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Avfallsplan 2023–2030 gäller fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2030-12-31. 
Antagen hos respektive medlemskommuns kommunfullmäktige:  
 
Kalmar kommun 2022-09-26, §159 
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Sävsjö kommun 2022-09-12, §80 
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Du hittar även 
Avfallsplanen med bilagor 

på kretsloppsydost.se 
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”Om det inte går att återanvända, 
återställa, återuppleva, återlämna, 
återsälja eller återvinna, måste det 

återkallas, återgå eller återtas  
ur produktion.” 

 Peter Seeger – ”If it can’t be reduced”, 2008, fri översättning. 
Med hänvisning till Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”. 
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Avfall berör och engagerar alla. Vårt 

sätt att se på avfall och ta hand om 

avfall är under ständig förändring, där 

det avfall som ändå uppstår ses som 

en resurs som vi kan föra tillbaka in i 

kretsloppet.  

Vi ser att avfallsmängderna ökar i takt 

med befolkning och 

överkonsumtion. I avfallsbranschen 

är det naturligt att prata om hur vi 

återvinner bäst. Men eftersom 

Kretslopp Sydost är sist i kedjan 

måste vi även våga prata mer om att 

förebygga avfall, producera och 

konsumera smartare samt hur vi kan 

förändra vårt beteende. Tillsammans 

kan vi ställa om och fokusera på ett 

samhälle som inte belastar naturen 

eller människors hälsa.  

Våra mål och aktiviteter i 

avfallsplanen ska bidra till att vi är 

framsynta och modiga. Kretslopp 

Sydost jobbar för en cirkulär 

ekonomi, förändrade beteenden 

som ska minska resursuttag och 

minska avfallsmängderna. 

Vi står inför en stor 

samhällsutmaning, där förändring är 

den enda konstanten. 

Maria Schade 
Förbundsdirektör, Kretslopp Sydost 

 Förändring är den 
enda konstanten 
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Sammanfattning 
Samhällets förändring påverkar avfallshanteringen i stor 
utsträckning. Nuvarande samhällsförändring styr alltmer mot 
delningsekonomier, och att låna, hyra och köpa mer begagnat, 
samtidigt som allt större mängder avfall uppstår i samhället. För 
att nå ett mer hållbart samhälle behöver avfall förebyggas i större 
omfattning, fler produkter behöver återbrukas och 
materialåtervinningen behöver öka. 

Avfallsplanens mål ska hjälpa Kretslopp Sydost och medlemskommunerna att 

bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Syftet med avfallsplanen är att 

skapa ett tydligt och gemensamt styrdokument för avfallshanteringen i Kretslopp 

Sydosts medlemskommuner. 

 

Avfallsplanen har fastställt följande målområden: 

1. Avfallsminimering hushåll 
2. Avfallsminimering återbruk 
3. Öka återvinning 
4. Minska farligheten 
5. Användarfokus 
6. Avfallsminimering inom de kommunala 

verksamheterna 
7. Förebygga och begränsa nedskräpningen på land 

och i vattenmiljöer 
8. Fysisk planering 
9. Nedlagda deponier 
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Olika styrmedel används för att genomföra avfallsplanens åtgärder och nå 

uppställda mål. Exempelvis är Kretslopp Sydosts avfallsföreskrifter, 

renhållningstaxa, information och kommunikation styrmedel som syftar till att 

påverka Kretslopp Sydosts kunder att anpassa och förändra sitt beteende i riktning 

till ett mer hållbart samhälle. Styrmedlen syftar till att skapa ett beteende hos 

kunderna där avfallsförebyggande, återbruk och ökad återvinning främjas. 

Avfallsfrågorna kan även belysas i Kretslopp Sydosts och medlemskommunernas 

arbete med upphandlingar, tillsyn och kommunernas fysiska planering. 

Kravställningar på varor och tjänster i upphandlingar kan bidra till att avfallsplanens 

mål nås, exempelvis genom fokus på avfallsförebyggande. 

Medlemskommunernas arbete med fysisk planering kan bidra till att avfallsfrågan 

är en naturlig del i planprocesser och att avfallshanteringen beaktas i ett tidigt 

stadie exempelvis vid nybyggnationer. 

Den framtida utvecklingen för Kretslopp Sydosts medlemskommuner bedöms 

medföra en svag befolkningsökning på knappt 7% till år 2030. 

Befolkningsutvecklingen har stor påverkan på utvecklingen av avfallsmängderna i 

regionen. Om avfallsplanens mål uppfylls kommer de totala mängderna avfall 

dock att minska, även om befolkningen ökar. På invånarnivå bedöms exempelvis 

mängden mat- och restavfall minska från 220 kg/person och år (2020) till 180 

kg/person och år, till år 2030. 

Kommande lagstiftning med krav på utsortering av matavfall och separat 

insamling av textilier bedöms inte inverka på förbundets kommande 

investeringsbehov. EU:s kommande krav på separat insamling av farligt avfall från 

hushåll (till år 2025) skulle kunna ha en mindre påverkan på investeringsbehovet, 

om Kretslopp Sydost bedömer att befintlig insamling (via återvinningscentralerna) 

behöver utvecklas. Den översyn av producentansvaret för förpackningar som 

regeringen initierade under 2021 skulle kunna få en stor påverkan på Kretslopp 

Sydosts investeringsbehov, om översynen medför att Kretslopp Sydost får 

insamlingsansvar för förpackningarna. Att löpande utvärdera behovet av 

investeringar är nödvändigt, under hela avfallsplanens planperiod 2023–2030.  

Avfallsplanen mål handlar bland annat om att minska mängden 
mat- och restavfall med 20%, öka invånarnas vilja och 
acceptans att handla återbrukade produkter, 
källsorteringsgraden för matavfall ska nå minst 90% och att 
restavfallet ska innehålla max 15% förpackningar och 
producentansvarsmaterial. 
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1 Inledning 
 
Vi lever i ett samhälle i förändring där förebyggande av avfall, 
återbruk och återvinning har kommit i fokus. Vi köper mer 
begagnat, hyr, lånar eller delar. Detta sparar på både plånboken 
och på miljön. Samtidigt uppstår allt större mängder avfall i 
samhället och under de sista trettio åren har aktörerna som 
ansvarar för avfallshanteringen blivit fler och kravet på 
källsortering med utsortering i fler fraktioner ökat. 

För att nå ett mer hållbart samhälle behöver produkters livslängd öka, de behöver 
vara enkla att reparera, bli lättare att återvinna och slutligen måste produkter vara 
helt giftfria den dag de återvinns.  Avfall måste förebyggas och tillväxt får inte 
resultera i mer avfall per person. Det behöver också finnas lättillgängliga och 
välfungerande försäljningskanaler för begagnade produkter. Genom att öka 
produkternas livslängd minskar behovet av nyproduktion vilket ger en mindre 
mängd avfall och möjliggör ett bättre resursutnyttjande. 

Kunskap och handling måste gå hand i hand för att avfallshanteringen ska fungera 
för både människorna som lämnar och de som hämtar, transporterar och 
behandlar avfallet. Det är viktigt att avfallshanteringssystem är enkla att förstå och 
används rätt i vardagen av alla kommuninvånare, turister och verksamheter med 
flera, som lever och verkar i vår region. 

I byggandet av det hållbara samhället behöver infrastruktur för avfallshantering 
fungera och tillfredsställa användarens behov. Avfallshanteringen tar alltmer plats i 
anspråk och blir allt mer komplex. Om den fysiska planeringen i 
medlemskommunerna uppmärksammar avfallshantering i ett tidigt skede kan 
hanteringen få en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen, vilket gör att 
många fördelar kan uppnås och intressekonflikter förhindras. Det kan möjliggöra 
ett ökat återbruk och återvinning, minskade avfallsmängder, effektiva transporter 
och säker arbetsmiljö. 

Rätt hanterat avfall är en resurs och kan ersätta uttag av ändliga resurser och 
undvika att avfall orsakar hälsoproblem, miljöproblem och stora kostnader. 
Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår inom Kretslopp Sydosts åtta 
medlemskommuner ska hanteras på ett sådant sätt att förflyttning sker uppåt i 
avfallshierarkin. 

Branschord och begrepp som används i avfallsplanen och dess bilagor förklaras 
och beskrivs i Bilaga 7 (Ordlista och definitioner). 

 

Nästan allt avfall vi lägger i soptunnan, lämnar på 
återvinningscentralen eller återvinningsstationen kan 
återanvändas som produkter eller återvinnas antingen som 
material eller energi. 
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Rätt hanterat avfall är en 
resurs och kan ersätta uttag 
av ändliga resurser. 
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1.1 Bakgrund och syfte 
 
Riksdagen beslutade år 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala 
avfallsplaner, vilket idag är inskrivet i Miljöbalkens 15 kapitel 41§. 

Där framgår det att det för varje kommun ska finnas en renhållningsordning som 
består av föreskrifter i form av detaljerade regler för avfallshanteringen i 
kommunerna och en avfallsplan. 

Sedan år 2021 har kommunalförbundet Kretslopp Sydost ansvaret för hanteringen 
av hushållens avfall, så kallat kommunalt avfall, i medlemskommunerna Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda. 

Kretslopp Sydost ansvarar för strategisk planering, insamling och behandling av 
kommunalt avfall. Kommunalförbundet ansvarar även för information om avfall 
under kommunalt ansvar och avfall under producentansvar, utarbetande av 
renhållningsordning och taxor. 

Avfallshantering är ett komplext område under utveckling. En ökad 
miljöfokusering i samhället driver på utvecklingen.  Nationell och internationell 
lagstiftning förändrar ansvarsområden till avfallsförebyggande, mer 
avfallsminimering och ökad återvinning. Detta kräver sannolikt nya sätt att hantera 
avfall och även nya behandlingsmetoder för avfall. Informationsbehovet kommer 
att öka för att nå samhällets mål om ökad miljöfokusering och hållbar utveckling. 

Avfallsplanen är ett verktyg för Kretslopp Sydosts medlemskommuner att anpassa 
avfallshanteringen för ett hållbart samhälle och till nya lagar och regler. En 
bedömning av behovet att uppdatering av avfallsplanen görs vid behov, dock 
minst vart fjärde år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Syftet med avfallsplanen är att skapa ett 
tydligt och gemensamt styrdokument för 
avfallshanteringen i Kretslopp Sydosts 
medlemskommuner. 
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Avfallsplan beskriver hur Kretslopp Sydost ska driva och utveckla 
avfallshanteringen under åren 2023 till och med 2030. Det sker genom samarbete 
med medlemskommunerna, kommuninvånare, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare, universitet, branschorganisationer, regionala aktörer, 
personal och fackförbund samt entreprenörer inom avfallsområdet med flera. 
Nuläget i medlemskommunerna inför den nya avfallsplanens planperiod redovisas 
i Bilaga 1 (Nulägesbeskrivning). 

Avfallsplanen omfattar allt avfall i medlemskommunerna, kommunalt avfall (bland 
annat avfall från hushållen), kommunernas avfall, verksamhetsavfall och avfall 
under producentansvar. 

Medlemskommunernas miljöansvariga nämnder och Länsstyrelserna har 
möjligheter att påverka Kretslopp Sydosts verksamhet genom sin tillsyn, där det 
ges möjlighet till dialog och rådgivning. 

I avfallsplanen beskrivs målområden med mål för avfallshanteringen under de 
kommande åtta åren. Övergripande ska avfallsplanen sträva mot ett hållbart 
samhälle, där avfall hanteras på bästa sätt ur ett miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. 

Syftet med avfallsplanen är att skapa ett tydligt och gemensamt styrdokument för 
avfallshanteringen i Kretslopp Sydosts medlemskommuner. 

Avfallsplanen beskriver mål och åtgärder, den informerar fastighetsägare, 
kommuninvånare, verksamhetsutövare, kommunala förvaltningar med flera om 
vad som förväntas av dem. Planen beskriver hur Kretslopp Sydost ska utveckla 
avfallshanteringen och ger förbundet förutsättningar att arbeta strategiskt för att 
uppnå ställda mål tillsammans med medlemskommunerna. 

  

Avfallsplanen beskriver mål och åtgärder, den 
informerar fastighetsägare, kommuninvånare, 

verksamhetsutövare, kommunala förvaltningar 
med flera om vad som förväntas av dem. 
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1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan 
Innehållet i kommunernas avfallsplaner regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter 
om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 
2020:6). 

I föreskriften framgår att en kommunal avfallsplan bland annat ska innehålla: 

 

1.3 Framtagande av avfallsplan 
Renhållningsordningen är Kretslopp Sydosts medlemskommuners samlade 
styrdokument för avfallshantering. Renhållningsordningen består av avfallsplan 
och avfallsföreskrifter som ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid 
behov. 

Innan Kretslopp Sydosts medlemskommuner kan anta renhållningsordningen ska 
kommunen, enligt Miljöbalken 15 kapitlet 42 §: 
 
 

1. På ett lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de 
fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett 
väsentligt intresse av renhållningsordningen. 
 

2. Ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning 
under minst fyra veckor. 

 
 

Under arbetet med avfallsplanens framtagande har Kretslopp Sydost varit 
projektägare. 

Inför bildandet av Kretslopp Sydost påbörjades arbetet med att ta fram en 
gemensam avfallsplan för kommunalförbundets åtta medlemskommuner. En 

• Avfallsplanens syfte. 
• Mål och åtgärder för att förebygga och hantera kommunalt avfall. Mål 

och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, 
etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer samt 
avfallshierarkin. 

• Mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning. 
• Styrmedel man planerar att använda för att implementera mål och 

åtgärder. 
• Avfallsplaneringens koppling med kommunens fysiska planering. 
• Uppgifter om kommunalt avfall. Beskrivning om förhållanden som 

påverkar avfallets mängd och sammansättning. 
• Uppgifter om anläggningar för hantering av avfall i 

medlemskommunerna och uppgifter om nedlagda deponier. 
• Uppföljning av föregående avfallsplan. 
• Beskrivning av organisation som deltagit i framtagandet av 

avfallsplanen och en beskrivning av hur samråd skett. 
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projektgrupp bildades och har kontinuerligt träffats under planens framtagande. 
Kretslopp Sydosts ledningsgrupp har varit styrgrupp och haft övergripande ansvar 
för projektets framskridande. 

  



 
Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030 

 
 
 

15 
 

Utifrån de prioriterade målområdena genomfördes bland annat tre workshops. 
Fokus vid respektive workshop var de kommungemensamma målen inom 
Avfallsminimering inom kommunala verksamheter, förebygga och begränsa 
nedskräpning och fysisk planering. Deltagarna fick vid varje workshop möjlighet 
att framföra sina synpunkter på målformuleringar, målens omfattning, möjliga 
åtgärder kopplade till målen m.m. Deltagarna hade även möjlighet att delge 
Kretslopp Sydost sina tankar på vilka behov som deras verksamhet har och hur 
verksamheten kan komma att påverkas av föreslagna mål och åtgärder. 

I arbetet med att ta fram den gemensamma avfallsplanen och de 
kommungemensamma målen har bland annat följande kommunala funktioner 
deltagit: 

• Strateg ekologisk hållbarhet, miljö- och klimatstrateg, 
hållbarhetsstrateg 

• Energi- och klimatsamordnare 
• Avfallshandläggare 
• Miljöinspektör, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
• Utredningsingenjör 
• Samhällsplanerare 
• Planarkitekt 
• Upphandlare 
• Utvecklingschef, förvaltningschef serviceförvaltningen, 

enhetschef miljö- och hälsoskydd, miljöchef 
• Förbundsdirektör, logistikchef, ekonomichef, chef 

verksamhetsstöd, produktionschef Moskogen Miljö AB, 
miljöansvarig, samordnare myndighetsfrågor, 
kommunikationsansvarig och verksamhetsutvecklare inom 
Kretslopp Sydost. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretslopp Sydost i siffror 
8 kommuner 
14 återvinningscentraler 
Ca. 100 anställda 
190 000 invånare 
100% fossilfri fordonspark 

Figur 1: Karta över Kretslopp Sydosts 
medlemskommuner 
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Arbetet med att ta fram den gemensamma avfallsplanen har tagit hänsyn till 
planer och program i regionerna och hos medlemskommunerna. I 
medlemskommunerna har översiktsplaner, utvecklingsstrategier, miljömål, energi-
och klimatstrategier, hållbarhetsprogram och verksamhetsplaner legat som grund 
i diskussioner och framarbetningen av avfallsplanen. I arbetet med att ta fram 
avfallsplanens kommungemensamma mål har hänsyn tagits till bland annat 
följande dokument: 

• Regionerna och medlemskommunernas målsättningar kring 
fossilfria transporter 2030. 

• Kalmar kommuns Översiktsplan, Verksamhetsplan med budget 
2021 (området Ett grönare Kalmar) och strategin Håll Kalmar 
rent 2020. 

• Nybro kommuns översiktsplan 2021 och 
hållbarhetsbedömningen av kommunens översiktsplan 2021. 

• Sävsjö kommuns översiktsplan och utvecklingsstrategi. 
• Torsås kommuns Hållbarhetsprogram 2020–2023. 
• Uppvidinge kommun har parallellt med arbetet med 

avfallsplanen även arbetat med revidering av kommunens 
översiktsplan och miljömål. En ny energi- och klimatstrategi 
håller också på att tas fram. Dessa styrdokument i kommunen 
har en anknytning till avfallsplanen och dess målsättningar. 

• Vetlanda kommuns översiktsplan (under omarbetning), regional 
klimat- och energistrategi (Jönköpings län) och regionalt 
åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan 2021–2025 
(Jönköpings län). 

 

1.3.1 Avgränsningssamråd 
Kretslopp Sydost har genomfört avgränsningssamråd gällande avfallsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning, med länsstyrelserna i Jönköpings län, Kalmar län och 
Kronobergs län. Avgränsningssamrådet genomfördes brevledes 2021-10-01. 

1.3.2 Samråd 
Samråd av förslaget till ny renhållningsordning genomfördes under perioden 13 
december till och med 25 februari 2022. Kungörelsen gällande samrådet 
skickades till medlemskommunerna, berörda länsstyrelser och större 
fastighetsägare, branschorganisationen Fastighetsägarna och villaägarföreningar i 
medlemskommunerna. Även FTI AB (Förpackningsinsamlingen), kranskommuner 
som Kretslopp Sydost har avtal och sammarben med och Kretslopp Sydosts större 
entreprenörer fick del av kungörelsen om samråd. 

Samrådsyttrande inkom från: 

• Medlemskommunerna, samt vissa av kommunernas aktiebolag, 
• Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar och Kronoberg län, 
• Fastighetsägarna GFR, Jönköpings län och Fastighetsägarna 

GFR, Kalmar län 
 

Inkomna yttranden i och med samrådet kan sammanfattas enligt: 
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• Förslag på justeringar och förtydliganden av målsättningar, 
måluppföljning och föreslagna åtgärder för att nå uppställda 
mål. 

• Synpunkter på behovet av komplettering och utveckling kring 
avfallsplanens beskrivning av framtida behov av 
avfallsbehandlingskapacitet och framtida insamlingssystem. 

• Förslag på kompletteringar av medlemskommunernas 
nulägesbeskrivning, bland annat avseende kommunernas 
näringslivsstruktur. 

• Förslag på komplettering av uppgifter om anläggningar för 
omhändertagande och bortskaffande av avfall. 

• Önskemål att förtydliga avfallsplanens koppling till nationella 
miljömål och Agenda 2030. 

• Förslag på förtydliganden och kompletteringar gällande 
förslaget till avfallsföreskrifter. 

• Förslag på förtydliganden och komplettering av Kretslopp 
Sydosts ansvar i avfallsföreskriften, gällande bland annat ansvar 
för information och åtgärder vid ej utförda tjänster och ansvar 
för information till fastighetsägare. 

 

Inkomna förslag och synpunkter har hjälpt Kretslopp Sydost att förbättra 
renhållningsordningen, genom justeringar, kompletteringar och förtydliganden av 
renhållningsordningens ingående dokument. 

 

1.3.3 Utställning 
Utställning av förslaget till ny renhållningsordning genomfördes under perioden 
18 december 2021 till och med 31 januari 2022. Den 18 december 2021 
kungjordes utställningen i lokala dagstidningar. Kungörelsen presenterades även 
på medlemskommunernas hemsidor och via anslag på biblioteken. 

Totalt inkom 18 yttranden, fördelningen mellan antalet yttranden från boende i 
medlemskommunerna var enligt följande: 

• Vetlanda kommun, nio yttranden, 
• Kalmar kommun, tre yttranden, 
• Sävsjö kommun, två yttranden, 
• Mörbylånga kommun, ett yttrande, 
• Oskarshamn kommun, ett yttrande, 
• Torsås kommun, ett yttrande, 
• Ej angiven kommuntillhörighet, ett yttrande. 

 

Yttranden kopplat till fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar är den enskilt 
största andelen av alla inkomna yttranden och kunderna efterfrågar fastighetsnära 
insamling av förpackningar. Andra områden som berörs av inkomna yttranden är 
tillgängligheten till återvinningscentraler, avfallshantering inom flerfamiljsbostäder, 
renhållningsordningens omfattning, producentansvar, eget omhändertagande av 
avfall, avfallsplanens mål, synpunkter på prissättning och kostnadstäckning, 
kundundersökningar med mera. 
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2 Mål och åtgärder 
 
I följande avsnitt beskrivs de mål, strategier och aktiviteter som 
styr utvecklingen av avfallshanteringen under perioden 2023 till 
2030. Planens mål och åtgärder är baserade på de diskussioner 
som förts i samband med samråd samt bakgrundsfakta i 
bilagorna. De mål som presenteras ansluter till: 

• Tidigare avfallsplan 
• FN:s globala mål 
• EU:s avfallshierarki och svensk lagstiftning 
• Nationella miljökvalitetsmål  
• Regional avfallsplan och mål 
• Identifierade behov och utvecklingsområden 

 

2.1.1 Uppföljning av tidigare avfallsplan 
Uppföljningen av tidigare avfallsplaner finns redovisad i Bilaga 2 (Uppföljning av 
mål och åtgärder i tidigare avfallsplan). Inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 
Oskarshamn och Torsås kommun är tidigare avfallsplan från 2015 och inom 
Sävsjö, Uppvidinge och Vetlanda kommun är tidigare avfallsplan från 2008. 
 

2.1.2 Tidigare avfallsplan inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 
Oskarshamn och Torsås kommun 

Uppföljningen visar att inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås 
kommun är 35 åtgärder genomförda, fyra åtgärder är inte genomförda och 13 
åtgärder är delvis genomförda, varav sju är av karaktären att de är löpande och 
sträcker sig över tid. Vissa åtgärder som är löpande och sträcker sig över tid 
kommer per definition aldrig att slutföras, exempelvis målet att beakta 
avfallshanteringen i ett tidigt skede i samhällsplaneringen. 

De åtgärder som inte är genomförda, och vissa av de som delvis är genomförda, 
kommer delvis att överföras till den nya avfallsplanen, fast omformulerade och 
med lite annorlunda fokus. Det tidigare målet med skräpplockardagar och 
skräpmätning hamnar inom det nya målområdet för nedskräpning, med nya 
målsättningar om att bland annat genomföra och följa upp skräpmätningar i 
medlemskommunerna. 

Den tidigare målsättningen att styra mot materialflöden för att förenkla hantering 
inom återvinningscentraler och återvinningsstationer har delvis fått förändrade 
förutsättningar i och med 2019 års skärpning av producentansvaret på 
förpackningar. Men målsättningen är delvis med i den nya avfallsplanens 
målområde om ökad återvinning – där såväl hanteringen av förpackningsmaterial 
såväl som hanteringen av grovavfall på återvinningscentralerna är aktuella. 

Det tidigare målet att öka återvinningsgraden genom att införa återvinning av gips 
och betong har inte gått att genomföra under perioden, men återvinningsfokuset 
är fortsatt med som ett målområde i den nya avfallsplanen, även om det inte i 
detalj reglerar just hanteringen av gips och betong. 
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2.1.3 Tidigare avfallsplan inom Sävsjö, Uppvidinge och Vetlanda 
kommun 

Uppföljningen visar att inom Sävsjö, Uppvidinge och Vetlanda kommun är sex av 
tolv mål genomförda, fyra är delvis genomförda och två är inte genomförda. 

De åtgärderna som inte är genomförda, återvunnet material till materialbolagen 
och mängden förpackningar i röda påsen, har båda koppling till 
materialåtervinning. Genom den nya avfallsplanens fokus på materialåtervinning 
och ökad återvinning kommer mål och åtgärder i den nya avfallsplanen att koppla 
till dessa ouppfyllda mål. 

Av de delvis genomförda målen och åtgärderna behandlar två av dem 
hanteringen av farligt avfall och utsorteringen av matavfall. I den nya avfallsplanen 
finns mål uppställda inom dessa områden, vilket tydligt kopplar ihop tidigare 
avfallsplans mål och åtgärder med den nya avfallsplanens mål och åtgärder inom 
farligt avfall och utsortering av matavfall. 
 

2.1.4 EU:s avfallshierarki - avfallstrappan 
EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även är 
implementerad i den svenska lagstiftningen, i miljöbalken, och styr hur avfallet tas 
omhand i Sverige. Figuren nedan beskriver i vilken ordning olika metoder används. 
 

1. Förebygga avfall. Låna verktyg i stället för att köpa. Laga det som gått 
sönder. 

2. Återanvända. Köp och sälj begagnat. Ta vara på matresterna. 
3. Återvinna. Återvinn det du inte kan använda igen. Gamla förpackningar 

blir nya. 
4. Energiåtervinna. Avfall blir fjärrvärme och el, matavfall blir biogas. 
5. Deponering. Alternativet för det avfall som inte kan eller ska behandlas 

på annat sätt än via deponering.  

Figur 2: Avfallstrappans olika steg 
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Avfallstrappan 
Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" anger en hierarki 
för i vilken ordning olika metoder för att behandla 
avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv 
och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. 
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2.1.5 FN:s globala mål 
Som en utgångspunkt för avfallsplanens målsättningar har Kretslopp Sydost tagit 
fasta på FN:s globala mål inom ramen för agenda 2030.  

Inom ramen för kommunalförbundets uppdrag är fokus på följande områden, 
som stöd för medlemskommunernas arbete med Agenda 2030:  

 

 
 

 
I avfallsplanen anger Kretslopp Sydost mål och åtgärder för att bland annat minska 
avfallets mängd och farlighet och för att omhänderta och behandla avfall på ett 
långsiktigt hållbart sätt, målsättningar som överensstämmer med Agenda 2030. 

Genom att underlätta för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt 
avfall på ett miljöriktigt sätt och att föregå med gott exempel avseende 
avfallshantering och avfallsminimering, i egna och medlemskommunernas 
verksamheter, kan Kretslopp Sydost förbättra förutsättningarna för att målen ska 
kunna nås. 

Läs mer o m FN:s globala mål i Bilaga 3 – Omvärld och lagstiftning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FN:s globala mål 
Den 25 september 2015 
antog FN:s medlemsländer 
Agenda 2030, en 
universell agenda för 
hållbar utveckling som 
innehåller sjutton globala 
mål som ska uppnås till år 
2030  
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2.1.6 Nationella miljökvalitetsmål 
Målsättningarna i avfallsplanen är baserade på de nationella miljökvalitetsmålen 
och etappmålen. Bilaga 3 – Omvärld och lagstiftning, beskriver avfallsplanens 
koppling till Sveriges miljömål. Kretslopp Sydosts avfallsplan har framförallt 
kopplingar till följande miljökvalitetsmål: 

• God bebyggd miljö 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet  

 

2.2 Vision för avfallshanteringen 
Kretslopp Sydost har ett antal styrdokument, avfallsplanen är, tillsammans med 
kommunalförbundets värdeord och vision för verksamheten, ett styrdokument 
som ger långsiktig ledning och styrning. 

Visionen är grunden i avfallsplanen. Den bygger på ett antal värdeord som antagits 
av Kretslopp Sydosts förbundsdirektion. 

”Kretslopp Sydost sätter alltid miljön och medborgaren i fokus, 

genom trovärdig enkelhet når vi en långsiktig hållbarhet. Med en 

effektiv hantering kan vi fortsatt hålla hög tillgänglighet för våra 

abonnenter. Med hög kompetens blir vi kostnadseffektiva.” 

Vision Kretslopp Sydost 

  

Figur 3: Kretslopp Sydosts värdeord 
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2.3 Målområden och åtgärdsprogram 
 

 

 

Medlemskommunerna inom Kretslopp Sydost ska till år 
2045 nå ett samhälle baserat på cirkulär ekonomi. 
Material och resurser i samhället är förnybara, giftfria och 
recirkuleras, vilket minimerar avfallet och kan minska 
nedskräpningen i samhället. En hög tillgänglighet till 
insamlingssystem för kommunalt avfall och 
producentansvarsmaterial i den fysiska planeringen 
skapar goda förutsättningar för recirkulering av resurser i 
samhället. 
 
 
 
 
 

1. Avfallsminimering hushåll 

2. Avfallsminimering återbruk 

3. Ökad återvinningsgrad 

4. Minska farligheten 

5. Användarfokus 

6. Avfallsminimering kommunala verksamheter 

7. Förebygga och begränsa nedskräpning 

8. Fysisk planering 

9. Nedlagda deponier 
 
 
För målområdena avfallsminimering hushåll, 
avfallsminimering återbruk, ökad återvinningsgrad, 
minska farligheten och användarfokus är åtgärderna 
uppdelade på: 
 

• Strategi - avser inriktning och övergripande plan av 
aktiviteter, för att nå uppställda mål. 
 

• Aktiviteter – avser de specifika insatserna som 
genomförs för att nå målen. Olika aktiviteter kan 
användas för att uppnå ett mål och flexibilitet 
behöver finnas i genomförandet av aktiviteter för att 
anpassa det fortsatta arbetet med målet, baserat på 
utfallet av genomförda aktiviteter. 

 

Avfallsplanens visionära mål är: 

Avfallsplanens målområden är: 
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2.3.1 Avfallsminimering hushåll 
Ansvar: Kretslopp Sydost 

 

 

  

1. Onödigt matavfall, matsvinn, ska minska från 11,8 % till maximalt 5 %, till år 
2030, jämfört med basår 2019. 

2. Den totala mängden mat- och restavfall från hushåll minska med 20% per 
invånare till 2030, jämfört med 2019. 

3. Mängden grovavfall per invånare ska årligen minska till 2030, jämfört med 
2021. 

 
 

 

1. Plockanalys av matavfall, med mätning av onödigt matavfall (matsvinn) i 
matavfallet (ej torkat onödigt matavfall i viktprocent, i de gröna 
matavfallspåsarna). Uppföljningen genomförs årligen, genom mindre, 
stickprovsplockanalys. Större plockanalyser genomförs vart tredje år, hos 
flerfamiljshus och villor. 

2. Den totala mängden mat- och restavfall följs upp med statistik från 
Avfallwebb, årligen. 

3. Årlig statistikuppföljning via Avfallwebb. Kretslopp Sydost gör schablon för 
urskiljning av verksamhetsavfall. 

 

 

Strategi: 

• Nollvision för matsvinn. 

• Öka produkters livslängd. 

• Minska hushållens användning av engångsartiklar. 

• Kunskap och motivation - ge invånare råd om enkla åtgärder som minskar 
avfallsmängderna och motiverar till att återanvända produkter. 

• Samverka med nätverk, projekt och andra aktörer i branschen för att 
främja avfallsförebyggande. 

 

Förslag på aktiviteter: 

• Information och kampanjer med fokus på minskat matsvinn, produkters 
livslängd och konsumtionsmönster, i ett brett utbud av 
kommunikationskanaler. 

• Informera om och lyft fram goda exempel på enkla åtgärder för 
avfallsminimering och för att öka produkters livslängd. 

• Nudging - Styr användarnas beteenden i önskad riktning. 

Mål 

Måluppföljning 

Åtgärder 

 

M
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• Informera om möjligheterna att förebygga uppkomsten av förpackningar, 
tidningar och returpapper. 
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2.3.2 Avfallsminimering återbruk 
Ansvar: Kretslopp Sydost 

 

 

 

 

 

 
1. Öka invånarnas vilja och acceptans för att handla återbrukade produkter. 

Resultaten från kundundersökning ska senast år 2030 visa att intresset för att 
lämna produkter till återbruk är lika stort som intresset för att köpa 
återbruksprodukter. 

2. Andelen avfall från ÅVC som går till återbruk ska öka med 20% till år 2030, 
jämfört med 2022. 

 
 
 
 

1. Kundundersökning NKI (Nöjd Kund Index) genomförs vart tredje år. 
2. Statistikuppföljning via Avfallwebb. Metodik för statistik och volymmätning 

behöver arbetas fram för återbruksmaterial, för att säkra kvalitén på data över 
avfall som lämnar ÅVC. Genomförs årligen. 
 
 
 
 

Strategi: 

• Fler aktörer som tar hand om återbruksprodukter. 

• Skapa plattformar för utökat återbruk genom utbyteszoner i olika miljöer. 

• Öka andelen grovavfall som lämnas in till återbruk. 

• Skapa intresse och motivation för invånare att handla återbruksprodukter. 
 

Förslag på aktiviteter: 

• Identifiera fler aktörer som kan ha nytta av återbrukade produkter - 
näringslivsutveckling. 

• Införa test med byteszoner/bytesrum i olika miljöer (miljörum, ÅVC). 
Bytesdagar på ÅVC. 

• Inför test för återbruk av byggmaterial från ÅVC. 

• ÅVC-personal arbetar aktivt för att styra grovavfallsflöden till återbruk. 

• Information och kampanj kring återbruk, för att belysa goda exempel och 
skapa motivation och intresse, om möjligt gemensamt med 
medlemskommunerna. 

• Utred och identifiera kommunövergripande systemlösningar som har 
potential att bidra till avfallsminimering, ökat återbruk och ökad återvinning. 

  

Mål 

Måluppföljning 

Åtgärder 
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2.3.3 Ökad återvinningsgrad 
Ansvar: Kretslopp Sydost 

 

 

 

1. Källsorteringsgraden för matavfall ska till år 2030 nå minst 90%. 
2. Renheten i matavfallsfraktionen ska till år 2030 vara lägst 95% 
3. Max 15% förpackningar och producentansvarsmaterial i restavfallet, till år 

2030. 
 

 

 

1. Plockanalys av matavfall och restavfall med mätning av källsorteringsgraden 
för matavfall. (Den totala viktandelen av allt matavfall från hushåll som hamnar 
i den gröna matavfallspåsen). Mindre, stickprovsplockanalyser genomförs 
årligen. Vart tredje år genomförs större plockanalyser. 

2. Renheten mäts genom plockanalys av matavfall med mätning av renheten i 
matavfallsfraktionen. (Viktandel rättsorterat matavfall i matavfallspåsarna). 
Genomförs årligen, genom mindre, stickprovsplockanalys. Vart tredje år 
genomförs större plockanalyser. 

3. Plockanalys av restavfallet, med mätning av andelen förpackningar och 
tidningar. Genomförs årligen, genom mindre stickprovsplockanalys. Vart 
tredje år genomförs större plockanalyser. 

 

 

 

Strategi: 

• Utbredd matavfallsinsamling inom såväl hushåll som verksamheter. 

• Hög kännedom och sunt beteende hos användarna, om vad matavfall är och 
hur det ska hanteras, så att felsorteringen är mycket liten. 

• Goda förutsättningar för användarna att sortera förpackningar, textilier och 
producentansvarsmaterial - såväl fysiskt som kunskapsmässigt. 

 

Förslag på aktiviteter: 

• Kartlägg andelen gröna påsar som den optiska sorteringen missar och minska 
andelen matavfallspåsar som inte sorteras ut som matavfall. 

• Löpande bevaka materialmarknaden för påsar och arbeta för att hitta 
alternativ till plast i matavfallspåsen. Följa upp och utvärdera material i 
insamlingspåse för matavfall som potentiellt är miljömässigt bättre än befintlig 
insamlingspåse. 

Mål 

Måluppföljning 

Åtgärder 
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• Vidta åtgärder för att säkerställa att kretslopp och näringsåterföring via 
matavfallsinsamlingen kan ske på ett miljöriktigt sätt som förebygger och 
begränsar föroreningsgraden vid näringsåterföring till jordbruksmark. 

• Information och kampanjer kring sortering och återvinning, med fokus på 
motivation och goda exempel, i flera olika kommunikationskanaler. 

• Utred förutsättningarna för en ökad tillgänglighet till fastighetsnära insamling 
av förpackningsavfall i medlemskommunerna. 

• Under år 2023 arbeta fram en handlingsplan med aktiviteter för att säkerställa 
måluppfyllnad av målet om max 15% förpackningar och 
producentansvarsmaterial i restavfallet. 

• Dialog med producenterna för att styra dem mot tillgängliga 
insamlingssystem som är enkla för användarna att använda. 

• Aktivt arbete med att lokalisera och fånga in återvinningsbara avfallsfraktioner. 
  



 
Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030 

 
 
 

33 
 

2.3.4 Minska farligheten 
Ansvar: Kretslopp Sydost 

 

 

 

1. Invånarnas kunskaper om vad som är farligt avfall inklusive elavfall och var 
man ska lämna sitt farliga avfall ska öka. 

2. Andelen hushåll som anser sig ha tillgång till ett tillfredställande 
insamlingssystem för farligt avfall inklusive elavfall ska till år 2030 vara minst 
90 procent. 

3. Mängden farligt avfall i hushållens mat- och restavfall ska minska. 
 

 

 

1-2. Mål 1-2 följs upp genom kundundersökning NKI (Nöjd Kund Index), vart 
tredje år. 

3. Plockanalys av mat- och restavfall med mätning av andelen farligt avfall. 
Genomförs årligen, genom mindre, stickprovsplockanalys. Vart tredje år 
genomförs större plockanalyser. 

 
 

 

Strategi: 

• Ökad kännedom och sunt beteende hos användarna, om vad farligt avfall är 
och hur det ska hanteras, så att felsorteringen är mycket liten. 

• Ge användarna goda förutsättningar för användarna att sortera farligt avfall, 
såväl fysiskt som kunskapsmässigt. 
 

 

Förslag på aktiviteter: 

• Information och kampanjer, i flera olika kommunikationskanaler, riktade mot 
hushåll med fokus på farligt avfall. 

• Se över möjligheten att öka tillgängligheten för insamling av batterier, 
glödlampor, smått elavfall och mindre mängd kemikalier, för att minska 
farligheten i rest- och matavfall. 

• Utred insamling av farligt avfall från hushållen och se över tillgängligheten till 
återvinningscentralerna och insamlingen av farligt avfall på 
återvinningscentralerna 

• Enkätundersökning för att mäta kunskapsnivån bland invånare gällande farligt 
avfall. 

Mål 

Måluppföljning 

Åtgärder 
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• Enkätundersökning för att mäta nöjdhet bland invånare med avseende på 
insamlingssystemet för farligt avfall. 

• Plockanalys av restavfall för att mäta mängden farligt avfall. 

• Informera om riskerna med invasiva arter och fortsätta att separera invasiva 
arter från övrigt trädgårdsavfall. 
  



 
Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030 

 
 
 

35 
 

 

2.3.5 Användarfokus 
Ansvar: Kretslopp Sydost 

 

 

1. Till år 2030 ska minst 90% av användarna ska vara nöjda med hanteringen av 
kommunalt avfall. 

2. Andel användare som tycker att det är enkelt att lämna kommunalt avfall ska 
ligga kvar på den höga nivå som uppnåtts i tidigare mätningar och vara minst 
85%. 

3. Minst 90% av användarna ska till år 2030 tycka att det är enkelt att förebygga 
avfall och återbruka produkter. 

4. Andel användare som upplever ett bra bemötande vid kontakt med Kretslopp 
Sydosts verksamhet ska ligga kvar på den höga nivå som uppnåtts i tidigare 
mätningar och vara minst 90%. 

5. Till år 2030 ska minst 90% av användarna ska uppleva att det är lätt att komma 
i kontakt med Kretslopp Sydost. 

6. Minst 90% av användarna ska till år 2030 ha kunskap om var de kan vända sig 
för att få information om avfallshanteringen i Kretslopp Sydosts 
medlemskommuner. 

 

 

 

1-6. Mål 1-6 följs upp genom kundundersökning NKI (Nöjd Kund Index), vart 
tredje år. 

 

 

 

Strategi: 

• Utveckla tillgänglighet, kundbemötande och service. 

• Utveckla kommunikationen med och information till användare såsom 
fastighetsägare, verksamheter, kommuninvånare, turister och personal. 

• Kontinuerligt utveckla hanteringen av kommunalt avfall ur ett 
arbetsmiljöperspektiv och användarperspektiv. 

• Identifiera behov och utveckla insamlingssystemet för kommunalt avfall för att 
säkra kvalitet och minskad miljöpåverkan (FN:s globala mål nr 11 Hållbara 
städer och samhällen). För att det skall bli lätt att göra rätt och svårt att göra 
fel. 

• Kunskap och motivation - ge invånare råd om enkla åtgärder som minskar 
avfallsmängderna och motiverar till att återanvända produkter. 

Mål 

Måluppföljning 

Åtgärder 
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• Utveckla avfallstaxa, avfallsföreskrift samt andra styrmedel för att styra mot 
insamlingssystem som blir kostnadseffektiva och likvärdiga för alla användare. 

 

Förslag på aktiviteter: 

• Genomföra utbildning i kundbemötande för personal. 

• Arbeta för att avfallsutrymmen är trygga och tillgängliga för både den som 
lämnar och hämtar avfall. 

• Information och kommunikation som stödjer måluppfyllnad. 

• Omvärldsbevakning för att möta framtida krav och utmaningar inom 
avfallsområdet. 

• Utökat samarbete mellan Kretslopp Sydost och medlemskommunerna kring 
information och kommunikation. 

• Information och kommunikation kring sortering på ÅVC. 

• Se över tillgängligheten till förbundets återvinningscentraler och möjligheten 
att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna. 

• Samordna information och kommunikation som har påverkan på 
kunskapsmålet gällande information om avfallshanteringen (mål nr 6) med 
medlemskommunerna, för att få en effektiv spridning och skapa 
igenkänningsfaktor i budskapet. 
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2.3.6 Avfallsminimering inom de kommunala verksamheterna 
Ansvar: Medlemskommunerna 

 

 

1. Kommunerna ska jobba för cirkulär ekonomi, genom avfallsminimering, 
återbruk och materialåtervinning inom den egna verksamheten, såväl 
förvaltningar som bolag. 

2. Respektive kommun ska till 2024 tagit fram handlingsplan för vilka aktiviteter 
och åtgärder som kommunen ska genomföra för att på sikt jobba för cirkulär 
ekonomi. 

3. Påbörja genomförandet av aktiviteter och åtgärder enligt handlingsplanen i 
respektive kommun senast från och med 2024. 

 
 
 

 

• Följ upp att handlingsplan är framtagen till 2024. 

• Årligen följa upp vilka aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen som har 
genomförts, med start 2024. 

 
 
 

 

Åtgärder till detta mål fastställs av respektive medlemskommun i kommunens 
handlingsplan. Förslag och inspiration till åtgärder i handlingsplan presenteras i 
Bilaga 8. 

Mål 

Måluppföljning 

Åtgärder  
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Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030 

 
 
 

39 
 

2.3.7 Förebygga och begränsa nedskräpning på land och i 
vattenmiljöer 

Ansvar: Medlemskommunerna 

 

 

1. Nedskräpningen i kommunerna ska minska, såväl på land som i vattendrag, 
sjöar, hav och den kustnära miljön. 

2. Respektive kommun ska till 2024 tagit fram en handlingsplan för vilka 
aktiviteter och åtgärder som kommunen ska genomföra för att minska 
nedskräpningen, såväl på land som i vattendrag, sjöar, hav och den kustnära 
miljön. 

3. Påbörja genomförandet av aktiviteter och åtgärder enligt handlingsplanen i 
respektive kommun senast från och med 2024. 

4. Antalet invånare som upplever att nedskräpningen är ett problem i 
kommunen ska minska. 

 
 
 

 

• Följ upp att handlingsplan är framtagen till 2024. 

• Årligen följa upp vilka aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen som har 
genomförts, med start 2024. 

• Genomföra skräpmätningar vart annat år, på utvalda plats/er i respektive 
kommun för att följa upp om nedskräpningen minskar. Skräpmätningen utförs 
baserat på Håll Sverige Rents, mätmetod Stickprovsskräpmätning. 

• Genomföra Nöjd-Kund-Index (NKI)-undersökning vart fjärde år, i samarbete 
och samråd med Kretslopp Sydost, om invånarnas upplevelse av 
nedskräpning. 

 
 
 

 

Åtgärder till detta mål fastställs av respektive medlemskommun i kommunens 
handlingsplan. Förslag och inspiration till åtgärder i handlingsplan presenteras i 
Bilaga 9. 
  

Mål 

Måluppföljning 

Åtgärder  
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2.3.8 Fysisk planering 
Ansvar: Medlemskommunerna 
 

 
 

1. Alla som bor och verkar i Kretslopp Sydosts kommuner ska på ett enkelt sätt, 
med hög tillgänglighet till insamlingssystemen, kunna lämna sitt avfall samt 
återvinna material. Det bör vara enkelt för Kretslopp Sydost att sköta sitt 
uppdrag i den planlagda miljön. 

 
 
 

 

• Framtagande av checklistor och uppföljning av användning av checklistor, i 
samråd med Kretslopp Sydost, för att säkerställa att avfallsfrågorna finns med 
och belyses i planprocesserna och i bygglovsprocesserna. 

• Årlig gemensam avstämning (medlemskommunerna och Kretslopp Sydost) 
med uppföljning av samarbeten och uppföljning av planer där 
förutsättningarna för avfallshanteringen i planen kunde ha varit bättre. 

 
 
 

 

Åtgärder till detta mål fastställs av respektive medlemskommun. Förslag och 
inspiration till åtgärder presenteras i Bilaga 10. 
  

Mål 

Måluppföljning 

Åtgärder  
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2.3.9 Nedlagda deponier 
Ansvar: Medlemskommunerna 

Sammanställning över nedlagda deponier återfinns i Bilaga 5 (Nedlagda deponier). 

Naturvårdsverkets MIFO-modell används generellt för inventering och klassning av 

de nedlagda deponierna. Modellen är till för att användas vid inventeringar av 

förorenade platser i Sverige. Genom att samma metod används för hela Sverige 

blir resultatet jämförbart med andra undersökningar och en vedertagen 

riskklassning kan genomföras. 

Sveriges miljömål ”Giftfri miljö” utgör grunden för de långsiktiga målsättningarna 

nedan, till år 2040 och år 2050. Nedlagda deponier följer det generella arbetet 

med förorenad mark och långsiktiga målsättningar utgör basen för prioriteringar 

och behovsutredningar i arbetet med förorenad mark. 

 

 
 

1. Senast 2024 ska samtliga kända nedlagda deponier ha inventerats och 
riskklassats enligt MIFO Fas 1. 

2. Senast 2024 ska kommunen ha upprättat en övergripande handlingsplan för 
det fortsatta arbetet med nedlagda deponier. 

3. Senast 2040 ska samtliga deponier i riskklass 1 och 2 ha utretts enligt MIFO 
Fas 2. 

4. Senast 2050 ska samtliga deponier i riskklass 1 och 2 ha åtgärdats enligt 
gällande lagstiftning. 

 
 
 

 

• Följ upp att handlingsplan är framtagen senast under 2024. 
• Årligen följa upp vilka aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen som har 

genomförts, med start senast 2025. 
 
 
 

 

• Genomför inventering och riskklassning av nedlagda deponier. 
• Ta fram ett handlingsprogram för nedlagda deponier i kommunerna. 
• Genomför därefter åtgärderna i handlingsprogrammet. 
  

Mål 

Måluppföljning 

Åtgärder  
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2.4 Ansvar för genomförande, uppföljning och rapportering 
För varje målområde finns ansvarig part utsedd, antingen Kretslopp Sydost 
eller respektive medlemskommun. Den som är utsedd att ansvara för 
målområdet ansvarar för genomförande, uppföljning och rapportering av 
målområdet. Inom de målområden som medlemskommunerna ansvarar 
för, åligger det Kretslopp Sydost att sammanställa och summera de 
resultat som respektive medlemskommun rapporterar.  
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3 Styrmedel 
 
Genom att använda olika styrmedel kan Kretslopp Sydost och 
medlemskommunerna nå fram till olika målgrupper för att 
påverka deras beteende och livsstil i arbetet med att förebygga 
och omhänderta avfall på bästa sätt. 
 

Styrmedel är ett verktyg som används i syfte att nå avfallsplanen mål. De används 
för att ändra beteenden eller ageranden i en viss riktning, genom att exempelvis 
ge belöning och premiera beteenden som styr i riktning med avfallsplanens mål.  

Styrmedel ger incitament till att begränsa eller öka användningen av en vara, tjänst 
eller ett beteende. En åtgärd är den handling som en aktör (företag eller en 
individ) genomför till följd av ett styrmedel som leder till en effekt. Ett korrekt 
utformat styrmedel ger en effekt som stämmer överens med uppfyllnad av målet. 

I detta kapitel följer en sammanställning över de styrmedel som finns tillgängliga 
för Kretslopp Sydost och medlemskommunerna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Figur som beskriver styrmedel som verktyg 
i arbetet att nå avfallsplanens målsättningar. 
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3.1 Avfallsföreskrifter 
Ett av de starkaste instrumenten för att reglera avfallshanteringen i 
medlemskommunerna är den kommunala renhållningsordningen. 
Renhållningsordningen består av föreskrifter, i form av detaljerade regler för 
avfallshanteringen inom Kretslopp Sydosts medlemskommuner, och av en 
avfallsplan. 

Föreskrifterna är ett bindande dokument som innehåller de formella reglerna för 
hanteringen av kommunalt avfall, i medlemskommunerna. De är ett verktyg för att 
styra hanteringen av hushållens avfall, en rättslig grund i det dagliga arbetet och 
ett verktyg för att uppnå likabehandling inom förbundets medlemskommuner. 

Då det kommunala renhållningsansvaret är begränsat till kommunalt avfall riktar 
sig föreskrifterna framför allt till alla som ger upphov till kommunalt avfall. I 
föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser hur avfallet ska sorteras, vilka 
fraktioner som hämtas vid fastigheten, hur ofta avfall hämtas vid fastigheter och 
vilka avfallsslag som måste föras till speciella avlämningsplatser till exempel farligt 
avfall och grovavfall som lämnas på Kretslopp Sydosts återvinningscentraler. 

Avfallsföreskrifterna tar även upp bestämmelser om vem som ansvarar för avfallet 
och vem som har skyldighet att betala för renhållningstjänsterna. Föreskrifterna 
inriktas på att skapa förutsättningar för en väl fungerande avfallshantering för den 
som lämnar avfall samt för alla som yrkesmässigt hanterar avfallet. Vidare 
innehåller föreskrifterna de krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller 
utformning av hämtställen, uppställningsplats för avfallsbehållare och 
framkomlighet för renhållningsfordonen. 

I föreskrifterna anges dessutom vad som gäller vid undantag från 
renhållningsordningen, till exempel förutsättningar för fastighetsinnehavare att 
själva ta hand om kommunalt avfall. Reglering av undantag omfattar till exempel 
mulltoa, vid eget omhändertagande av latrin, befrielse från hämtning, förlängt 
tömningsintervall för slam eller gemensam avfallsbehållare med närliggande 
fastighet. 

Eftersom föreskrifterna endast anger förutsättningarna för avfallshanteringen är 
det viktigt att dessa följs upp med bland annat en bra tillsyn. 

  



 
Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030 

 
 
 

48 
 

  

Föreskrifterna är ett bindande dokument som 
innehåller de formella reglerna för hanteringen 
av kommunalt avfall, i medlemskommunerna 
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3.2 Renhållningstaxa 
Avfallshanteringen i Kretslopp Sydosts medlemskommuner finansieras genom att 
varje fastighetsägare betalar renhållningsavgift. Avgiften täcker kostnaderna för 
bland annat insamling, transport och behandling av kommunalt avfall och drift av 
återvinningscentraler. På Kretslopp Sydosts återvinningscentraler lämnas grovavfall 
samt farligt avfall för vidare omhändertagande, transport och behandling. 
Renhållningsavgiften täcker även kostnader för de myndighetsuppgifter, såsom 
avfallsplanering, tillstånd, information och administration, som ligger inom det 
kommunala ansvaret för avfallshantering. 

För renhållningstaxan gäller självkostnadsprincipen vilket betyder att Kretslopp 
Sydost generellt sett inte får ta ut högre avgift för hanteringen av kommunalt avfall 
än vad verksamheten kostar. Lagstiftningen ger däremot Kretslopp Sydost 
utrymme för att använda ekonomisk styrning inom kollektivet i syfte att främja 
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering, det vill 
säga kostnaden för enskilda tjänster behöver inte följa självkostnadsprincipen. 

Taxan är därmed ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att påverka bland annat 
fastighetsägarens och verksamhetsutövarens val av avfallslösning och attityd till att 
vilja vara en aktiv del i en hållbar utveckling ur såväl miljö-, ekonomiskt- och 
samhällsperspektiv. Kretslopp Sydosts taxa för mat- och restavfall är 
volymbaserad, vilket ger kunderna ett incitament att sortera ut exempelvis 
producentansvarsmaterial, eftersom en lägre avfallsvolym ger en lägre taxa. 
 

Taxan kan därför bidra till att Kretslopp Sydosts målsättningar i 
avfallsplanen och verksamhetensmål kan nås.  
 

Taxan ska uppmuntra alla abonnenter och verksamhetsutövare till en ökad 
källsortering av till exempel matavfall och producentansvarsmaterial samt till en 
ökad återanvändning genom att kommuninvånarna säljer eller skänker begagnade 
möbler och andra saker till välgörenhet, secondhandbutiker eller liknande. 

Genom en kostnads- och resurseffektiv hantering av hela avfallsprocessen och 
samverkan med andra kommuner möjliggör att renhållningstaxan kan hållas på en 
konkurrenskraftig nivå med en bibehållen, god arbetsmiljö. 

Likställighetsprincipen, enligt kommunallagen, säger att en kommun ska behandla 
sina invånare lika om det inte finns sakliga skäl till att inte göra det. En kommun 
kan således inte ha olika avgifter för samma tjänst i olika kommundelar. Däremot 
kan kommunen ha avgifter som är anpassade till variationer i serviceutbudet. 
Därigenom skapas möjligheter till valfrihet för kunderna. 

För Kretslopp Sydost är det också viktigt att taxan är lätt att förstå och enkel. 
Fastighetsägare och verksamhetsutövare bör enkelt förstå vilka val de kan göra 
och vilka konsekvenser det innebär för servicenivå, närmiljö och vilka kostnader 
de får. 
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För renhållningstaxan gäller självkostnadsprincipen 
vilket betyder att Kretslopp Sydost generellt sett inte får 
ta ut högre avgift för hanteringen av kommunalt avfall 
än vad verksamheten kostar. 
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3.3 Information och kommunikation 
För att nå avfallsplanens mål och nå en framgångsrik verksamhet krävs ett effektivt 
och medvetet informations- och kommunikationsarbete. Målsättningen är att 
förändra attityder, värderingar och beteenden hos invånare och verksamheter för 
att skapa beteenden som möjliggör att målen i planen uppfylls. Väl fungerande 
kommunikation och information omfattar både att invånare, besökare och 
verksamhetsutövare enkelt ska kunna få svar på sina frågor och att den 
information de behöver når ut till dem. 

Kommunalförbundets kunder behöver även kunna tillgodogöra sig informationen 
på ett lätt sätt för att de skall kunna och vilja hantera sitt avfall på rätt sätt. 
Förbundets olika målgrupper har ofta olika informations- och 
kommunikationsbehov. Att det är lätt att göra rätt kan många gånger motivera 
människor och verksamheter att hantera sitt avfall på ett korrekt sätt. 

Behovet av information och kommunikation sammanställs årligen i en 
kommunikationsplan, som är en del i Kretslopp Sydosts löpande arbete.  

Kundservice, avfallsrådgivare och informatör är viktiga kommunikatörer på 
Kretslopp Sydost, tillsammans med chaufförer och ÅVC-personal, som dagligen 
möter kunderna. Förbundets avfallsrådgivning är neutral och obunden och har en 
nyckelroll när det gäller att kommunicera och informera invånare och näringsliv 
om avfallshantering och källsortering. 
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För att nå ut med informationsbudskap på bästa sätt 
behöver målgrupper identifieras utifrån olika perspektiv. 
Exempel på perspektiv kan vara: 

1. Politiskt perspektiv 
2. Fastighetsägare/boendeperspektiv 
3. Utförarperspektiv 
4. Entreprenörsperspektiv 
5. Barn- och unga 
6. Tillgänglighetsperspektiv 
7. Övrig omvärld 
 
 

Kretslopp Sydost jobbar via många olika kanaler för att 
kommunicera och informera om vad som är på gång. 
Exempel på informations- och kommunikationskanaler 
som används inom avfallshanteringen är: 

1. Kretslopp Sydosts webbplats 
2. Personliga möten (telefon, besök, chatt) 
3. Studiebesök 
4. Skolinformation 
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3.3.1 Webbplats 
För att säkra att olika målgrupper nås måste Kretslopp Sydost använda de kanaler 
som efterfrågas. Det ska vara lätt att kommunicera med och nå information från 
Kretslopp Sydost. Det är därför viktigt att ligga i framkant och löpande utveckla 
Kretslopp Sydosts hemsida (www.kretsloppsydost.se). 

Hemsida och app är värdefulla verktyg för att snabbt kunna publicera nyheter som 
rör avfallshanteringen i medlemskommunerna. Hemsidan är även en viktig kanal 
för invånarna att kunna komma i kontakt med Kretslopp Sydost bland annat 
genom Kretslopp Sydosts e-tjänster.  

Samtidigt som Kretslopp Sydost satsar på kommunikation via hemsidan och 
digitala medier, minskas framtagandet av tryckt material. Genom att upphöra med 
stora utskick av tryckt material håller Kretslopp Sydost nere kostnaderna och gör 
samtidigt en miljöbesparing vilket bidrar till en mer hållbar framtid. 

 

3.3.2 Personliga möten 
Genom ett professionellt och lyhört bemötande kan Kretslopp Sydost påverka 
utvecklingen mot en hållbar miljö. 

Personliga mötet sker dagligen när de anställda möter kunder via telefon, chatt, e-
post, platsbesök, på sociala medier, på återvinningscentralerna eller ute på 
hämtturen. 

Planerade personliga möten genomförs också genom att delta i olika event och 
kampanjer runt om i medlemskommunerna. 

 

3.3.3 Riktad information 
Vid behov av målgruppsanpassad information riktas informationen till enbart den 
specifika grupp som berörs. Till exempel avisering till fastighetsägare vid förändrad 
hämtnings- eller tömningsdag, på grund av ruttomplanering. 

Det finns även en skyldighet att informera och ta in synpunkter på större 
förändringar i avfallshanteringen som till exempel vid införandet av ny avfallsplan. 
Innan ett förslag till avfallsplan kan träda i kraft ställs den ut på utställning för 
invånare och andra intressenter och på samråd med berörda parter, som kan 
inkomma med synpunkter. 

 

3.3.4 Studiebesök 
Förutom insamling och hantering av avfall har Kretslopp Sydost också i uppgift att 
informera om verksamheten, avfallshantering, återvinning och återbruk. En del i 
detta arbete är studiebesök på Kretslopp Sydosts anläggningar. 

Att visa Kretslopp Sydosts verksamhet och anläggningar, exempelvis 
återvinningscentraler och avfallsanläggningar är ett mycket bra sätt att öka 
kunskapen hos bägge parter, eftersom studiebesök ger möjlighet för diskussion 
och informationsutbyte mellan parterna. 
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3.3.5 Skolinformation 
Att kunna påverka barn och ungdomar i tidig ålder är en viktig grund för att kunna 
påverka deras beteende. Unga skapar sig en avfalls- och miljösyn som ligger till 
grund för hur de sedan agerar som vuxna.  

Barn och ungdomars beteende påverkar även andra i hemmiljön såsom syskon, 
föräldrar och mor- och farföräldrar. Att samarbeta med skolorna kan därför ge en 
bred beteendespridning och kan vara mycket givande för framtiden. 

 

 

 

 

  

Kundservice, avfallsrådgivare och informatör är viktiga 
kommunikatörer på Kretslopp Sydost, tillsammans med 
chaufförer och ÅVC-personal, som dagligen möter kunderna. 
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3.4 Tillsyn 
Medlemskommunernas miljöansvariga nämnder har enligt miljöbalken tillsynen 
över avfallshanteringen både vad gäller företag och hushåll i respektive kommun. I 
kapitel 26 i miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13) finns 
bestämmelser om tillsyn. 

Den uppsökande tillsynen inriktas i första hand på hur yrkesmässiga miljöfarliga 
verksamheter hanterar sitt avfall men också andra verksamheter som 
restauranger, butiker, byggarbetsplatser och skolor. Områden som granskas är 
bland annat hur avfallssortering sker, att förvaring av såväl icke farligt som farligt 
avfall sker på ett betryggande sätt, att företagen jobbar med att minska 
uppkomsten av avfall samt att verksamheterna sköter den dokumentation som 
krävs för att visa hur de hanterar sitt avfall. Kontroll av transportdokumentation vid 
transporter av farligt avfall är också en viktig del. 

I de miljöansvariga nämndernas tillsynsansvar ingår också kontroll av 
avfallsanläggningar som elektronikdemonterare, bildemonterare och 
avfallssorteringsanläggningar. En annan del är tillsyn inriktad på bygg- och 
rivningsavfall där bland annat sortering och omhändertagande kontrolleras. 

Den förvaltning som handlägger miljö- och hälsoskyddsfrågorna i 
medlemskommunerna handlägger klagomål på hantering av avfall och 
nedskräpning. Det kan handla om allt ifrån skrotbilar i naturen till klagomål på lukt 
från hemkompostbehållare. Mycket av denna tillsyn är av betydelse för 
avfallsplanens mål, exempelvis mål om förebyggande av avfall och minskad 
miljöbelastning. 

 

3.5 Avfallslämnarens ansvar 
För att säkerställa en väl fungerande avfallshantering finns lagstadgade krav på 
avfallslämnare. Kraven framgår av Kretslopp Sydosts avfallsföreskrifter. 

 

3.6 Fysisk planering 
Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den kommunala planprocessen säkerställs att 
avfallsfrågor beaktas under planering av nya områden och vid ny- och 
ombyggnad av befintlig bebyggelse. Stadsplaneringen måste även beakta 
utvecklingen inom avfallsområdet. 

Kretslopp Sydost behöver ständigt utveckla rådgivning till byggherrar, arkitekter 
och fastighetsägare. Bra fysiska förutsättningar för platser eller lokaler för 
kommunalt avfall och återvinning kan styra beteendet i positiv riktning och öka 
viljan att sortera rätt. 

Hantering av avfall medför stora transportbehov. Transporter sker både av 
enskilda fastighetsägare till återvinningscentraler, återvinningsstationer och som 
samordnade transporter av avfall från fastigheter med sopbilar. Insamling av 
hushållssopor kräver ett vägnät med god framkomlighet för de fordon som 
normalt används, både avseende storlek, tyngd och vändradie mm. I 
bostadsområden behövs plats för utrymmen dit både boende och 
transportfordon lätt och säkert kan nå, för att lämna och hämta hushållssopor. 
Det är också viktigt att lyfta estetiken när avfallsutrymmen utformas. 
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3.7 Upphandling 
Kretslopp Sydost och dess medlemskommuner har genom offentlig upphandling 
stora möjligheter att påverka och att använda den kommunala verksamhetens 
inköp som ett styrmedel för att nå målsättningarna i denna avfallsplan. 

De kommunala verksamheterna kan aktivt jobba för att minimera uppkomsten av 
avfall, öka återbrukandet, öka återvinningen och minska avfallets farlighet genom 
strategiska inköp. 

Upphandling kan användas som ett styrmedel för att bland annat verka för: 

1. Att produkter med möjlighet till längre livslängd köps in, exempelvis 
produkter som är förberedda för uppgraderingar och som är lätta att 
reparera, 

2. Livscykelkostnad eller livscykelanalys används vid inköp, för att utvärdera 
varan eller tjänsten, 

3. Att verka för fler delningstjänster inom de kommunala verksamheterna. 
Finns verkligen ett inköpsbehov, eller går det att dela? 

4. Inköpet genomförs som hyra eller tjänsteköp, istället för varuköp, där det är 
tillämpligt, 

5. Att flergångsartiklar används istället för engångsartiklar, där det är möjligt, 
6. Att minska mängden onödigt emballage vid leverans av varor, 
7. Att samordna varutransporter 
8. Att se över möjligheten till att renovera och reparera istället för att köpa in 

ny utrustning. 
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4 Avfallsflödenas framtida 
utveckling 

 

I följande avsnitt redovisas översiktligt Kretslopp Sydosts 
prognos för utvecklingen av avfallets mängd och fördelning på 
fraktioner fram till 2030. 

4.1 Avfallsmängder och behandlingsbehov 
Prognosen baseras på avfallsmängderna och befolkningsmängden år 2020, 
förväntad befolkningsutveckling, uppsatta mål i avfallsplanen samt en bedömning 
av hur avfallet kommer att fördelas på olika fraktioner. Prognosen avser avfall som 
omfattas av kommunalt avfall samt avfall som i dagsläget är 
producentansvarsmaterial. 

Medlemskommunernas utveckling är en avgörande faktor i bedömningen av 
avfallsmängdernas framtida utveckling. Som exempel pågår en tydlig urbanisering 
i Sverige, som även avspeglas i medlemskommunerna. Kommunernas 
befolkningstillväxt sker i huvudsak i tätorterna, med en ökad bostadsförtätning 
som resultat. 

 

Bedömningen av befolkningsutvecklingen inom Kretslopp Sydosts 

medlemskommuner är att invånarantalet kommer att öka från ca 
190 000 till ca 203 000 till år 2030, en ökning med 6,7% 

(för mer information se Nulägesbeskrivningen). 

 

 

Den årliga mängden mat- och restavfall bedöms minska från nuläget 

220 kg/person (ca 41 900 ton för hela Kretslopp Sydost) till 180 
kg/person år 2030 (35 700 ton för hela Kretslopp Sydost). 

 

 

Mängden grovavfall, per år, som samlas in på återvinningscentralerna, 

bedöms minska från nuläget 270 kg/person (50 700 ton för hela 

Kretslopp Sydost) till 240 kg/person år 2030 (48 900 ton/år 

för hela Kretslopp Sydost).  

 

Utsorteringen av förpackningar bedöms öka till 2030, med en 

ytterligare utsortering av förpackningar så att mängden förpackningar 

i restavfallet minskar från ca 91 till ca 51 kg per person och 

år, det vill säga en ytterligare utsortering med ca 40 kg per person och 

år. 



 
Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030 

 
 
 

58 
 

Dagens behandlingskapacitet som finns inom Kretslopp Sydosts 
avfallsanläggningar och övriga avfallsanläggningar i regionen (däribland 
avfallsförbränningsanläggningar, biogasanläggningar för rötning av matavfall, 
m.m.) bedöms överlag som tillräckliga för att hantera och omhänderta de 
avfallsströmmar som beräknas uppkomma under avfallsplanens tidsperiod. Se 
Bilaga 4 – Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, för en 
summering av avfallsanläggningar i regionen. För ett fåtal avfallsfraktioner ser 
Kretslopp Sydost en ökad efterfrågan på omhändertagande, exempelvis för 
oljeförorenat vatten, asbest och impregnerat trä, vilket kan leda till att Kretslopp 
Sydost ser över behovet att utöka miljötillståndet på Moskogen avfallsanläggning, 
under avfallsplanens tidsperiod. Utvecklingsutrymme finns även inom Flishult 
avfallsanläggning i Vetlanda, någon utbyggnad eller utökning är dock inte aktuell i 
nuläget. 

Återvinningscentraler och andra insamlingsplatser utvärderas löpande under 
avfallsplanens tidsperiod, gällande öppettider, placering m.m. och förändringar av 
återvinningscentralerna är sannolikt under planens åtta år. 

Inom kommunernas översiktsplaner finns generellt inga utpekade områden för 
framtida avfallsanläggningar, utöver befintliga anläggningar.  
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4.1.1 Behovet av nya insamlingssystem och anläggningar för att 
hantera avfall 

Kommande beslut på nationell nivå, om exempelvis insamlingsansvar för 
förpackningsmaterial/producentansvarsmaterial kan komma att påverka behovet 
av nya insamlingssystem och/eller kompletterade system för hantering av avfall. 

Även exempelvis kommande beslut om frival, det vill säga verksamheters 
möjligheter att använda en privat insamlande avfallsentreprenör i stället för 
Kretslopp Sydost, vid insamling av kommunalt avfall, kan komma att påverka 
omfattningen på Kretslopp Sydosts insamlingssystem. 

Utökade producentansvar och producentansvar på nya produktgrupper kan också 
komma att påverka befintliga och behovet av nya insamlingssystem. 

Behovet av nya insamlingssystem och anläggningar för att behandla och hantera 
avfall kommer att bedömas och utvärderas löpande under planperioden, i 
synnerhet vid större förändringar, såsom förändrade ansvar och liknande i 
lagstiftningen. 

Nedläggning, eller förändring av befintliga insamlingssystem och anläggningar 
kommer att utvärderas löpande under planperioden. Inför framtagandet av 
avfallsplanen är ingen större förändring av insamlingssystem eller anläggningar 
planerade. 

 

4.2 Miljökonsekvensbeskrivning 
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill 
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända 
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara 
som sista utväg deponera.  

Avfallsplanens mål bidrar till att uppfylla Sveriges nationella miljökvalitetsmål, 
etappmål och de globala målen. 

Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 
miljökvalitetsnormer överskrids.  

Positiv miljöpåverkan bedöms främst uppstå till följd av arbete med att införa test 
för återbruk av byggmaterial på ÅVC och test av byteszoner/bytesrum i olika 
miljöer. Positiv miljöpåverkan bedöms också uppstå till följd av arbete med 
information och kommunikation om det leder till att beteenden ändras så att 
mängden avfall minskar och andelen material som materialåtervinns ökar. Det är 
viktigt att kommunerna föregår som ett gott exempel. Alla kommunernas 
verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för 
kommuninvånarna.  

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 
transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra 
positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande 
av planens åtgärder är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring 
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förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar lång 
tid att förändra beteenden. 

 Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) redovisas i sin helhet i Bilaga 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Behovet av investeringar och ekonomiska resurser 
I Kretslopp Sydosts vision anges att verksamheten ska bedrivas effektivt. 
Avfallsplanens målsättningar och aktiviteter spänner över lång tid. Det går därför 
inte att utesluta ökade kostnader eller behov av ökade personella resurser på 
längre sikt. I visionen anges att verksamheten ska vara tillgänglig, Kretslopp Sydost 
ska erbjuda en verksamhet med hög servicenivå. En hög tillgänglighet med bra 
service kräver anpassningar av verksamheten. 

 

Personella resurser 

De flesta av åtgärderna i avfallsplanen bedöms kunna genomföras med befintliga 
personella resurser. Behoven värderas i respektive målområde. 

 

Investeringar 
 
I det löpande arbetet inom Kretslopp Sydost finns ett investeringsbehov i 
insamlingsfordon (vid insamling i egen regi) och i återvinningscentralerna. Dessa 
investeringar krävs för att säkerställa att åtgärder kan genomföras, för att bibehålla 
och förbättra verksamheten och dess servicenivå. 

Kommande lagkrav på separat insamling av matavfall bedöms inte påverka 
Kretslopp Sydosts investeringsbehov, eftersom matavfallsinsamling redan är 
etablerad i förbundet. 
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EU:s kommande krav på separat insamling av textilier och separat insamling av 
farligt avfall från hushåll (till år 2025) bedöms påverka investeringsbehovet i 
mycket begränsad omfattning. Separat insamling av textilier finns redan etablerad 
via förbundets återvinningscentraler och i Sverige lutar det år att eventuell 
ytterligare insamling av textilier kommer regleras genom ett producentansvar 
(SOU 2020:72, Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin). 
EU:s kommande krav på separat insamling av farligt avfall från hushåll bedöms ha 
begränsad påverkan på investeringsbehovet, eftersom insamling av farligt avfall 
redan finns etablerad på förbundets återvinningscentraler. Ett begränsat 
investeringsbehov kan finnas, om det i framtiden finns anledning att utveckla 
insamlingen av farligt avfall. 

Kommande översyn och förändring av producentansvar för förpackningar kan 
komma att påverka behovet av förändrade eller nya insamlingssystem och 
anläggningar. Regeringen initierade i början av 2021 en intern utredning inom 
miljödepartementet, en så kallad bokstavsutredning, för att se över 
producentansvaret för förpackningar. Utredningen skulle kunna innebära ett 
förändrat insamlingsansvar för förpackningarna, så att kommunerna, eller i detta 
fall Kretslopp Sydost, blir ansvariga för insamlingen av förpackningarna. Skulle 
Kretslopp Sydost få insamlingsansvar för förpackningarna kan det komma att 
innebära stora investeringsbehov. Vid framtagandet av denna plan har det dock 
inte varit möjligt att uppskatta storleken på ett eventuellt investeringsbehov, 
eftersom det på nationell nivå inte funnits tydliga besked om hur eventuella 
förändringar av insamlingsansvaret för förpackningar kan komma att se ut. 

Därmed behöver behovet av investeringar bedömas och utvärderas löpande 
under planperioden. 

 

Renhållningstaxa 

I den långsiktiga visionen för Kretslopp Sydost finns en kostnadseffektiv 
verksamhet. Miljön, invånare och tillgängligheten för abonnenterna är alltid 
prioriterade områden. 

För att nå målen med ekonomisk rimlighet krävs en långsiktig planering av 
verksamheten. Att bygga lösningar som är hållbara över tid är nödvändigt för att 
klara kommande krav med en rimlig renhållningstaxa. 

Det ställer krav på att verksamheten planeras och prioriteras utifrån långsiktighet. 
Många åtgärder, som till exempel högre kvalitet på avfallsfraktioner och minskade 
mängder till förbränning kan i många fall innebära kostnadsbesparingar. 
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5 Fortsatt planering och 
uppföljning 

 
Nedan beskrivs hur avfallsplanen kommer att följas upp. 
Uppdatering av relevant statistik görs årligen i samband med 
årsbokslut. 

Ansvarig för respektive målområde (Kretslopp Sydost alternativt 
medlemskommun) äger ansvaret att mäta och följa upp mål. 
Medlemskommunerna rapporterar in sin måluppföljning till Kretslopp Sydost och 
Kretslopp Sydost ansvarar för att årligen sammanställa uppföljningen för hela 
avfallsplanen. 

Årsuppföljningen av avfallsplanen redovisas av Kretslopp Sydost till Kretslopp 
Sydosts förbundsdirektion, och av respektive medlemskommun till 
medlemskommunens kommunstyrelse. 

En bedömning av om avfallsplanen behöver revideras ska göras minst vart fjärde 
år. 
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