avsnitt 3.4 i avfallsplanen har kompletterats med uppgifter om hur målen ska uppnås. Detta 
redovisades även i samrådsredogörelsen. 
 
4. Tillstånds- och Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun 
5. Miljö- och byggnämnden i Vetlanda kommun 
6. Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun  
De tre tillsynsmyndigheterna har lämnat likartade yttranden angående förändring av 
renhållningsföreskrifterna. 
Yttrandena har beaktats och inarbetats i renhållningsföreskrifterna med några få undantag, 
se nedan.  
 
Information om rätten att ta ut avgift enligt kommunens föreskrift om renhållningsavgift har 
inte tagits bort eftersom detta är en viktig upplysning för den renhållningsabonnent som läser 
renhållningsföreskrifterna, se 24 25, 33, 34, 36, 44 §§. 
 
Säsongsabonnemang med hämtning av hushållsavfall var fjortonde dag mellan 15 april och 
15 oktober kan väljas som ett ordinarie hämtningsalternativ i fritidsbostäder och kräver inte 
skriftlig begäran till renhållaren, se 30 §. 
 



Hämtning av hushållsavfall en gång var fjärde vecka kan väljas som alternativt 
hämtningsintervall i 1-2 familjshus även inom planlagt område, se 31 §.  
 
Hämtning av slam från slamavskiljare i enskilda avloppsanläggningar sker en gång per år, 
utan alternativa hämtningsintervall, eftersom en slamavskiljare är dimensionerad för tömning 
en gång om året med en belastning från ett hushåll om fem personer. Annat 
hämtningsintervall än en gång per år är en bedömningsfråga och kräver en utredning om 
bland annat slamavskiljarens storlek och kondition, typ av efterföljande rening, belastning på 
anläggningen och mark- och grundvattenförhållanden i området. Denna bedömning och 
utredning är ett arbete för den myndighet som utfärdat tillståndet och i beslutet villkorat att 
slamavskiljaren ska tömmas en gång om året. Se 36 §. 
  
Tillstånds- och Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun har gjort ett tillägg genom 52 § (i 
yttrandet) där hushåll som tidigare komposterat eget matavfall med skadedjurssäker 
behållare utan att olägenhet uppstått ska få fortsätta med det utan att behöva inkomma med 
ny anmälan. Hushåll som tidigare anmält kompostering av eget matavfall och blivit beviljade 
detta täcks utav 49 § i renhållningsföreskrifterna. Hushåll som komposterar eget matavfall 
men som inte gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten täcks inte av 49 §, men däremot av 52 
§ (i yttrandet). Denna paragraf inarbetas i renhållningsföreskrifterna endast för Sävsjö 
kommun som 51 §. 
 
7. Arne Karlsson 
Arne Karlsson har önskemål om att kunna välja sophämtning 4 ggr/år eftersom han är 
ensamstående och komposterar och eldar papper.  
Det finns i renhållningsföreskrifterna möjlighet att ansöka om befrielse från skyldigheten att 
lämna hushållsavfall, vilket innebär en befrielse från sophämtning. Det går även att välja en 
abonnemangstyp där hämtning av hushållsavfall sker en gång var fjärde vecka.  
 
Det är enligt miljöbalken förbjudet att elda avfall då risk för människors hälsa och miljö 
uppstår vid förbränning av avfall under okontrollerade former. Tidningar och 
pappersförpackningar faller under producentansvaret och ska tas omhand för återvinning.    
 
8. Göte Gustavsson 
Göte Gustavsson önskar att tömning av slamavskiljare inte ska vara obligatorisk utan ska gå 
att beställa vid behov. 
Slamavskiljare för ett hushåll på upp till fem personer är dimensionerade för tömning minst 
en gång per år. Det innebär att längre intervall mellan tömningarna eller högre belastning 
påverkar reningsresultatet i anläggningen, bland annat genom att sätta igen efterföljande 
infiltrationsbädd. Med dagens vattenförbrukning och användning av tvättmedel fungerar inte 
slamavskiljaren som tidigare, utan kräver regelbunden skötsel och tömning. Enskilda 
avloppsanläggningar står idag för lika stort utsläpp av fosfor och kväve som de kommunala 
reningsverken, trots att endast 10 % av hushållen har enskilda avlopp och 90 % är anslutna 
till ett kommunalt reningsverk. 
 
Grannar ska kunna dela sopkärl. 
Enligt förslag från tillsynsmyndigheterna finns det i de nya renhållningsföreskrifterna 
möjlighet för nyttjanderättshavare vars tomter gränsar till varandra eller ligger i nära 
anslutning till varandra att dela sopkärl. Tillsynsmyndighetens förslag har inarbetats i de nya 
renhållningsföreskrifterna. 
 



 
Renhållningsordningen bör tillämpas med sunt förnuft och mer flexibelt. 
Renhållningsordningen styrs av miljöbalken och dess föreskrifter samt miljömyndigheternas 
tolkning av dessa. I övrigt försöker vi tillämpa frågorna flexibelt och med så stort sunt förnuft 
som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


