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Sammanfattning
Syftet med denna avfallsplan är att ge en samlad bild av Aneby kommuns nuvarande
avfallshantering samt att styra hanteringen under de kommande åren mot en hållbar
utveckling.
Avfallsplanen, som ska gälla mellan åren 2012 och 2016, är kommunens övergripande
dokument för styrning inom avfallsområdet och är direkt kopplad till kommunens
översiktsplan.
Avfallsplanen bildar, tillsammans med de lokala föreskrifterna för avfallshantering, Aneby
kommuns renhållningsordning.
Avfallsplanen inleds med en beskrivning av kommunen, dagens avfallshantering, avfallsanläggningar inom kommunen samt uppföljning av föregående avfallsplan. Därefter följer
en sammanfattning av de lagar, miljömål och andra styrmedel som avfallshanteringen
styrs av. I kapitel 5 redovisas de mål och åtgärder som ska styra avfallshanteringen i
Aneby kommun fram till och med år 2016. Planen avslutas med en beskrivning av
miljöbedömning och samråd.
Målen och åtgärderna i avfallsplanen har tagits fram med utgångspunkt från dagens
avfallshantering i kommunen och de åtgärdsbehov som identifierats, de nationella,
regionala och lokala miljömålen, Sveriges avfallsplan 2012-2017 samt Avfall Sveriges
handbok i kommunal avfallsplanering (RVF rapport 2006:13). Målen och åtgärderna är
delvis baserade på de tidigare delmålen till de nationella miljömålen och inte etappmålen
som nu är gällande. Etappmålen ersätter de tidigare delmålen och hade inte presenterats
under processen med att ta fram förslaget till avfallsplan.
De övergripande mål som tagits fram är följande:


Avfallsmängderna ska minska



Farligt avfall ska samlas in och tas omhand på ett miljöriktigt sätt



Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka



Andelen hushållsavfall som återvinns genom biologisk behandling ska öka



Invånarna ska ges en god service till en rimlig kostnad



Renhållningspersonalens arbetsmiljö ska förbättras

Några av de viktigaste åtgärderna som planeras är övergång från säck till kärl, införande
av separat system för insamling och behandling av matavfall, förbättrade möjligheter för
hushållen att lämna ifrån sig farligt avfall och smått el-avfall, utökad information till
skolelever, hushåll och verksamheter, minskning av matavfallet inom kommunens
verksamheter samt samarbete med andra kommuner.
Under arbetet med avfallsplanen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram
för att kunna bedöma och ta hänsyn till miljöpåverkan av planerade åtgärder. Miljökonsekvensbeskrivningen finns som bilaga till avfallsplanen.
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1 Bakgrund
I varje kommun ska det enligt miljöbalken 15 kap. finnas en renhållningsordning som ska
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller i kommunen och en
avfallsplan.
Innehållet i en avfallsplan specificeras i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Dessutom har Avfall Sverige gett
ut en handbok i kommunal avfallsplanering (RVF rapport 2006:13).
Syftet med en avfallsplan är bl.a. att:
 Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen.
 Ange mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt öka
återvinningen.
 Styra utvecklingen av avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas.
 Vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av hanteringen för att
möta samhällets nya krav inom området.
Föregående avfallsplan för Aneby kommun antogs av kommunfullmäktige 1993. I
avfallsplanen anges att den ska gälla t.o.m. 2003. Sedan 1993 har stora förändringar skett
inom avfallsområdet med bl.a. ny lagstiftning, utökad sortering och nya behandlingsmetoder. Behovet av en ny avfallsplan är därmed stort.
Avfallsplanen har arbetats fram av en projektgrupp bestående av tjänstemän från Aneby
Miljö & Vatten AB och miljöenheten i Aneby kommun. Projektet har även haft en
styrgrupp för tidig politisk förankring samt viktiga ställningstaganden bestående av
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt Aneby Miljö & Vatten AB’s
ordförande och VD. Under arbetets gång har erfarenhetsutbyte skett med andra
kommuner. Dessutom har diskussioner förts med nuvarande insamlingsentreprenör
Aneby Renhållning AB samt den kommunala bostadsstiftelsen Aneby Bostäder. Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB.
Avfallsplanen är kommunens övergripande dokument för styrning inom avfallsområdet
och är direkt kopplad till kommunens översiktsplan. Planen ska gälla mellan åren 2012
och 2016.
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2 Nulägesbeskrivning
2.1 Beskrivning av kommunen
2.1.1 Lägesbeskrivning
Aneby kommun är belägen mitt på det Småländska höglandet i Jönköpings län. Tätorten
Aneby ligger cirka 40 km från Jönköping. Kommunens areal är ca 560 km2. Tvärs igenom
kommunen i nord-sydlig riktning går järnvägen (stambanan Stockholm-Malmö) samt
riksväg 32 (Motala-Vetlanda).

2.1.2 Befolkning
Invånarantalet i Aneby kommun var år 2010 totalt 6393 invånare. Invånarantalet ökade
under en lång period fram till mitten av 1990-talet men har sedan dess sjunkit stadigt.
Kommunen har som mål att öka befolkningen till 7000 invånare till år 2025.
År
Antal inv

1980
6873

1985
6897

1990
7159

1995
7169

2000
6682

2005
6576

2010
6393

Befolkningsutveckling i Aneby kommun 1980 – 2010. Källa SCB

Av kommunens invånare bor ca 3300 i Aneby tätort, ca 650 i övriga tätorter (Sunhult,
Frinnaryd och Hullaryd) och ca 2450 i kyrkbyar och på landsbygden.
Antalet hushåll är ca 3100, varav 75 % utgörs av lägenheter i en- och tvåfamiljshus och
25 % av lägenheter flerfamiljshus. Antalet fritidshus är ca 550 st.

2.1.3 Näringslivsstruktur
De många småföretagen präglar starkt Anebys näringsliv. Totalt finns det närmare 500
näringsverksamheter i kommunen. Utöver detta finns ett antal företag med verksamhet i
Aneby kommun men som har sitt säte utanför kommunen samt ett stort antal enskilda
firmor som inte är registrerade i Bolagsverket.
Aneby är av tradition en jord- och skogsbrukskommun. Sett till antalet sysselsatta är dock
vård och omsorg, utbildning, handel samt tillverkning de största näringsgrenarna.
I kommunen finns ett antal större och medelstora företag, flera av dessa med internationell
anknytning. De största är Attends Healthcare AB, Hags Aneby AB, AnebyHus AB,
Fläktwoods AB, Sealed Air Svenska AB och Barnhemmet Oasen AB.
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2.2 Kommunal avfallsorganisation
Kommunens renhållningsansvar omfattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för den kommunala avfallshanteringen.
Det praktiska genomförandet av verksamheten inom avfallsområdet utförs av det
kommunala bolaget Aneby Miljö & Vatten AB. I arbetet ingår bl.a. insamling, transport
och behandling av hushållsavfall, administration och debitering, information, drift av
återvinningscentralen på Kretsloppsgården samt sluttäckning av Hullaryds avfallsupplag.
Insamling, transport och behandling av hushållsavfall utförs av olika entreprenörer som
handlats upp av Aneby Miljö & Vatten AB.
Tillsynsnämnden i Aneby kommun utövar den lokala tillsynen av efterlevnaden av
bestämmelserna kring avfallshanteringen. Det är till tillsynsnämnden kunden t.ex. anmäler
hemkompostering samt ansöker om dispens från bestämmelserna i kommunens
renhållningsordning.
Verksamhetsutövare (företag) ansvarar själva för omhändertagande av eget, ickehushållsavfall.
När det gäller avfall som omfattas av producentansvar ansvarar producenterna för
insamlingssystemet.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Aneby Miljö & Vatten AB’s
styrelse

Tillsynsnämnden

Aneby Miljö & Vatten AB

Miljöenheten

Entreprenörer

Organisation av kommunens avfallshantering
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2.3 Hushållsavfall
Det kommunala renhållningsansvaret omfattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Hushållsavfall kan delas in i kärl- och säckavfall, grovavfall, latrin, slam från enskilda
avlopp, slam från fettavskiljare och farligt avfall. Nedan följer en beskrivning av
nuvarande hantering av hushållsavfall. Insamlade mängder samt typ av behandling
redovisas i bilaga 1 och 2.

2.3.1 Kärl- och säckavfall
Hushållssopor hämtas i säck med volymen 160 och 240 liter. Från vissa abonnenter
(främst verksamheter) förekommer hämtning i container samt hämtning av löst avfall.
I tätort sker hämtning normalt en gång varannan vecka och på landsbygd en gång var
fjärde vecka med undantag för tiden ca 15 maj – 15 september då hämtning sker varannan
vecka. Från fritidshus sker hämtning varannan vecka under perioden ca 15 maj till 15
oktober (10 gånger).
Tätare eller glesare hämtning kan ske efter särskild begäran eller prövning på sätt som
framgår av Renhållningsordning för Aneby kommun. Det finns även möjlighet att dela
säckställ med granne.
Hämtning sker med komprimerande sopbil i en fraktion och utförs av entreprenör, i
dagsläget Aneby Renhållning AB. Insamlat avfall lastas om och transporteras därefter till
förbränningsanläggning, i dagsläget Jönköpings Energi AB.
Mängden hushållssopor har varit mycket jämn de senaste åren. Under åren 2001-2010 har
den genomsnittliga mängden hushållssopor legat på ca 185 kg per invånare och år.

Hushållssopor till förbränning
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Insamlad mängd hushållssopor per person och år
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2.3.2 Matavfall
Det sker ingen separat insamling av matavfall från hushåll men hemkompostering gynnas
via renhållningstaxan. År 2010 hade 675 abonnenter komposteringsrabatt varav 565
permanentbostäder och 110 fritidsbostäder. Det innebär att närmare 25 % av det totala
antalet abonnenter uppger att de komposterar sitt matavfall.
Kommunens arbetsmarknadsenhet på Kretsloppsgården bedrev mellan åren 1997 och
2009 ett projekt med insamling och kompostering av matavfall från verksamheter i Aneby
tätort. Hämtning av matavfall skedde från Konsum, Furulidsköket, Svartåskolan,
Kommunhuset (Druvan) och Antuna. Hämning utfördes 1-2 gånger per vecka och totalt
samlades ca 150 kg matavfall in varje vecka. Matavfallet komposterades i en storkompost
på Kretsloppsgården och den färdiga kompostjorden såldes till villaägare. Orsaken till att
projektet lades ned 2009 var tidsbrist hos personalen.

2.3.3 Grovavfall
Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper
som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Exempel på grovavfall är
utrangerade möbler, cyklar och liknande.
Grovavfall lämnas normalt av abonnenten vid återvinningscentralen på Kretsloppsgården.
Trädgårdsavfall får även komposteras på den egna fastigheten. Fastighetsnära insamling
av grovavfall kan beställas mot extra kostnad. Någon samordnad grovavfallsrunda i
hela/delar av kommunen har inte skett under de senaste åren.
Grovavfall sorteras i dagsläget i fraktionerna trä, resårmöbler, metallskrot, brännbart
avfall, deponirest, trädgårdsavfall och konstruktionsmassor.
Grovavfallet behandlas genom återvinning (skrot), förbränning (brännbart avfall, trä och
resårmöbler) samt deponering (deponirest). Trädgårdsavfall (jorden som bildas efter
kompostering) och konstruktionsmassor används till sluttäckning av Hullaryds
avfallsupplag.
Mängden grovavfall har ökat kontinuerligt under de senaste åren. Ökningen har främst
skett på brännbart grovavfall och deponirest.

2.3.4 Latrin
Insamling av latrin sker idag i plastkärl om 30 liter. Hämtning sker nästan uteslutande från
fritidshus. Några abonnemang finns inte utan hämtning sker efter behov i samband med
ordinarie hämtning av hushållsavfall. Antal insamlade kärl har under de senaste åren legat
på mellan 150 och 200 per år. Behandling av latrinet sker genom att kärlen töms med
slamsugningsbil varefter latrinet transporteras till Aneby avloppsreningsverk där det
genomgår samma reningsprocess som det inkommande avloppsvattnet. Kärlen går till
förbränning.
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2.3.5 Slam från enskilda avlopp
I Aneby kommun finns ca 1100 enskilda avlopp, varav ca 1070 med slamavskiljare, ca 25
med sluten tank och ca 5 med minireningsverk. Enskilda avloppsanläggningar töms i
normalfallet en gång per år. Tömning sker med slamsugningsbil och transport sker till
Aneby avloppsreningsverk där slammet behandlas. Det finns ingen helt tillförlitlig statistik
över den insamlade mängden slam från enskilda avloppsanläggningar men uppskattningsvis rör det sig om ca 3900 m3 per år. Omkring 10 fastigheter har tillstånd till eget
omhändertagande av slam.

2.3.6 Slam från fettavskiljare
Fettavskiljare finns i restauranger, storkök och vissa livsmedelsaffärer. Dessa töms i
dagsläget efter behov genom beställning av fastighetsägare/verksamhetsutövare. Tömning
sker med slamsugningsbil och transport sker till Aneby avloppsreningsverk där slammet
behandlas. Antal fettavskiljare i kommunen uppgår till ca 20 stycken.

2.3.7 Farligt avfall
Farligt avfall från hushåll i Aneby kommun tas emot på återvinningscentralen på
Kretsloppsgården. Exempel på farligt avfall är tryckimpregnerat virke, spillolja, färgrester,
bekämpningsmedel, lösningsmedel och kvicksilver. Borttransport och behandling av det
farliga avfallet utförs av godkänd entreprenör. Behandling sker genom återvinning,
förbränning, neutralisering eller deponering beroende på avfallets egenskaper. Mängden
farligt avfall, exklusive tryckt virke, som samlats in från hushållen i Aneby kommun har
varit runt 2 kg per person de senaste åren.

2.3.8 Ekonomi
Den kommunala renhållningen finansieras helt genom den renhållningsavgift som tas ut
av abonnenterna. Avgiftens storlek regleras i renhållningstaxan som antas av
Kommunfullmäktige. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften ska
täcka kostnader för bl.a. administration, information, drift av återvinningscentralen på
Kretsloppsgården samt transport och behandling av grovavfall och farligt avfall. Den
rörliga avgiften ska täcka kostnader för insamling, transport och behandling av kärl- och
säckavfall. Den årliga omsättningen för avfallsverksamheten uppgår till ca fem miljoner
kronor per år.

2.3.9 Nulägesanalys samt åtgärdsbehov
En enkätundersökning som gjordes bland kommuninvånarna i Aneby under 2008 visar att
invånarna som helhet är mycket nöjda med kommunens avfallshantering. Högst betyg fick
hämtningen av hushållsavfall och återvinningscentralen på Kretsloppsgården medan
återvinningsstationerna fick något lägre betyg. Undersökningen kommer att följas upp
under 2012.
Sophämtningen fungerar förhållandevis bra och antalet synpunkter och klagomål är
relativt få. Sophämtningen är dock ett stort arbetsmiljöproblem eftersom säckhanteringen
innebär tunga lyft, problem med trasiga sopsäckar (p.g.a. råttor, fåglar, vått avfall m.m.)
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samt risk för stick- och skärskador. Många säckställ är gamla och i dåligt skick. Aneby
Miljö & Vatten AB får relativt ofta in önskemål från fastighetsägare (både villaägare och
ägare till flerfamiljshus) om att få använda kärl istället för säck. Flera fastighetsägare har
infört kärl på eget bevåg eller efter överenskommelse med Aneby Miljö & Vatten AB.
Genom en generell övergång från säck till kärl skulle arbetsmiljöproblemen minska
avsevärt. Det finns många olika storlekar och färger på kärl att välja mellan ute på
marknaden. Valet av kärlstorlekar är starkt beroende av om kommunen väljer att införa
insamling av matavfall och vilken typ av insamlingssystem som används.

Hämtning av hushållsavfall i säckar

Hämtning av hushållsavfall i kärl

Antalet hämtningsintervall som erbjuds är många, allt från veckohämtning till hämtning
en gång i halvåret. Tätare hämtningsintervall än ordinarie intervall (veckohämtning i
tätorter och varannanveckorshämtning på landsbygden) innebär att sopbilen får köra långa
sträckor för väldigt lite avfall.
En del hushåll på landsbygden anser att det borde vara tvåveckorshämtning året runt och
inte som idag när det är månadshämtning under vinterhalvåret. Det kan vara svårt för t.ex.
barnfamiljer att klara sig med månadshämtning.
Vissa vägar på landsbygden är svårframkomliga för sopbilen och slambilen. Det är viktigt
att krav ställs kontinuerligt på att det finns farbar väg till alla hämtningsställen.
Dispenshanteringen för fastigheter som vill ha befrielse/uppehåll i sophämtning behöver
ses över och förenklas för att minska den administrativa bördan samt för att underlätta för
fastighetsägarna. Miljöenheten hanterar årligen ett hundratal dispensansökningar. Cirka 90
av dessa avser återkommande uppehåll. I de fall förhållandena inte ändras från år till år
borde det vara möjligt att få dispens för en längre tid.
Kontrollen av att företag har renhållningsabonnemang och att de är tillräckligt
dimensionerade är dålig. Detta kan leda till att avfallet tar andra vägar (transporteras av
entreprenörer tillsammans med verksamhetsavfall). Felaktig hantering av hushållsavfall
innebär dels en brandrisk, dels att kommunen går miste om intäkter.
Mängden insamlat kärl- och säckavfall är betydligt lägre i Aneby kommun jämfört med
riket som helhet vilket är positivt (185 kg/inv jämfört med 230 kg/inv år 2010). Det beror
till största delen på att antalet hushåll som hemkomposterar är förhållandevis stort samt att
utsorteringsgraden av förpackningar och tidningar är hög. En annan bidragande orsak kan
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vara att vissa fastighetsägare eldar upp hushållsavfall i sin panna vilket är både olagligt
och dåligt ur miljösynpunkt.
Andelen hushåll som har hemkomposteringsrabatt uppgår till närmare 25 %, vilket är en
mycket hög siffra. Av rättviseskäl bör kontroller genomföras då och då så att inte hushåll
som har slutat att kompostera fortsätter att erhålla komposteringsrabatt.

Behållare för hemkompostering av matavfall. Idag hemkomposterar närmare 25 % av hushållen i kommunen
sitt matavfall.

Enligt tidigare delmål till det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” skulle minst
35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom
biologisk behandling senast år 2010. Enligt nuvarande etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan ska senast 2018 minst 50 % av matavfallet från hushåll,
storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas
tillvara, där minst 40 % behandlas, så att även energi tas tillvara. Med dagens
hemkompostering ligger Aneby kommun på en återvinningsgrad på ca 20%. För att nå
upp till det nationella miljömålet behöver ett system för separat insamling och behandling
av matavfall införas i kommunen. De vanligaste systemen som finns i Sverige idag är två
separata kärl, ett för matavfall och ett för brännbart avfall samt optisk sortering av
olikfärgade påsar som läggs i samma kärl. Drygt 150 av landets kommuner har idag
separat insamling av matavfall och ett flertal planerar att införa det. Separat insamling av
matavfall leder generellt sett till en extra kostnad på 200-300 kr per hushåll och år. I
Aneby kommun kan det vara lämpligt att börja med insamling av matavfall från
verksamheter, dels med tanke på att det tidigare fanns ett system för separat insamling av
matavfall från vissa verksamheter i Aneby tätort, dels eftersom man kan samla in
förhållandevis stora mängder på få hämtplatser. En utredning bör genomföras om lämpligt
system för separat insamling och behandling av hushållens och verksamheternas
matavfall. Behandling bör ske genom rötning där matavfallets energi och näring tas
tillvara.
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Två separata kärl för matavfall resp. brännbart avfall

Optisk sortering av olikfärgade påsar

Önskemål om utökad service när det gäller grovsopsinsamling framförs då och då. Det är
dock viktigt att insamling sker på ett sådant sätt att en god sortering av grovavfallet kan
ske.
Det förekommer att trädgårdsavfall dumpas i närheten av bostadsområden. En möjlig
lösning på problemet kan vara att införa möjlighet till separat hämtning av trädgårdsavfall
vid fastigheten under växtsäsongen.
Hanteringen av latrin är ett arbetsmiljöproblem (tunga lyft samt ohygieniskt vid
slamsugning) varför abonnenterna bör stimuleras till eget omhändertagande av latrin
(kompostering). En annan tänkbar lösning kan vara att införa mindre kärl.
Tömningen av slam från enskilda avloppsanläggningar fungerar relativt bra. På vissa
ställen finns dock problem med tunga brunnslock. Ett annat problem är svårframkomliga
vägar och långa avstånd från slambrunnen till slambilens uppställningsplats. För att få
bättre kontroll över brunnarnas lägen bör samtliga enskilda avloppsanläggningar mätas in.
Det bör även göras en inventering av samtliga avloppsanläggningar för att se så att det inte
finns brunnar som saknas i tömningsregistret.
Omhändertagandet av slam från de enskilda avloppsanläggningarna innebär transport av
stora mängder vatten. Förutsättningarna för att använda en alternativ tömningsteknik som
bygger på att endast slammet tas med medan vattenfasen lämnas kvar i brunnen bör
utredas. Fördelen med en sådan teknik är dels att transporterna minskar och dels att
avloppsanläggningarnas funktion förbättras genom att bakteriefloran lever kvar i brunnen.
Rutinerna för tömning av slam från fettavskiljare behöver förbättras för att undvika
problem med igensättningar i avloppsledningsnätet. Idag finns inte något heltäckande

9

register över fettavskiljarna och tömning sker efter behov genom att fastighetsägaren/
verksamhetsutövaren kontaktar Aneby Renhållning.
Insamling av farligt avfall är en av de absolut viktigaste frågorna inom avfallshanteringen.
Målsättningen är att allt farligt avfall ska samlas in och behandlas separat. Hushållens
kunskap om farligt avfall behöver förbättras genom informationskampanjer och dylikt.
Enligt den enkätundersökning som gjordes 2008 har 76 % av kommuninvånarna god
kunskap om hur de ska hantera farligt avfall och 78 % uppger att de källsorterar farligt
avfall. Även hushållens möjligheter att lämna ifrån sig farligt avfall behöver förbättras.
Mängden insamlat farligt avfall per person ligger något lägre än riksgenomsnittet, främst
gäller detta tryckimpregnerat virke.
Av det hushållsavfall (inkl. producentansvarsmaterial men exkl. slam) som samlas in går
ca 40 % till materialåtervinning inkl. biologisk behandling, ca 50 % till förbränning, ca
5 % till deponering och ca 5 % till annan behandling. Andelen avfall till deponering är
förhållandevis hög jämfört med landet som helhet och bör minska.
Några kraftiga förändringar i avfallsmängderna p.g.a. ökad eller minskad befolkning
väntas inte inom de närmaste åren.
Informationen till hushållen behöver förbättras för att öka kunskapen kring varför man ska
sortera, hur man ska sortera och vad som händer med det sorterade avfallet. Det är även
viktigt att informera om hur man kan minska avfallsmängderna. Exempel på olika
informationskanaler är broschyrer, hemsidan och Åttingen.
Samarbete mellan grannkommuner är något som blir alltmer viktigt och vanligt inom
avfallsområdet, dels för att sänka kostnaderna och dels för att kunna upprätthålla en hög
kompetens. Ett väl inarbetat samarbete finns idag mellan Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och
Uppvidinge kommuner. Även Nässjö kommun samarbetar med grannkommuner och har
bland annat ett samarbetsavtal med Vetlanda kommun. Under senare år har ett visst
samarbete uppstått mellan Tranås, Boxholm och Mjölby kommuner. Aneby kommun har
idag inte något nära samarbete med någon av grannkommunerna. Kommunen ingår dock i
def.waste ekonomisk förening, en sammanslutning av ett 20-tal kommuner från
framförallt Östergötland med syfte att utbyta erfarenheter och hitta lösningar på olika
frågor inom avfallsområdet.
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2.4 Avfall som omfattas av producentansvar
Producentansvar innebär att den som producerar en vara också ansvarar för insamling,
bortforsling och återvinning. En producent är den som yrkesmässigt tillverkar, importerar,
fyller och/eller säljer en vara. Idag råder producentansvar för läkemedel, el-avfall,
batterier, däck, bilar, tidningar samt förpackningar av glas, metall, papper och plast.
Producenterna har överlåtit administrationen av producentansvaret till så kallade
materialbolag. Dessa har sedan i sin tur upphandlat entreprenörer för insamling och
behandling. Nedan följer en beskrivning av nuvarande hantering av avfall som omfattas av
producentansvar. Insamlade mängder samt typ av behandling redovisas i bilaga 1 och 2.

2.4.1 Förpackningar och tidningar
Förpackningar och tidningar från hushåll kan lämnas på de återvinningsstationer som finns
utplacerade runt om i kommunen samt på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. På
återvinningscentralen tas även förpackningar och tidningar från verksamheter emot.
En del flerfamiljshus och företag har fastighetsnära insamling av förpackningar och
tidningar. Detta organiseras och finansieras av fastighetsägaren/företaget. Antal hushåll i
Aneby kommun som har tillgång till fastighetsnära insamling uppgår till cirka 400 (främst
Aneby Bostäders flerfamiljshus).
Förpackningar och tidningar från kommunala verksamheter (skolor, äldreboende,
kommunhus etc.) samlas in av kommunens arbetsmarknadsenhet på Kretsloppsgården.
Insamling från återvinningsstationer samt återvinning av förpackningar och tidningar
utförs av respektive materialbolags entreprenörer. Den totala mängden insamlade
förpackningar och tidningar i Aneby kommun uppgick år 2010 till 89 kg per invånare.
Insamlat material återvinns genom materialåtervinning.

Förpackningar av metall

Förpackningar av plast
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2.4.2 El-avfall
El-avfall tas emot på återvinningscentralen på Kretsloppsgården genom ett samarbetsavtal
med El-Kretsen. Hushåll erbjuds även fastighetsnära hämtning av vitvaror mot extra
kostnad.
El-avfallet sorteras i fyra olika fraktioner: vitvaror, kyl & frys, diverse elektronik och
ljuskällor. Borttransport och återvinning utförs av El-Kretsens entreprenörer.
Mängden insamlat el-avfall uppgick år 2010 till 18 kg per invånare. Mängden insamlat elavfall har de senaste åren ökat kontinuerligt, främst gäller detta diverse elektronik.
Branschspecifikt el-avfall från verksamheter samt fasta installationer som kyldiskar,
varmvattenberedare och värmeväxlare omfattas inte av producentansvar men kan lämnas
mot avgift på återvinningscentralen.

2.4.3 Småbatterier
Småbatterier omfattas sedan 1 januari 2009 av producentansvar. Småbatterier från
hushållen kan lämnas vid batteriholkar placerade vid återvinningsstationerna. Batterier
kan även lämnas på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Borttransport och
behandling av batterierna utförs av El-Kretsens entreprenörer.

2.4.4 Blybatterier tyngre än 3 kg
Blybatterier tyngre än 3 kg tas emot på återvinningscentralen på Kretsloppsgården samt på
vissa försäljningsställen.

2.4.5 Bilar
Uttjänta bilar kan lämnas på kommunens egen bilskrot på Kretsloppsgården. Eftertraktade
delar tas omhand och säljs som reservdelar. Det som sedan återstår av bilen
miljödemonteras innan den går till skrot.

2.4.6 Däck
Däck tas emot mot avgift på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Däck kan även
lämnas hos däckåterförsäljare. Insamling och återvinning organiseras av Svensk
Däckåtervinning AB. Insamlade däck återvinns genom materialåtervinning och
energiutvinning. Ingen tillförlitlig kommunspecifik statistik finns att tillgå.

2.4.7 Läkemedel
Läkemedel omfattas sedan december 2009 av producentansvar. Producentansvaret innebär
att alla apotek är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall och se till att avfallet transporteras
bort och i övrigt hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I Aneby kommun
tas läkemedelsavfall emot på Apoteket Mården.
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2.4.8 Nulägesanalys samt åtgärdsbehov
Insamlingen och återvinningen av producentansvarsfraktionerna vilar hos producenterna
och kommunen har därför relativt begränsade möjligheter att påverka.
I Aneby kommun finns idag ett väl utbyggt insamlingssystem för förpackningar och
tidningar från flerfamiljshus och kommunala verksamheter. Även antalet återvinningsstationer är förhållandevis stort. Statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen
visar att insamlingsgraden av förpackningar och tidningar är högre än riksgenomsnittet (89
kg/person och år i Aneby jämfört med 79 kg/person och år för riket). Insamlingsgraden av
förpackningar och tidningar bör dock förbättras, både av miljöskäl och ekonomiska skäl.
Insamlingsgraden kan förbättras genom att göra det enklare för hushållen att lämna sina
förpackningar och tidningar, genom förbättrad information samt genom att göra
renhållningsavgiften mer beroende av avfallsmängden. Fler och fler kommuner inför
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåfamiljshus. Med
dagens förutsättningar skulle renhållningsavgiften behöva höjas betydligt för att kunna
införa ett sådant system i Aneby kommun. Regeringen har tillsatt en utredning som håller
på att se över producentansvaret för förpackningar och tidningar. Denna utredning kan få
konsekvenser för hur insamlingen av förpackningar och tidningar ska ske i framtiden.
Insamlingen av el-avfall fungerar bra och insamlingsgraden för Aneby kommun ligger
över riksgenomsnittet. Undantag gäller dock för batterier och ljuskällor där kommunen
ligger under riksgenomsnittet. Önskemål har framförts om att underlätta insamlingen av
ljuskällor (glödlampor m.m.) genom att införa insamling på t.ex. återvinningsstationer
eller i butiker. Det finns även ett behov av att förbättra kommuninvånarnas kunskap om att
ljuskällor ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall och var de kan lämnas.

Exempel på insamling av smått el-avfall i butik samt insamling av batterier på återvinningsstation

När det gäller bilar och däck är otillåtet omhändertagande av bilar ett problem inom
kommunen (företag som saknar anmälan och auktorisation). I övrigt fungerar insamlingen
bra.
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2.5 Övrigt avfall
Med övrigt avfall avses främst verksamhetsavfall. Kommunen har ett planeringsansvar för
detta avfall men har samtidigt begränsade möjligheter att styra hanteringen. Som
tillsynsmyndighet har Tillsynsnämnden en viss möjlighet att ställa krav på hanteringen om
det är miljömässigt motiverat. Kommunen kan även vid behov begära in statistik över
insamlade och omhändertagna mängder från alla företag och verksamheter. Kommunen
har dock valt att inte göra någon sådan sammanställning i denna avfallsplan. Nedan ges en
översiktlig beskrivning över det övriga avfall som uppkommer inom kommunen.

2.5.1 Bygg- och rivningsavfall
Bygg- och rivningsavfall tas emot i mindre mängder på återvinningscentralen. För
privatpersoner är avlämnandet kostnadsfritt medan verksamhetsutövare får betala. Byggoch rivningsavfall tas även emot av privata entreprenörer såsom Aneby Renhållning.
Någon tillförlitlig statistik över insamlade mängder finns inte att tillgå.

2.5.2 Avfall från energiutvinning
Aska uppkommer främst vid fjärrvärmeverket i Aneby tätort. Mängden aska uppgår till ca
60 ton per år och utgörs av biobränsleaska. Askan från fjärrvärmeverket transporteras i
dagsläget till Norrköping där det används som jordförbättringsmedel.

2.5.3 Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten
Slammet från de kommunala avloppsanläggningarna behandlas på reningsverket i Aneby.
Behandlat slam transporteras till Hullaryds avfallsupplag där det mellanlagras för att
senare användas i samband med sluttäckning av avfallsupplaget. Alternativa
användningsområden för slammet håller på att utredas. Mängden slam uppgår till ca 850
m3 per år. Slammet är av god kvalitet och ligger med god marginal under de gränsvärden
som finns för slam som ska spridas på åkermark.
Renset från kommunens reningsverk samlas i container vid respektive verk och
transporteras till förbränning tillsammans med hushållsavfallet.
Sandslam från sandfång och dagvattenbrunnar transporteras till Hullaryds avfallsupplag
där det mellanlagras för att senare användas i samband med sluttäckning av
avfallsupplaget.

2.5.4 Industriavfall
Verksamhetsutövarna ansvarar själva för att industriavfallet/verksamhetsavfallet
transporteras bort och omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Kommunen har därför ingen
heltäckande statistik över detta avfall. Nedanstående tabell visar de materialslag och
mängder som Aneby Renhållning AB samlade in från företag och verksamheter inom
kommunen 2010. Aneby Renhållning AB hanterar avfallet från de flesta företag och
verksamheter inom kommunen.
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Materialslag
Brännbart avfall från Attends Healthcare AB
Brännbart avfall från övriga verksamheter
Träavfall (RT-flis)
Deponirest
Metallskrot
Well
Kontorspapper och kataloger
Bobiner
Mjukplastrullar
Plastdunkar
Tvätthallsslam

Vikt (ton)
586
289
422
30
117
155
8,1
5,26
5,92
1,16
9,68

Verksamhetsavfall insamlat av Aneby Renhållning år 2010

2.5.5 Specialavfall
Som specialavfall räknas sådant avfall som inte naturligt kan placeras in i någon av övriga
kategorier. Som exempel kan nämnas farligt avfall från verksamheter, riskavfall från
sjukvården samt döda djur.
Farligt avfall från verksamheter tas inte emot på återvinningscentralen utan
verksamhetsutövarna ansvarar själva för att avfallet transporteras bort och omhändertas på
ett miljöriktigt sätt.
SRM-avfall från chark- och styckningsindustri samt betbad från ytbehandlingsindustri är
exempel på specialavfall som uppkommer inom kommunen.
Döda sällskapsdjur får grävas ner på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet
(gäller ej klöv- och hovbärande djur samt hönsfåglar). Döda sällskapsdjur och trafikskadat
vilt får även skickas med i det brännbara hushållsavfallet.

2.5.6 Nulägesanalys samt åtgärdsbehov
Otillåten eldning av byggavfall förekommer i kommunen. Otillåten eldning leder bl.a. till
utsläpp av dioxiner. Utökad information, uppföljning och tillsyn är exempel på åtgärder
för att minska detta problem.
Det finns ett stort behov av att utreda hur slammet från de kommunala reningsverken ska
tas omhand i framtiden. Hållbar återföring av fosfor från avloppsslammet ska eftersträvas i
möjligaste mån. Det finns även en stor biogaspotential i slammet som är viktig att ta
tillvara.
Verksamheternas kunskap om farligt avfall behöver förbättras. Idag hamnar en del farligt
avfall från verksamheter otillåtet på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Det skulle
behövas någon lokal aktör som tar emot farligt avfall från verksamheter.
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2.6 Avfallsanläggningar
En sammanställning av de anläggningar som hanterar avfall i kommunen finns i bilaga 3.
De viktigaste anläggningarna presenteras också nedan.

2.6.1 Återvinningsstationer
I Aneby kommun finns 9 återvinningsstationer där hushållen kan lämna småbatterier,
tidningar samt förpackningar av glas, metall, papper och plast.
Ort
Aneby
Aneby
Aneby
Askeryd
Frinnaryd
Haurida
Hullaryd
Sunhult
Vireda

Adress
Österlånggatan
Industrigatan
Storgatan

Plats
P-platsen vid ICA
P-platsen vid Resecentrum
Vid Q-Star
Vid bastun
Mittemot tennisbanan
Vägen mot Fivleryd
Vid ladugård, boulebanan

Svetsaregatan
Anebyvägen
Sjudaregatan

Stationsplan

Återvinningsstationer i Aneby kommun

Återvinningsstationerna drivs och bekostas av producenterna. Det praktiska arbetet med
tömning, återvinning och städning utförs av respektive materialbolags entreprenörer.
Samordning sker av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
Kommunen har ett ansvar att informera hushåll om sortering av förpackningar. Dessutom
ska samråd hållas med FTI minst en gång per år. Kommunen kan påverka placering och
skötsel av stationerna men ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ligger på
producenterna.

2.6.2 Återvinningscentralen på Kretsloppsgården
Återvinningscentralen på Kretsloppsgården ägs och drivs av Aneby Miljö & Vatten AB.
På återvinningscentralen kan hushåll och verksamhetsutövare i Aneby kommun lämna
trädgårdsavfall, grovavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar.
Farligt avfall tas endast emot från privatpersoner.
Avfallet sorteras i ett 20-tal olika fraktioner och skickas sedan vidare till godkända
behandlingsanläggningar. Trädgårdsavfall komposteras inom anläggningen. Saker som
kan tänkas ha ett värde för någon annan, t.ex. böcker, möbler, cyklar m.m., tas omhand för
upprustning och försäljning i Kretsloppsbutiken.
Återvinningscentralen finansieras via renhållningstaxan vilket gör att hushåll får lämna
avfall kostnadsfritt (med några få undantag). Verksamhetsutövare betalar däremot en
avgift för avfall som lämnas.
Återvinningscentralens öppettider är mån 15.00 – 19.00, tis-fre 15.00 – 18.00 samt lör
10.00 - 13.00.
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2.6.3 Kretsloppsgårdens secondhandbutik och bilskrot
Kretsloppsgården utgör kommunens bas för arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten består
bl.a. av secondhandbutik, växthus, snickarverkstad och bilskrot.
I Kretsloppsbutiken säljs saker som tagits tillvara på återvinningscentralen eller lämnats
direkt till butiken och sedan rustats upp. Exempel på saker som finns till försäljning är
husgeråd, möbler, textilier, cyklar och byggnadsmaterial.
Kretsloppsgårdens bilskrotningsverksamhet är Sveriges enda kommunala bilskrotskrotsanläggning. Kretsloppsgården innehar av länsstyrelsen godkänd auktorisation. Varje år
skrotas mellan 50 och 75 bilar.

2.6.4 Övriga avfallsanläggningar
Aneby Renhållning AB transporterar, mellanlagrar och omlastar hushållsavfall och
verksamhetsavfall. På anläggningen flisas träavfall (RT-flis). Inert avfall tas emot för
utfyllnad av fastigheten.
Höglandets maskinförsäljning tar emot och mellanlagrar farligt avfall från kunder med
särskilt avtal (främst oljor och blybatterier).
Apoteket Mården tar emot och mellanlagrar hushållens läkemedelsavfall och kanyler.
På Skärsjö industriområde har kommunen ett mellanlagringsområde för snö, asfalt och
schaktmassor.

2.6.5 Avslutade avfallsupplag
Hullaryds avfallsupplag
Hullaryds avfallsupplag ägs och drivs av Aneby Miljö & Vatten AB. Vid Hullaryds
avfallsupplag har deponering bedrivits mellan åren 1975 och 2008. Deponering har skett
av icke-farligt hushålls-, industri- och slakteriavfall, främst från Aneby kommun. Sedan
deponin togs i drift har uppskattningsvis ca 560 000 m3 (135 000 ton) avfall deponerats på
anläggningen. Den årliga mängden deponerat avfall minskade kontinuerligt från slutet av
1980-talet och fram till deponins stängning. Deponering av slakteriavfall upphörde 1986
och deponering av hushållens kärl- och säckavfall upphörde 1988. Vid årsskiftet
2008/2009 stängdes avfallsupplaget för gott, dels som en följd av strängare lagstiftning,
dels som en följd av att mängden deponerat avfall varit ytterst liten under de senaste åren.
Avfallsupplaget kommer att sluttäckas för att minska dess påverkan på omgivningen.
Arbetet med sluttäckningen har påbörjats och beräknas pågå i 5-10 år. En avslutningsplan
för avfallsupplaget togs fram 2002 och godkändes av länsstyrelsen 2004. En detaljerad
plan för sluttäckningen kommer att tas fram under 2013.
Övriga avfallsupplag
Inom Aneby kommun finns ett 10-tal övriga avslutade avfallsupplag identifierade. De
flesta av upplagen är små byatippar som lades ner mellan 1960-talet och mitten av 1970talet. Merparten av anläggningarna har använts för såväl hushållsavfall som industriavfall.
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Namn

Fastighet

Huvudman

Grupp

Riskklass

Typ av avfall

Verksamhetsperiod

Målqvistadammen

Vittaryd
2:33

Aneby
kommun

2

4

Hushållsavfall
Industriavfall

1950-talet - 1965

Jularp

Södra
Jularp 1:13

Aneby
kommun

2

3

Hushållsavfall
Industriavfall

1965-1974

Vittaryd

Hillerstorp
1:1

Aneby
kommun

4

4

Industriavfall
(slakteriavfall)

Ca 1965-1974

Sunhultsbrunn

Bränna 1:1

Aneby
kommun

4

2

Hushållsavfall
Industriavfall

1950-talet - ca 1974

Askeryd

Assjö 1:31

Aneby
kommun

4

4

Hushållsavfall
Industriavfall

Ca 1968 – 1974

Hullaryd

Viredaholm
1:10

Aneby
kommun

4

4

Hushållsavfall
Industriavfall

1950-talet – 1968

Frinnaryd

Frinnaryd
6:8

Aneby
kommun

4

4

Hushållsavfall
Industriavfall

Ca 1952-1974

Haurida

Okänt

Aneby
kommun

4

4

Hushållsavfall

Ca 1950-talet -1965

Vireda

Vireda 2:1

Aneby
kommun

4

4

Hushållsavfall

Ca 1950-talet - 1965

Avslutade avfallsupplag i Aneby kommun

Inventeringar av avslutade avfallsupplag har gjorts i omgångar. Under mitten av 1980talet gjordes en riksomfattande kartläggning av äldre avfallsupplag genom ett samarbete
mellan kommunerna, länsstyrelserna och naturvårdsverket. Vid kartläggningen
sammanställdes befintligt material ang. bl.a. verksamhetsperiod och typ av deponerat
avfall, samtidigt som man gjorde en klassificering av avfallsupplagen i fyra grupper enligt
nedanstående tabell. Två av avfallsupplagen i Aneby kommun klassades i grupp 2 (Jularp
och Målkvistadammen) medan övriga klassades i grupp 4.
Grupp
1
2
3
4

Åtgärdsbehov
Mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs
Mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande
Begränsade åtgärder behövs
Inga åtgärder behövs

Under 1987 utfördes fördjupade undersökningar av avfallsupplagen i Jularp och
Målkvistadammen (K-konsult, PM beträffande äldre avfallsupplag vid Jularp och
Målkvistadammen, 1987). Av undersökningarna framgår att avfallsupplagens påverkan på
omgivningen är mycket begränsad. Några förhöjda värden av tungmetaller eller oljor har
ej uppmätts.
Under 1992 gjordes en förnyad riskklassificering av samtliga avfallsupplag i kommunen i
samband med framtagandet av avfallsplanen. Riskklassificeringen gjordes i enlighet med
Naturvårdsverkets rekommendationer, se nedanstående tabell. Vid riskklassificeringen
hänfördes avfallsupplaget i Sunhultsbrunn till klass 2, avfallsupplaget i Jularp till klass 3
och övriga till klass 4.
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Riskklass
1
2
3
4

Bedömning
Mycket stor risk
Stor risk
Måttlig risk
Låg risk

Åtgärdsbehov
Efterbehandling eller andra skyddsåtgärder behövs
Skyddsåtgärder kan behövas
Upplag där relativt enkla åtgärder behövs
Åtgärder bedöms inte nödvändiga

Under 2010 utfördes provtagning och analys av grundvattnet vid avfallsupplaget i Jularp.
Någon påverkan från avfallsupplaget gick inte att utläsa av analysresultaten.

2.6.6 Nulägesanalys samt åtgärdsbehov
Antalet återvinningsstationer i kommunen bedöms vara tillräcklig. I något fall kan det
vara lämpligt att se över lokaliseringen av stationen. En enhetlig färgsättning och
utformning av behållarna bör eftersträvas. Behållarna bör även handikappanpassas.
Liksom i många andra kommuner förekommer det tidvis problem med nedskräpning av
återvinningsstationerna. Städningen har tidigare utförts av kommunen enligt avtal med
materialbolagen men från årsskiftet 2006/2007 sköts städningen av materialbolagen.
Återvinningscentralen på Kretsloppsgården är, med sitt centrala läge, sina generösa
öppettider och sin engagerade personal, mycket uppskattad av kommunens invånare.
Önskemål framförs då och då om att återvinningscentralen ska ha förmiddagsöppet någon
dag i veckan. På grund av rampens utformning (endast en fil) kan det ibland bli långa
köer, särskilt sommartid. Ett annat bekymmer är att erhålla avgifter från företag och andra
verksamheter som lämnar avfall. En del verksamhetsutövare lämnar avfall som uppges
vara från det egna hushållet, men som uppenbart kommer från en verksamhet. En åtgärd
för att få betalt av företag och verksamheter är att införa ett kort- och bomsystem. Ett
sådant system är dock mycket kostsamt. Ett annat alternativ är att företagen får köpa
någon form av företagskort.
För Hullaryds avfallsupplag ska en sluttäckningsplan tas fram under 2013. Några åtgärder
för att begränsa miljöeffekterna från kommunens övriga nedlagda avfallsupplag planeras
ej i dagsläget. Avfallsupplaget vid Sunhultsbrunn bör närmare utredas beträffande
miljöpåverkan, t.ex. enligt MIFO-metoden (Metodik för Inventering av Förorenade
Områden). Vid Jularp bör grundvattnet provtas då och då för att utesluta en påverkan på
den kommunala vattentäkten.
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3 Uppföljning av föregående avfallsplan
Föregående avfallsplan gällde mellan åren 1993 och 2003. Nedan följer en utvärdering av
hur målen i planen har uppfyllts.
MÅL FÖR ÅR 2003 I FÖREGÅENDE AVFALLSPLAN
Mål

Måluppfyllelse

Kommentar

Full kontroll av
hantering farligt
avfall

Både kunskapen om farligt avfall och mängden
insamlat farligt avfall har ökat kontinuerligt
sedan 1991. I den enkät som skickades ut till
hushåll i Aneby kommun under 2008 uppgav
drygt 75 % att de hade god kunskap om hur
farligt avfall ska sorteras och att de sorterar ut
farligt avfall från övrigt avfall.

Hushållen skall
hantera ca 65 % av
sitt organiska avfall
lokalt

Statistik för år 2003 saknas. År 2010 uppgick
andelen hushåll som hanterar sitt organiska
hushållsavfall lokalt (hemkompostering) till
knappt 25 %. Målet på 65 % är därmed långt
ifrån uppnått.

Återvinningen har
ökat till 15 % av
den totala mängden
avfall

År 2003 behandlades 30 % av hushållsavfallet
(inkl. trädgårdsavfall) genom återvinning eller
kompostering. 65 % gick till förbränning medan
endast 5% deponerades. Motsvarande siffror för
år 1991 var 11 % till återvinning och
kompostering, 74 % till förbränning och 8 % till
deponering.

Avloppsslam
utnyttjas för
täckning och
jordförbättring

Allt avloppsslam mellanlagras på Hullaryds
avfallsupplag där det kommer att användas som
sluttäckningsmaterial. Inget av slammet
används som jordförbättring.

Industrin sorterar
75 % av sitt
brännbara avfall

Någon exakt statistik finns inte att tillgå men
målet bedöms vara uppfyllt med god marginal.
Aneby kommun har sedan lång tid tillbaka
sorterat ut brännbart avfall och skickat till
förbränning. År 2002 infördes förbud mot
deponering av brännbart avfall vilket tvingade
industrin att sortera ut allt sitt brännbara avfall.

Insatser för att
minska avfallets
totala mängd görs
kontinuerligt.

Mängden insamlat hushållsavfall (säckavfall)
minskade mellan åren 1991 och 2003 tack vare
hemkompostering och ökad utsortering av
förpackningar, tidningar och grovavfall.
Däremot har den totala mängden avfall ökat.
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4 Lagstiftning och andra styrmedel
4.1 Gällande lagstiftning
Avfallshanteringen är till stor del styrd av olika lagkrav. Lagkraven utgår ofta från
EU-direktiv som sedan införts i den svenska lagstiftningen genom lagar, förordningar och
föreskrifter.
I oktober 2008 antogs EU:s nya ramdirektiv för avfall. I direktivet anges bl.a. en
prioritering av olika behandlingsformer, ofta kallad avfallshierarkin. Behandling av avfall
ska prioriteras enligt stegen i hierarkin.
Avfallshierarkin
1. Minimering av avfallsmängder
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Energiåtervinning
5. Deponering
EU-direktiv är inte direkt gällande som svensk lagstiftning utan implementeras i svensk
rätt. De lagar som styr den kommunala avfallshanteringen är främst miljöbalken med
tillhörande förordningar. I tabellen nedan finns en sammanställning över de viktigaste
nationella reglerna inom avfallsområdet.
Lag/förordning
Miljöbalk
Avfallsförordning
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordning om avfallsförbränning
Föreskrifter om avfallsförbränning
Förordning om deponering av avfall
Föreskrifter om deponering
Föreskrifter om transport av avfall
Förordning om producentansvar för batterier
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Förordning om producentansvar för glödlampor och elektroniska armaturer
Förordning om producentansvar för förpackningar
Förordning om producentansvar för returpapper
Förordning om producentansvar för bilar
Förordningen om producentansvar för däck
Förordning om producentansvar för läkemedel
Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar
Föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan
Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall
Lag om skatt på avfall

Beteckning
SFS 1998:808
SFS 2011:927
SFS 1998:899
SFS 2002:1060
NFS 2002:28
SFS 2001:512
NFS 2004:10
NFS 2005:3
SFS 2008:834
SFS 2005:209
SFS 2000:208
SFS 2006:1273
SFS 2004:557
SFS 2007:185
SFS 1994:1236
SFS 2009:1031
SFS 2005:220
NFS 2006:6
NFS 2004:4
SFS 1999:673

Arbetsmiljöfrågor är också viktiga för utförandet av avfallsarbetet. Regler som rör
arbetsmiljön finns i arbetsmiljölagen med tillhörande förordningar och föreskrifter.
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4.2 Förändringar under de senaste åren
De senaste åren har lagstiftningen inom avfallsområdet förändrats mycket snabbt och
denna utveckling väntas fortsätta. Några av de viktigaste förändringarna som skett under
de senaste åren är:


miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter (infördes år 1999)



skatt på deponering av avfall i syfte att styra avfall från deponering mot ökad
återanvändning, återvinning och energiutvinning (infördes år 2000)



producentansvar för el-avfall (infördes år 2001)



ökade krav på deponier som bl.a. innebär att befintliga deponier skall ha nya
miljötillstånd senast år 2008 (infördes år 2001)



ökade krav på förbränningsanläggningar (infördes år 2002)



krav på källsorteringsmöjligheter för brännbart avfall (infördes år 2002)



deponiförbud för brännbart avfall (infördes år 2002)



deponiförbud för organiskt avfall (infördes år 2005)



högre mål för insamling av förpackningar (infördes år 2005)



ny förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
(infördes år 2005)



skatt på förbränning av avfall i syfte att styra avfall från förbränning mot ökad
återvinning (infördes år 2006)



krav på karaktärisering av avfall som ska deponeras (infördes år 2006)



nya föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (infördes år 2006)



borttagning av kommunens möjlighet till monopol på farligt avfall från
verksamheter (infördes år 2007)



producentansvar för batterier (infördes år 2009)



producentansvar för läkemedel (infördes år 2009)



borttagning av skatt på förbränning av avfall (infördes år 2010)



ny avfallsförordning som en följd av införandet av EU’s nya ramdirektiv i svensk
lagstiftning (infördes år 2011)

4.3 Kommande förändringar
Några skeenden som på sikt kan komma att påverka kommunernas avfallshantering är:


Nya nationella miljömål



Översyn av producentansvaret för förpackningar och tidningar



Översyn av utformningen och ansvaret för insamlingen och behandlingen av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
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4.4 Nationella mål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål
och ett flertal etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning
som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet
är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Miljökvalitetsmålen
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även
preciseringar av miljökvalitetsmålen som förtydligar målen och som används i det löpande
uppföljningsarbetet av målen. Etappmålen anger steg på vägen för att nå generationsmålet
och ett eller flera miljökvalitetsmål.
Generationsmålet:
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
De miljökvalitetsmål som bedöms som mest relevanta för avfallsplaneringen är:

1. Begränsad klimatpåverkan

4. Giftfri miljö

2. Frisk luft

7. Ingen övergödning

3. Bara naturlig försurning

15. God bebyggd miljö

Regeringens precisering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö vad gäller avfall:
Med målet avses att


infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering
samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till
människors behov, för att minska resurs- och energianvändning samt
klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö,
estetik, hälsa och säkerhet,



avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall
som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på
och risker för hälsa och miljö minimeras.
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Till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns i dagsläget två etappmål som särskilt
berör avfallssektorn. Dessa etappmål beslutades av regeringen i april 2012.
Ökad resurshushållning i byggsektorn


Senast år 2020 ska förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall vara minst
70 viktprocent.

Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan


Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker
och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas
tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara.

Tidigare gällde följande delmål om avfall till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Delmålen ersätts nu av etappmålen.
Den totala mängden genererat avfall ska inte öka och den resurs som avfall utgör ska tas
till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och
miljö minimeras.
Särskilt gäller att:


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



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



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.



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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4.5 Regionala mål
Regeringen har gett landets länsstyrelser i uppdrag att anpassa, precisera och konkretisera
de nationella miljökvalitetsmålen på regional nivå. I Jönköping finns ”Miljömål för
Jönköpings län” som beslutades under 2006. De mål som har satts upp för avfallshanteringen baseras på de nationella miljökvalitetsmålen och de tidigare delmålen.
Länsstyrelsen i Jönköping har antagit en regional klimat- och energistrategi den 15/10
2010 där även nya klimatmål för Jönköpings län finns med. Ett av de regionala
etappmålen lyder:


År 2015 ska mängden hushållsavfall per person inte längre öka och år 2020 ska
mängden hushållsavfall ha minskat till samma nivå som riksgenomsnittet år 2002
d.v.s. högst 374 kg per person.

4.6 Lokala mål
I ”Miljömål för Aneby kommun 2011-2015” antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-20
anges följande etappmål för avfall under miljömålet ”God bebyggd miljö”:


”Senast år 2011 ska ny avfallsplan tas fram.”

En ny översiktsplan håller på att tas fram för kommunen. De mål som rör avfallshanteringen kommer sannolikt att ha samma lydelse som de övergripande målen i den här
avfallsplanen.
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4.7 Nationell avfallsplan
Ett förslag till nationell avfallsplan var ute på remiss under hösten 2011. Den 16 maj
2012 fastställde Naturvårdsverket avfallsplanen, ”Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017". I den nationella avfallsplanen pekas fem
prioriterade områden ut:
1. Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn
2. Hushållens avfall
3. Resurshushållning i livsmedelskedjan
4. Avfallsbehandling
5. Illegal export av avfall
De mål som särskilt berör kommunens avfallshantering är:


Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska
bli enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning
eller till förberedelse för återanvändning.



Återanvändning av textilier och materialåtervinning av textilavfall ska öka.



Materialåtervinning av hushållens avfall ska öka och minst 90 procent av
hushållen ska vara nöjda med insamlingen.



Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått
elavfall.



Matavfallet ska minska.



Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. Alla
kommuner och länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla
nedlagda deponier.



Allt avfall ska lagras och kontrolleras på ett sådant sätt att bränder i avfallslager
inte uppstår.
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5 Mål och åtgärder
I detta kapitel presenteras de mål och åtgärder som ska styra avfallshanteringen i Aneby
kommun fram till och med år 2016. Målprogrammet har följande struktur:


Övergripande mål är ett inriktningsmål som anger vilken riktning arbetet i
kommunen ska ha gällande olika områden.



Delmål anger på en mer detaljerad och konkret nivå vad som krävs för att uppnå
det övergripande målet. Det kan finnas flera delmål till varje övergripande mål.



Åtgärder är planerade åtgärder för att nå de övergripande målen och delmålen.

Målen och åtgärderna har tagits fram med utgångspunkt från dagens avfallshantering i
kommunen och de åtgärdsbehov som identifierats, de nationella, regionala och lokala
miljömålen, Sveriges avfallsplan 2012-2017 samt Avfall Sveriges handbok i kommunal
avfallsplanering (RVF rapport 2006:13). Målen och åtgärderna är delvis baserade på de
tidigare delmålen till de nationella miljömålen och inte etappmålen som nu är gällande.
Etappmålen ersätter de tidigare delmålen och hade inte presenterats under processen med
att ta fram förslaget till avfallsplan.
Grundfilosofin vid framtagande av mål och åtgärder är att kommunen ska ha rådighet över
dem. Genom dialog med olika aktörer har kommunen även viss möjlighet att påverka
avfallsslag som man själv inte råder över såsom verksamhetsavfall och avfall som
omfattas av producentansvar.
De styrmedel som kommunen kan använda sig av för att nå målen är främst:
 Information och kommunikation
 Avgifter
 Lokala föreskrifter om avfallshantering
 Tillsyn
Resursbehovet för de olika åtgärderna har uttrycks som litet, måttligt eller stort.
Avfallsplanens målår är 2016 vilket innebär att det är då som de övergripande målen och
delmålen ska vara uppnådda.
De övergripande mål som tagits fram är följande:


Avfallsmängderna ska minska



Farligt avfall ska samlas in och tas omhand på ett miljöriktigt sätt



Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka



Andelen hushållsavfall som återvinns genom biologisk behandling ska öka



Invånarna ska ges en god service till en rimlig kostnad



Renhållningspersonalens arbetsmiljö ska förbättras
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5.1 Minskade avfallsmängder
Att förebygga uppkomsten av avfall är det översta steget i EU:s avfallshierarki. Det är
också prioriterat i de nationella miljömålen och i den nationella avfallsplanen. Avfallsmängderna kan minskas dels genom att förhindra att avfall uppkommer och dels genom att
sortera ut återanvändningsbart material ur avfallet. Miljövinsten är större om en produkt
aldrig produceras än om den produceras, används och slutligen återvinns.
Kommunen kan inte styra produktion eller konsumtion, men kan exempelvis genomföra
åtgärder i form av information och att uppmuntra till återanvändning. Kommunen kan
även arbeta med att minska avfallsmängderna i sin egen verksamhet, t.ex. genom att
minska mängden matavfall. I Aneby kommun uppgick mängden hushållsavfall år 2010 till
485 kg/person.
Övergripande mål
1 Avfallsmängderna ska minska
Delmål
1.1 Mängden hushållsavfall per person ska till år 2016 minska jämfört med 2010 års nivå.1
1.2 Mängden matavfall som slängs inom kommunens verksamheter ska till år 2016 minska
med 15 procent jämfört med 2012 års nivå.

1

Åtgärder

Ansvar

Genomförande

Resursbehov

1.1 Informera hushållen om möjligheterna
och nyttan av att minska avfallsmängderna.

Amaq

2012, 2015

Litet

1.2 Informera hushållen om var de kan
Amaq
lämna användbara saker för återanvändning.

2012, 2015

Litet

1.3 Arbeta för att användbara saker som
hushållen vill lämna på återvinningscentralen styrs till Kretsloppsbutiken.

Kontinuerligt

Litet

1.4 Undersöka möjligheten till att samla in
Amaq
användbara kläder och skor på återvinningscentralen och samverka med en second
hand butik/återanvändningsaktör som
kommer och hämtar materialet.

2012

Litet

1.5 Vidta åtgärder inom kommunens
verksamheter för att följa upp och minska
matavfallsmängderna.

2012-2016

Litet

Amaq

Driftenheten

Hushållsavfall i detta fall exkluderar matavfall till hemkompostering, slam, latrin, bilar och däck.
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1.6 Informera och uppmuntra butiker,
restauranger och storkök att minska
matavfallsmängderna.

Miljöenheten 2012, 2015

Litet

1.7 Utreda möjligheten att använda en
alternativ tömningsteknik på enskilda
avlopp som bygger på att endast slammet
tas med medan vattenfasen lämnas kvar i
brunnen (minskar mängden transporterat
slam och förbättrar avloppsanläggningarnas
funktion).

Amaq

Måttligt

2012

Uppföljning
Delmål 1.1: Statistik (beräknat enligt Avfall Sveriges modell på Avfall Web)
Delmål 1.2: Statistik (vägning av matavfall)

5.2 Miljöriktig hantering av farligt avfall
Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på miljön och
människors hälsa. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna
in det separat så att det går till rätt slags behandling. Exempel på farligt avfall är färgrester,
bekämpningsmedel, spillolja, lösningsmedel, syror och baser. Även vissa typer av elavfall, såsom batterier och ljuskällor, är farligt avfall.
År 2010 lämnade varje svensk i genomsnitt in 5,5 kg farligt avfall1. I Aneby kommun var
motsvarande siffra 3,5 kg per person. Nationell statistik visar att 1,8 kg farligt avfall och
el-avfall per person och år felaktigt slängs i hushållssoporna istället för att sorteras ut
separat.
Målsättningen är att allt farligt avfall ska samlas in och tas omhand på ett miljöriktigt sätt.
För att nå upp till denna målsättning är det viktigt att hushållen och verksamheterna vet
vad som är farligt avfall och var de ska lämna det. Det är alltså i hög grad en informationsfråga.
En annan viktig aspekt för att öka insamlingen av farligt avfall är att insamlingssystemet
är enkelt och lättillgängligt.
Övergripande mål
2 Farligt avfall ska samlas in och tas omhand på ett miljöriktigt sätt

1

I mängden ingår tryckt virke och asbest men inte el-avfall
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Delmål
2.1 Minst 90 procent av hushållen ska år 2016 ha kännedom om vad som är farligt avfall
och var det ska lämnas.
2.2 Verksamheternas kunskap om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras ska
förbättras.
2.3 Hushållens möjlighet att lämna ifrån sig farligt avfall och smått el-avfall ska förbättras.
Åtgärder

Ansvar

Genomförande

Resursbehov

2.1 Informera hushållen om vad som är
farligt avfall och var man kan lämna det.

Amaq

2013, 2016

Litet

2.2 Informera hushållen om att ljuskällor
ska sorteras ut från hushållssoporna och
om var de kan lämnas.

Amaq

2013, 2016

Litet

2.3 Genomföra försök med miljöbilstur.1

Amaq

2013

Måttligt

2.4 Utreda möjligheten till insamling av
ljuskällor och annat smått el-avfall i
butiker.

Amaq

2012

Måttligt

2.5 Stötta ägare av flerfamiljsfastigheter att Amaq
införa fastighetsnära insamling av
ljuskällor och annat smått el-avfall.

2013

Litet

2.6 Säkerställa att återvinningscentralens
personal har god kunskap inom området
farligt avfall.

Amaq

Kontinuerligt Litet

2.7 Informera verksamheter om farligt
avfall.

Miljöenheten

2013, 2016

Litet

2.8 Införa rutiner i syfte att säkerställa att
farligt avfall från kommunens verksamheter omhändertas på ett korrekt sätt.

Amaq +
Tekniska
enheten

2013

Litet

Uppföljning
Delmål 2.1: Kundenkät år 2016
Delmål 2.2: Enkät år 2013 och 2016
Delmål 2.3: Antal turer med miljöbilen samt antal insamlingsplatser för smått el-avfall

1

Insamlingsbil för hushållens farliga avfall som besöker ett antal fasta insamlingsplatser enligt särskild
turlista.
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5.3 Ökad materialåtervinning
Materialåtervinning spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle. Materialåtervinning
innebär att sorterat material återvinns, så att andra material ersätts. Materialåtervinning gör
inte bara att uttaget av mängden jungfruligt material minskar. Det leder också till att vi
sparar energi. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt.
I Sverige behandlas idag nästan 50 procent av hushållsavfallet genom materialåtervinning,
inklusive biologisk behandling. Det innebär att det tidigare delmålet på 50 procent i
princip uppnås. I Aneby kommun var motsvarande siffra 40 procent år 2010.
Exempel på hushållsavfall som idag går till materialåtervinning är förpackningar och
tidningar, el-avfall, metallskrot och trädgårdsavfall.
Det finns en stor potential att öka materialåtervinningen i Aneby kommun. Exempel på
åtgärder som kan genomföras är förbättrad information, att göra det enklare för hushållen
att sortera och lämna avfall till materialåtervinning, att införa ett system för separat
insamling och behandling av matavfall samt att undersöka möjligheten att sortera ut fler
fraktioner för materialåtervinning på återvinningscentralen.
Övergripande mål
3 Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka
Delmål
3.1 Minst 50 procent av hushållsavfallet ska år 2016 återvinnas genom materialåtervinning,
inkl. biologisk behandling.1

1

Åtgärder

Ansvar

Genomförande

Resursbehov

3.1 Informera hushållen om hur man ska
sortera avfallet, vad som händer med
avfallet efter insamlingen och nyttan med
att sortera.

Amaq

2012, 2015

Litet

3.2 Genomföra regelbunden utbildning om
avfallshantering och kretsloppstänkande i
kommunens förskolor och skolor.

BU-avd.

Kontinuerligt Litet

3.3 Öka antalet studiebesök på återvinningscentralen genom information om
möjligheten.

Amaq

Kontinuerligt Litet

Hushållsavfall i detta fall exkluderar slam, latrin, bilar och däck.
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3.4 Undersöka möjligheten och kostnaden
för fastighetsnära insamling av
förpackningar och tidningar.1

Amaq

2012

Litet

3.5 Se över källsorteringen i kommunens
verksamheter.

Tekniska
enheten

2013

Litet

3.6 Förbättra källsorteringen på företag
genom information och tillsyn.

Miljöenheten

Kontinuerligt Litet

3.7 Stimulera till utsortering av
förpackningar och tidningar med hjälp av
taxestyrning och anpassad kärlstorlek.

Amaq

2013

Litet

3.8 Införa ett system för separat insamling
och behandling av matavfall (se åtgärd
4.5).

-

-

-

3.9 Undersöka möjligheten att återvinna
plastprodukter (möbler, leksaker etc) som
samlas in på återvinningscentralen.

Amaq

2013

Litet

3.10 Undersöka möjligheten att återvinna
gips som samlas in på återvinningscentralen.

Amaq

2012

Litet

3.11 Undvika deponering av inert material
(betong, sten och tegel) genom att placera
en container för detta ändamål vid rampen
på återvinningscentralen2.

Amaq

2012

Litet

3.12 Säkerställa att återvinningscentralens
personal har god kunskap om hur man ska
sortera, vad som händer med avfallet och
nyttan med sorteringen.

Amaq

Kontinuerligt Litet

3.13 Förbättra skyltningen på återvinnings- Amaq
centralen

2013

Måttligt

Uppföljning
Delmål 3.1: Statistik (beräknat enligt Avfall Sveriges modell på Avfall Web)

1

Avser främst småhus. De flesta flerfamiljshus har redan idag fastighetsnära insamling av förpackningar och
tidningar.
2
Åtgärden är ett komplement till det mellanlagringsområde för inert material som idag finns på
återvinningscentralen.
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5.4 Ökad biologisk behandling
Utsortering och biologisk behandling av matavfall så att växtnäring tas tillvara är ett
viktigt etappmål i det nationella miljömålsarbetet. Målsättningen är att minst 50 procent av
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas
biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas så att även energi
tas tillvara, senast år 2018.
Med dagens hemkompostering ligger Aneby kommun på en återvinningsgrad på
ca 20 procent för matavfallet. För att nå upp till etappmålet behöver ett system för separat
insamling och behandling av matavfall införas i kommunen. De vanligaste systemen som
finns i Sverige idag är två separata kärl, ett för matavfall och ett för brännbart avfall samt
optisk sortering av olikfärgade påsar som läggs i samma kärl. Drygt 150 av landets
kommuner har idag separat insamling av matavfall och ett flertal planerar att införa det.
Ett annat viktigt område inom biologisk behandling är återföring av fosfor från
avloppsslam till produktiv mark. I Aneby kommun används slammet idag till sluttäckning
av Hullaryds avfallsupplag. En utredning över hur slammet ska hanteras i framtiden
behöver genomföras.
Övergripande mål
4 Andelen hushållsavfall som återvinns genom biologisk behandling ska öka
Delmål
4.1 Minst 40 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska år
2016 återvinnas genom biologisk behandling.1
4.2 Ett system för separat insamling och behandling av matavfall ska införas. Insamlat
matavfall ska behandlas genom rötning där matavfallets växtnäringsämnen och energi tas
tillvara.
4.3 Minst 60 procent av fosforföreningarna i det kommunala avloppsslammet ska år 2016
tas tillvara och återföras till produktiv mark.
Åtgärder

1

Ansvar

Genomförande

Resursbehov

4.1 Utreda lämpligt system för separat
Amaq
insamling och behandling av matavfall från
hushåll och verksamheter.

2012

Måttligt

4.2 Upphandla behandling av utsorterat
matavfall. Behandling ska ske genom
rötning med återvinning av växtnäring och
energi.

2013

Litet

Amaq

Innefattar både insamlat matavfall och matavfall till hemkompostering.
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4.3 Se till att insamling av källsorterat
matavfall ingår vid upphandling av
renhållningsentreprenör.

Amaq

2013

Litet

4.4 Ta fram nya avfallsföreskrifter och ny
avfallstaxa.

Amaq

2012-2013

Måttligt

4.5 Införa ett system för separat insamling
och behandling av matavfall från hushåll,
restauranger, storkök och butiker.

Amaq

2014-2015

Stort

4.6 Utreda hur slammet från de
kommunala reningsverken ska tas omhand.

Amaq

2012

Måttligt

4.7 Arbeta för ständiga förbättringar i
slammets kvalitet och egenskaper genom
tillsyn på företagen, utsläppspolicy samt
information till hushåll och företag.

Amaq +
Miljöenheten

Kontinuerligt Måttligt

Uppföljning
Delmål 4.1: Statistik (beräknat enligt Avfall Sveriges modell på Avfall Web)
Delmål 4.2: Genomförande av åtgärder
Delmål 4.3: Statistik (andel slam till produktiv mark)

5.5 God service till en rimlig kostnad
Avfallshanteringen har under de senaste åren blivit alltmer komplex både för kommunerna
och för kunderna. Det är mycket som krävs för att uppnå ett miljöriktigt omhändertagande
av avfall till en rimlig kostnad.
För att avfallshanteringen ska vara långsiktigt hållbar krävs att kunderna ges en god
service. God service handlar bl.a. om att insamlingssystemet är lätt tillgängligt och enkelt
att använda för kunderna. Det handlar även om att kunderna har god kunskap om hur de
ska sortera sitt avfall och var de kan lämna det.
Kvalitetssäkring av sophämtning och slamtömning är viktigt både ur servicesynpunkt och
kostnadssynpunkt.
Samverkan med andra kommuner är viktigt, särskilt för en liten kommun som Aneby.
Detta för att hantera avfallet på ett kostnadseffektivt sätt och för att säkra den kompetens
som krävs.
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Övergripande mål
5 Invånarna ska ges en god service till en rimlig kostnad
Delmål
5.1 Hushållens möjligheter att lämna ifrån sig avfall ska förbättras genom tydlighet,
enkelhet och tillgänglighet.
5.2 Minst 85 procent av kommuninvånarna ska vara nöjda med hur avfallshanteringen
fungerar.
5.3 Aneby kommun ska samarbeta med andra kommuner inom avfallsfrågor.
Åtgärder

Ansvar

Genomförande

Resursbehov

5.1 Utreda lämpliga hämtningsintervall för
hushållssopor, framför allt på landsbygden.

Amaq

2012

Litet

5.2 Utreda möjligheten och behovet av att
införa fastighetsnära insamling av
grovavfall.

Amaq

2012

Litet

5.3 Förbättra hushållens möjligheter att
lämna ifrån sig farligt avfall och smått elavfall (se åtgärderna 2.3 – 2.5).

-

-

-

5.4 Förbättra avfallsinformationen till
invånarna (se åtgärderna 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
3.1 och 3.13).

-

-

-

5.5 Mäta in enskilda avloppsanläggningar
för att kvalitetssäkra slamtömningen.

Amaq

2013

Måttligt

5.6 Införa automatisk tömningsregistrering
för kärl för att kvalitetssäkra sophämtningen.

Amaq

2014

Måttligt

5.7 Inventera kundregistret för att
säkerställa att samtliga fastigheter har rätt
typ av abonnemang.

Amaq

2014-2015

Måttligt

5.8 Införa någon typ av system för att få
betalt av verksamheter som lämnar avfall
på återvinningscentralen.

Amaq

2013

Litet

5.9 Samarbeta med andra kommuner inom
avfallsområdet.

Amaq

Kontinuerligt Litet
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Uppföljning
Delmål 5.1: Genomförande av åtgärderna 5.1 - 5.4
Delmål 5.2: Kundenkät år 2016
Delmål 5.3: Genomförande av åtgärd 5.9

5.6 Förbättrad arbetsmiljö
Arbetsmiljöfrågor har under de senaste åren fått ett tydligare fokus i avfallsbranschen.
Risken att råka ut för en arbetsolycka, -skada eller -sjukdom är större för renhållningsarbetare än för arbetare i de flesta andra branscher. Belastningsskador dominerar, som till
stor del beror på hantering av tunga säckar och/eller kärl.
Aneby kommun hör idag till de fåtal kommuner som hämtar hushållsavfallet i säckar
istället för kärl. Säckhanteringen är ett stort arbetsmiljöproblem eftersom det innebär
tunga lyft, problem med trasiga sopsäckar samt risk för stick- och skärskador. Tunga lyft
förekommer även i samband med latrinhämtning och vid slamtömning.
En annan viktig arbetsmiljöfråga inom avfallsverksamheten är trafiksäkerhet. Vissa vägar
är svårframkomliga för sopbilen och slambilen. Det finns även platser där sophämtningen
utgör en olycksrisk p.g.a. backning och dålig sikt.
Det är viktigt att framtidens avfallssystem inte bara är anpassade för kunderna utan även
för de som arbetar med hantering och hämtning. Viktiga åtgärder att vidta är att minska
antalet tunga lyft samt att förbättra hämtplatser och hämtvägar.
Övergripande mål
6 Renhållningspersonalens arbetsmiljö ska förbättras
Delmål
6.1 Tunga lyft i samband med hämtning ska minimeras.
6.2 Dåliga hämtvägar ska åtgärdas.
Åtgärder

Ansvar

Genomförande

Resursbehov

6.1 Avveckla säckhämtning genom att gå
över till insamling av hushållsavfall i
plastkärl.

Amaq

2013-2014

Stort

6.2 Uppmuntra fastighetsägare till
gemensamma hämtplatser med hjälp av

Amaq

2013-2014

Litet
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information samt reduktion på
renhållningsavgiften.
6.3 Stimulera fastighetsägare till eget
omhändertagande av latrin genom
information och höjd latrintaxa.

Amaq +
Miljöenheten

2013

Litet

6.4 Tillse att fastighetsägare med tunga
brunnslock vidtar åtgärder.

Amaq +
Miljöenheten

Kontinuerligt Litet

6.5 Tillse att fastighetsägare med dåliga
hämtvägar vidtar åtgärder.

Amaq +
Miljöenheten

Kontinuerligt Måttligt

6.6 Beakta framkomlighet för
renhållningsfordon vid tillstånd till
enskilda avlopp.

Miljöenheten

Kontinuerligt Litet

Uppföljning
Delmål 6.1: Statistik över antal hämtade säckar och latrinkärl per år
Delmål 6.2: Statistik över antal åtgärdade hämtställen

5.7 Uppföljning
Avfallsplanen ska följas upp årligen av Aneby Miljö & Vatten AB. Uppföljningen ska ske
i samband med årsbokslutet.
En slutlig uppföljning görs i samband med framtagande av ny avfallsplan 2016.
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6 Miljöbedömning
Enligt miljöbalken 6 kap. gäller generellt att när en myndighet eller kommun upprättar
eller ändrar en plan, som krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller
kommunen göra en miljöbedömning av planen, om dess genomförande kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
planen så att en hållbar utveckling främjas.
En avfallsplan anses generellt ge betydande miljöpåverkan då den anger förutsättningar
för kommande tillståndspliktiga verksamheter. Tillståndspliktiga verksamheter i Aneby
kommun som berörs av avfallsplanen är Aneby avloppsreningsverk och Hullaryds
avfallsupplag.
Med anledning av detta har avfallsplanen miljöbedömts och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. Miljökonsekvensbeskrivningen i sin helhet återfinns i
bilaga 6.
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 och åtgärder ska också bidra till uppfyllande av nationella
miljökvalitetsmål. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst utsträckning är God
bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Frisk luft som bedöms
påverkas i positiv riktning till följd av planens genomförande.
Avfallsplanen bedöms sammantaget ha övervägande positiva miljö- och hälsoeffekter.
Positiv miljöpåverkan och påverkan på människors hälsa bedöms främst uppstå till följd
av åtgärder kopplade till införande av separat insamling av matavfall samt att ersätta
insamling i säckar med insamling i kärl.
Exempel på åtgärder som kan bidra till negativ påverkan på människors hälsa och miljön
är att förbättra förutsättningarna för källsorteringen. Detta kan bidra till att större mängder
avfall sorteras ut och att antalet transporter från både personbilar och tunga fordon ökar.
Sammantaget bedöms de positiva miljökonsekvenserna överstiga de negativa.
Flera av åtgärderna i avfallsplanen syftar till att förändra beteenden, exempelvis
information för att förändra konsumtionsmönster med syftet att minska uppkomsten av
avfall eller informera hushåll och verksamheter om farligt avfall i syfte att öka
källsorteringen. Det tar lång tid att förändra beteenden och utfallet är svårt att bedöma i
dagsläget, men på lång sikt kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
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7 Samråd
En avfallsplan utgör en del av kommunens renhållningsordning och ska därför enligt
15 kap. miljöbalken antas av kommunfullmäktige.
När ett förslag till renhållningsordning upprättas ska kommunen enligt 15 kap. 13 §
miljöbalken på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare
och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till
renhållningsordning antas, ska det ställas ut till granskning under minst fyra veckor.
När renhållningsordningen antas ska de synpunkter som framkommit vid samråd beaktas.
Samråd har genomförts genom att de som har intresse i frågan via annons i lokaltidningen
har erbjudits att ta del av förslaget till avfallsplan och komma in med synpunkter.
Förslaget till avfallsplan har ställts ut för granskning under tiden 7 maj till 15 juni 2012 i
kommunhuset och på Aneby Miljö & Vatten AB’s kontor. Förslaget har även funnits
tillgängligt på kommunens och Aneby Miljö & Vatten AB’s hemsidor. Synpunkter har
kunnat lämnas via brev, e-post och i synpunktslådor vid utställningarna. Samråd har även
genomförts med Länsstyrelsen i Jönköpings län angående miljöbedömningen av
avfallsplanen.
Förslaget till avfallsplan har skickats på remiss till följande myndigheter, kommuner,
bolag, intresseorganisationer och partigrupper i Aneby kommunfullmäktige:



























Aneby Bostäder
Aneby Renhållning AB
Centerpartiet
Eksjö Energi AB
Eksjö kommun
Fastighetsägarna GFR
Folkpartiet
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
HSB Blåsippan
HSB Framtiden
Hyresgästföreningen
Jönköpings kommun
Kristdemokraterna
Lantbrukarnas Riksförbund
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Miljöpartiet
Moderata Samlingspartiet
Näringslivsföreningen
Nässjö Affärsverk AB
Nässjö kommun
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Tranås kommun
Vetlanda Energi & Teknik AB
Villaägarna i Aneby/Nässjö
Ydre kommun

De synpunkter som inkommit vid samråd redovisas och kommenteras i bilaga 5.
Synpunkterna har beaktats i det slutliga förslaget till avfallsplan.
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Bilaga 1
Insamlat hushållsavfall och avfall med producentansvar 2010
Aneby

Aneby

Riket

ton

kg/inv

kg/inv

Kärl- och säckavfall

1169

183

229

Grovavfall inkl. trädgårdsavfall

1219

191

161

HUSHÅLLSAVFALL

Matavfall
Latrin

2,6

Slam från enskilda avlopp

3900

610

270

Farligt avfall inkl. tryckt virke

22,5

3,5

5,5

Summa hushållsavfall

6313

988

666

Tidningar

280

43,79

42,1

Pappersförpackningar inkl. wellpapp

110

17,18

11,9

Plastförpackningar

60

9,32

4,4

Metallförpackningar

18

2,84

1,7

Glasförpackningar

99

15,48

18,8

Elektriska och elektroniska produkter

116

18,07

15,3

Småbatterier

1,1

0,17

0,29

Blybatterier tyngre än 3 kg

8,0

1,25

0,74

Bilar

76

12,0

Däck

4,0

0,63

Summa producentansvar

772

121

AVFALL MED PRODUCENTANSVAR

Träförpackningar

Bilaga 2
Behandling av hushållsavfall 2010 redovisat i ton
Materialåtervinning

Biologisk
behandling

Kärl- och
säckavfall

Deponering

Annan
behandling

1169

Matavfall som
hemkomposteras1
Grovavfall2

75

102
444

140

160

400

3

Totalt

1169

102

Trädgårdsavfall
Farligt avfall

Förbränning

819
400

9

14

23

Tidningar

280

280

Förpackningar

287

287

El-avfall

116

116

9

9

Batterier

4

Summa

767

502

1622

140

174

%

24

15,5

50,5

4,5

5,5

3205

Statistiken är förenad med en del osäkerheter:
 För flera av avfallsslagen saknas viktuppgifter varför mängderna har uppskattats med volymberäkningar,
schabloner etc. De aktuella avfallsslagen är matavfall som hemkomposteras, träavfall, inerta massor och
trädgårdsavfall.
 Flera av avfallsslagen, bl.a. trädgårdsavfall och inerta massor transporteras endast bort någon eller några
gånger per år. Statistiken kan därför slå mycket från ett år till ett annat.
 Statistiken inkluderar även verksamhetsavfall som inkommer till återvinningscentralen. System saknas för
att kunna särredovisa detta avfall.

1

Antal hushåll i permanentbostäder som hemkomposterar * 180 kg
Varav 75 ton skrot till materialåtervinning, 200 ton träavfall, 24 ton resårmöbler och 220 ton brännbart
grovavfall till förbränning, 140 ton deponirest till deponering och 160 ton inerta massor (sten, betong, tegel
mm) till annan behandling (utfyllnad)
3
Varav 9 ton tryckt virke och 14 ton övrigt farligt avfall
4
Varav 8 ton blybatterier och 1 ton småbatterier
2

Bilaga 3
Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
Anläggningens namn

Lokalisering

SNI-kod

Avfallstyp/typer

Metod för återvinning
eller bortskaffande

Mottagen avfallsmängd 2010, ton/år

Kapacitet,
ton/år

Tillåten avfallsmängd enligt
tillstånd, ton/år

Återvinningscentralen
på Kretsloppsgården

Hammaren 1

90.40 C
90.60 C
90.170 C

Grovavfall, trädgårdsavfall, farligt
avfall, el-avfall,
förpackningar och
tidningar

Sortering och mellanlagring

ca 1500 ton

1

Ej specificerat

Kompostering av
trädgårdsavfall

Kretsloppsgårdens
bilskrot

Skärsjö 8:4

90.120 C

Fordon understigande 3500kg

Mellanlagring, tömning
och demontering

72 bilar

125 bilar

-

Skärsjö 8:4

90.40 C
90.110 C

Sopsand, asfalt,
och schaktmassor

Mellanlagring för
återanvändning

Ingen uppgift

Ej specificerat

Ej specificerat

Krossning av asfalt

1

Hullaryds avfallsupplag

Hullaryd 7:13

Hullaryds avfallsupplag

Hullaryd 7:13,
Viredaholm 1:10

Aneby Renhållning AB

Svarven 2

90.310 B

Inert avfall, jordoch schaktmassor,
aska och slam

Mellanlagring samt
sluttäckning av avfallsupplaget

6195 ton

90.40 C

Avloppsslam,
jord- och schaktmassor

Mellanlagring inför
sluttäckning

Ingår i mängden ovan

Ej specificerat

90.80.C
90.60.C
90.110 C

Hushållsavfall och
verksamhetsavfall
inkl. farligt avfall

Sortering, omlastning
och mellanlagring

4230 ton

Ej specificerat

Flisning av träavfall
(RT-flis)

Avfallsanläggningars kapacitet är svår att avgöra och går att variera med öppettider, borttransporter o.s.v.

(8000 ton till
deponering)

Bilaga 4
Ordlista
Avfall
Varje föremål eller ämne som innehavaren gör
sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig
av med (se 15 kap 1 § Miljöbalken).

Brännbart avfall
Sådant avfall som brinner utan energitillskott
efter det att förbränningsprocessen startat (se
Avfallsförordningen 3 §).

Avfallshantering
Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling,
transport, återvinning och bortskaffande av avfall
(se 15 kap 3 § Miljöbalken).

Bygg- och rivningsavfall
Avfall som uppkommit vid nybyggnad,
tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning
av byggnad.

Avfallshierarki
Avfallshierarki är en hierarki för hur avfall ska
omhändertas. Ursprungligen från EU, men även
implementerat i Sverige. Avfallshierarkin kallas
ofta för ”avfallstrappan”.

Deponera
Att placera avfall i långtidsförvar, lägga på
soptipp.

Avfallsplan
Alla svenska kommuner ska enligt Miljöbalken
15 kap 11 § ha en avfallsplan, där man
presenterar nuläget samt mål och inriktning för
avfallshanteringen de närmaste åren.
Avfallsupplag
Ett markområde avsett och anpassat för förvaring
av avfall, soptipp.
Avfall Web
Avfall Web är ett internetbaserat verktyg för
uppföljning, utvärdering och statistik som Avfall
Sverige (branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning) tillhandahåller.
Biogas
Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av
biologiskt material, huvudsakligen bestående av
metan och koldioxid. Gasen används bl.a. till
fordonsgas.
Biologisk behandling
Återvinning av humus, näring och/eller energi ur
biologiskt avfall genom kompostering eller
rötning.
Biologiskt avfall
Biologiskt lättnedbrytbart avfall, dvs. den del av
det organiska avfallet som på begränsad tid kan
brytas ner i biologiska processer, exempelvis
mat-och trädgårdsavfall (jämför organiskt avfall)
Bortskaffande
Sådana förfarande som anges i bilaga 3 till
Avfallsförordningen, bland annat deponering

Deponi
Ett markområde avsett och anpassat för förvaring
av avfall, soptipp.
Destruera
Att förstöra, i avfallssammanhang används ordet
ofta om olika behandlingar där farligt avfall
omvandlas till mindre farliga slutprodukter.
El-avfall
Ordet används med samma betydelse som
”elektriskt och elektroniskt avfall” (eea). Alla
kasserade produkter med sladd eller batteri och
ljuskällor räknas till el-avfall.
El-Kretsen
Näringslivets servicebolag som har som uppgift
att uppfylla producentansvaret inom elektriska
och elektroniska produkter samt batterier.
Energiåtervinning
Tillvaratagande av el/värme som alstras i en
anläggning för avfallsförbränning eller av gas
från organiska ämnen, till exempel i en
rötningsanläggning eller på en deponi.
Farligt avfall
Avfall som kan skada natur, människor och djur.
Vad som klassas som farligt avfall regleras i
Avfallsförordningen. Exempel på farligt avfall är
färg, lösningsmedel, olja och bekämpningsmedel.
Fastighetsnära insamling
Insamling på eller i direkt anslutning till de
fastigheter där avfallet uppkommit
Fraktion
En viss del av avfallet, t ex glas, matavfall eller
trä.

FTI
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett
samarbetsorgan för olika materialbolag för
insamling av förpackningar och tidningar.
www.ftiab.se
Förpackning
En konstruktion av t ex plast, metall, papper,
kartong, wellpapp eller glas som används för att
innehålla, skydda eller leverera en vara.
Grovavfall/grovsopor
Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det inte är
lämpligt att samla in i säck eller kärl (se NFS
2004:4 5§).
Hushållsavfall
Avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet (se
Miljöbalken 15 kap 2 §).
Icke brännbart avfall
Avfall som inte kan förbrännas även om energi
tillförs, exempelvis sten, metaller.

Lättnedbrytbart avfall
Avfall som lämpar sig för kompostering eller
rötning.
Matavfall
Livsmedelsavfall från hushåll, restauranger,
storkök, butiker och livsmedelsindustrin som av
kommersiell eller annan orsak inte gått till
konsumtion.
Materialbolag
Bolag bildat att sköta producentansvaret för ett
visst förpackningsmaterial. Exempel på
materialbolag är Plastkretsen, Pressretur och
Svensk Glasåtervinning.
Materialåtervinning
När man återvinner ett material så att det kan
användas i nya produkter (till skillnad från
energiåtervinning).
Miljöbedömning
Miljöbedömning är ett sätt att identifiera,
beskriva och bedöma den betydande
miljöpåverkan som avfallsplanens genomförande
kan medföra.

Inert avfall
Avfall som inte genomgår några väsentliga
fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar
exempelvis sten och grus (se Deponeringsförordningen 3 §).

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för
att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som
avfallsplanen kan medföra.

Insamling
Uppsamling, sortering eller inledande lagring av
avfall för vidare transport (se Avfallsförordningen 4 §).

Organiskt avfall
Biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som
innehåller organiskt kol (se Avfallsförordningen
3 §).

Kompostering
Biologisk behandling där biologiskt avfall bryts
ner under förbrukning av syre (jämför rötning)

Producent
Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till
Sverige eller säljer en vara eller en förpackning
eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet
frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder
av renhållnings- eller miljöskäl (se Miljöbalken
15 kap 4 §).

Kraftvärmeverk
Anläggning för produktion av hetvatten till
fjärrvärmenät och elektricitet. Kan eldas med
biogas, flis eller avfall.
Källsortering
Att sortera avfallet där det uppstår, ”vid källan”.
Detta är ofta i själva hushållet eller i
företag/verksamheter.
Kärl- och säckavfall
Det avfall som normalt uppstår i hushållet och
som läggs i ett kärl eller i en säck eller som
samlas upp i containrar.
Lakvatten
Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller
innehålls av avfall under deponering,
mellanlagring eller transport.

Producentansvar
Producenters ansvar för vissa utpekade produkter
under hela dess livscykel inklusive design,
produktion och omhändertagande som avfall.
Lagreglerat producentansvar finns för
förpackningar av olika materialslag, returpapper,
batterier, läkemedel, däck, bilar samt elektriska
och elektroniska produkter. Producenterna ska för
dessa avfallsslag se till att det finns lämpliga
insamlingssystem. Producenterna ska också se till
att avfallet återanvänds, materialåtervinns,
energiutvinns eller tas om hand på något annat
miljömässigt godtagbart sätt.

Renhållaren
Den kommunala instans som svarar för
utförandet av avfallshanteringen i kommunen.
Renhållningsordning
Består av avfallsplan och lokala föreskrifter för
avfallshantering. Varje kommun är enligt
miljöbalken skyldig att ha en
renhållningsordning.
REPA
Företag som sköter ett rikstäckande återvinningssystem åt producenterna. www.repa.se.
Riskavfall
Med riskavfall menas vanligen skärande och
stickande och smittförande avfall från sjukvården.
Rötning
Biologisk behandling där biologiskt avfall bryts
ner av bakterier och mikroorganismer utan
tillgång på syre. Det bildas då biogas som bl.a.
innehåller metan, se biogas.
Tillsyn
Kontroll från myndighet över verksamhet som
bedriver viss verksamhet, särskilt miljöfarlig
sådan.
Täckning
Material på deponi, ofta i flera lager, för att
dränera lakvatten, förhindra regnvatten att tränga

ner och ibland för att hindra avfallet att blåsa
iväg. Mellantäckning läggs mellan lager av avfall,
sluttäckning i ett tjockare lager överst, ibland med
en avslutande plantering.
Verksamhetsavfall
Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess
Återanvändning
Användning av en kasserad produkt flera gånger
utan föregående förädling. Exempel på
återanvändning är produkter som lämnas till
second hand butiker samt returflaskor av glas och
PET-flaskor som fylls på igen
Återvinning
Användning av material eller energi från avfall
(se återvinningsförfarande bilaga 2 till
Avfallsförordningen).
Återvinningscentral, ÅVC
Bemannad större anläggning med särskilt
öppethållande för mottagning av grovavfall,
trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall etc.
I Aneby kommun finns en återvinningscentral på
Kretsloppsgården i Aneby.
Återvinningsstation, ÅVS
Obemannad mindre anläggning för mottagning av
förpackningar och returpapper. Återvinningsstationerna drivs av producenterna.

Bilaga 5
Samrådsredogörelse
Under tiden för samråd har synpunkter inkommit från följande:
Allmänheten


Inger Hallbäck

Remissvar






Eksjö kommun, Samhällsbyggnadsutskottet
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen
Renhållningsansvariga inom VESU-samarbetet (Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, och
Uppvidinge kommuner)
Ydre kommun, Miljökontoret

Sammanställning av inkomna synpunkter
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna synpunkter.
Inger Hallbäck
Inger Hallbäck vill framföra följande:
1. Att plastkärl inte införs eftersom detta medför nackdelar för fastighetsägare då
kärlen inte är tillräckligt ventilerade utan orsakar lukt och vid kraftig vind lätt välts
så att avfall faller ut.
2. Att kommande taxa utformas så att egen kompostering av matavfall fortsatt
gynnas.
3. Att krav ställs på flerbostadshus så att de inte får ha otidsenliga soprum utan att
sophanteringen sker vid ”kretsloppshus”.
4. Att öppettider för återvinningscentralen utökas till dagtid, förslagsvis kl. 10.00 –
12.00 onsdagar, för ökad möjlighet till sortering.
5. Att så kallade kretsgårdar inom bostadsområden införs för att möjliggöra att
fastighetsägare kan gå samman om gemensam sophämtning med mera.
6. Det är viktigt att funktionshinderperspektivet genomsyrar de kommunala
verksamheterna. Det är även viktigt att kommunen arbetar med att förbättra
tillgängligheten vid den fysiska planeringen för att nå målet om ett tillgängligt
Sverige. Att avfallshanteringen fungerar för funktionsnedsatta är oerhört viktigt.
Innan ni gör någon stor förändring tala med oss i Aneby kommunala råd för
funktionsnedsatta.
Kommentar:
1. Säcksystemet medför en mängd arbetsmiljöproblem för de personer som sköter
insamlingen bland annat tunga lyft, problem med trasiga säckar samt risk för stick
och skärskador. Säckarna är inte väderbeständiga och trasiga säckar genererar både
problem med lukt och diverse skadedjur. Plastkärl är en väl beprövad

2.
3.

4.

5.
6.

insamlingsmetod som fungerar mycket bra i andra kommuner. Angående problem
med att kärlen välter så är det framförallt kopplat till små och smala kärl. Avsikten
i dagsläget är att sådana kärl inte ska införas i Aneby kommun. Fastighetsägaren
kan med enkla metoder motverka att kärlen blåser omkull.
Hur taxan kommer att utformas framöver är inte beslutat i dagsläget.
Det här är en fråga som behandlas vid arbetet med att ta fram nya föreskrifter om
avfallshantering för Aneby kommun. Det finns regler och rekommendationer som
ska ligga till grund för utformningen av avfallsutrymmen.
Öppettiderna för Kretsloppsgården har tidigare utretts varvid man valde nuvarande
tider. Utredningen baserades delvis på uppgifter som kommuninvånarna själva har
lämnat. Öppettiderna är utformade så att de i så stor utsträckning som möjligt ska
uppfylla alla kommuninvånares intressen. Skulle det visa sig att det återkommer
önskemål om förändrade öppettider kan det bli aktuellt med en ny utredning.
Fastighetsägare har redan i dagsläget möjlighet att, i samförstånd med renhållaren,
anordna gemensam kretsgård för att underlätta avfallshanteringen.
Det är viktigt att avfallshanteringen fungerar bra för alla. Arbete med att underlätta
avfallshanteringen i den mån det är möjligt sker kontinuerligt. Till exempel är ett
förslag att fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar införs som ett
alternativ till att åka till en återvinningsstation och sortera.

Eksjö kommun, Samhällsbyggnadsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet har ingen erinran mot upprättad avfallsplan för Aneby
kommun, men uttalar att Eksjö kommun ser fram mot ett utvecklat samarbete med Aneby
kommun vad avser avfallsfrågor.
Kommentar:
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen
Enligt 13 § Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (2006:6) om innehållet i kommunal
avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning ska planen innehålla ett underlag till
länsstyrelsens sammanställning av de kommunala avfallsplanerna. En sådan
sammanställning saknas i Aneby kommuns förslag till avfallsplan. Länsstyrelsen bedömer
att avfallsplanen i övrigt väl uppfyller Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en
kommunal avfallsplan.
Kommentar:
Enligt överenskommelse med ansvarig person på länsstyrelsen upprättas en
sammanställning av underlaget till länsstyrelsen som ett separat dokument vid sidan av
avfallsplanen. Sammanställningen överlämnas sedan till länsstyrelsen i samband med
överlämnandet av den av kommunfullmäktige antagna avfallsplanen.

Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen
Tekniska serviceförvaltningen har inget att erinra angående Aneby kommuns förslag till
avfallsplan för år 2012-2016.
Kommentar:
Renhållningsansvariga inom VESU-samarbetet
Renhållningsansvariga för Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner har
granskat förslaget till avfallsplan för Aneby kommun och enades om följande:
1. Utställningshandlingen ger en klar bild av hur Aneby kommun, med bakgrund av
sin nuvarande avfallshantering, vill styra sin kommande renhållningsverksamhet
med hjälp av sex detaljerade mål och åtgärdsbeskrivningar.
2. Den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) redogör utförligt hur
kommunen ska med tidsenligt hänsynstagande till miljöns och människors bästa
kunna bedriva sin renhållningsverksamhet.
3. Svaranden noterar med tillförsikt att Aneby kommuns renhållningsverksamhet vill
orientera sig till samarbete med andra kommuner för att främja resurseffektivitet
och hög service för sina invånare. Inom VESU ser vi positivt på ett eventuellt
framtida samarbete med Aneby kommun.
4. Vi finner ingen konflikt mellan utställningshandlingen och våra nuvarande samt
framtida avfallsverksamheter, därför har de nämnda renhållarna inget att erinra.
Kommentar:
Ydre kommun, Miljökontoret
Ydre kommun har efter genomgång av avfallsplanen inget att invända mot förslaget.
Kommentar:
-

