
 

 

 

 

 

 

 

 

Renhållningsordning 

Avfallsplan för Nyköpings och  

Oxelösunds kommuner 2017-2024 

 
 
 
 

 

 

 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Nyköping 10 oktober 2017 § 236 

Dnr: KK16/165 

  

Antagen av kommunfullmäktige i Oxelösund 18 oktober 2017 § 103 

Dnr: KS.2016.30 



    
 

2 (29) 
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SAMMANFATTNING 

Avfallshanteringen i Nyköpings och Oxelösunds kommuner har utvecklats genom tidigare 
avfallsplaner, och genom samarbetet mellan kommunerna har avfallsfrågorna prioriterats 
högre i kommunernas miljöarbete. Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunerna 
minska avfallsmängderna och öka återvinningen, vilket lägger grunden för en tydlig inriktning 
för en hållbar utveckling inom avfallshanteringen.  

Planen innehåller fyra målområden för avfallshanteringen vilka identifierats utifrån bland 
annat nationella miljömål, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning samt 
diskussioner i avfallsplaneringsprocessen. Till målområdena finns övergripande mål, mål och 
åtgärder som beskriver vad vi vill uppnå och hur vi ska nå dit. 

Målområden: 

1. Människan i fokus 

2. Minskade avfallsmängder och ökad återanvändning 

3. Minskad miljöbelastning 

4. Ökad återvinning 

Uppföljning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske regelbundet och under ledning 
av representanter från respektive kommun.  

Genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå avfallsplanens mål kan kräva 
ökade resurser för bland annat kommunikation och uppförandet av en återvinningscentral 
med återbruksverksamhet. 

 

 

Läsanvisning 

Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet utgörs 
av följande delar: 

Syfte, bakgrund, avfallshanteringen idag och framtida utmaningar beskrivs i kapitel 1. 

I kapitel 2 presenteras Övergripande målbild år 2024. 

Mål och åtgärder för avfallshanteringen och hur avfallsplanen ska följas upp i kommunerna 
presenteras i kapitel 3. I Bilaga 1 finns handlingsplanen med åtgärder. 

Framtida avfallsmängder och avfallsflöden samt genomförd miljöbedömning beskrivs i 
kapitel 4 och 5. En fullständig miljökonsekvensbeskrivning redovisas i Bilaga 7. 

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser beskrivs i kapitel 6 och 8. I kapitel 7 
presenteras styrmedel och verktyg för att uppnå målen.   

Efter kapitel 8 finns en ordlista. 

Åtgärder för att nå målen, nuläge innefattande bland annat uppgifter om kommunerna, 
avfallsmängder och avfallshantering, uppföljning av mål i tidigare avfallsplan samt miljömål 
och lagstiftning beskrivs i bilagor till denna avfallsplan.
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Alla kommuner ska ha en avfallsplan enligt bestämmelser i Miljöbalken. Avfallsplanen utgör 
tillsammans med föreskrifterna för avfallshanteringen kommunens så kallade 
renhållningsordning. Den kommunala avfallsplaneringen ska enligt föreskrifterna omfatta allt 
avfall, inte bara det som omfattas av kommunalt renhållningsansvar1. Fokus ligger dock på 
avfall som ingår i det kommunala ansvaret beträffande beskrivning av hantering, statistik 
över avfallsmängder, mål och åtgärder. Uppgifter avseende övriga avfallsslag och 
anläggningar beskrivs översiktligt.  

Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki och Miljöbalken, 
det vill säga att man i första hand bör förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand 
återanvända produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara 
som sista utväg deponera. 

Syftet med avfallsplanen är att ange mål och åtgärder för minskade avfallsmängder och ökad 
återanvändning samt återvinning. Syftet är också att minska avfallets farlighet och att ge en 
samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen. Planen redovisar kommunernas 
ambitioner för att styra utvecklingen så att en hållbar avfallshantering främjas.  

Föregående avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige i respektive kommun i december 
2012. Denna avfallsplan är en revidering och omarbetning av tidigare avfallsplan med 
anpassning till nya bestämmelser och lokala förhållanden som gäller för avfallshanteringen 
idag. I arbete med avfallsplanen har hänsyn tagits till andra kommunala styrdokument, 
strategier eller planer, till exempel Klimat- och energistrategin i Nyköpings kommun och 
Strategin för arbetet med hållbar utveckling i Oxelösunds kommun. 

1.2 FAKTA OM NYKÖPING OCH OXELÖSUND 
Hur mycket avfall som uppstår och dess sammansättning påverkas bland annat av 
folkmängd, boendeform och näringslivet i kommunerna.  

Nyköping och Oxelösund ligger vid kusten, mitt i det sörmländska kulturlandskapet. Här bor 
cirka 66 000 invånare fördelade på cirka 35 500 hushåll och de flesta bor i de två 
centralorterna. Kommunernas gemensamma folkökning är cirka 700 invånare per år. Läget 
är strategiskt till följd av närheten till Stockholm och god infrastruktur, vilket medför goda 
pendlingsmöjligheter. Det sker en omfattande pendling, både mellan kommunerna och in/ut 
till omkringliggande regioner. Till följd av det kustnära läget finns säsongsvariationer i antal 
invånare och turister vilket påverkar avfallets mängd och sammansättning. Variationerna 
består främst i att en stor del av fritidshusen på fastlandet och på öarna i skärgården bosätts 
under sommaren liksom att turister som kommer sjövägen ökar.  

Näringslivet domineras av verksamheter inom tillverkningsindustrin och offentlig sektor samt 
av en av Sveriges största djuphamnar och en av Sveriges största flygplatser. SSAB:s 
stålverk i Oxelösund är också en betydelsefull verksamhet. Övrigt näringsliv utgörs av små 
och medelstora företag där flera anknyter till stålindustrin och olika typer av sjöfartsrelaterade 
verksamheter. 

1.3 AVFALLSHANTERINGEN IDAG 
Dagens avfallshantering fokuserar i allt större utsträckning på att minska avfallets farlighet, 
att förebygga uppkomsten av avfall för att minska avfallsmängderna och att underlätta för 

                                                           
1
 I begreppet kommunalt renhållningsansvar ingår avfall som kommer från hushåll och avfall från 

andra verksamheter som kan jämställas med hushållsavfall, till exempel matrester, städsopor, 
trädgårdsavfall, farligt avfall i form av färgrester mm och el-avfall inklusive kyl och frys. 
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människor att sortera och lämna avfall. Att förebygga uppkomsten av avfall är prioriterat i 
både den europeiska och nationella lagstiftningen. 

I Nyköpings och Oxelösunds kommuner samlas drygt 15 000 ton mat- och restavfall in från 
hushållen varje år. Den brännbara delen transporteras för förbränning på ett kraftvärmeverk 
där värmen tas tillvara i ett fjärrvärmesystem. Det insamlade matavfallet rötas och blir till 
biogas samt biogödsel. Miljöbelastningen från insamlingen av hushållsavfall i Nyköping har 
minskat eftersom dessa fordon numera drivs av det förnyelsebara bränslet HVO. 

Insamlingen av hushållens grovavfall, farliga avfall och el-avfall sker främst via 
kommunernas återvinningscentraler (ÅVC). El-avfall omfattas av producentansvar och kan 
även lämnas in till butiker som säljer elektriska och elektroniska produkter. Årligen samlas 
cirka 10 000 ton grovavfall in, varav majoriteten går till energiåtervinning. Insamlingen av 
grovavfall har utvecklats för att förbättra tillgängligheten för medborgarna, öka 
resurshushållningen och minska mängden deponiavfall. Obemannade grovavfallsflak har 
ersatts av bemannade ÅVC. I Oxelösund finns en ÅVC och i Nyköping finns en mobil ÅVC 
och fem fasta ÅVC, varav Björshults ÅVC är tillgänglig för medborgare i båda kommunerna. 
Den mobila enheten besöker regelbundet flera platser i centralorten och på landsbygden i 
Nyköping.  

Förpackningsmaterial och returpapper lyder under producentansvar och samlas in via 
fastighetsnära insamling (FNI) och via återvinningsstationer (ÅVS). Den totala mängden 
uppgår till cirka 6000 ton årligen. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och 
returpapper i kommunerna medför ökad källsortering samt resurshushållning och ger 
förbättrad service. 

1.4 FRAMTIDA UTMANINGAR  
Nyköping och Oxelösund är kommuner i tillväxt. Inflyttningen ökar, näringslivet växer och 
besökarna blir fler. Inom några år kommer byggandet av höghastighetsbanan Ostlänken att 
påbörjas i Nyköpings kommun och det planeras för ett nytt resecentrum samt förtätning av 
stadskärnan med anledning av detta. Ostlänken kommer att generera tillväxt i hela regionen.  

Tillväxt innebär möjligheter, men också utmaningar. Att minska avfallsmängderna kräver ett 
brett engagemang i samhället inom alla sektorer och förändrade konsumtionsvanor. Det är 
viktigt att bra lösningar bibehålls och tas med i den framtida planeringen men även att det 
ges plats för nya lösningar som strävar uppåt i avfallshierarkin.    

Mängden el-avfall ökar i takt med ökad försäljning av elektriska och elektroniska produkter, 
och en viss mängd hamnar i soppåsen, särskilt smått el-avfall i form av till exempel 
mobiltelefoner samt el-laddare. Det är en utmaning att förmå alla att sortera sitt el-avfall på 
rätt sätt, i rätt insamlingssystem. Det krävs kommunikationsinsatser för att öka kunskapen 
men även beteendeförändringar för att nå hela vägen fram. Andra utmaningar är att minska 
matsvinnet, och därmed få minskade matavfallsmängder.  

Återvinningscentralerna är viktiga för insamling av grovavfall, men en utmaning är att 
utveckla dem mot ökad resurshushållning och förbättra förutsättningarna för återbruk. En i 
framtiden viktig fraktion, på grund av dess stora miljöpåverkan, är insamlingen av textil för 
ökad återanvändning och återvinning.  

Om insamlingsansvaret för hushållens förpackningar och returpapper övergår till 
kommunerna så behövs ett fortsatt arbete mot moderna och smarta insamlingssystem som 
styr allt mer hushållsavfall till återvinning och minskade avfallsmängder samt en bättre 
service till medborgarna.   

1.4.1 Behov och förbättringsområden 
I arbetet med revideringen av avfallsplanen har ett antal behov och förbättringsområden 
identifierats. Detta utifrån bland annat svensk lagstiftning, nulägesanalysen samt 
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diskussioner i styr- och projektgruppen. Vi har identifierat följande förbättringsområden, där 
behovet av mål och åtgärder bedömts vara särskilt stort: 

 Förebygga att avfall uppstår. 

 Återanvändning av produkter och textilier. 

 Insamling av förpackningar och returpapper för återvinning. 

 Minska mängden avfall till förbränning. 

 Information och kommunikation för att höja kunskapen och öka medvetenheten. 
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2 ÖVERGRIPANDE MÅLBILD ÅR 2024 
Vårt arbete med avfallsplanens mål och åtgärder har lett till att avfallsmängderna minskat 
samt att medborgarnas engagemang och medvetenhet ökat. I våra kommuner underlättar vi 
vardagen genom att erbjuda god tillgänglighet och service så att det är lätt att göra rätt när 
medborgare och verksamheter sorterar allt sitt avfall.  

Återvinningscentralerna är en viktig kontaktyta för kommunikation som uppmuntrar till 
materialåtervinning och som även har utvecklats för återanvändning av produkter. 
Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder är förändrat genom våra miljömedvetna 
val. Medborgare och verksamheter är nöjda med vår service inom avfallshanteringen.  

Uthålliga informationsinsatser har bidragit till att nedskräpningen, textilavfallet och matsvinnet 
har minskat. Det avfall som samlas in återvinns på bästa möjliga sätt i form av 
materialråvara, biogas, biogödsel och energi. Det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på 
rätt sätt och på rätt plats. Med god kunskap om kommunernas deponier och med 
genomförda åtgärder har den negativa miljöpåverkan minskat. 
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3 MÅL OCH ÅTGÄRDER 
Avfallsplanen är indelad i fyra prioriterade målområden. Till målområdena finns övergripande 
mål samt mål och åtgärder som beskriver vad vi vill uppnå och hur vi ska nå dit. För att 
uppfylla de övergripande målen krävs genomgripande förändringar av samhällets 
produktions- och konsumtionsmönster, vilket naturligtvis inte kan ske under de år som denna 
avfallsplan gäller. Avfallsplanen är dock ett viktigt verktyg för att på lång sikt bidra till en 
hållbar utveckling. 

Strukturen beskrivs enligt följande: 

 Målområden. Anger inriktningen med avfallshanteringen i kommunerna för att minska 
avfallets mängd och farlighet, för att omhänderta samt behandla uppkommet avfall på 
ett långsiktigt hållbart sätt. 

 Övergripande mål. Anger riktningen med arbetet inom de olika målområdena. Dessa 
mål har sikte på år 2024 och är vägledande för alla som ger upphov till avfall, såväl 
kommunala verksamheter som medborgare och företag. Till varje övergripande mål 
finns en eller flera indikatorer som visar på trender och ger en indikation på hur 
arbetet mot de övergripande målen fortskrider. 

 Mål. Anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. Målen är mätbara eller 
anses uppfyllda när föreslagna åtgärder med koppling till målet är genomförda.  
Målens ambitionsnivå anger den nivå som minst ska uppnås för att målen ska anses 
uppfyllda. Till varje mål anges ett mått som används vid uppföljning. Målen ska av 
kommunstyrelsen och ansvariga nämnder lyftas upp och arbetas in i den av 
kommunfullmäktige beslutade budgeten, internöverenskommelser samt 
verksamhetsplaner.  

 Åtgärder. Anger hur målen ska uppnås. Åtgärderna, som är formulerade på ett 
övergripande sätt, arbetas in och konkretiseras i ansvarig divisions, förvaltnings eller 
bolags plan och budget genom detaljerade aktiviteter. Åtgärderna redovisas i 
handlingsplanen i bilaga 1. 

3.1 MÅLOMRÅDE MÄNNISKAN I FOKUS 
Målområdet Människan i fokus visar på vår ambition att med lättillgängliga insamlingssystem 
och tydlig information underlätta för medborgarna att sortera sitt avfall på bästa möjliga sätt. 
Tillgänglighet och service är två nyckelord. Kommunerna föregår med gott exempel 
avseende avfallshanteringen i egna verksamheter. Målområdet påverkas av resultatet av 
arbetet inom de övriga tre målområdena och saknar därför detaljerade mål.  

Övergripande mål 
Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke om människan. 
Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet är viktiga förutsättningar för att uppnå 
samhällets mål på avfallsområdet. Det ska vara lätt att göra rätt! 

Indikatorer: 

− SCB:s medborgarundersökning med frågan ”Sophämtningen i din kommun?” 

− SCB:s medborgarundersökning med frågan ”Tillgängligheten till 
återvinningscentraler i din kommun?” 

I Nyköpings och Oxelösunds kommuner vill vi förbättra insamlingssystemen för avfall och 
öka medvetenheten hos medborgarna genom en rad åtgärder, till exempel 

 Riktade kommunikationsinsatser till målgrupper (internt och externt) för att främja 
återanvändning och materialåtervinning. 
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 Skapa lösningar med god tillgänglighet för olika målgrupper till exempel 
information på olika språk, för funktionsnedsatta och icke bilburna. 

Fler åtgärder presenteras i handlingsplanen i Bilaga 1. 

3.2 MÅLOMRÅDE MINSKADE AVFALLSMÄNGDER OCH ÖKAD ÅTERANVÄNDNING 
Avfallsmängderna ökar i samhället. Som medborgare i våra kommuner ger vi upphov till cirka 
470 kg hushållsavfall per person och år. Att se till att det uppstår så lite avfall som möjligt ger 
miljövinster som ofta är betydligt större än de miljövinster som avfallet ger vid energi- eller 
materialåtervinning. Målområdet Minskade avfallsmängder och ökad återanvändning visar på 
vår ambition att förebygga att avfall uppstår genom att till exempel främja återanvändningen 
via återvinningscentralerna och genom att öka medvetenheten om hållbar konsumtion.  

Övergripande mål 
Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. 
Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val. 

Indikatorer: 

− Total mängd hushållsavfall (kg/person/år) 

− SCB:s medborgarundersökning med frågan ”Hur medveten är du om 
miljökonsekvenserna av dina inköp?” 

I Nyköpings och Oxelösunds kommuner vill vi minska avfallsmängderna genom åtgärder 
kopplade till följande mål: 

 År 2020 ska 2 procent2 av det grovavfall som inkommer till ÅVC återanvändas. 

Måluppföljning: 

− Andelen grovavfall till återanvändning per år av total mängd grovavfall (%) 

 Mängden matsvinn ska minska genom ökad medvetenhet om matsvinn. 

Måluppföljning: 

− Årliga åtgärder ska genomföras  

− Mängden matsvinn (kg/person/år) i mat- och restavfallet 

 Mängden textil till återanvändning ska öka.  

Måluppföljning: 

− Årliga åtgärder ska genomföras 

− Mängden textilavfall (kg/person/år) i mat- och restavfallet 

3.3 MÅLOMRÅDE MINSKAD MILJÖBELASTNING 
Avfall, i synnerhet farligt avfall, innehåller farliga ämnen som kan göra stor skada om avfallet 
hamnar fel. Därför är det viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt 
och på rätt plats. Plockanalyser på mat- och restavfallet från våra kommuner visar att det 
innehåller farligt avfall i form av till exempel glödlampor, batterier och smått el-avfall. 

                                                           
2
 Avfall som återanvänds antas främst utgöra produkter som tillhör den brännbara fraktionen. En 2 

procentig minskning av hushållens grovavfall innebär i Nyköping en minskning med cirka 140 ton vilket 
motsvarar en 6 procentig minskning av den brännbara fraktionen. I Oxelösund medför det en 
minskning med cirka 30 ton, vilket motsvarar en 5 procentig minskning av den brännbara fraktionen. 
Beräkningen baseras på insamlingsstatistik från år 2015. 
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Nedskräpning är ett annat problem som belastar miljön och riskerar att skada både djur samt 
människor, dessutom kostar det att städa upp skräpet. Att minska nedskräpningen är 
nationellt prioriterat och i våra kommuner kommer vi att fortsätta fokusera på att förebygga 
nedskräpning. I båda kommunerna finns gamla avfallsupplag som utgör en risk för förorening 
av mark, grund- och ytvatten. Målområdet Minskad miljöbelastning visar vår ambition att 
minska miljöpåverkan från avfallshanteringen genom att säkra insamlingen av hushållens 
farliga avfall, förebygga nedskräpningen och utreda samt vidta åtgärder på nedlagda 
deponier med stor risk för miljöpåverkan. 

Övergripande mål 
Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Miljöbelastningen från 
avfallshanteringssystemet och nedskräpningen minskar. 

Indikator: 

− Årlig bränsleförbrukning per insamlat ton mat- och restavfall (liter/ton) 

I Nyköpings och Oxelösunds kommuner vill vi minska miljöbelastningen genom åtgärder 
kopplade till följande mål: 

 Mängden farligt avfall3 ska minska i mat- och restavfallet. 

Måluppföljning: 

− Mängden insamlat farligt avfall (kg/person/år) 

− Mängden farligt avfall i mat- och restavfallet (kg/hushåll/vecka) 

 Nedskräpningen ska minska. 

Måluppföljning: 

− Årliga åtgärder ska genomföras 

− Antalet skräpföremål/m2 enligt skräpmätning 

− SCB:s medborgarundersökning med frågan ”Medborgarnas syn på 
renhållningen av parker och allmänna platser” 

 Nedlagda deponier ska riskklassas och där behov finns ska åtgärds- och 
kontrollprogram tas fram4. 

Måluppföljning: 

− Andelen riskklassade nedlagda deponier enligt MIFO5 i förhållande till 
totala antalet nedlagda deponier (%) 

3.4 MÅLOMRÅDE ÖKAD ÅTERVINNING 
Vi behöver bli bättre på att ta hand om de råvaror som redan finns i omlopp i samhället, och 
minska utnyttjandet av jordens resurser. Ett led i detta är att öka återvinningen av matavfall, 
returpapper och förpackningar av papper, metall, plast och glas. Plockanalyser av mat- och 
restavfallet i våra kommuner visar att två tredjedelar av det som slängs i soporna hade 
kunnat återvinnas. Bara en tredjedel var rätt sorterat. Målområdet Ökad återvinning visar vår 
ambition att öka insamlingen av matavfall, returpapper och förpackningar samt att återföra 
näringsämnen till kretsloppet.  

                                                           
3
 Farligt avfall inklusive el-avfall, batterier, asbest och impregnerat trä. 

4
 Berör de nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare. 

5 Metodik för inventering av förorenade områden. 
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Övergripande mål 
Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det kan återvinnas på bästa 
sätt för en hållbar utveckling. Återvinningen av material och näringsämnen ökar. 

Indikatorer: 

− Mängden insamlat restavfall (kg/person/år) 

− Andelen hushållsavfall till materialåtervinning, exklusive biologisk behandling (%) 

− Andelen slam från avlopp som sprids på åkermark (%) 

I Nyköpings och Oxelösunds kommuner vill vi öka återvinningen genom åtgärder kopplade till 
följande mål: 

 År 2024 ska minst 60 procent av matavfallet sorteras rätt. 

Måluppföljning: 

− Andelen insamlat matavfall av tillgänglig mängd matavfall (%) 

− Renhet i utsorterat matavfall (%) 

 År 2020 ska hushållen sortera ut minst 65 procent av allt returpapper, alla 
förpackningar6 och lämna dessa till återvinning. 

Måluppföljning: 

− Andelen insamlad mängd av total mängd returpapper och förpackningar 
(%) 

                                                           
6
 Förpackningar inkluderar glas-, metall-, plast- och pappersförpackningar och returpapper inkluderar 

till exempel tidningar, som samlas in via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. 
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3.5 GENOMFÖRT SAMRÅD 
En viktig del i arbetet med revideringen av avfallsplanen har varit att samråda om mål 
och åtgärder med berörda aktörer och att fånga upp önskemål och erfarenheter 
utifrån olika perspektiv. Interna diskussioner har skett i både projektgruppen och 
styrgruppen. Ett brett samråd, i enlighet med lagkraven i Miljöbalken, har skett 
genom bland annat politisk förankring i kommunerna och informationsmöte för 
externa aktörer där fastighetsägare, företag och olika organisationer var inbjudna.  

Genomfört samråd omfattade även en lagstadgad utställning som pågick 2 – 31 maj i 
Nyköping och 2 maj – 5 juni i Oxelösund. Utställningen inleddes med en annonsering 
i lokalpress och på respektive kommuns hemsida samt som nyhet på facebook. Hela 
renhållningsordningen fanns tillgänglig i kommunernas stadshus och bibliotek samt i 
kommunservice på Tekniska divisionen. Materialet fanns även tillgängligt på 
respektive kommuns hemsida. I Nyköpingstidningen NY och Nyköpings kommuns 
personaltidning KOM fanns en artikel om avfallsplanens syfte och mål. 

Utställningen innefattade även utskick till alla politiska nämnder och berörda 
styrelser, berörda kommunala verksamheter och bolag, närliggande kommuner, 
Länsstyrelsen, Landstinget, insamlingsentreprenörer och andra mottagare av avfall 
från kommunerna, större fastighetsägare och bostadsbolag, bygg- och 
rivningsföretag, livsmedelsbutiker, större företag, Svenska kyrkan och 
organisationer/föreningar. 

Inkomna synpunkter har diskuterats och bidragit till att avfallsplanen och 
avfallsföreskrifterna i vissa delar ändrats. Inkomna synpunkter och kommunernas 
bemötande av dessa, finns dokumenterade i en samrådsredogörelse. 

3.6 FORTSATT PLANERINGSPROCESS OCH UPPFÖLJNING 
Denna avfallsplan är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att anpassa 
avfallshanteringen i riktning mot hållbarhet. Avfallsplaner ska ses över minst vart 
fjärde år och vid behov revideras. Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål 
och åtgärder sker årligen, och översyn av hela avfallsplanen påbörjas senast år 
2020.  

En arbetsgrupp i respektive kommun bestående av tjänstemän från de förvaltningar 
samt bolag som ansvarar för genomförandet av olika åtgärder, ska göra den årliga 
uppföljningen av mål och åtgärder. Avfallsplaneringen sker som en kontinuerlig 
process inför den årliga budgetprocessen och därmed blir avfallsplanen ett levande 
dokument. Renhållningen i Nyköping respektive Oxelö Energi AB i Oxelösund är 
sammankallande i arbetet. Uppföljningen ska dokumenteras i en lägesrapport som 
presenteras för ansvarig nämnd i båda kommunerna och delges till ansvariga för 
olika åtgärder enligt avfallsplanens handlingsplan.  

Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på 
kommunernas hemsidor. Uppdaterade faktaunderlag, såsom uppgifter om 
avfallsmängder inom kommunalt renhållningsansvar och producentansvar samt 
eventuella förändringar av avfallshanteringen i kommunerna, kommer att 
sammanställas årligen i samband med uppföljning av mål och åtgärder.  
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4 FRAMTIDA AVFALLSMÄNGDER OCH BEHANDLINGSBEHOV 
I följande kapitel presenteras en bedömning av framtida behov av och möjligheter till 
avfallsbehandling, viktiga utvecklingstendenser samt en prognos för 
omhändertagande av avfall från Nyköpings och Oxelösunds kommuner fram till 
avstämningsåret baserat på avfallsplanens mål och åtgärder7. Prognosen fokuserar 
på avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i relevanta delar även avfall som 
omfattas av producentansvar. Resonemang förs även om industrins avfall. 

4.1 MÖJLIGT FRAMTIDA OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALL 
Som framgår av nulägesbeskrivningen i Bilaga 2 omhändertas i dagsläget cirka 56 % 
av hushållsavfallet (exklusive slam) genom förbränning med energiutvinning. Enligt 
avfallshierarkin bör materialåtervinning eller biologisk återvinning prioriteras framför 
annat omhändertagande. Delar av det avfall som kan förbrännas bedöms kunna 
nyttiggöras genom materialåtervinning eller biologisk återvinning. Detta förutsätter 
ökad sortering vid källan, vid återvinningscentraler eller central sortering av främst 
papper, kartong och metaller. 

Generellt gäller att hushållens och företagens agerande är avgörande för hur väl 
sorteringen fungerar och i vilken utsträckning avfall kan omhändertas på annat sätt 
än genom förbränning eller deponering. Kommunikation med hushåll och företag är 
mycket viktig för att nå önskat resultat. Utsorteringen av fraktioner för biologisk 
återvinning, materialåtervinning och i viss mån energiåtervinning samt insamling av 
farligt avfall skulle kunna utvecklas. Nedan följer några exempel: 

 Mängden grovavfall till energiutvinning kan komma att minska till förmån för 
materialåtervinning. I det brännbara grovavfallet återfinns till exempel textilier, 
som kan återanvändas eller materialåtervinnas och det finns även andra 
produkter som kan styras mot återanvändning istället för att förbrännas. 
Omfattningen av återvinningen av grovavfall beror bland annat på antalet 
avfallsfraktioner som tas emot vid återvinningscentralerna, hur väl hushållen 
sorterar vid återvinningscentralerna samt hur stora mängder som sorteras ut 
genom central sortering på Björshult.  

 Plockanalysen av det brännbara restavfallet visar att det innehåller stora 
mängder återvinningsbart avfall i form av förpackningar, returpapper och 
matavfall. Ungefär 2/3 av soppåsen är felsorterad. Här finns stor potential att 
öka materialåtervinningen, bland annat genom kommunikationsinsatser. Det 
är dock mycket osäkert om avfallsplanens målsättning kan nås endast genom 
kommunikationsinsatser eller om ett mer serviceanpassat insamlingssystem 
för returpapper och förpackningar behöver införas för att nå målen.  

 Plockanalysen visar även att mat- och restavfallet innehåller små mängder el-
avfall och annat farligt avfall. Mängden felsorterat el-avfall och farligt avfall 
förväntas minska till följd av förbättrad kommunikation samt förbättrade 
möjligheter att lämna denna typ av avfall. 

 Bedömningen är att det även finns potential för att öka andelen utsorterat 
matavfall. De separat insamlade mängderna matavfall per invånare i 
Nyköping och Oxelösund ligger visserligen över det nationella genomsnittet, 
men med tanke på att kommunerna har fullt utbyggda insamlingssystem för 

                                                           

7
 Bedömningen görs baserat på avfallsstatistik för 2015. 
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matavfall så bedöms de insamlade mängderna komma att öka till följd av 
handlingsplanens genomförande. 

4.2 UTVECKLINGSTENDENSER 

4.2.1 Hushållsavfall 
Folkmängden i kommunerna visar en uppåtgående trend. Enligt kommunernas 
prognoser för befolkningsutveckling väntas antalet invånare öka med cirka 800 
personer per år. Fram till år 2020 skulle detta betyda en befolkningstillväxt från 
dagens cirka 66 000 invånare till cirka 70 000 invånare, vilket motsvarar en ökning på 
cirka 11 %. Den förväntade befolkningsökningen i Nyköping och Oxelösund innebär 
även att mängden avfall förväntas öka och därmed i viss mån behov av förbättrade 
möjligheter att lämna och sortera avfall vid bland annat återvinningscentralerna.  

En generell trend i det svenska samhället är att avfallsmängderna fortsätter att öka. 
Mellan 2011 och 2015 har de svenska hushållens avfallsmängder ökat med i 
genomsnitt 2 % per år och det är framförallt grovavfallsmängderna som ökar medan 
mängden mat- och restavfall är i princip oförändrade. Denna ökning kan till viss del 
förklaras av befolkningsökningen, men även avfallsmängderna utslaget per person 
har ökat fram till idag.  

Starka ekonomiska intressen på marknaden och fokus på konsumtion av varor och 
tillväxt i ekonomin riskerar att medföra att denna trend av ökande avfallsmängder per 
invånare även fortsättningsvis håller i sig. Dock finns även starka motkrafter mot 
denna trend, bland annat via avfallsbranschen, men även andra samhällsaktörer och 
genom en generellt ökad medvetenhet hos allmänheten om vikten av ett hållbart 
leverne. Det kan därför vara ett rimligt antagande att avfallsmängderna, om inte 
minskar, så åtminstone inte ökar fram till 2020. Även fram till 2024 kan detta vara ett 
rimligt antagande. Avfallsplanens åtgärder gällande förebyggande av matsvinn samt 
textilier och grovavfall till återanvändning är viktiga i detta sammanhang.  

Trots ökade avfallsmängder har på senare år mycket åstadkommits beträffande hur 
avfall behandlas i Sverige tack vare det fokus som har legat på att styra 
avfallsbehandlingen från förbränning och deponering till materialåtervinning. Mellan 
2011 och 2015 ökade den andelen av hushållsavfall som gick till materialåtervinning 
med cirka 2 procentenheter från 33 % till 35 %, medan avfall till förbränning 
minskade med 3 procentenheter från 51 % till 49 %. 

4.2.2 Verksamhetsavfall 
I takt med ökande befolkning kan även näringslivet förväntas utvecklas med bland 
annat fler arbetstillfällen. Detta kan också antas medföra ökande avfallsmängder från 
industrier och andra verksamheter. En stor del av detta avfall omfattas inte av 
kommunalt renhållningsansvar men genom att företag kan lämna avfall till Björshults 
avfallsanläggning kan tillförseln av avfall från industrier och verksamheter till 
kommunernas anläggningar väntas öka fram till 2020 och även fortsättningsvis. 
Samtidigt finns en tydlig trend mot en växande tjänstesektor, vilket innebär att 
mängden avfall från tillverkningsindustrin kan förväntas vara någorlunda stabil under 
planperioden. Kommunen som fastighetsägare och verksamhetsutövare i olika typer 
av verksamheter kan på olika sätt föregå med gott exempel och inspirera andra 
verksamheter att utveckla sin källsortering och arbeta för minskade avfallsmängder. 

Det kan konstateras att mängden industriavfall, bygg- och rivningsavfall etc. i hög 
grad är beroende av konjunkturen. Till följd av ökad sortering av såväl industriavfall 
som bygg- och rivningsavfall kan andelen utsorterat avfall från dessa kategorier 
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förväntas öka. De avfallsflöden som i dagsläget omhändertas på annat sätt än 
genom kommunernas hantering förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid sidan av 
de kommunala systemen, då det för dessa flöden bedöms finnas ett etablerat 
omhändertagande. Detta gäller exempelvis SSAB i Oxelösund, vars avfallsmängder i 
hög grad är beroende av den globala efterfrågan på stål.  

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet m.m. kan 
komma att öka. Skälen till detta är främst att trenden är att allt mer avfall definieras 
som farligt avfall och att byggnation kan kräva sanering av förorenade områden som 
genererar förorenade massor som måste behandlas. Ökningen av mängden farligt 
avfall från industrier kan motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till 
miljöanpassning av produktionen. 

4.3 PROGNOS FÖR FRAMTIDA AVFALLSMÄNGDER 
I det följande redovisas översiktligt en prognos för utvecklingen av avfallets mängd 
och fördelning på fraktioner fram till avstämningsåret 2020. Prognosen baseras på 
nuvarande avfallsmängder (2015), förväntad befolknings- och näringslivsutveckling 
samt en bedömning av hur avfallet kommer att fördelas på fraktioner till följd av 
genomförande av åtgärder enligt denna avfallsplan. Avfallsplanens mål för 
matavfallsinsamlingen är satt till 2024, men i denna prognos beräknas målet uppnås 
redan 2020. Prognosen fokuserar på det avfall som hanteras genom kommunerna 
samt producentansvarsmaterial.  

Med utgångspunkt från kommunernas bedömning av utvecklingen av befolkning och 
näringsliv samt nationella erfarenheter angående förändringar av avfallsmängden per 
invånare kan de totala hushållsavfallsmängderna inklusive producentansvarsavfall 
men exkl. slam i kommunerna förväntas öka med cirka 6 % fram till 2020 (cirka 36 
000 ton) jämfört med 2015 (cirka 34 000 ton). Den bedömda ökningen är något 
osäker utifrån bland annat hur avfallsproduktionen per invånare i praktiken kommer 
att utvecklas och hur stor effekt avfallsförebyggande åtgärder kommer att få. Hur 
avfallsmängderna kommer att utvecklas efter 2020 kan bedömas först efter att mål 
och åtgärder i avfallsplanen stämts av och eventuella nya målnivåer fastställts. Att 
prognostisera för en längre tidsperiod än till 2020 bedöms inte som meningsfullt 
eftersom osäkerheterna kring avfallshanteringens utveckling blir för stora.  
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Figur 1 Hushållsavfallsmängder från Nyköping och Oxelösund. Insamlat 2015 
och prognos för 2020 ungefärligen fördelat på olika 
behandlingsmetoder, ton. I biologisk återvinning ingår matavfall till 
rötning baserat på målnivån för 2024. Annan behandling avser el-avfall 
och däck. 

Den totala ökningen av avfallsmängden i kombination med genomförande av 
åtgärder enligt Bilaga 1 i denna avfallsplan bedöms kunna resultera i de mängder 
hushållsavfall som presenteras i Tabell 1 (avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar) och Tabell 2 (avfall som omfattas av producentansvar). 
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Tabell 1 Översiktlig prognos för avfallsmängder (ton) som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar och som hanteras genom Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner år 2020. Inom parentes redovisas mängderna 2015 enligt Bilaga 2. 

 Återan-
vändning 

Material 
återvin-
ning 

Biologisk 
återvin-
ning 

Förbrän-
ning med 
energi-
utvinning 

Depone-
ring 

Totalt 

Mat- och restavfall   4 200 

(3 257) 

11 000 

(11 665) 

 15 100 

(14 822) 

Grovavfall8 200 3 200 

(3 031) 

 6 300 

(6 170) 

200 

(197) 

10 000 

(9 398) 

Trädgårdsavfall   2 100 

(1 950) 

600 

(560) 

 2 700   

(2 510) 

Latrinavfall   13 

(12) 

  13 

(12) 

Slam9   - (-)   - (-) 

Farligt avfall    700 

(668) 

3 

(3) 

700 

(671) 

Summa: 200 

(0) 

3 200 

(3 031) 

6 300 

(5 219) 

18 600 

(19 694) 

200 

(203) 

28 500 

(28 147) 

Förändring 
2015-2020 

 

Ej relevant 

 

+ 6 % 

 

+ 20 % 

 

- 3 % 

 

+ 6 % 

 

cirka 3% 

 

Kommentarer 

 Biologisk återvinning avser storskalig behandling av matavfall från hushåll, 
restauranger och andra verksamheter. Avfall som hemkomposteras ingår 
således inte i redovisade uppgifter. 

 Mängden avfall till förbränning bedöms minska trots ökande befolkning. Detta 
förklaras till stor del av ökad utsortering av matavfall enligt Tabell 1 samt 
förpackningar och returpapper enligt Tabell 2. 

 Andelen grovavfall som deponeras bedöms vara relativt oförändrad, vilket 
innebär att ökningen av mängden avfall till deponi beror på en förväntad 
befolkningsökning.  

 Grovavfall som styrs bort från förbränning för att istället återanvändas 
bedöms kunna uppgå till cirka 200 ton.  

Av Tabell 1 framgår att mängden avfall till biologisk återvinning ökar mest, vilket 
förklaras av ökad insamling av matavfall. Detta, tillsammans med ökad utsortering av 
produkter för återanvändning och förbättrad utsortering av förpackningar enligt 

                                                           
8
 Grovavfall i form av trädgårdsavfall som lämnas vid ÅVC eller tas emot vid särskilda 

insamlingsplatser för trädgårdsavfall på landsbygden redovisas på en egen rad. 
9
 Uppgift saknas. 
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Tabell 2, ger konsekvensen att mängden avfall till förbränning beräknas minska med 
3 % under perioden fram till 2020.  

Mängden textil som sorteras ut för återanvändning eller materialåtervinning och 
minskat matsvinn är andra, ur miljösynpunkt, viktiga förändringar under perioden, 
men inverkan på de totala mängderna är begränsad. 

I Tabell 2 redovisas en prognos avseende mängd avfall som omfattas av 
producentansvar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2020. Prognosen bygger 
på förbättrad insamling enligt uppställda målnivåer i denna avfallsplan samt förväntad 
befolkningstillväxt. 

Tabell 2  Översiktlig prognos för avfallsmängder (ton) som omfattas av 
producentansvar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner år 2020. Inom 
parentes redovisas mängderna 2015 enligt Bilaga 2. 

 Mängd 

Förpackningar och returpapper 6 700 (5 629) 

Däck 120 (111) 

Batterier 90 (85) 

Bilar10 - (-) 

Avfall från elektriska och elektroniska 
produkter 

810 (767) 

Summa: 7 700 (6 592) 

Förändring 
2015-2020 

 
+ 17 % 

 

Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas mängdstatistik för 
avfall som kommunen inte ansvarar för. Sådant avfall är till exempel industriavfall, 
bygg- och rivningsavfall och park- och trädgårdsavfall från verksamheter. Någon 
prognos för dessa avfallsslag har därför ej kunnat göras. 

4.4 BEHOV AV BEHANDLINGSANLÄGGNINGAR 

4.4.1 Hushållsavfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar 
Baserat på de trender och prognoser som beskrivits ovan kan konstateras att 
behovet av att utöka befintlig behandlingskapacitet bedöms som ringa. Av det avfall 
som omfattas av kommunalt renhållningsansvar bedöms förändringen i 
avfallsmängder rymmas inom befintliga tillstånd för de externa 
behandlingsanläggningar som handlas upp och Björshults avfallsanläggning. 

4.4.2 Verksamhetsavfall 
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar, finns 
begränsat med information om mängder som uppkommer inom Nyköping och 
Oxelösund kommuner. Även information om kapaciteten i befintliga anläggningar för 
behandling av verksamhetsavfall är begränsad. Dock finns inga uppgifter om att 
                                                           
10

 Uttjänta bilar hanteras inom bilskrotningsbranschen. Uppgift om mängder saknas. 
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mängden verksamhetsavfall drastiskt skulle ändras under planperioden och därmed 
ändra behovet av behandlingsanläggningar. Utöver privata avfallsanläggningar som 
finns i kommunerna, finns även Björshults anläggning som i dagsläget tar emot 
verksamheters avfall. Befintlig kapacitet på anläggningen bedöms täcka 
behandlingsbehovet för verksamhetsavfall under planperioden.  
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5 AVFALLSHANTERINGENS MILJÖPÅVERKAN  
Avfallsplanen kräver en miljöbedömning eftersom den på olika sätt påverkar 
följdverksamheter som anses kunna ge betydande miljöpåverkan. Bedömningen om 
betydande miljöpåverkan samt avgränsning och innehåll i 
miljökonsekvensbeskrivningen har stämts av genom samråd med Länsstyrelsen. 

Huvudregeln är att en avfallsplan ska miljöbedömas enligt kravet på miljöbedömning 
av planer och program enligt 6 kapitlet 11-18 §§ miljöbalken. Detta eftersom planens 
mål och åtgärder normalt är vägledande för framtida verksamheter med koppling till 
planen. Till exempel kan ökad källsortering medföra behov av utbyggnad av 
anläggningar för behandling och mellanlagring samt transporter. Undantag från kravet 
på miljöbedömning kan till exempel vara mindre ändringar av en avfallsplan. 
Genomförd miljöbedömning av avfallsplanen redovisas i sin helhet i miljökonsekvens-
beskrivningen i Bilaga 7. 

Miljökonsekvenserna av avfallsplanens mål och åtgärder sammanfattas enligt 
följande: 

Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av åtgärder för att utreda och 
uppföra en ny återvinningscentral där återbruksverksamhet kan utvecklas. Också 
genom informationsinsatser och andra åtgärder för att förebygga avfall så som 
minskat matsvinn, öka återanvändning, öka återvinning av avfall, säkerställa att 
farligt avfall hanteras på säkert sätt, minska nedskräpning samt genomföra 
riskklassning av nedlagda deponier. Genomförande av avfallsplanen bedöms 
medföra bättre resursutnyttjande av avfallet, ökad återvinning samt minskade utsläpp 
till luft, mark och vatten. Fortsatt kartläggning av nedlagda deponier samt vid behov 
upprättande av åtgärdsplan bedöms på sikt medföra minskade utsläpp till mark, 
vatten och luft. 
 
Negativ miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av risk för att behovet kan öka 
av både tunga transporter och personbilstransporter när mer avfall ska lämnas av 
hushållen och samlas in som separata avfallsslag. Ökad mängd transporter medför 
ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar 
luftkvalitet och klimat negativt. Genom åtgärder såsom optimering av hämtningsrutt, 
krav på förnybara bränslen för hämtningsfordon, ökad tillgänglighet via mobil ÅVC 
och långsiktiga mål för att minska konsumtionen kan negativ miljöpåverkan från 
transporter begränsas. 

Flera åtgärder syftar till att förändra beteenden, exempelvis information för att 
förebygga avfall, öka återanvändning och öka återvinning av avfall samt information 
om farligt avfall för att sådant ska sorteras och lämnas på ett säkert sätt. Det tar lång 
tid att förändra beteenden, men på lång sikt, om informationsinsatserna är 
välplanerade kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och 
minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.  

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

6.1 FINANSIERING AV AVFALLSHANTERINGEN I KOMMUNERNA 
Den kommunala avfallsverksamheten är helt finansierad via avgifter, inga 
skattemedel används. Avgifterna för avfallshantering används för att täcka 
planerings-, kapital- och driftskostnader för verksamheten. 

Avfallstaxorna i Nyköpings och Oxelösunds kommuner ska finansiera 
avfallsverksamheten och samtidigt bidra till att avfallsplanens mål uppfylls. Taxorna 
ska också leda till effektiv insamling med enhetligt behållarsystem och god 
arbetsmiljö samt bidra till en ökad valfrihet. 

Taxan i de båda kommunerna består av en fast avgift och en rörlig avgift för 
hämtning och behandling av avfallet. Den fasta avgiften som baseras på antalet 
hushåll i fastigheten måste alla fastighetsinnehavare betala. Den fasta avgiftens 
storlek beror på typ av boende/verksamhet. 

Den fasta avgiften ska täcka administrations-, miljö- och planeringskostnader 
innefattande kostnader för bland annat återvinningscentraler, farligt avfall, 
information, kundtjänst och planering. Från och med år 2012 finansierar avfallstaxan 
även framtida kostnader för sluttäckning av avfall som deponeras från 2012. 
Sluttäckning av äldre, icke aktiva delar av deponin på Björshult finansieras inte av 
avfallstaxan. 

Nivån på den rörliga avgiften beror på valet av avfallshanteringslösning. Den rörliga 
avgiften ska täcka hämtningskostnader såsom kostnader för bland annat behållare, 
fordon, bränsle, löner och lokaler. Den rörliga avgiften ska även täcka 
behandlingsrelaterade kostnader såsom i huvudsak kostnader för förbränning med 
energiutvinning, biologisk behandling, omlastnings- och transportkostnader för mat- 
och restavfall samt avfallsskatter. 

6.2 KONSEKVENSER AV AVFALLSPLANENS HANDLINGSPLAN 
Kostnaderna för avfallshantering ökar genom de åtgärder som behövs för att nå 
uppställda lokala och nationella mål. Till de större kostnaderna hör: 
 

 Ett flertal kommunikationsinsatser. 

 Uppförande av en ny återvinningscentral i Nyköping. 

 Utveckling av återbruksverksamheten. 

 Service vid återvinningscentraler och insamlingsplatser för farligt avfall. 

 Förbättrad kontroll av nedlagda deponier genom bland annat åtgärder efter 
riskklassning enligt MIFO. 

 Fortsatt kvalitetssäkring av insamlat avfall innefattande bland annat 
plockanalyser. 



 

23 (29) 

 

7 KOMMUNALA STYRMEDEL 
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommunerna kan nyttja för att 
avfallsplanens mål skall kunna nås. 

7.1 LOKALA FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING 
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen innefattar lokala föreskrifter om hantering av avfall som gäller 
för kommunen samt denna avfallsplan. 

Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Dessa 
bestämmelser är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall och en rättslig 
grund i det dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare 
och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika 
aktörer. Föreskrifterna utgör komplement till gällande lagstiftning på området. 

7.2 FYSISK PLANERING 
I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en grundläggande 
infrastruktur. Det är därför viktigt planera för avfallshantering i den fysiska 
planeringsprocessen, där utgångspunkten är att samla in och få bort avfall på ett 
effektivt sätt så att samhället kan fortsätta att fungera. Och för att öka 
materialåtervinningen genom att ge möjlighet till källsortering. 

I den översiktsplan för Oxelösunds kommun som antogs 2010 finns det ett stycke om 
renhållning med tillhörande karta där den befintliga återvinningscentralen och de 
befintliga återvinningsstationerna finns markerade, men inget om framtiden. I den 
översiktsplan som är under framtagande finns samma beskrivningar. Det finns inga 
framtida områden för avfallshantering utpekade, mer än att de nuvarande behålls 
samt att det kommer att finnas riktlinjer för den framtida avfallshanteringen. 
I den fysiska planeringen i övrigt tas avfallshantering med i de detaljplaner där det 
behövs, till exempel i planer över nya bostadsområden. 
 
Politikerna har beslutat att Nyköping som stad ska förtätas, istället för att breda ut 
sig. Befintliga stadsdelar ska fortsätta att växa genom förtätning, utveckling och 
omvandling. I den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta, som 
antogs 2013, beskrivs att i planskedet ska plats reserveras för återvinningsstationer i 
nya bostadsområden. Avfallshanteringen ska planeras så att framkomlighet 
garanteras för både hämtningsfordon och hämtningspersonal. Dessutom ska 
tillgängligheten för avfallslämnare vara god. 

7.3 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Information och kommunikation är viktiga ingredienser i arbetet med att nå en bättre 
avfallshantering. Många kommuner arbetar idag på ett betydligt mer framsynt sätt 
med information om avfallshantering än vad som tidigare varit fallet. Kommunerna 
har också ett lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som omfattas 
av kommunalt renhållningsansvar och producentansvar. 

Miljökommunikation är i allmänhet komplex och syftar till både en attityd- och 
beteendeförändring, och det tar tid att få genomslag. Avfallsfrågorna präglas av att 
hushåll och verksamheter förväntas att ändra sin attityd och därmed även sitt 
beteende, vilket kan handla om att göra avkall på sin egen bekvämlighet. Det krävs 
ett visst mått av engagemang och ansträngning att sätta sig in i hur avfallet ska 
sorteras samt att även lämna det till rätt insamlingssystem. För att få till stånd en 
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beteendeförändring är det även viktigt med enkelheten och tillgängligheten i 
insamlingssystemet, för att få invånarna att agera på rätt sätt.  

Effektiv kommunikation måste anpassas till den aktuella målgruppen. För att nå ut 
med rätt information och kunna bygga upp en effektiv kommunikation måste 
aktörsanalyser utföras. Aktörerna identifieras utifrån olika perspektiv. Exempel på 
perspektiv kan vara: 

 Politiskt perspektiv. 

 Kommunalt förvaltningsperspektiv. 

 Entreprenörsperspektiv. 

 Fastighetsinnehavare/boendeperspektiv. 

 Barnperspektiv. 

 Tillgänglighetsperspektiv. 

 Övrig omvärld. 

Genom information om avfallshantering kan kommunernas verksamhet inom 
avfallsområdet bli både ekonomiskt och miljömässigt effektivare och även bidra till 
varumärkesbyggande genom en stärkt miljöprofil. Information om avfallshantering kan 
också på ett påtagligt sätt göra det enklare för människor att göra miljömedvetna val.  

Exempel på informations- och kommunikationskanaler som används inom 
avfallshanteringen i våra kommuner är: 

 Årliga utskick med information om avfallshanteringen. 

 Kommunernas webbplatser. 

 Kommunernas facebook-sidor. 

 Annonsering i lokalpress. 

 Informationsmöten.  

 Särskild information till nyinflyttade. 

För att säkerställa att vi gör rätt informationsinsatser bör löpande utvärderingar 
göras. 

7.4 TAXA 
De vanligaste ekonomiska styrmedlen som förekommer inom avfallsområdet är 
skatter, miljöavgifter/subventioner, pantsystem och differentierade taxor. En 
utgångspunkt vid utformandet av ekonomiska styrmedel där syftet är minskad 
miljöbelastning och/eller ökad resurshushållning är principen om att förorenaren ska 
betala. Avfallsekonomin regleras i lagstiftningen (Miljöbalken och Kommunallagen) 
genom självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och likställighetsprincipen. 

För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en 
ökad återvinning av avfall har kommunerna enligt Miljöbalken möjlighet att 
differentiera renhållningsavgiften. Differentieringen bör dock inte vara orimligt stor, 
det vill säga alternativen som differentieras måste vara ekonomiskt möjliga för 
kunden. Dramatiska skillnader i avgiftsnivåerna riskerar att leda till att hushåll som 
inte vill bidra till en fungerande hantering väljer en viss avfallshanteringslösning 
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enbart av ekonomiska skäl, vilket ofta innebär att man inte uppnår förbättrad 
sortering och miljönytta. För små skillnader leder å andra sidan inte till avsedd 
miljönytta. Oxelösunds kommun tillämpar en miljöstyrande renhållningstaxa som 
stimulerar utsortering av matavfall genom att avgiften är högre för de 
fastighetsinnehavare som väljer att inte erbjuda sina boende en insamling av 
matavfall. Nyköpings kommun tillämpar också en miljöstyrande taxa för alla 
fastigheter med permanentboende, som exempel kan nämnas att minskade 
avfallsvolymer premieras högt. Alla fastigheter är anslutna till matavfallsinsamling och 
abonnemang för brännbart mat- och restavfall inkluderar därmed även hämtning av 
matavfall. För att en differentierad avgift ska uppnå en effektiv miljöstyrning måste 
den kombineras med en god kommunikation där syftet och miljönyttan tydliggörs. 

Andra ekonomiska styrmedel än de kommunala är skatt på avfall som deponeras, 
pant på returflaskor, skrotningspremier för bilar, producentansvarets 
förpackningsavgifter samt avgifter på miljöfarliga batterier. Sådana avgifter och 
pantsystem är i huvudsak lagreglerade. 

7.5 TILLSYN 
Miljökontoren i kommunerna utövar tillsyn på uppdrag av miljönämnderna över bland 
annat tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter samt anmälningsärenden från 
till exempel kommuninvånare. Tillsyn utövas bland annat på industrier, 
avfallshanteringsanläggningar, bilverkstäder, lantbruk, avloppsreningsverk, 
förorenade områden så som nedlagda deponier, skolor och förskolor, äldreboenden, 
bostadsbolag, större arenor, strand- och bassängbad, kommuninvånares enskilda 
avlopp samt med anledning av nedskräpning i kommunen. Länsstyrelsen utövar 
tillsyn över större verksamheter.  
 
Frågor om verksamheters och kommuninvånares avfallshantering är vanligt 
förekommande inom tillsynen. Tillsynsmyndigheternas arbete innebär också att 
informera verksamhetsutövare om gällande lagstiftning och myndighetsbeslut och i 
samråd med dem försöka lösa eventuella problem på bästa sätt. 
Tillsynsmyndigheterna kan också ställa krav på verksamhetsutövare att förbättra sin 
avfallshantering. 
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8 ORGANISATION 
I föreliggande kapitel beskrivs översiktligt den kommunala avfallsorganisationen i 
kommunerna. Vidare redogörs översiktligt för de organisatoriska konsekvenserna av 
genomförandet av avfallsplanens handlingsplan. 

8.1 NUVARANDE ORGANISATION 
I Nyköpings kommun har Bygg- och tekniknämnden det politiska ansvaret för de 
frågor inom avfallsområdet som kommunen ansvarar för. Renhållningen är ansvarig 
förvaltning. Insamling av hushållsavfall sker i egen regi. Se figur 2. 
 
I Oxelösunds kommun har det kommunala bolaget Oxelö Energi AB ansvaret för 
avfallsfrågorna enligt direktiv från Kommunstyrelsen. För insamling av hushållsavfall 
anlitas entreprenör. Se figur 2. 
 
Kommunerna äger tillsammans Björshults avfallsanläggning. Driften av anläggningen 
sköts av Tekniska divisionen/Renhållningen i Nyköping. 
 

 

Figur 2 Nyköpings och Oxelösunds organisation för avfallshanteringen. 
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8.2 SAMVERKAN MELLAN NYKÖPINGS OCH OXELÖSUNDS KOMMUNER 
Kommunerna samverkar sedan år 1964 genom ett civilrättsligt avtal avseende 
Björshults avfallsanläggning. Ett annat exempel på samverkan mellan kommunerna 
är framtagandet av denna avfallsplan och fortsatt samverkan i avfallsfrågor bedöms 
underlätta genomförandet av avfallsplanen. 

8.3 KONSEKVENSER AV AVFALLSPLANEN 
Genomförandet av åtgärderna i avfallsplanens handlingsplan förutsätter 
engagemang från flera olika delar av kommunernas verksamheter. Renhållningen i 
Nyköping och Oxelö Energi AB i Oxelösund är nyckelaktörer i arbetet men ett 
engagemang krävs även från andra kommunala verksamheter. Många av åtgärderna 
bedöms dock kunna genomföras med befintliga personella resurser. 
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ORDLISTA 
 

Avfall – alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är 
skyldig att göra sig av med. 

Avfallshierarkin – prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika 
behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan. Översta 
steget är Förebyggande, därefter följer Förberedelse för återanvändning, 
Återanvändning, Materialåtervinning, Annan återvinning och sist Bortskaffande. 

Avfall Web – ett internetbaserat verktyg för uppföljning och benchmarking av 
kommunens avfallshantering. 

Farligt avfall – avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, 
smittförande eller giftigt för människa och miljön. 

Fastighetsnära insamling (FNI) – insamling vid fastighetsgränsen eller vid 
överenskommen eller anvisad plats inom rimligt avstånd från fastigheten. 

Förebyggande av avfall – åtgärder som vidtas för att förebygga att det över 
huvudtaget uppkommer avfall till exempel genom minskad konsumtion eller delat 
ägande. 

Förpackningar – en produkt som framställts för att innehålla, skydda eller 
presentera en vara och som omfattas av ett producentansvar. Detta inkluderar glas-, 
metall-, plast- och pappersförpackningar. Omfattas av producentansvar. 

Grovavfall – hushållsavfall som är tungt eller skrymmande eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl eller säck till exempel 
möbler och cyklar. 

HSR – stiftelsen Håll Sverige Rent. 

Hushållsavfall – avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet. 

Matavfall – avfall som uppkommer i matlagning eller tillverkning och är svårt att 
undvika, till exempel kaffesump, olika skal och slaktrester. 

Matsvinn – onödigt matavfall som hade kunnat ätas upp till exempel bröd, matrester 
frukt och grönsaker, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar. 

MIFO – Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden.  

Nedlagda deponier – ett avfallsupplag som inte längre är i drift och som inte 
omfattas av deponeringsförordningen (SFS 2001:512). 

Plockanalys – en metod för att undersöka avfallets sammansättning med fokus på 
andelen producentansvarsmaterial, matavfall, farligt avfall och el-avfall i det 
brännbara avfallet. 

Producentansvar – skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, 
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan 
krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar avfallshantering 

Restavfall – det avfall som finns kvar i soppåsen sedan matavfall, förpackningar, 
returpapper, farligt avfall och el-avfall sorterats ut. 
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Returpapper – dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, 
broschyrer, skriv- och ritpapper, pocketböcker. Omfattas av producentansvar.  

Revaq – ett certifieringssystem för slamproduktion från avloppsreningsverk med 
syfte att återföra växtnäring till produktiv mark. 

SCB – Statistiska centralbyrån. 

Återanvändning – en åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är 
avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd 
för. 

Återbruk – ett samlat begrepp återanvändning och/eller förberedelse för 
återanvändning. 

Återvinning – en avfallshantering som innebär att avfallet kommer till nytta som 
ersättning för annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta eller en 
avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning. 

Återvinningsstation (ÅVS) – obemannad mindre anläggning för mottagning av 
förpackningar och returpapper. Drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI 
AB). 

Återvinningscentral (ÅVC) – bemannad större anläggning för insamling av 
grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall etc. Ibland även med verksamhet för 
återanvändning. 

 



 

    

 

Bilaga 1 

Handlingsplan med åtgärder 

 

 

 



 

    

1 HANDLINGSPLAN MED ÅTGÄRDER 
I denna bilaga presenteras övergripande åtgärder för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet 
med föreslagna åtgärder är bland annat att minska mängden avfall och att 
omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och 
resurshushållningssynpunkt. 

För varje åtgärd anges vilken politisk organisation, division, verksamhet, förvaltning eller 
bolag som ansvarar för genomförandet av åtgärden. Åtgärder genomförs med olika intervall; 
löpande (när behov uppstår vilket kan variera från flera gånger per år till varje eller vart annat 
år), årligen (minst en gång per år) samt vid behov. 

Följande förkortningar används i handlingsplanen: 

 
Nyköpings kommun: 
KS Kommunstyrelsen 
BTN Bygg- och tekniknämnden 
TD Tekniska divisionen 
SHB Samhällsbyggnad 
EA Ekonomiavdelningen 
 
Oxelösunds kommun: 
KS Kommunstyrelsen 
MSN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
OEAB Oxelö Energi AB 
KBAB Kustbostäder AB 
KSF Kommunstyrelseförvaltningen 
MSF Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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1.1 MÅLOMRÅDE MÄNNISKAN I FOKUS 

Tabell 1. Åtgärder, tidpunkt för genomförande, ansvarig verksamhet och politisk organisation samt indikatorer och nollreferens kopplat till det övergripande 
målet. Tabellrader med mål är markerade med blått och tabellrader med åtgärder är vita med kursiv text. 

Övergripande mål Indikator  Nollreferens 
år 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 
Insamlingssystemet präglas av 
service, nytta för medborgaren och 
omtanke om människan. Estetiskt 
tilltalande lösningar med god 
tillgänglighet är viktiga 
förutsättningar för att uppnå 
samhällets mål på avfallsområdet. 
Det ska vara lätt att göra rätt! 

SCB:s medborgarundersökning 
med frågan ”Sophämtningen i din 
kommun?” (index1). 

SCB:s medborgarundersökning 
med frågan ”Tillgängligheten till 
återvinningscentraler i din 
kommun?” (index). 

 7,7/8,0 

 
 

6,3/7,6 

TD/OEAB BTN/KS 

Åtgärd Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Ta fram en målgruppsanpassad kommunikationsplan för avfallsplanens 
genomförande åren 2017-2024. 

År 2017,  
vid behov 

TD/OEAB, KSF 

 

BTN/KS 

Utreda och uppföra en ny ÅVC i Nyköping2.  År 2018-2020 TD BTN 

Riktade kommunikationsinsatser till målgrupper (internt och externt) för att främja 
återanvändning och materialåtervinning (t.ex. informationsblad till verksamheter). 

Vid behov TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Utveckla informationen i olika kommunikationskanaler med sorteringstips samt Årligen TD/OEAB BTN/KS 

                                                
 
1
 Index är en 10-gradig skala som anger hur nöjda kommunens medborgare är. Betyg mindre än 5 klassas som ”inte godkänt”, gränsen för ”nöjd” går vid betyg 

6 och ett betyg på 8 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 
2
 Ersätter befintlig ÅVC på Björshults avfallsanläggning. 
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vad som händer med matavfall, förpackningar, returpapper, restavfall etc.  

Genomföra kundenkäter t.ex. SCB:s medborgarundersökning, Kritik på Teknik eller 
egna kundenkäter. 

Årligen/ 
vart annat år 

TD/OEAB BTN/KS 

Utbilda personal med kundkontakter i professionellt bemötande t.ex. kundtjänst, 
ÅVC-personal och chaufförer. 

Nyanställningar och 
löpande 

TD/OEAB BTN/KS 

Skapa lösningar med god tillgänglighet för olika målgrupper, exempel information 
på olika språk, för funktionsnedsatta, icke bilburna. 

Vid behov TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Vid planering för ny bebyggelse avsätta mark för avfallshanteringens behov i 
samråd med den kommunala avfallsorganisationen. 

Löpande SHB/MSF KS/MSN 
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1.2 MÅLOMRÅDE MINSKADE AVFALLSMÄNGDER OCH ÖKAD ÅTERVINNING 

Tabell 2. Mål, åtgärder, tidpunkt för genomförande, ansvarig verksamhet och politisk organisation samt indikatorer och nollreferens kopplat till det 
övergripande målet. Tabellrader med mål är markerade med blått och tabellrader med åtgärder är vita med kursiv text. 

Övergripande mål Indikator Nollreferens 
år 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  

politisk org. 
Nyköping/Oxelösund 

Hushåll och verksamheter bidrar till att 
minska avfallsmängderna och öka 
återanvändningen. Förhållandet mellan 
konsumtion och avfallsmängder 
förändras genom miljömedvetna val. 

Total mängd hushållsavfall 
(kg/person/år)3. 

SCB:s medborgarundersökning 
med frågan ”Hur medveten är du 
om miljökonsekvenserna av dina 
inköp?” (index). 

451/502 
kg/person/år 

7,2/resultat saknas 

TD/OEAB KS/KS 

Åtgärd Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Uppmärksamma verksamheter som säljer begagnat, lagar, lånar eller hyr t.ex. via 
miljönärmärkningen. 

Årligen TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Arrangera eller skapa förutsättningar för aktiviteter för att stimulera återbruk t.ex. 
leksaksbytardagar (Re-Toy). 

Årligen TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Vid kommunala upphandlingar för ny- och ombyggnationer av lokaler och flerbostadshus, 
ska Upphandlingsmyndighetens baskrav om avfallshantering som lägst ställas.4 

Löpande TD/KSF BTN/KS 

Utbilda berörd personal om avfallsminimerande lösningar. Vid behov EA/KSF KS/KS 

                                                
 
3
 Statistik hämtas i Avfall Web, basindikator B3 Total mängd hushållsavfall (kg/person/år). 

4
 Baskraven innebär att andelen avfall till deponi ska uppgå till högst 20% av byggrelaterat avfall och mängden byggrelaterat avfall får inte överstiga 20 kg/m

2
 

exklusive rivningsavfall. Uppfyllelse av baskraven verifieras via entreprenörens Avfallshanteringsplan.  
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Öka återanvändningen och minska avfallet i kommunala verksamheter och bolag t.ex. ta fram 
vägledning/praktiska tips, utveckla återbruksverksamheten på arbetsplatsen och via 
upphandlingar. 

Årligen TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Riktade informationsinsatser till utpekade målgrupper, eller inom ett visst tema, för att minska 
avfallsmängderna t.ex. minimeringsmästarna, kampanjen Europa minskar avfallet. 

Årligen TD/OEAB BTN/KS 

Mål Uppföljning Nollreferens 
år 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 

År 2020 ska 2 procent av det 
grovavfall som inkommer till ÅVC 
återanvändas. 

Andelen grovavfall till återanvändning 
per år av total mängd grovavfall (%).5 

1%/1,5% TD/OEAB BTN/KS 

Åtgärd Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Genomföra plockanalys av brännbara fraktionen grovavfall. År 2018 TD/OEAB BTN/KS 

Utveckla återanvändningsdelen via ÅVC t.ex. kretsloppspark.6 År 2020 TD/OEAB BTN/KS  

Utveckla systemen för mottagning av föremål, textiler och möbler på alla ÅVC. År 2020 TD/OEAB BTN/KS  

Genomföra informationsinsatser för att öka mängden grovavfall till återanvändning. Årligen TD/OEAB BTN/KS 

Mål Uppföljning Nollreferens 
år 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 

Mängden matsvinn ska minska 
genom ökad medvetenhet om 
matsvinn.   

Årliga åtgärder ska genomföras. 

Mängden matsvinn (kg/person/år) i 
mat- och restavfallet.7  

- 

Saknas 

TD/OEAB, KSF BTN/KS 

                                                
 
5
 I totala mängden grovavfall inkluderas inte trädgårdsavfall, wellpapp, farligt avfall i form av kemikalier/kemiska produkter eller däck, el-avfall/ljuskällor/ 

batterier som omfattas av producentansvar. 
6
 Möjligheten till återbruk vid ÅVC i Nyköpings kommun har utretts (rapport, daterad 2014-01-16). 
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Åtgärd Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Genomföra riktade projekt/kampanjer/informationsinsatser till olika målgrupper 
för att öka medvetenheten om matsvinn och synliggöra problematiken t.ex. 
Kampanjen FörResten.  

Årligen TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Mål Uppföljning Nollreferens 
år 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 

Mängden textil till återanvändning 
ska öka.   

Årliga åtgärder ska genomföras. 

Mängden textilavfall (kg/person/år) i 
mat- och restavfallet.8 

- 

6,8/1,8 
kg/person/år 

TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Åtgärd Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Anordna eller skapa förutsättningar för att anordna en klädbytardag.  Årligen TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Information via olika kommunikationskanaler om textilavfall och miljövinster med 
återanvändning av kläder och återvinning av textil. 

Löpande TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Riktade informationsinsatser om hållbar textilkonsumtion t.ex. tips hur textilier 
vårdas/rekonditioneras för att hålla längre. 

Löpande TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Ställa krav på aktörer med behållare för textilinsamling i kommunen, för att 
säkerställa att en seriös aktör anlitas. 

Löpande TD/OEAB BTN/KS 

Skapa förutsättningar för separat textilinsamling via ÅVC. Löpande TD/OEAB BTN/KS 

Uppmuntra till Ta-Ge-skåp på förskolor. Löpande TD/OEAB, KSF BTN/KS 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
 
7
 Analys av mängden matsvinn sker i samband med plockanalyser av mat- och restavfall. 

8
 Statistik på mängden textilavfall (kg/hushåll/vecka) erhålls från plockanalyser av mat- och restavfallet. Mängd textilavfall (kg/person/år) beräknas som ett 

viktat medelvärde med hänsyn till antalet hushåll och invånare. 
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1.3 MÅLOMRÅDE MINSKAD MILJÖBELASTNING 

Tabell 3. Mål, åtgärder, tidpunkt för genomförande, ansvarig verksamhet och politisk organisation samt indikatorer och nollreferens kopplat till det 
övergripande målet.  Tabellrader med mål är markerade med blått och tabellrader med åtgärder är vita med kursiv text. 

Övergripande mål Indikator Nollreferens 
år 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 
Avfallets farlighet minskar och hanteringen av 
farligt avfall säkras. Miljöbelastningen från 
avfallshanteringssystemet och 
nedskräpningen minskar. 

Årlig bränsleförbrukning 
per insamlat ton mat- och 
restavfall (liter/ton).9 

8,6/6,9 
 liter per ton 

TD/OEAB BTN/KS 

Åtgärd  Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Införa ett digitalt system för ruttoptimering. År 2020 TD BTN 

Vid upphandling av entreprenör ställa krav på digitalt system för ruttoptimering. Löpande OEAB KS 

Vid upphandling av extern avfallsmottagning säkerställa att avfallet hanteras på 
ett korrekt sätt för att minska miljöbelastningen10. 

Löpande TD/OEAB BTN/KS 

Mål Uppföljning Nollreferens 
År 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 

Mängden farligt avfall11 ska 
minska i mat- och restavfallet. 

Mängden insamlat farligt avfall 
(kg/person/år).12 

Mängden farligt avfall i mat- och 

22/21,1 
kg/person/år 

0,01-0,05/0,01-0,07 

TD/OEAB BTN/KS 

                                                
 
9
 Gäller för de avfallsfordon som samlar in mat- och restavfall inom kommunen. 

10
 Gäller externa avfallsanläggningar dit kommunerna levererar avfall t.ex. förbränningsanläggningar för restavfall. 

11
 Farligt avfall inklusive el-avfall, batterier, asbest och impregnerat trä. 

12
 Statistik hämtas i Avfall Web (Sök & Hämta data, välj nyckeltalskategori Farligt avfall). 
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restavfallet (kg/hushåll/vecka).13  kg/hushåll/vecka 

Åtgärd Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Utvärdera insamlingssystemet för farligt avfall, och vid behov vidta åtgärder. År 2018 TD/OEAB BTN/KS 

Riktade informationsinsatser t.ex. med fokus på smått el-avfall. Årligen TD/OEAB BTN/KS 

Mål Uppföljning Nollreferens 
År 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 

Nedskräpningen ska minska. Årliga åtgärder ska genomföras. 

Antalet skräpföremål/m2 enligt 
skräpmätning. 

SCB:s medborgarundersökning med frågan 
”Medborgarnas syn på renhållningen av 
parker och allmänna platser” (index). 

- 

2,74/saknas 
skräpföremål/m2 

6,8/7,1 

TD/OEAB BTN/KS 

Åtgärd Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Genomföra skräpmätning i Nyköpings tätort och i parkmiljö/stränder i Oxelösund 
enligt SCB och HSR metodik. 

År 2020 TD/KBAB, KSF BTN/KS 

Delta i nationella kampanjer och lokalt arrangera aktiviteter t.ex. delta i Håll 
Sverige Rent-kampanjer, arrangera strandstädning.  

Årligen TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Riktade informationsinsatser till olika målgrupper t.ex. förskolor och skolor samt 
mot allmänheten. 

Vid behov TD/OEAB BTN/KS 

Arbeta med åtgärder som gör det lätt att göra rätt t.ex. införa källsortering i offentliga 
miljöer.  

Löpande TD/OEAB, MSF BTN/KS, MSN 

                                                
 
13

 Statistik erhålls från en plockanalys av mat- och restavfallet. 
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Öka antalet eller ändra placeringen av papperskorgar, hundlatriner eller 
papperskorgar med fimpmöjligheter för att minska nedskräpningen.  

Löpande TD/KBAB, MSF BTN/MSN 

Mål Uppföljning Nollreferens 
år 2015 

Nyköping/Oxelösun
d 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 

Nedlagda deponier ska riskklassas 
och där behov finns ska åtgärds- 
och kontrollprogram tas fram.14   

Andelen riskklassade nedlagda 
deponier enligt MIFO15 i förhållande till 
totala antalet nedlagda deponier (%). 

25%/0% TD/KSF BTN/KS 

Åtgärd Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Identifiera vilka deponier som behöver riskklassas enligt MIFO. 2018 TD/KSF BTN/KS 

Riskklassa enligt MIFO. 2022 TD/KSF BTN/KS 

Vid behov upprätta åtgärds- och kontrollprogram. 2024 TD/KSF BTN/KS 

 

                                                
 
14

 Berör de nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare. 
15

 Metodik för inventering av förorenade områden. 
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1.4 MÅLOMRÅDE ÖKAD ÅTERVINNING 

Tabell 4. Mål, åtgärder, tidpunkt för genomförande, ansvarig verksamhet och politisk organisation samt indikatorer och nollreferens kopplat till det 
övergripande målet. Tabellrader med mål är markerade med blått och tabellrader med åtgärder är vita med kursiv text. 

Övergripande mål Indikator Nollreferens 
år 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 
Hushåll och verksamheter 
sorterar det avfall som uppstår, 
så att det kan återvinnas på 
bästa sätt för en hållbar 
utveckling. Återvinningen av 
material och näringsämnen 
ökar. 

Mängden insamlat restavfall 
(kg/person/år).16 

Andelen hushållsavfall till 
materialåtervinning, exklusive 
biologisk behandling (%).17 

Andelen slam från avlopp som sprids 
på åkermark (%). 

169/205 
kg/hushåll/år  

34%/25% 

 
 

32%/0% 

TD/OEAB KS/KS 

Åtgärd Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Ta fram information om hur man sorterar avfall t.ex. sorteringsguiden.  2018 TD/OEAB BTN/KS 

Utveckla avfallstaxan som styrmedel mot ökad återvinning. 2019 TD/OEAB BTN/KS 

Genomföra uppströmsarbete enligt Revaq för att få en bättre slamkvalitet och 
skapa en hållbar återföring av växtnäring.  

Årligen TD/OEAB BTN/KS 

Riktade informationsinsatser till olika målgrupper t.ex. flerbostadshus, 
verksamheter, nyinflyttade eller geografiska områden.   

Årligen TD/OEAB BTN/KS 

Samråda med fastighetsägare och näringsidkare för ökad källsortering.   Löpande TD/OEAB BTN/KS 

                                                
 
16

 Statistik hämtas i Avfall Web (Sök & Hämta data, välj nyckeltalskategori Insamlat). 
17

 Statistik hämtas i Avfall Web (Sök & Hämta data, välj nyckeltalskategori Återvinning). 
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Stödja kommunala verksamheter i deras arbete för att förbättra källsorteringen.  Löpande TD/OEAB, KSF BTN/KS 

Mål Uppföljning Nollreferens 
år 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 

År 2024 ska minst 60 procent 
av matavfallet sorteras rätt.  

 

Andelen insamlat matavfall av 
tillgänglig mängd matavfall (%).18 

Renhet i utsorterat matavfall (%).19 

54%/53% 

 
86% (lgh), 93% (villor) 

/saknas 

TD/OEAB BTN/KS 

Åtgärd  Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Genomföra informationsinsatser för ökad utsortering av matavfall samt 
för att få en renhet i utsorterat matavfall.  

 Årligen TD/OEAB BTN/KS 

Verka för ökad matavfallsinsamling från butiker, restauranger och hushåll.  Löpande TD/OEAB BTN/KS 

Mål Uppföljning Nollreferens 
år 2015 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig 
verksamhet 

Nyköping/Oxelösund 

Ansvarig  
politisk org. 

Nyköping/Oxelösund 

År 2020 ska hushållen sortera ut 
minst 65 procent av allt 
returpapper, alla förpackningar,20 
och lämna dessa till återvinning. 

Andelen insamlad mängd av total 
mängd returpapper och 
förpackningar (%).21 

 

59%/55% 

 

TD/OEAB BTN/KS 

                                                
 
18

 Statistik hämtas från plockanalyser på mängden matavfall i restavfallet (kg/hushåll/vecka) och statistik på levererad mängd matavfall erhålls från 
mottagande anläggning för att beräkna tillgängligt matavfall. 
19

 Baseras på resultatet från plockanalys av matavfall. 
20

 Förpackningar inkluderar glas-, metall-, plast- och pappersförpackningar. Returpapper inkluderar t.ex. tidningar, som samlas in via återvinningsstationer och 
fastighetsnära insamling. 
21

 Statistik hämtas från plockanalyser på mat- och restavfall samt från Avfall Web (Sök & Hämta data, välj indatakategori Förpackningar/returpapper). 
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Åtgärd  Tidsram Ansvarig verksamhet Ansvarig politisk org. 

Riktade informationsinsatser mot olika målgrupper för att öka källsorteringen. Årligen TD/OEAB BTN/KS 

Kontinuerligt samarbete med FTI i syfte att det ska vara en god tillgänglighet 
och bra skötsel av ÅVS.  

Löpande TD/OEAB, MSF BTN/KS, MSN 

Omvärldsbevakning av system för kommunal insamling av returpapper och 
förpackningar.  

Löpande TD/OEAB BTN/KS 
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1 BESKRIVNING AV KOMMUNERNA 
I följande kapitel beskrivs förhållanden i kommunerna som påverkar avfallets mängd 
och sammansättning. Kapitlet innehåller uppgifter om antal invånare, antal hushåll 
fördelat på boendeform samt kommunernas näringslivsstruktur. 

1.1 GEOGRAFISKT LÄGE OCH INFRASTRUKTUR 
Nyköping och Oxelösund har ett kustnära läge vid Östersjön, cirka 10 mil söder om 
Stockholm. Läget är strategiskt till följd av närheten till Stockholm och god 
infrastruktur. Motorväg E4 sträcker sig från Stockholm, förbi Nyköping och vidare mot 
Linköping och Helsingborg. I Nyköpings kommun finns även Sveriges tredje största 
flygplats, Stockholm-Skavsta flygplats. Andra viktiga delar i infrastrukturen är 
Oxelösunds djuphamn och järnvägen. I framtiden kommer Sveriges första 
höghastighetsjärnväg Ostlänken att medföra förbättrade kommunikationer både 
norrut och söderut från Nyköping. 

1.2 BEFOLKNING OCH DESS UTVECKLING 
Kommunerna har tillsammans cirka 66 000 invånare, varav 54 262 invånare i 
Nyköpings kommun och 11 701 invånare i Oxelösunds kommun (år 2015). Utöver 
respektive tätort finns även de större orterna Jönåker, Tystberga, Nävekvarn, Vrena 
och Stigtomta. Fördelningen av antalet invånare i centralorterna redovisas i Tabell 1. 
Kommunernas respektive målprognos för befolkningsutveckling ger tillsammans en 
tillväxt på 800 personer per år. 

Tabell 1 Befolkning i de två centralorterna i kommunerna. Nuläge och prognos.  
Källa: SCB. 

 År 2015 År 2020 År 2024 

Oxelösund 11 701 12 300 12 700 

Nyköping 36 642 40 400 43 250 

Totalt 48 343 52 700 55 950 

 

Tabell 2 Antal hushåll i kommunerna år 2015 fördelat på olika boendeformer. 
Källa: SCB. 

 Nyköping, st Oxelösund, st 

Småhus 10 964 2 630 

Flerbostadshus 14 665 2 422 

Fritidshus 3 126 844 

Totalt 28 755 6 476 

 

Till följd av kommunernas kustnära läge finns säsongsvariationer i antal invånare och 
turister vilket påverkar avfallets mängd och sammansättning. Variationerna består 
främst i att en stor del av fritidshusen på fastlandet och på öarna i skärgården bosätts 
under sommaren liksom att turister som kommer sjövägen ökar. 
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1.3 NÄRINGSLIVSSTRUKTUR 
Näringslivet i kommunerna domineras av verksamheter inom tillverkningsindustrin 
och offentlig sektor samt av hamnen i Oxelösund. SSAB:s stålverk i Oxelösund är 
också en betydelsefull verksamhet. Övrigt näringsliv utgörs av små och medelstora 
företag där flera anknyter till stålindustrin och olika typer av sjöfartsrelaterade 
verksamheter.  

Cirka hälften av företagen utgörs av enmansföretag. Avfallet från dessa sektorer 
utgörs till stor del av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt returpapper- 
och förpackningsavfall som omfattas av producentansvar. Nedan redovisas några av 
de företag som bedöms kunna generera större mängder verksamhetsavfall. 

Tabell 3 Verksamheter som bedöms kunna generera större avfallsmängder. 

Bransch Verksamhet 

Metallframställning och 
metallvarutillverkning 

Svenskt Stål AB (SSAB) 

Övrig tillverkning 
 

ABB Cewe Control 

Övrig tillverkning Eberspächer Exhaust 
Technology Sweden AB 

El-, gas, ång-, hetvatten- och 
vattenförsörjning 

Idbäcksverket (Vattenfall) 

Tjänster 
 

Landstinget Sörmland 

Tjänster Stockholm-Skavsta Flygplats 

Tjänster 
 

Oxelösunds Hamn AB 

Tjänster 
 

ORIO 

Avloppsrening, avfallshantering, 
renhållning och liknande 

Oxelö Energi AB 

Nyköpings kommun 

 

Pendling mellan kommunerna förekommer, där den största pendlingen sker till och 
från Nyköping. I Tabell 4 presenteras antal personer som pendlar in till och ut från 
respektive kommun. Totalt sett är utpendlingen större än inpendlingen. I respektive 
kommuns siffror ingår pendlingen mellan Nyköping och Oxelösund. 
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Tabell 4 Antal personer som pendlar till respektive från kommunerna,  
år 2015. Källa: SCB. 

 Inpendlare Utpendlare 

Nyköpings kommun totalt,  
varav: 

5140  6642 

- män 2 779 4 199 

- kvinnor 2 361 2 443 

Oxelösunds kommun totalt, 
varav: 

2372 2025 

- män 1600 1049 

- kvinnor 772 976 

Totalt 7512 8667 
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2 AVFALLSMÄNGDER 

2.1 AVFALL SOM OMFATTAS AV KOMMUNALT RENHÅLLNINGSANSVAR  
Nedan redovisas avfallsmängder som omfattas av kommunalt renhållningsansvar i 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Redovisningen är uppdelad per insamlad fraktion 
samt utifrån vilka behandlingsformer som tillämpas. 

Tabell 5 Insamlade och behandlade mängder av avfall som omfattas av 
kommunalt renhållningsansvar år 2015, ton. 

Avfallsfraktioner Material-

återvinning 

Biologisk 

återvinning 

Energi-

återvinning 

Deponering Totalt 

Mat- och restavfall1  3 257 11 665  14 922 

Grovavfall2 3 031  6170 197 9 398 

Trädgårdsavfall3  1 950 560  2 510 

Latrinavfall   12   12 

Slam4  -   - 

Farligt avfall totalt, 
varav: 

  668 3 671 

- impregnerat trä   515  515 

- asbest    3 

 

3 

- kemikalier/kemiska 
produkter 

  116  116 

Summa, ca 3 031 5 219 19 694 203 28 147 

 

                                                      
1
 Mat- och restavfall till biologisk återvinning utgörs av matavfall. 

2
 Fraktionen metallskrot, wellpapp och hårdplast materialåtervinns. Fraktionen deponirest och 

planglas deponeras medan övriga fraktioner målat/omålat trä, resårmöbler och övrigt 
brännbart energiåtervinns. Fraktionen sanitetsgods/porslin/jord/sten (ca 900 ton) inkluderas 
ej. 
3
 Trädgårdsavfall inkluderar trädgårdsavfall som lämnas till ÅVC, till kommunens anvisade 

insamlingsplatser för trädgårdsavfall eller som samlas in fastighetsnära. 
4
 Uppgifter om mängden avvattnat slam från enskilda avlopp och fettavskiljare saknas 

eftersom detta ingår i den totala mängden slam från avloppsreningsverken. Mängden 
oavvattnat slam från enskilda avlopp och fettavskiljare uppgick till 11 771 m

3
. 
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2.2 AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR 
Nedan redovisas mängder avfall som omfattas av producentansvar och som samlats 
in i kommunerna via återvinningsstationer, återvinningscentraler samt via 
fastighetsnära insamling. Redovisningen är uppdelad per insamlad fraktion. 

Tabell 6 Insamlade mängder av avfall som omfattas av producentansvar år 
2015, ton. 

Avfallsfraktioner Mängd 

Förpackningar och returpapper5 totalt, varav: 5 629 

- returpapper 2 016 

- well- och kartongförpackningar 1 315 

- plastförpackningar 653 

- metallförpackningar 140 

- glasförpackningar 1 505 

Däck 111 

Batterier totalt, varav: 85 

- småbatterier 20 

- blybatterier tyngre än 3 kg
6
 65 

Bilar - 

Elektriska och elektroniska produkter7, varav: 767 

- kyl/frys 134 

- vitvaror 150 

- lågenergilampor
8
 10 

- glödlampor 3 

- diverse elektronik 470 

Summa 6 592 

 

2.3 ÖVRIGT AVFALL 
Uppgifter om avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar eller 
producentansvar har inte inventerats eller sammanställts. 

Utifrån beskrivningen av kommunernas näringslivsstruktur bedöms avfallsmängderna 
från tillverkningsindustri och då särskilt från kategorin metallframställning och 
metallvarutillverkning där SSAB är dominerande aktör vara betydande. 

Exempel på verksamheter där kommunerna eller kommunala bolag är 
verksamhetsutövare och som är av större betydelse från ett avfallsperspektiv är de 

                                                      
5
 Mängderna är beräknade utifrån insamlade mängder via ÅVC, fastighetsnära insamling och 

FTI:s statistik för insamlade mängder (kg/inv.). 
6
 Statistik från Kuusakoski Recycling. 

7 
Statistik från Elkretsen. 

8
 Inklusive raka lysrör. 
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kommunala avloppsreningsverken och energianläggningar, vilka genererar slam 
respektive aska. Mängden avvattnat slam från kommunala avloppsreningsverk 
uppgick år 2015 till 6402 ton, inkl. avvattnat slam från enskilda avlopp och 
fettavskiljare.9 Under år 2015 spreds totalt 1614 ton Revaq-certifierat slam på 
åkermark.10 

Livsmedelsindustrin i kommunerna är begränsad, varför inte några större mängder 
industriellt livsmedelsavfall bedöms uppstå. 

2.4 JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER 
Vid en översiktlig jämförelse med nationell statistik avseende insamlade mängder 
hushållsavfall kan konstateras att Nyköping och Oxelösund sammantaget ligger på 
ungefär samma nivå som övriga kommuner. För avfall som inte omfattas av 
kommunalt renhållningsansvar eller producentansvar saknas nyckeltal. 

Tabell 7 Insamlade mängder hushållsavfall i Nyköping och Oxelösund år 2015 
jämfört med nationella genomsnitt, kg/invånare. Källa: Avfall Sverige 
(Avfall Web) 

  Insamlad mängd 
Nyköping 

Insamlad mängd 
Oxelösund 

Insamlad mängd 
nationellt 

Restavfall 169 203 184 

Matavfall 47 56 29 

Grovavfall 129 135 211 

Returpapper 29 35 30 

Pappersförpackningar 20 20 14 

Metallförpackningar 2,1 1,9 1,9 

Glasförpackningar 23 20 18 

Plastförpackningar 10 8,5 7 

Farligt avfall totalt, 

varav: 

22 21 24 

- impregnerat trä 7,5 5,7 6 

- asbest 0,05 0,00 0,55 

- kemikalier/kemiska 
produkter 

2,2 3,1 2,0 

- småbatterier 0,24 0,3 0,31 

- blybatterier > 3 kg 1,03 0,66 0,96 

- elavfall 11 11 15 

Däck 0,8 1,0 2,1 

 

Utifrån ovanstående nyckeltal bör följande uppmärksammas särskilt: 

 Statistiken avseende förpackningar och returpapper för Nyköping och 
Oxelösund kan vara osäker beroende på i vilken mån nyckeltalen från FTI är 
framtagna utifrån schabloner eller speglar faktiskt insamlade mängder. Om 
uppgifterna speglar verkligheten så ligger Nyköping och Oxelösund i regel 

                                                      
9 Mängden slam har erhållits från avloppsreningsverkens miljörapporter. 
10

 Mer information om slam från avloppsreningsverk återfinns i kommunens VA-plan. 
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något över de nationella genomsnitten för insamlad mängd förpackningar och 
returpapper per invånare.   

 Uppgifterna om insamlade mängder matavfall på nationell nivå är framtagna 
genom att den totalt insamlade mängden matavfall har slagits ut på samtliga 
invånare i Sverige, alltså även personer i kommuner som inte har infört 
matavfallsinsamling. Kommuner som, liksom Nyköping och Oxelösund, har 
infört matavfallsinsamling ligger i genomsnitt på en högre nivå än vad 
nyckeltalet anger. I jämförelse med genomsnittet bland kommuner som har 
infört matavfallsinsamling (med en anslutningsgrad >65%) ligger Nyköping på 
samma mängd insamlat matavfall per invånare medan Oxelösund ligger över 
genomsnittet.  
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3 INSAMLING OCH BEHANDLING 
I nedanstående kapitel beskrivs kortfattat avfallshanteringen i kommunerna, dvs. var 
avfallet uppkommer, hur avfallet samlas in och hur det återvinns eller bortskaffas. 
Beskrivningen fokuserar på det avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar. Ett särskilt avsnitt finns om hantering av avfall som omfattas av 
producentansvar. Beskrivningen av hanteringen av avfall från verksamheter görs 
översiktligt då avfallet inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar och därmed 
hanteras av flera olika aktörer. 

3.1 AVFALL SOM OMFATTAS AV KOMMUNALT RENHÅLLNINGSANSVAR 

3.1.1 Mat- och restavfall 
Mat- och restavfall uppkommer i hushåll och verksamheter. Avfallet samlas in i två 
separata kärl – ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för brännbart restavfall. 
Insamling utförs i egen regi i Nyköping och av entreprenör i Oxelösund. Allt insamlat 
mat- och restavfall omlastas på Björshults avfallsanläggning. Från och med år 2012 
transporteras mat- och restavfallet av entreprenör till Tekniska Verken i Linköping AB. 
Restavfallet förbränns och energin utvinns i form av el och fjärrvärme. Matavfallet 
behandlas biologiskt genom rötning och biogas samt biogödsel produceras. 

Insamling av mat- och restavfall sker varje vecka från lägenheter och verksamheter 
medan insamling från villor sker varannan vecka. I Oxelösund sker dock insamlingen 
från villor varje vecka sommartid. Från fritidshus sker hämtning under perioden från 
vecka 14 till vecka 44 i Oxelösund varje vecka under högsommaren och glesare i 
början och slutet av perioden. I Nyköping sker hämtning från fritidshus en gång 
varannan vecka under perioden vecka 19 till vecka 40. Det vanligaste abonnemanget 
är 140 liters kärl för villor och 240 – 660 liters kärl för lägenheter samt verksamheter. 

Hemkompostering av matavfall förekommer i båda kommunerna. 

3.1.2 Grovavfall 
Grovavfall från hushåll lämnas främst till bemannade återvinningscentraler vid 
Björshults avfallsanläggning, Nävekvarn, Stigtomta, Jönåker och Tystberga i 
Nyköping och Föreningsgatan i Oxelösund. I Nyköping finns dessutom en mobil 
återvinningscentral som regelbundet besöker strategiska platser i och kring 
centralorten samt på landsbygden. Grovavfall från verksamheter i Nyköpings 
kommun får sedan juli 2016 lämnas gratis till återvinningscentralen på Björshult. Det 
finns även möjlighet till fastighetsnära insamling via grovavfallsflak genom särskild 
avgift i båda kommunerna. 
 
Grovavfallet samlas in i egen regi i Nyköping. Osorterat grovavfall transporteras till 
Björshult för sortering. Utsorterat material transporteras vidare till mottagare av olika 
återvinningsmaterial. Brännbart avfall transporteras till Tekniska Verken i Linköping 
för förbränning, energin utvinns i form av el och fjärrvärme. Deponirest deponeras i 
huvudsak på Björshults avfallsanläggning, men en del av deponiresten transporteras 
till annan mottagare för deponering. 
 
Trädgårdsavfall lämnas på återvinningscentralen på Björshults avfallsanläggning i 
Nyköping och på Föreningsgatan i Oxelösund. Det finns även kompletterande system 
för insamling av trädgårdsavfall enligt följande: 
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 Fastighetsnära insamling under perioden 1 april – 1 oktober genom 
abonnemang i Nyköpings kommun.  

 Enklare fraktioner av trädgårdsavfall såsom ris och löv kan lämnas till 
kommunernas mellanlager för trädgårdsavfall så kallat trädgårdstippar. Dessa 
trädgårdstippar är avsedda för privatpersoner. Verksamheter hänvisas till 
Björshults avfallsanläggning. 

I huvudsak behandlas trädgårdsavfall i form av grenar och ris genom flisning och 
vidare transport till en förbränningsanläggning, i första hand Idbäcksverket i 
Nyköping. Gräsklipp och liknande trädgårdsmaterial komposteras på Björshult och 
produkten används som jordförbättringsmedel i kommunen.  
 
Hemkompostering av trädgårdsavfall förekommer i båda kommunerna. 

3.1.3 Latrinavfall 
Latrinavfall från hushåll samlas in i särskilda latrinkärl. Insamlingen sker i egen regi i 
Nyköpings kommun och av entreprenör i Oxelösunds kommun. Latrinet transporteras 
till Björshults avfallsanläggning för mellanlagring. Från år 2012 omhändertas latrinet 
av en lantbrukare som våtkomposterar latrinet för att därefter använda det som 
gödsel i jordbruket. Latrinkärlen transporteras till Tekniska Verken i Linköping för 
förbränning. Energin som produceras används till fjärrvärme och el. Hämtning sker 
på beställning, i Nyköping normalt perioden 1 maj – 30 september och enligt schema 
i Oxelösund perioden 1 april – 30 oktober. 
 
Hemkompostering av latrin förekommer i båda kommunerna. 

3.1.4 Slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 
Slam från hushåll och verksamheter och som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar uppstår i enskilda avloppsanläggningar och i fettavskiljare. 

Inom Nyköpings och Oxelösunds kommuner finns cirka 6000 st. respektive cirka 120 
st. enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. Antal tömningar via abonnemang 
per år uppgår till cirka 4700 st. Tömning kan även ske via budning, och år 2016 
uppgick dessa till cirka 700 st. per år. 

Insamlingen av slam från enskilda avloppsanläggningar sker i egen regi i Nyköping, 
som även hämtar slam från hushåll i Oxelösund. Hämtning av slam från skärgårdsöar 
sker via entreprenör och under år 2016 utfördes 22 st. hämtningar. Slam från 
fettavskiljare samlas in i egen regi i Nyköping och av entreprenör i Oxelösund. 

Slammet transporteras till Brandholmens avloppsreningsverk i Nyköping för 
behandling. Avloppsreningsverket byggdes om under år 2016 och har numera två st. 
rötkammare. Slammet förtjockas genom mekanisk förtjockare innan det går vidare till 
nästa steg. I rötningsprocessen bryts slammet ned anaerobt och rötgas bildas, vilken 
används till uppvärmning av avloppsavloppsreningsverkets lokaler och elproduktion. 
Rötslammet, avvattnas och mellanlagras därefter på Björshult innan borttransport till 
extern mottagare för avyttring som jordförbättringsmedel eller till åkermark.   

Tömning av enskilda avloppsanläggningar samt fettavskiljare ska ske så ofta att en 
god funktion upprätthålls i anläggningen. Tömning av slam i slamavskiljare och 
fettavskiljare ska ske minst en gång per år medan tömning av sluten tank och 
urintank görs efter behov. Minireningsverk ska tömmas minst en gång per år, dock 
kan tömningsintervallet förlängas under vissa förutsättningar. Fosforfällor ska 
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tömmas minst vartannat år eller vart tredje år beroende på kraven på fosforreduktion. 
Tömning sker i enlighet med abonnemang eller på beställning.  

3.1.5 Farligt avfall 
Farligt avfall i form av kemikalier och kemiska produkter från hushåll samlas i 
huvudsak in genom återvinningscentralerna i kommunerna. I Nyköpings kommun 
erbjuds möjlighet till insamling av farligt avfall genom fastighetsnära insamling för 
boende utanför centralorten. Verksamheter lämnar sitt farliga avfall till externa 
mottagare. 

3.2 AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR 
Producentansvaret innebär att tillverkaren har ansvar för att produkten samt 
emballage samlas in och återvinns när den har förbrukats. Lagstiftningen om 
producentansvar innebär även en skyldighet för konsumenterna att källsortera och 
lämna tillbaka förbrukade varor och förpackningar. Syftet med producentansvaret är 
ytterst att genom att ge producenterna ansvaret för omhändertagande av uttjänta 
produkter driva på miljöanpassad produktutveckling och därigenom öka 
resurshushållningen och minska miljöbelastningen. 
 
Idag finns producentansvar för returpapper, förpackningar (wellpapp, kartong-, plast-, 
trä-, metall- och glasförpackningar), däck, batterier, bilar, el-avfall och läkemedel.  
 
Villaföreningar, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar erbjuds abonnemang för 
hämtning av återvinningsmaterial mot en avgift via Nyköpings kommun eller via 
andra entreprenörer. I Oxelösund får intresserade vända sig till entreprenör för 
fastighetsnära insamling. 

3.2.1 Returpapper och förpackningar 
Returpapper och förpackningar från hushåll samlas i huvudsak in genom 
återvinningsstationer. Fastighetsnära insamling vid lägenheter och verksamheter 
förekommer i båda kommunerna. Insamlade returpapper och förpackningar återvinns 
i huvudsak genom materialåtervinning.  

3.2.2 Däck 
Däck från hushåll samlas in via återförsäljare av däck samt på 
återvinningscentralerna. Däcken mellanlagras på Björshult innan de transporteras 
bort av en entreprenör på uppdrag av Svensk Däckåtervinning AB, som ansvarar för 
omhändertagandet. Däck på fälg omhändertas av Kuusakoski för återvinning. Däck 
omhändertas ofta genom förbränning där energin används till uppvärmning alternativt 
omhändertas däcken genom materialåtervinning. 

3.2.3  Batterier 
Småbatterier från hushåll samlas in via ett flertal platser, i huvudsak i batteriholkar på 
återvinningsstationer, återvinningscentraler och hos återförsäljare. Det är också 
möjligt att lämna batterier via en särskild behållare så kallad ”samlaren” i några 
utvalda livsmedelsbutiker och insamlingen sker i samarbete med lokala handlare. 
Insamling sker av kommunerna på uppdrag av Elkretsen. Småbatterierna sorteras, 
materialet separeras och återvinns genom materialåtervinning och energiåtervinning. 

Blybatterier tyngre än tre kilogram samlas in via återförsäljare eller 
återvinningscentraler. Blybatterierna transporteras till en anläggning som krossar 
batterierna, neutraliserar batterisyran och utvinner bly, som säljs vidare som råvara 
till blybatteritillverkare.  



Bilaga 2 Nulägesbeskrivning    

13(17) 

3.2.4 Bilar 
Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt renhållningsansvar, 
om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön. 
Övergivna skrotbilar kan också anses vara nedskräpning om den finns på en plats 
som allmänheten har tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark är det 
markägaren som ansvarar för att den förvaras säkert ur miljösynpunkt, om 
markägaren godkänt placeringen. På allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar 
utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är Trafikverket 
ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen som beslutar om 
hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas fordon som är i 
dåligt skick, övergivet samt har ett mycket lågt värde.  

Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av bilen, andra delar 
materialåtervinns och en liten del förbränns. 

3.2.5 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
Avfall från elektriska och elektroniska produkter (el-avfall) från hushåll och mindre 
verksamheter samlas in via återvinningscentralerna. Lågenergilampor och lysrör 
lämnas till återvinningscentraler eller till försäljningsställe som tar emot sådant avfall. 
Det finns också möjligheten att lämna glödlampor samt lågenergilampor via en 
särskild behållare så kallat ”samlaren” i ett urval av livsmedelsbutiker och 
insamlingen sker i samarbete med lokala handlare. Insamling sker av kommunerna 
via en överenskommelse med Elkretsen som ombesörjer omhändertagandet. Avfallet 
sorteras, demonteras och materialåtervinns. En mindre del förbränns. 

3.2.6 Läkemedel 
Överblivna läkemedel och kanyler lämnas till apotek. Kommunerna tar ej emot 
läkemedel eller dylikt avfall, dock tillhandahåller kommunerna behållare för kanyler 
via apoteken.  

3.3 ÖVRIGT AVFALL 
Övrigt avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar eller 
producentansvar utgörs av avfall från industrier och andra verksamheter. Avfallet 
samlas in via entreprenörer på uppdrag av den enskilda verksamheten och 
transporteras till en av verksamheternas avtalade anläggningar för 
omhändertagande. 

3.3.1 Avfall från kommunal verksamhet 
Övrigt avfall från kommunala verksamheter uppstår främst vid Brandholmens 
avloppsreningsverk i Nyköping och Oxelösunds avloppsreningsverk, bostadsbolagen 
Nyköpingshem och Kustbostäder, parkskötsel samt halk- och snöbekämpning. 
 
Avloppsreningsverket ger upphov till avfall i form av grovrens och slam. Grovrens 
tvättas och transporteras av entreprenör till förbränning vid Tekniska Verken i 
Linköping. Avloppsvattnet behandlas med mekanisk, biologisk och kemisk rening 
innan utsläpp till recipienten Östersjön. I Oxelösund finns dessutom ett fjärde 
reningssteg i form av en våtmark vid Brannäs före utsläpp till recipienten. Slammet 
mellanlagras på Björshults avfallsanläggning i Nyköping innan det avyttras av 
entreprenör. Sedan år 2014 är Brandholmens och Oxelösunds avloppsreningsverk 
Revaq-certifierade. Revaq-godkänt slam sprids som gödsel på åkermark och icke-
godkänt slam går till jordtillverkning. 
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Bostadsbolagen och kommunala verksamheter ger upphov till bygg- och 
rivningsavfall samt park- och trädgårdsavfall och annat avfall från fastighetsskötsel. 

Halk- och snöbekämpning ger upphov till avfall i form av grus, sand och snö. Grus 
och sand samlas in i egen regi i Nyköping och av entreprenör i Oxelösund. 
Produkten siktas i egen regi och återanvänds. Endast en mindre mängd 
transporteras till Björshults avfallsanläggning där det används som brandbekämpning 
och till anläggningsändamål. Snö samlas in både i egen regi samt av entreprenör och 
transporteras till snöupplag, bland annat på Brandholmen i Nyköping och 
Isbergsbacken i Oxelösund. Smältvattnet avrinner mot ytvattendiken och filtrerar 
genom en våtmark innan det når Östersjön. 

3.3.2 Avfall från privat verksamhet 
Privata verksamheter måste själva se till att det avfall som inte omfattas av 
kommunalt renhållningsansvar kan transporteras och behandlas på ett miljöriktigt 
sätt. Svårigheten att få fram uppgifter om detta avfall gör att kommunernas kunskap 
om avfallsmängder och flöden är ofullständig. 
 
Alla handels- och industriföretag måste idag källsortera sitt avfall. Först sorteras 
farligt avfall ut och lämnas separat. Flertalet företag sorterar ut återvinningsbart avfall 
såsom trä, skrot, plast, papper etc. Alla företag har skyldighet att sortera ut 
förpackningar, däck med mera som anges i förordningen om producentansvar. Det 
avfall som återstår delas slutligen upp i brännbart och icke brännbart avfall. Avfallet 
hanteras i traditionella avfallsbehållare, exempelvis kärl eller containrar, och 
transporteras till mottagande anläggningar för sortering, behandling och återvinning. 
 
Småföretag kan utnyttja återvinningsstationerna för att lämna avfall som omfattas av 
producentansvar.  
 
Kraftvärmeverket ger upphov till avfall i form av askor och slagg. Askor som 
uppkommit från förbränning av RT-flis eller skogsflis levereras till Björshults 
avfallsanläggning, övriga askor skickas till annan mottagare. Aska och slagg används 
som konstruktionsmaterial vid täckning av Björshults deponi. 
 
Hanteringen av avfall från tillverkningsindustri och då särskilt SSAB:s stålverk i 
Oxelösund bedöms vara av särskild betydelse. Produktionsspill återvinns i hög grad. 
SSAB driver även en egen deponi för bland annat slagg. 

3.3.3 Avfall från andra verksamheter 
Det uppstår även avfall från andra verksamheter i kommunerna och här ges några 
exempel. Inom några år kommer Trafikverket att påbörja byggandet av 
höghastighetsbanan Ostlänken i Nyköpings kommun och projektet kommer att 
generera stora överskott av berg- och jordmassor. Landstinget ger upphov till många 
olika avfallsfraktioner, till exempel brännbart verksamhetsavfall, matavfall och 
förpackningsavfall samt farligt avfall såsom läkemedel och lysrör. I kommunerna finns 
även myndigheter till exempel Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, som främst ger 
upphov till brännbart verksamhetsavfall, matavfall samt förpackningsavfall. 
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4 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING OCH 

BORTSKAFFANDE AV AVFALL 
I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för 
hantering av avfall från de båda kommunerna. I Bilaga 3 redovisas en sammanställning 
med nyckeluppgifter om alla anläggningar för återvinning eller bortskaffande av avfall i 
kommunerna. 

4.1 ANLÄGGNINGAR INOM KOMMUNERNA 

4.1.1 Björshults avfallsanläggning 
Björshults avfallsanläggning är den anläggning som är av störst betydelse för 
avfallshanteringen i Nyköping och Oxelösunds kommuner. Anläggningen ägs 
gemensamt av de båda kommunerna (Nyköping 80%, Oxelösund 20%) och är 
lokaliserad 3 km söder om Nyköpings tätort. 

 

 

Figur 1 Översiktlig kartbild över Björshults avfallsanläggning. 
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På anläggningen bedrivs bland annat följande verksamhet: 

 Omlastning av hushållsavfall. 

 Mellanlagring och grovsortering av farligt avfall och batterier. 

 Mellanlagring av mat- och restavfall, hushållens farliga avfall, slam, el-avfall 
och latrin samt metallskrot, trä, betong och sand/grus från kommunal 
halkbekämpning.  

 Kompostering av trädgårdsavfall. 

 Sortering av grovavfall och industriavfall. 

 Deponigasutvinning i en kompressorstation och fackling av gas. 

 Flisning av trä. 

 Deponering av inert, icke-farligt avfall och asbest från hushåll och industri. 

 Krossning av asfalt och betong. 

 Mottagning av sorterat grovavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall 
samt mindre föremål och textilier för återanvändning vid 
återvinningscentralen.  

 Tvätt av fordon och maskiner i tvätthall. 

 
Deponeringsverksamheten vid anläggningen har pågått sedan mitten av 1960-talet 
och avfallsanläggningen har en yta av cirka 30 ha. Gasutvinning har pågått sedan 
mitten av 1980-talet. Deponigasen levereras till Idbäcksverket för förbränning och blir 
fjärrvärme. Gas som inte kan nyttiggöras facklas bort. Lakvatten samlas upp i två 
dammar och leds vidare till Brandholmens avloppsreningsverk.  

År 2015 mottogs cirka 46 150 ton avfall på anläggningen. De dominerande 
avfallsfraktionerna som togs emot var hushållsavfall (matavfall, restavfall12 230 ton), 
grovavfall (6 350 ton) avfall från energiutvinning (4 880 ton), park- och trädgårdsavfall 
(3 030 ton) och slam (6 380 ton). 

4.1.2 Övriga avfallsanläggningar 
Nedan beskrivs de avfallsanläggningar som bedöms som de viktigaste (utöver 
Björshults avfallsanläggning) för avfallshanteringen i Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner. Övriga avfallsanläggningar redovisas Bilaga 3. 

STENA Recycling AB:s anläggning i Nyköping tar emot farligt avfall och icke farligt 
avfall för mellanlagring, sortering, förbehandling och mekanisk bearbetning. 

Kuusakoski Sverige AB:s anläggning i Oxelösund tar emot farligt avfall till exempel 
elavfall och icke farligt avfall till exempel metallskrot för mellanlagring. SSAB i 
Oxelösund har en egen deponi där bolagets restprodukter deponeras. Idbäckens 
Kraftvärmeverk i Nyköping tar främst emot returträflis och CCA-impregnerat virke till 
förbränning. 

FORIA har en anläggning för sortering och mekanisk bearbetning av icke farligt avfall 
i form av ex. stenmaterial vid Björshult. Skanska har en schaktmassetipp för 
mellanlagring och mekanisk bearbetning av icke farligt avfall. 
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4.1.3 Återvinningscentraler 
I Nyköpings kommun finns sex stycken återvinningscentraler: 

 Björshults avfallsanläggning, tillsammans med Oxelösunds kommun 

 Nävekvarn 

 Tystberga 

 Stigtomta 

 Jönåker 

 Mobil återvinningscentral, som besöker 14 platser centralt och på 
landsbygden.  

I Oxelösunds kommun finns en återvinningscentral placerad på Föreningsgatan. 

Återvinningscentralernas öppettider är utformade på ett sådant sätt att det ska finnas 
minst en central öppen varje dag. Under perioder då behovet av att lämna avfall 
bedömts vara större är minst två centraler öppna samtidigt, exempelvis på lördagar.  

Återvinningscentralerna tar emot grovavfall, farligt avfall och el-avfall från hushåll och 
mindre verksamheter. På återvinningscentralerna finns även återvinningsstationer för 
förpackningar och returpapper. År 2015 mottogs cirka 10 000 ton avfall till 
återvinningscentralerna. De dominerande avfallsfraktionerna var trä och övrigt brännbart 
(cirka 6000 ton) samt återvinningsbart material i form av wellpapp och metallskrot (cirka 
2700 ton). Deponimängderna har minskat kraftigt (cirka 200 ton jämfört med 2 200 ton år 
2010). Trädgårdsavfall hanteras inte i någon större utsträckning på 
återvinningscentralerna utan merparten tas emot vid obemannade mottagningsplatser för 
trädgårdsavfall.  

4.1.4 Återvinningsstationer 
I Nyköpings och Oxelösunds kommun finns 32 st. respektive 6 st. återvinnings-
stationer för insamling av hushållens förpackningsmaterial (glas, kartong, plast, 
metall) och returpapper. På en del stationer finns även batteriholkar och behållare för 
kläder. Återvinningsstationerna är placerade på allmänna platser, till exempel vid 
butiker.  

4.2 ANLÄGGNINGAR UTANFÖR KOMMUNERNA 
Utanför kommunen finns flera anläggningar som används för återvinning och 
bortskaffande av avfall från Nyköpings och Oxelösunds kommuner. De viktigaste av 
dessa anläggningar är: 

 Gärstadverken i Linköping (förbränning) och Finspångs Tekniska verk 
(förbränning), Tekniska Verken i Linköping AB. 

 Gärstadverken i Linköping (rötning), Tekniska Verken i Linköping AB. 

 Ekokem (behandling av farligt avfall), Kumla. 

Utöver nämnda anläggningar nyttjas ett antal anläggningar för återvinning av 
industriavfall eller avfall som omfattas av producentansvar. Sådana anläggningar kan 
vara till exempel sorteringsanläggningar, industrier som använder återvunna 
materialråvaror i produktionen (glasbruk, pappersbruk etc) samt 
förbränningsanläggningar. 
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ANLÄGGNINGAR FÖR ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA AVFALL 

Nedan redovisas uppgifter om anläggningar för att förebygga eller på andra sätt 
hantera avfall som är anmälnings- eller tillståndspliktiga, så kallade A- och B-
verksamheter. Dessa bedöms vara av mer än marginell betydelse för 
avfallshanteringen i kommunerna eftersom avfall från ett flertal verksamhetsutövare 
och/eller avfall i större omfattning hanteras på anläggningarna. Exempel på 
anläggningar är skrotåtervinningsanläggningar, mellanlager för farligt avfall och 
mellanlager för slam. Uppgifter redovisas också för mindre verksamheter, så kallade 
U-verksamheter. 

Anläggningens 

namn 

Fastighets-

beteckning 

Lokalisering,  

adress 

Avfallsslag 

som tas emot 

Metod för 

återvinning eller 

bortskaffande 

Totalt 

mottagna 

mängder 

2015 [ton/år] 

Kapacitet 

[ton/år] 

Tillåten 

avfallsmängd 

[ton/år] 

Nyköpings kommun 

AB Svafo Hånö Säteri 1:9 Studsvik Radioaktivt avfall Mellanlagring Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

Den utökade 
mellanlagringen 
(2017) som ska 
ske i lager-
byggnad  
dimensioneras 
för maximal 
14 000 m

3
 

radioaktivt 
avfall. 

Björshults 
avfallsanläggning 

Upplaget 1 

 

 

Björshult Farligt avfall t.ex. 
impregnerat trä, 
elavfall, asbest. 
Icke farligt avfall 
t.ex. metallskrot, 
bygg- och 
rivningsavfall 

Sortering 

Mellanlagring 

Kompostering 

Deponering 

46 150 ton 

462 st smådjur 

Ca 100 000 
ton 

Regleras ej i 
tillståndet 

Björshults 
Folkracebana 

Arnö 1:3 Björshult Icke farligt avfall, 
massor 

Anläggnings-
ändamål 

Uppgift saknas 60 000 m
3 
 60 000 m

3
 

Björshults skrot och 
mek AB 

Arnö 1:3 Björshult Uttjänta bilar Lagring  

Tömning 

Demontering 

Ca 800 fordon Uppgift 
saknas 

700 fordon i 
lager 

Brandholmen 
mass- och snötipp 

Brandholmen 1:1 Brandholmen Icke farligt avfall, 
massor 

Sortering 

Mellanlagring 

1 500 ton sand 

1 020 m
3 
snö, 

gräs och jord 

Uppgift 
saknas 

Den totala 
avfallsmängden 
(ej farligt avfall) 
vid något 
enskilt tillfälle är 
större än 10 ton 

Brandholmen 
mellanlager för 
trädgårdsavfall 

 

Brandholmen 1:1 

 

Brandholmen  

 

Icke farligt avfall 
t.ex. ris, gräsklipp, 
löv 

Mellanlagring Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 

Cyclife Sweden AB  Studsvik Hantering, lagring 
och bearbetning 
av radioaktivt 
avfall samt 
förbränning av 
avfall 

    

FORIA:s 
anläggning för 
stenmaterial m.m. 

 

Upplaget 1 Björshults 
avfallsupplag 

Icke farligt avfall 
t.ex. asfalt, 
betong, stubbar 

Sortering 

Mekanisk 
bearbetning 

Mellanlagring 

Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 
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Anläggningens 

namn 

Fastighets-

beteckning 

Lokalisering,  

adress 

Avfallsslag 

som tas emot 

Metod för 

återvinning eller 

bortskaffande 

Totalt 

mottagna 

mängder 

2015 [ton/år] 

Kapacitet 

[ton/år] 

Tillåten 

avfallsmängd 

[ton/år] 

Idbäcksverket  Värmeverket 2 Idbäcksvägen  Farligt avfall 
t.ex. CCA-
impregnerat 
virke. 

Icke farligt avfall 
t.ex. returträflis, 
plastavfall 

Förbränning 95 562 ton Ca 250 000 
ton 

606 000 ton 

Nävekvarn  

mellanlager av 
trädgårdsavfall 

Kungstorp 3:1 

 

Nävekvarn 

 

Icke farligt avfall 
t.ex. ris, 
gräsklipp, löv 

Mellanlagring Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

100 ton 

RGS 90 Vrenaby 1:26 

 

Stationsväge
n 

 

Icke farligt avfall Mellanlagring 

Mekanisk 
bearbetning 

Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 

Runtuna 
mellanlager för 
trädgårdsavfall 

 

Skarpåker 4:1 Runtuna Icke farligt avfall 
t.ex. ris, gräsklipp, 
löv 

Mellanlagring Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

50 ton 

Rörmontage i 
Nyköping AB 

Brynjan 2 Dragonvägen Farligt avfall från 
ytbehandlings-
verksamhet 

Behandling 
genom 
indunstning 

21 ton  Uppgift saknas 

Suez Recycling AB Varumärket 1 Flättnaleden 

 

Icke farligt avfall 
t.ex. bygg- och 
rivningsavfall. 

Farligt avfall 

Mellanlagring 

Sortering 

382 ton 

191,96 ton 

 10 000 ton 
icke-farligt 
avfall 

Terminal för 
överskottsmassor 

Arnö 1:3 Björshult Icke farligt avfall 
t.ex. 
schaktmassor 

Mellanlagring 

Mekanisk 
bearbetning 

Anläggningsänd
amål 

Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 

STENA Recycling 
AB 

Högbrunn 1:38 Gamla 
Oxelösundsv
ägen 

Icke farligt  
avfall t.ex. 
metallskrot, trä, 
returpapper. 

Farligt avfall t.ex. 
truck- och 
bilbatterier olja, 
elavfall.  

Mellanlagring 

Sortering 

Mekanisk 
bearbetning 

17 755 ton 

63 ton 

Uppgift 
saknas 

40 000 ton 
icke-farligt 
avfall 

785 ton farligt 
avfall 

Stigtomta 
mellanlager för 
trädgårdsavfall 

Stigtomta-
Rogsta 1:17 och 
Tängsta 1:46 

Stigtomta Icke farligt avfall 
t.ex. ris, gräsklipp, 
löv 

Mellanlagring Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

200 ton 

Stigtomta skrot HB Stigtomta-Eneby 
1:13 

Sandgölet Icke-farligt avfall 
t.ex. gals, metall 

Farligt avfall 
t.ex. bilbatterier, 
oljefilter, 
emulsion 

Lagring 

Tömning 

Demontering 

67 ton 

10,6 ton 

Uppgift 
saknas 

500 st. 
opressade och 
300 st. 
pressade bilar i 
lager 

Studsvik Nuclear 
AB  

Hånö säteri 1:9 Studsvik, 
Förrådet 

Hantering, lagring 
och bearbetning 
av radioaktivt 
avfall 

 Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

 

Eberspächer 
Exhaust 
Technology 
Sweden AB 

Automobilen 1 Flättnaleden Farligt avfall från 
ytbehandlingsve
rksamhet 

Behandling 
genom 
indunstning 

104 ton Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 
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Anläggningens 

namn 

Fastighets-

beteckning 

Lokalisering,  

adress 

Avfallsslag 

som tas emot 

Metod för 

återvinning eller 

bortskaffande 

Totalt 

mottagna 

mängder 

2015 [ton/år] 

Kapacitet 

[ton/år] 

Tillåten 

avfallsmängd 

[ton/år] 

Tystberga 
mellanlager för 
trädgårdsavfall 

Sulsta 3:6 Tystberga Icke farligt avfall 
t.ex. ris, gräsklipp, 
löv 

Mellanlagring Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

200 ton 

Ragn-Sells 
Täckhammar 
slamupplag 

Täckhammar 2:1 Täckhammar Icke farligt avfall Mellanlagring 4 415 ton Uppgift 
saknas 

7 500 ton 

Vrena mellanlager 
för trädgårdsavfall 

Vrenaby 14:2  Vrena Icke farligt avfall 
t.ex. ris, gräsklipp, 
löv 

Mellanlagring Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 

Ålberga 
mellanlager för 
trädgårdsavfall 

Ålberga gård 3:1 Ålberga Icke farligt avfall 
t.ex. ris, gräsklipp, 
löv 

Mellanlagring Uppgift saknas  Uppgift 
saknas 

200 ton 

Jönåker ÅVC 

Nävekvarn ÅVC 

Stigtomta ÅVC 

Tystberga ÅVC 

Mobil ÅVC 

  Farligt avfall t.ex. 
elavfall 

Icke farligt avfall 
t.ex. metallskrot, 
trä 

Mellanlagring  Uppgift 
saknas 

Regleras ej 

Oxelösunds kommun  

Broms renhållning Disponenten 1 Verkstadsgat
an 8 

Icke farligt avfall Mellanlagring Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 

Centralförrådet Iris 10 Sjögatan 3 Icke farligt avfall Mellanlagring Ca 780 ton Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 

Danviksvägens 
skogsavfallstipp 

Stjärnholm 5:37 Danviksväge
n 

Icke farligt avfall Mellanlagring Ca 20 ton Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 

DP-metall Disponenten 4 
och 5 

Verkstadsgata
n 14 

Icke farligt avfall 
t.ex. metallskrot 

Mellanlagring Ca 600 ton Max mängd 
vid ett och 
samma 
tillfälle 500 
ton 

Uppgift saknas 

Geminor Oxelö 7:60 Oxelösunds 
hamn 

Icke farligt avfall Mellanlagring -  Max mängd 
vid ett och 
samma 
tillfälle 3000 
ton 

Uppgift saknas 

Kuusakoski Sverige 
AB 

Oxelö 7:67 Stegeludden 
Oxelösund 

Farligt avfall 
t.ex. blybatterier, 
elavfall.  

Icke farligt avfall 
t.ex. metallskrot 

Mellanlagring 38 500 ton Uppgift 
saknas 

Metallskrot  
50 000 ton. 

Övriga 
avfallsslag 
regleras ej i 
tillståndet 

Oxelösunds hamn 
AB 

Oxelö 7:60 Oxelösunds 
hamn 

     

Oxelösunds 
skrotaffär AB 

Byggmästaren 1 Verkstadsgat
an 1 

Icke farligt avfall 
t.ex. metallskrot 

Farligt avfall, t.ex. 
bilbatterier 

Mellanlagring Ca 300 ton 

metallskrot 

20-30 ton 
bilbatterier 

Max mängd 
vid ett och 
samma 
tillfälle 100 
ton 

Uppgift saknas 

Sundsörs 
växtavfallstipp 

Oxelö 7:13  Icke farligt avfall Biologisk 
behandling 

Ca 100 ton Uppgift 
saknas 

Högst 50 ton/år 

SSAB, Deponi 
Ålöfjärden 

Stora Hummelvik 
1:8, Brännäs 1:2 

Oxelösund Bolagets egna 
restprodukter 

Deponering 60 000 ton Uppgift 
saknas 

Regleras ej i 
tillståndet 

SSAB, Deponi Stora Hummelvik Oxelösund Bolagets egna Deponering -  Uppgift Regleras ej i 
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Anläggningens 

namn 

Fastighets-

beteckning 

Lokalisering,  

adress 

Avfallsslag 

som tas emot 

Metod för 

återvinning eller 

bortskaffande 

Totalt 

mottagna 

mängder 

2015 [ton/år] 

Kapacitet 

[ton/år] 

Tillåten 

avfallsmängd 

[ton/år] 

Ängsviken 1:8 restprodukter saknas tillståndet 

Thomas Cement 
AB 

Oxelö 7:60 Oxelösunds 
hamn 

Icke farligt avfall Mellanlagring Uppgift saknas Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 

ÅVC Iris 10 Föreningsgat
an 

Icke farligt avfall 

Farligt avfall 

Mellanlagring FA = 80 ton 

Icke farligt 
avfall = 1900 
ton 

Uppgift 
saknas 

Regleras ej 

 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilaga 4 

Nedlagda deponier  

 

 



Bilaga 4 Nedlagda deponier  

 

2(9) 
 

 

 
 

1 BAKGRUND 
I Nyköpings och Oxelösunds kommuner finns ett antal nedlagda deponier. Enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och 
hantering av avfall (NFS 2017:2) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om 
nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. För de deponier där kommunen varit 
verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder 
redovisas.  

1.1 GENOMFÖRD INVENTERING OCH RISKKLASSNING 

Inför avfallsplanen år 1994 utförde Miljökontoret i Nyköping en inventering och 
riskbedömning (tabell 1) av de då kända deponierna i kommunen. Man 
inventerade även de avfallsupplag som fortfarande användes till schaktmassor och 
trädgårdsavfall.  

Som metodik användes i huvudsak Naturvårdsverkets rapport nr 3857 ”Gamla 
avfallsupplag, metodik för inventering och klassificering”.   

Tabell 1. Riskklassning enligt Naturvårdsverkets rapport nr 3858 och 4918. 

Riskklass Bedömd risk  

1 Mycket stor risk  

2 Stor risk  

3 Måttlig risk  

4 Liten risk  

 
I samband med revideringen av avfallsplanen år 2011 genomförde Miljöenheten 
en ny bedömning av riskerna med de nedlagda deponierna i Nyköpings kommun. 
Den nya bedömningen medförde en lägre riskklass, d.v.s. risken med deponierna 
bedömdes vara högre än vid tidigare bedömning. Dessutom hade ytterligare åtta 
stycken nedlagda deponier tillkommit till listan. 

Sedan år 1999 används en metodik för inventering och riskklassning av 
förorenade områden (Naturvårdsverkets rapport 4918). Metodiken inbegriper två 
faser, där fas 1 omfattar en orienterande studie och resulterar i en riskklassning, 
och fas 2 omfattar en översiktlig undersökning och en ny riskklassning. 
Inventeringen och riskbedömningen av nedlagda deponier som utfördes år 1994 
samt år 2011 bedöms utgöra MIFO fas 1.  

Under år 2016 utfördes en miljöteknisk undersökning och riskklassning enligt 
MIFO fas 2 av sex nedlagda deponier i Nyköpings kommun. Ett arbete pågår för 
att upprätta åtgärds- och kontrollprogram där behov finns. Utöver dessa deponier 
har Kungshagen och Spelhagen genomgått en rad undersökningar och 
bedömningen är att MIFO fas 2 är uppfylld. 
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I Oxelösunds kommun gjordes en inventering av nedlagda avfallsupplag år 1992. 
Upplagen klassificerades i riskklasser 1-4 enligt följande: 

 Riskklass 1 efterbehandling eller andra skyddsåtgärder behövs. 

 Riskklass 2 skyddsåtgärder kan behövas. 

 Riskklass 3 upplag där relativt enkla åtgärder behövs. 

 Riskklass 4 åtgärder bedöms inte nödvändiga. 

I de fall kommunen har varit verksamhetsutövare är kommunen ansvarig för att 
miljöbalkens regler efterlevs. Tillsynsansvarig nämnd är tillsynsmyndighet både när 
det gäller deponier som drivits av kommunen och andra deponier. I något enstaka 
fall är länsstyrelsen tillsynsmyndighet.  

Kommunerna kommer att fortsätta undersöka och riskbedöma de nedlagda 
deponierna enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod. 

2 RESULTAT AV INVENTERING OCH RISKKLASSNING 
I Nyköpings kommun finns i dagsläget 29 stycken nedlagda deponier (tabell 2). Av 
dessa har 20 stycken inventerats enligt MIFO fas 1 och 8 stycken inventerats 
enligt MIFO fas 2.  En deponi saknar riskklassning. Kommunen är 
verksamhetsutövare för 24 stycken nedlagda deponier. 

 I Nyköping har två stycken deponier bedömts tillhöra riskklass 1 Mycket stor risk 
och det gäller Kungshagen samt Spelhagen. Det finns två stycken deponi som 
tillhör riskklass 2 och de finns i Nävekvarn samt Studsvik. Av resterande deponier 
bedöms 21 stycken deponier tillhöra riskklass 3 Måttlig risk och 4 stycken deponier 
tillhöra riskklass 4 Liten risk.   

Där tabellen redovisar deponering av hushållsavfall i Nyköpings kommun 
deponerades även industriavfall från verksamheter i närheten, vanligen inte 
separerat från annat. Även sådant som idag kallas farligt avfall lades fram till 1980-
talet vanligtvis på deponierna, ibland separerat i "oljegropar". Där det står 
fyllnadsmassor kan man räkna med att även annat deponerades medvetet eller 
olovandes. Vid rivning separerades inte elinstallationer etc från avfallet. 
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Tabell 2. Nedlagda deponier i Nyköpings kommun. Fetmarkerade objekt anger var 
kommunen är verksamhetsutövare. 

Namn Avfallsslag Fastighets
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Anderslund, 
gamla lertäkter 

Hushållsavfall, 
tidigt 1900-tal 

 Riskklass 3 
(MIFO 1). 
 

Inga åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Barkdeponi Bark från 
Sjösa 
träimpreg. 

Sjösa 1:3 Riskklass 2 
(MIFO 1) 

Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. 

Brandholmen Schaktmassor, 
sprängsten, 
trädgårds- och 
parkavfall 

Brandholm
en 1:2 m.fl. 
 

Riskklass 3 
(MIFO 1). 
Undersökningar 
gjorda i kvarteret 
Korvetten och 
nära 
reningsverket. 

Markytan iordningställs.  
Inga åtgärder planerade i 
dagsläget. 
 

Brandkärr Hushållsavfall, 
tidigt 1900-tal 

Exakt 
placering 
okänd.  

Riskklass 3 
(MIFO 1). 

Inga åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Bönsta Sprängsten, 
schaktmassor, 
byggavfall 

Bönsta 6:1 
 

Riskklass 4 
(MIFO 1). 
Inga 
undersökningar 
genomförda. 

Översiktliga undersökningar 
har gjorts på Ribban 5 då 
gjuteriverksamheten var 
belägen där. Inga åtgärder 
planerade i dagsläget på 
Ribban 6. 

CEWE/ABB  
vid Spelhagen 

Gjuterisand 
mm 

Ribban 6 Riskklass 3 
(MIFO 1). 

Marken mot Kilaån har fyllts ut 
med bl.a. gjuterisand. 

Hovra Hushållsavfall Hovra 3:1 Riskklass 3 
(MIFO 1). 
Inga 
undersökningar är 
genomförda.  
 

Täckt med huvudsakligen 
finkornig jord, beväxt med gräs 
och träd. Tänkbar åtgärd är 
kontroll av grundvatten i 
brunnar. Inga åtgärder 
planerade i dagsläget. 

Jönåker Hushållsavfall, 
fyllnadsmassor 

Lunda-
Tybble 16:7 

Riskklass 3 
(MIFO 2). 
Provtagning av 
mark och ytvatten 
år 2016. 
 

Inga fler undersökningar 
föreslås med nuvarande 
markanvändning som 
motorbana för motorcyklar.  
Behov av åtgärder har inte 
uppmärksammats i dagsläget. 

Krikonbacken, 
utmed ån 

Fyllnads-
massor 

 Riskklass 4 
(MIFO 1). 

Innan eller i samband med att 
området bebyggdes på 1970-
talet fylldes marken ut.  
Inga åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Kråkberget, 
södra sidan 

Hushållsavfall, 
tidigt 1900-tal 

Exakt 
placering 
okänd. 

Riskklass 3 
(MIFO 1). 

Inga åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Kungshagen Hushållsavfall, 
industriavfall, 
rivningsavfall, 
fyllnadsmassor 
 

Brandholm
en 1:1 och 
kvartersmar
k i kvarteret 
Hjälmen, 
Kungshage
n m.fl. 

Riskklass 1 
(MIFO 2). 
Omfattande 
undersökningar 
har utförts. 

Fortsatta utredningar med 
avseende på deponigaser 
pågår under år 2017. Används 
idag till industritomt, gräsyta 
och gator. Inga åtgärder 
planerade i dagsläget. 
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Namn Avfallsslag Fastighets
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Nävekvarn Hushållsavfall, 
gjuterisand, 
schaktmassor, 
bygg- och 
trädgårdsavfall 

Kungstorp 
3:1 

Riskklass 2 
(MIFO 2). 
Provtagning av 
mark, ytvatten, 
sediment och 
grundvatten år 
2016. 

Kompletterande 
undersökningar ska utföras. 
Därefter klargörs vilka åtgärder 
som bör vidtas.  

Nävekvarn Hushållsavfall Nävekvarn 
3:3  

Riskklass saknas. 
Inga kända 
undersökningar. 

Lite information finns. Deponin 
är övertäckt, dock är avfall 
synligt. Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 

Oppeby gård, 
mellan 
bebyggelsen och 
ån 

Fyllnads-
massor och 
sprängsten 

 Riskklass 4 
(MIFO 1). 

Innan eller i samband med att 
området bebyggdes på 1960- 
och 1970-talen fylldes marken 
ut. Inga åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Ringvägen Latrin? Exakt 
placering 
okänd. 

Riskklass 3 
(MIFO 1?). 

Inga åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Runtuna, 
sockenskogen 

Hushållsavfall 
1960/70-talet, 
schaktmassor, 
rivnings- och 
trädgårdsavfall 

Skarpåker 
4:1 

Riskklass 3 
(MIFO 2). 
Provtagning av 
mark, ytvatten 
och sediment år 
2016. 

Deponin är bristfälligt täckt 
med sand.  
Inga omedelbara åtgärder 
bedömdes behövas, men 
uppföljande undersökning 
rekommenderades. 

Ryssbergen Schaktmassor, 
sprängsten, 
slagg från 
SSAB mm 

Arnö 1:3 
 

Riskklass 3 
(MIFO 1). 
Inga kända 
undersökningar. 

Området används till 
slalombacke. Inga åtgärder 
planerade i dagsläget. 

Sjösa Gruvor Deponi till 
Sjösa såg/ 
impregn. 

Sjösa 1:3 Riskklass 2 
(MIFO 1) 

Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. 

Spelhagen Hushållsavfall, 
fyllnadsmassor 

Ana 8 m.fl. Riskklass 1 
(MIFO 2). 
Omfattande 
undersökningar 
gjorda inför 
planläggning och 
exploatering.  

Används som industriområde 
och bostadsområde.  
Stadens soptipp omkring 1900 
till 1950. Ett planarbete pågår 
och åtgärdsprogram finns i 
planhandlingarna.  

Starrflodeponin Industrideponi  Lunda-
Tybble 11:1 

Riskklass 2  
(MIFO 1) 

Närhet till bebyggelse och stor 
spridningsrisk till yt- och 
grundvatten. Ursprungligen en 
barkdeponi för Lövhamra såg 
inklusive doppning. Därefter 
”vild tippning”. Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet. 

Stavsjö gamla 
tipp, väster om 
samhället 

Hushållsavfall 
fram till 1970, 
schaktmassor, 
sprängsten 

Stavsjö 2:1 Riskklass 3 
(MIFO 1). 
Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Deponin är täckt med 
mestadels grovt grus och 
sand, beväxt med buskar och 
högt gräs. Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 

Stavsjö gamla 
fyllnadstipp, NO 
om samhället 

Hushållsavfall, 
fyllnads-
massor, 

Stavsjö 2:1 Riskklass 4 
(MIFO 1). 
Undersöktes vid 

Täckt med avrösningsmassor 
från intilliggande grustäkt, 
beväxt med örter och gräs.  
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Namn Avfallsslag Fastighets
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

trädgårdsavfall anläggningen av 
ny vattentäkt. 

Inga planerade åtgärder i 
dagsläget. 

Stigtomta gamla 
tipp 

Hushållsavfall, 
schaktmassor, 
trädgårdsavfall 

Tängsta 
1:46 och 
Stigtomta-
Rogsta 
1:17 

Riskklass 3 
(MIFO 2). 
Provtagning av 
jord, sediment, yt- 
och grundvatten 
år 2016. 

Avslutade delar täckta med 
lerblandad sand. Lägre delen 
igenväxt. För att bekräfta låga 
föroreningshalter kan 
provtagningen kompletteras. 
Inga åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Studsvik– två 
deponier finns på 
området: 
Kolaskedeponin 
Industriavfalls-
deponin 

Aska och 
andra 
fyllnadsmassor 

Hånö Säteri 
1:9 

Riskklass 2 
(MIFO 1). 
Vissa 
undersökningar 
har gjorts. 
Kontrollprogram 
har tagits fram. 

Inga ytterligare åtgärder är 
planerade i dagsläget. 

Svalsta gamla 
tipp, västra 

Hushållsavfall Anderbäck 
1:3 

Riskklass 3 
(MIFO 1).  
Miljöteknisk 
markunder-
sökning utförd år 
2012. 

Återfyllt till marknivå.  Utifrån 
planerad markanvändning i 
detaljplan bedöms inga eller 
mycket låga risker för 
människors hälsa eller miljön 
föreligga. Inga åtgärder är 
planerade. 

Svalsta gamla 
tipp, östra 

Hushållsavfall Bergs-
hammar 
5:18 

Riskklass 3 
(MIFO 1). 
Provtagning 
genomförd år 
2011/2012. 

Återfyllt till marknivå, 
gräsbeväxt. Inga åtgärder 
planerade i dagsläget.  

Svalsta 
biodammar 

Schaktmassor, 
trädgårds- och 
parkavfall 

 Riskklass 3 
(MIFO 1). 
Provtagning 
genomförd år 
2011/2012. 
 

Efter att dammarna slutat 
användas för avloppsrening 
omkring år 1970 har de fyllts 
med jordmassor mm. Inga 
ytterligare åtgärder är 
planerade. 

Tystberga Hushållsavfall 
fram till 1975. 
Schaktmassor, 
bygg- och 
trädgårdsavfall 
till 2009 

Sulsta 3:6 Riskklass 3 
(MIFO 2). 
Provtagning av 
jord och ytvatten 
år 2016. 

Merparten av deponin är 
avslutad, täckning har skett 
med sand.  Kompletterande 
undersökning av mark och 
ytvatten föreslås. Inga åtgärder 
är planerade i dagsläget, dock 
föreslås avstädning av ytligt 
avfall och täckning av otäckta 
ytor.  

Valsta Deponi till 
Sjösa såg 

Valsta 3:1 Riskklass 2 
(MIFO 1) 

Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. 

Vrena, vid bron 
för väg 52 över 
järnvägen 

Hushållsavfall 
ca 1910-1970. 
Schaktmassor, 
bygg- och 
trädgårdsavfall 

Vrenaby 
1:26 

Riskklass 3 
(MIFO 1). 
Undersöktes vid 
avvecklingen av 
mineralulls-
fabriken. Höga 
zinkhalter antas 
bero på läckage 
från denna tipp. 

Tänkbara åtgärder är 
avstädning av ytligt avfall och 
täckning. 
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Namn Avfallsslag Fastighets
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Vrena gamla 
tipp, nära badet 

Hushållsavfall, 
schaktmassor, 
trädgårdsavfall 

Vrenaby 
14:2 

Riskklass 3 
(MIFO 1). 
Inga ytterligare 
undersökningar 
krävs. 

Deponin har avslutats på ett 
godtagbart sätt. Inga 
planerade åtgärder i 
dagsläget. 

Vrena 
mineralullstipp 

Kasserad 
mineralull 

Vrenaby 
14:93 

Riskklass 3 
(MIFO 1). 
Kontrollprogram 
finns.  

Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. 

Ålberga  Hushållsavfall 
ca 1910-1970. 
Schaktmassor, 
bygg- och 
trädgårdsavfall 

Ålberga 
Gård 
3:3333 

Riskklass 3 
(MIFO 2). 
Provtagning av 
jord, sediment, yt- 
och grundvatten. 

Huvuddelen av deponin är 
avslutad, täckt med 
grus/grusig morän.  Inga 
planerade åtgärder i 
dagsläget. 

 

I Oxelösunds kommun finns i dagsläget 17 stycken nedlagda deponier. Två 
deponier bedöms tillhöra riskklass 1, varav en harmarksanerats och slutrapport 
inkom 2009. Tre stycken bedöms tillhöra riskklass 3 och elva stycken bedöms 
tillhöra riskklass 4. Ingen deponi tillhör riskklass 2. En deponi saknar riskklassning. 
Kommunen eller de kommunala bolagen är verksamhetsutövare för tio av dessa 
nedlagda deponier. 

Tabell 3. Nedlagda deponier i Oxelösunds kommun. 

Namn Avfallsslag Fastighets
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Aspa Hushållsavfall, 
latrin, berg- 
och lermassor 

Stjärnholm 
5:37 

Riskklass 4.  
Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Aspa PCB-
muddermassor 

Stora 
Hummelvik 
1:8 

Riskklass 1  
(MIFO 1) 

Utgör en separat del av 
SSAB:s deponiområde. 
Sannolikt inte någon större 
spridningsrisk. Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet. 

Brannäs Sprängsten, 
muddermassor
, m.m  

Brannäs 
1:2 

Riskklass 4.  
Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Centrifugalrör Hyttslam, 
stenmassor, 
cementslam, 
slagg mm 

Gösen 2 Riskklass 1.  
Området är 
undersökt och 
efterbehandlat.  
 

Marksanering har genomförts, 
slutrapport inkom 2009. 
Området används idag som 
industritomt. 

Frösäng Hushållsavfall Oxelö 7:13 Riskklass 4. 
Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Frösäng Rivningsavfall 
bostadshus 

Gulsippan 
2, 
Snödroppe
n1, 
Konvaljen 6 

Riskklass 3. 
Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Föreningsgatan Rivningsavfall Poppeln 15 Riskklass 3. Inga åtgärder vidtagna. 
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Namn Avfallsslag Fastighets
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

bostadshus Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Lotsängen  Masugnsslam Hummelvik 
1:8 

Riskklass ej 
utredd. 

Sluttäckning saknas,  
Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. 

Lövgölet 12 Hushållsavfall Stjärnholm 
5:37 

Riskklass 4. 
Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

 Latrin Oxelö 7:50 Riskklass 4. 
Okänt. 

Inga åtgärder vidtagna. 

 Latrin Stjärnholm 
5:37 

Riskklass 4. 
Okänt.  

Inga åtgärder vidtagna. 

Ramdalshöjden Rivningsavfall 
bostadshus 

Oxelö 8:53 Riskklass 3. 
Området är 
undersökt.  

Rivningsavfall borttaget. 

Stora Hummelvik Masugnsslagg 
mm 

Stora 
Hummelvik 
1:8 

Riskklass 4. 
Okänt. 

Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. Okänt om 
det finns genomförda eller 
planerade åtgärder. 

Stålverket Stålverksslagg Stora 
Hummelvik
1:8  

Riskklass 4. 
Okänt. 

Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. Okänt om 
det finns genomförda eller 
planerade åtgärder. 

Vallsund Hushållsavfall Stjärnholm 
5:37 

Riskklass 4. 
Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Vattentornet Latrin Oxelö 7:32 
 

Riskklass 4. 
Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Ålötippen Masugns- och 
stålverksslagg, 
valsverksslam, 
cementslam 
mm 

Stora 
Hummelvik 
1:8, 
Brannäs 
1:2 

Riskklass 4. 
Okänt. 

Inga åtgärder vidtagna. 

 



Bilaga 4 Nedlagda deponier   

9(9) 
 

 

 

 

3 KÄLLHÄNVISNING 
Miljökontorets utredning, rapport 1994-5. Faktadel II Gamla soptippar. Avfallsplan 
för Nyköpings kommun. Rapporten bygger på intervjuer med personer som varit 
delaktiga och på arkivforskning. 

Deponi Ålberga, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och riskklassning 
enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Deponi Tystberga, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och 
riskklassning enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Deponi Nävekvarn, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och 
riskklassning enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Deponi Stigtomta, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och 
riskklassning enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Deponi Runtuna, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och riskklassning 
enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Deponi Jönåker, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och riskklassning 
enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Källa Oxelösund – uppgifter från bilaga 2 till Avfallsplan 2002 för Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner samt arbetsmaterial från påbörjad revidering av 
avfallsplanen år 2005.  
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1 INTRODUKTION 
I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i lagstiftningen under de 
senaste åren, aktuella utredningar som kan medföra ändringar inom de närmaste 
åren samt en sammanställning av de viktigaste lagarna, målen och bestämmelserna 
som gäller på avfallsområdet. Här redogörs även för nationella delmål och mål som 
finns i den nationella avfallsplanen. Även mål inom EU beskrivs översiktligt. 

2 AKTUELLT INOM AVFALLSOMRÅDET 
Här beskrivs först kortfattat några av de förändringar som har skett i lagstiftningen 
under år 2016 samt några aktiviteter som pågår inom EU, hos Regeringen eller 
genom Naturvårdsverket och som kan få betydelse för den kommunala 
avfallshanteringen inom de närmaste åren. 

2.1 NY LAGSTIFTNING 

Avfallshierarkin införd i miljöbalken 
Avfallshierarkin regleras i EU:s ramdirektiv om avfall och anger den prioritetsordning 
för politik och lagstiftning som medlemsstaterna ska ha avseende förbyggande och 
behandling av avfall. 

Sedan 2 augusti 2016 är avfallshierarkin införd i svensk lagstiftning genom att i 
miljöbalken 2 kap. 5 § införa en skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder och 
i 15 kap. 10 § ange den prioriteringsordning som ska gälla vid behandling av avfall.  

Ny förordning om plastbärkassar (2016:1041) 
Som en följd av förändringar i EU:s förpackningsdirektiv infördes 13 december 2016 
en ny förordning om plastbärkassar i svensk lagstiftning. Målsättningen med 
förordningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar. Förordningen innehåller 
krav om att de som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till 
konsumenter ska informera om plastbärkassarnas miljöpåverkan och vilka alternativ 
som finns för att minska förbrukningen.  

2.2 AKTUELLA FÖRSLAG FRÅN EU, NATIONELLA UTREDNINGAR OCH 

REGERINGSUPPDRAG 

Utredning om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper 
Under 2016 lät regeringen genomföra en utredning om hur ett kommunalt 
insamlingsansvar för förpackningar och returpapper skulle kunna utformas. 
Utredningen föreslår att ansvaret för insamling flyttas över från producenterna till 
kommunerna och att den samordnas med insamling av övrigt hushållsavfall. Syftet 
med ett kommunalt insamlingsansvar är att det ska bidra till att insamlingsmålen nås. 
För närvarande (januari 2017) ligger förslaget hos regeringen och det är oklart om 
det kommer att genomföras.  

Utredning om skatt på förbränning av avfall 
Regeringen tillsatte i juni 2016 en utredning om behovet av att införa en skatt på 
förbränning av avfall. I Sverige har skatt på avfallsförbränning (mellan 1 juli 2006 och 
oktober 2010) använts som styrmedel för att minska mängden avfall till förbränning. 
Nuvarande utredning har till uppgift att göra en grundläggande analys av 
förutsättningarna för avfallsförbränning i Sverige och analysera hur avfallsförbränning 
och avfallsimport påverkas av befintliga ekonomiska styrmedel, rådande EU-
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reglering samt branschspecifika förhållanden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 
juni 2017. 

EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi 
Den andra december 2015 kom EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi. 
Förslaget innehåller en handlingsplan för cirkulär ekonomi samt ett nytt avfallspaket 
med förslag på revideringar av sex direktiv på avfallsområdet.  
 
Handlingsplanen innehåller initiativ inom flera områden, bland annat produktion, 
avfallshantering, och avfall till resurser. De direktiv som berörs av ändringsförslagen 
på avfallsområdet är ramdirektivet om avfall samt direktivet om förpackningar och 
förpackningsavfall, om deponering av avfall, om uttjänta fordon, om batterier och 
ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer samt om avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. 
 
Förslagen om ändringar i avfallsdirektiv innebär bland annat höjda mål för 
förberedelse av återanvändning och återvinning av kommunalt avfall och 
förpackningsavfall, förändrade bestämmelser om biprodukter och om när avfall 
upphör att vara avfall, minimikrav för producentansvar samt ytterligare krav på 
nationella avfallsplaner och program för förebyggande av avfall. Förslagen innebär 
även mål för gradvis minskning av deponering av kommunalt avfall och krav på 
rikstäckande elektroniska register för att förbättra spårbarhet av farligt avfall. 

Utredning om cirkulär ekonomi 
I januari 2016 tillsatte regeringen en särskild utredare för att analysera hur handel 
med begagnat och reparationer och uppgradering av olika produkter kan öka med 
målet att nå en mer resurseffektiv ekonomi och att minska miljöpåverkan. I uppdrag 
ingår att analysera vilka hinder som kan finnas i lagstiftningen och vilka styrmedel 
som behövs för att öka återanvändningen av produkter. Utredningen presenterades 
22 mars 2017. 

Utredningen föreslår att kommunens avfallsförebyggande roll ska förtydligas, att 
kommunerna ska informera kommuninvånarna om hur de kan vidta 
avfallsförebyggande åtgärder och även vidta åtgärder för att underlätta för hushåll att 
minska mängden avfall. Det finns ett tydligt förslag att kommunerna ska kunna 
finansiera åtgärder för att förebygga hushållsavfall med hjälp av renhållningsavgiften. 

Utredning om delningsekonomi 
Regeringen tillsatte i december 2015 en särskild utredare med uppdrag att kartlägga 
den nya delningsekonomin och se över olika användares roller och rättsliga ställning. 

Uppdraget är att analysera den rättsliga ställningen hos de aktörer som deltar i 
delningsekonomin och undersöka om nuvarande regelverk är tillräckliga eller om det 
finns behov av lagändringar. Utredaren ska fokusera på konsumenternas rättigheter 
inom delningsekonomin, men också ta hänsyn till näringslivets villkor och företagares 
möjligheter att använda sig av nya affärsmodeller. Uppdraget ska redovisas senast 
den 31 mars 2017. 

Åtgärder mot utsläpp av mikroplaster till havet 
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att identifiera viktiga källor i Sverige 
till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet, verka för att reducera uppkomst och 
utsläpp av mikroplaster från dessa källor samt, vid behov, föreslå 
författningsändringar för att minska utsläppen.  
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I uppdraget ingår att identifiera och prioritera vilka källor i Sverige som primärt bör 
åtgärdas för att minska utsläppen. Källor som bör ingå i analysen är bl.a. 
förpackningsmaterial, kemiska produkter, plastfibrer och -textilier, byggmaterial, plast 
i jordbruket, däck och konstgräsplaner. Naturvårdsverket ska slutredovisa uppdraget 
senast den 15 juni 2017. 

Giftfria och resurseffektiva kretslopp 
Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdraget att genomföra en utredning om 
giftfria och resurseffektiva kretslopp. Uppdraget redovisades 1 december 2016. 
Arbetet med giftfria och resurseffektiva kretslopp handlar framför allt om att öka 
återvinningen utan att det medför risker för miljön och människors hälsa på grund av 
spridning och exponering av farliga ämnen. I uppdraget ingick kartläggning av vilka 
avfallsströmmar som bör hanteras på särskilt sätt med hänsyn till innehåll av särskilt 
farliga ämnen och risk för exponering, att göra en analys av hur avfalls- och 
kemikalielagstiftningen i praktiken tillämpas för återvunna material samt att stärka 
tillsynsvägledningen. 

Kartläggningen visar att särskilt farliga ämnen har påträffats i flera av de studerade 
avfallsströmmarna, att återvinning till nya användningsområden kan ge nya risker för 
exponering samt att några olika plastavfallsströmmar kräver särskild uppmärksamhet 
på grund av sitt innehåll av särskilt farliga ämnen. Halterna av särskilt farliga ämnen 
är, om de påträffas i återvunnet material, ofta många tiopotenser lägre än vad de kan 
vara i nytillverkat material. Avsiktligt tillsatta särskilt farliga ämnen bedöms därför 
generellt medföra en större risk för skadlig exponering av människa och miljö än 
risken för exponering från återvunnet material.  

Naturvårdsverket föreslår att avfallsförordningen får en ny bestämmelse om att 
företag som återvinner avfall, så att det upphör att vara avfall, ska föra anteckningar 
om detta. Förslaget ska se till att bedömningar om när avfall upphör att vara avfall 
görs och underlätta tillsynen av sådana bedömningar. Det finns också ett stort behov 
av vägledning om hur bedömningen om när avfall upphör att vara avfall ska gå till. 
Naturvårdsverket planerar att ta fram sådan vägledning. Naturvårdsverket lämnar 
inga förslag till förändrad hantering av avfallsströmmar men identifierar fyra 
avfallsströmmar som kräver särskild uppmärksamhet:   

 PVC 
 Plast från bilar 
 Plast från elutrustning 
 Återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner 

Reviderad nationell avfallsplan och program för förebyggande av avfall 
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utvärdera den nuvarande 
nationella avfallsplanen, som gäller för 2012-2017 samt att redovisa vilka åtgärder 
som utförts och vilka resultat det lett till. Även det avfallsförebyggande programmet 
ska utvärderas. Baserat på vad man kommer fram till ska ett förslag till reviderad 
nationell avfallsplan tas fram för 2018 till 2023. Målsättningen är att programmet för 
att förebygga avfall ska ingå i förslaget.  

Den reviderade avfallsplanen ska omfatta samtliga avfallsströmmar och redogöra för 
alla relevanta mål och styrmedel. Det ska dessutom ingå en beskrivning av särskilt 
prioriterade områden som måste vidareutvecklas för att målen ska nås i förslaget. 
Det förslag som tas fram kommer att vara underlag för regeringens strategi för 
svensk avfallshantering för att nå generationsmålet, miljökvalitetsmålen och relevanta 
etappmål. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2017. 
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Åtgärder för minskad nedskräpning 
Naturvårdsverket redovisade den 27 oktober 2016 ett förslag att kommunens ansvar 
för renhållning utökas genom att även skada på växt- och djurliv och naturmiljön i 
övrigt ska undvikas i skälig utsträckning. Detta kommer troligtvis medföra ökade 
kostnader för kommunernas renhållning. Förslaget förväntas leda till att renhållningen 
i naturområden förbättras.  
 
Idag finns det en osäkerhet kring gränsdragningen för när kommuner respektive 
fastighetsägare eller andra aktörer är ansvariga för att städa på en allemansrättsligt 
tillgänglig plats som ligger utanför detaljplanelagt område. Därför föreslår 
naturvårdsverket att ansvaret förstärks. Naturvårdsverket anser även att en total 
översyn av gaturenhållningslagen bör göras eftersom den är föråldrad och otillräcklig. 

Hantering av textilier 
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag för att förbättra 
hanteringen av textilier. Uppdraget redovisades den 26 september 2016 och 
innehåller förslag till åtgärder och styrmedel som riktar sig till alla delar av 
textilhanteringen, från produktion till konsumtion och avfallshantering. Förslaget 
innehåller bl.a. lagkrav på utsortering av textilavfall, stöd till utveckling av hållbara 
affärsmodeller för små och medelstora företag inom textil- och modebranschen, mer 
återanvändning och materialåtervinning av textil inom offentlig verksamhet och 
informationsinsatser till konsumenter.     

Utredningen ger även förslag på mål för hantering av textilavfall, antingen som en del 
i miljömålssystemet eller i en ny förordning om producentansvar. Exempel på mål är 
att mängden textilavfall i restavfallet ska minska med 60 % till år 2025 jämfört med 
2015.  

Hållbar återföring av fosfor 
I redovisningen, år 2013, av regeringsuppdraget presenterades en kartläggning av 
fosforresurser, en kartläggning av innehållet av oönskade ämnen i olika fosforkällor, 
en bedömning av potential för hållbar återföring av fosfor, ett förslag till 
författningskrav och ett förslag till etappmål för hållbar återföring av fosfor. Inget 
beslut har ännu fattats. 

Naturvårdsverket förslog ett etappmål till miljömålssystemet som syftar till att 
stimulera en ökad resurshushållning och återföring av växtnäringsämnen som är fria 
från oönskade ämnen. Förslaget lyder: 

”Kretsloppen av växtnäringsämnen ska vara resurseffektiva och så långt som möjligt 
fria från oönskade ämnen. Tillförsel och bortförsel av växtnäringsämnen bör 
balansera i skog och jordbruk. Avloppssystemen bör utvecklas så att en hållbar 
återföring av växtnäringsämnen underlättas.” Det föreslogs även fyra detaljerade mål. 

3 MILJÖMÅL INOM EU 
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt 
inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor 
betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken.  
 
I EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) anges bland annat följande mål för 
medlemsländerna:  

 Till år 2020 ska 50 % av summan av papper, glas, metall och plast i avfall från 
hushåll och liknande avfall återanvändas eller återvinnas.  
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 Till år 2020 ska 70 % av bygg- och rivningsavfall återanvändas eller 
återvinnas. 

 
EU antog i december 2008 ett omfattande energi- och klimatpaket med mål för år 
2020. Fram till år 2020 ska: 

 Utsläppen av växthusgaser minska med 20 %, jämfört med år 1990.  

 Energikonsumtionen minska med 20 %.  

 20 % av energin komma från förnyelsebara energikällor.  

 Minst 10 % av fordonsbränslen komma från förnyelsebara energikällor. 

4 NATIONELLA MÅL 
I det följande redogörs kortfattat för de övergripande mål som finns på nationell nivå 
och som berör avfallsområdet.  

4.1 MILJÖKVALITETSMÅL 
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 
miljökvalitetsmål. Riksdagens miljökvalitetsmål ska styra all verksamhet i Sverige mot 
en hållbar utveckling för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en 
god och hälsosam livsmiljö. 
 
Målen vilar på fem grundläggande värden som syftar till att: 

 främja människors hälsa. 

 värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön. 

 ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena. 

 bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga. 

 trygga en god hushållning med naturresurserna. 

 
Miljöpåverkan från avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: 

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 
Etappmålen inom avfallsområdet är: 

 Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser 
ska vidtas senast 2018 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar 
genom att 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. 

 Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas 
senast 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och 
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 
70 viktprocent. 

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av 
näringsämnen från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett 
eventuellt nytt mål som berör denna fråga beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i 
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redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor, föreslagit nya mål, 
se kapitel Fel! Hittar inte referenskälla.. Senast beslutade delmål lyder: 

 År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och 
återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark. 

 
Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder: ” Utsläppen för Sverige år 2020 bör 
vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte 
omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det här innebär att utsläppen 
av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för 
den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom 
utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller 
flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling.  
 
Fram till 2010 fanns regionalt anpassade delmål i Södermanland. Vid 
slutuppföljningen av dessa beslutade länsstyrelsen att avsluta de regionala 
miljömålen. Nu gäller istället de nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar som 
regionala miljömål.  

4.2 SVERIGES PROGRAM FÖR ATT FÖREBYGGA AVFALL 2014–2017 OCH 

AVFALLSPLAN 
Enligt EUs avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett 
avfallsförebyggande program. Naturvårdsverket ska enligt avfallsförordningen ta fram 
detta. Naturvårdsverket följer upp programmet och kommer ta fram ett nytt program 
och en ny avfallsplan senast år 2018, se kapitel 2. 
 
I programmet finns det 8 inriktningsmål och 167 åtgärder. Inriktningsmålen i 
programmet ska bidra till att de svenska miljömålen uppfylls och kompletterar 
etappmålen.  
 
Programmet innehåller fyra fokusområden. Dessa är mat, textil, elektronik och 
byggande och rivning. Dessa har valts ut eftersom det blir mycket matavfall samt 
bygg- och rivningsavfall i Sverige. Dessa avfallsslag orsakar stora samlade utsläpp 
av klimatgaser från utvinning, produktion och avfallshantering. För varje tillverkat kilo 
elektronik och textil är klimatbelastningen också hög. Det används dessutom stora 
mängder farliga ämnen vid produktionen, ämnen som ofta även finns i de slutliga 
produkterna och varorna. En annan anledning till att fokusera på mat och textilier är 
att många avfallsförebyggande aktiviteter är på gång inom dessa områden och det 
bedöms vara viktigt att stödja aktiviteterna för att få stor effekt av insatserna. 
 
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ” Från avfallshantering till 
resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017”. Planen innehåller mål och 
åtgärder för fem prioriterade områden. Den innehåller också exempel på vad vi 
behöver göra för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt från 
miljömålen och EU:s avfallshierarki. 
 
Det övergripande syftet i avfallsplanen är att miljöpåverkan från avfallshanteringen 
ska minska och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen. Planens prioriterade 
områden är: 
 

 Avfall i Bygg- och anläggningssektorn 

 Hushållens avfall 
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 Resurshushållning i livsmedelskedjan 

 Avfallsbehandling 

 Illegal export av avfall till andra länder 

5 EU:S DIREKTIV OCH FÖRORDNINGAR 
Till grund för den nationella lagstiftningen finns bland annat EU:s avfallsdirektiv, som 
anger ramarna för medlemsländernas avfallshantering. Ett EG-direktiv föreskriver 
vilket resultat medlemsländerna ska uppnå, men lämnar till de enskilda länderna att 
avgöra hur det ska uppnås och hur den egna lagstiftningen behöver anpassas.  
 
Det finns flera direktiv från EU som kan påverka avfallshanteringen på olika sätt och 
det viktigaste är ramdirektivet om avfall. I denna finns bland annat avfallshierarkin, 
som nämns i kapitel 2.1 och uttryckliga krav på medlemsstaterna att främja 
återanvändning och materialåtervinning. Ett steg i detta arbete är regeringens 
pågående utredningar om delningsekonomi och om hur återanvändningen ska öka, 
se kapitel 2.2.  
 
För att betona avfallshierarkin ytterligare finns det krav i ramdirektivet på 
medlemsstaterna att ta fram nationella program för förebyggande av avfall, se kapitel 
4.2. Naturvårdsverket har beslutat om program för förebyggande av avfall och har 
påbörjat nästa program som kommer att ingå i den nya nationella avfallsplanen som 
ska tas fram för perioden 2018-2023, se kapitel 2.2. 
 
Andra EG-direktiv som påverkar den nationella lagstiftningen om avfallshantering är:  
 

 EG-direktivet om deponering beslutades i april 1999 och bestämmelserna har 
införlivats i svensk lagstiftning i form av förordning om deponering av avfall 
och Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, som i stort följer EU:s 
deponeringsdirektiv.  

 EG-direktivet om förbränning av avfall beslutades år 2000 och har införlivats i 
svensk lagstiftning i form av bland annat förordningen om avfallsförbränning 
och Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning.  

 EG-direktiv om förpackningar beslutades 1994 och har införlivats i svensk 
lagstiftning i form av bland annat förordning om producentansvar för 
förpackningar.  

 EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter beslutades 2003 och har införlivats i svensk lagstiftning 
i form av bland annat förordning om producentansvar för batterier samt 
producentansvar för elutrustning. 

 
Avfallsplaneringen påverkas utöver ovanstående direktiv av direktiv om 
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program, vilket är inarbetat i den svenska 
miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivning. 
 
De enda EG-förordningarna som hittills finns beslutade och som reglerar 
avfallshanteringen är EG-förordningen om avfallsstatistik samt EG-förordningar som 
reglerar transporter av avfall, inklusive export av avfall. Det finns dock angränsande 
EG-förordningar som berör vissa delar av avfallshanteringen, till exempel EG-
förordning om säker förvaring av kvicksilver. 
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6 NATIONELLA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

6.1 ALLMÄNT 
Det finns ett flertal lagar och förordningar som berör avfallshantering. De lagar som 
styr den kommunala avfallshanteringen och hanteringen av hushållsavfall är 
framförallt miljöbalken med tillhörande förordningar, bl.a. avfallsförordningen och 
förordningarna om producentansvar. Anläggningsägare berörs dessutom av bl.a. 
förordningen om deponering av avfall och förordningen om avfallsförbränning.  
 
Avfallsplaneringen styrs av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunal 
avfallsplan. I dessa föreskrifter finns angivet bland annat att avfallsplanen ska 
innehålla mål för och beskrivning av hanteringen av både avfall som kommunen 
ansvarar för och sådant avfall som kommunen inte ansvarar för. Nyköpings och 
Oxelösunds nya avfallsplan bedöms uppfylla de nya föreskrifterna (NFS 2017:2) som 
börjar gälla 1 maj 2017. 
 
Insamling av matavfall och biologisk behandling med syfte att återföra mullämnen 
och näringsämnen till åkermark påverkas även av lagstiftning för skydd av mark och 
minskad risk för smittspridning till djur och människor.  
 
Tillsynen enligt miljöbalken utövas av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller 
motsvarande, eller av länsstyrelsen. När det gäller avfallsfrågor är naturvårdsverket 
en central myndighet.  
 
Annan lagstiftning påverkar också avfallshanteringen än ovan nämnda miljöbalk med 
tillhörande förordningar, till exempel  

 Plan- och bygglagen, PBL, där det bland annat ställs krav på kommunala 
översiktsplaner och att hänsyn tas till var nuvarande och framtida 
avfallsanläggningar samt nedlagda avfallsupplag finns. I PBL finns särskilda 
bestämmelser om rivning. När en fastighet rivs ska en rivningsplan göras för 
att redovisa hur rivningsmaterial ska tas om hand och farligt avfall ska särskilt 
beaktas. 

 Arbetsmiljölagen och tillhörande förordningar och föreskrifter. Det är viktigt att 
arbetsmiljöfrågorna ingår som en naturlig del i avfallsarbetet.  

 Lagen om transport av farligt gods med tillhörande förordning och 
Räddningsverkets föreskrifter reglerar bland annat transporter av farligt avfall. 

 Lagen om offentlig upphandling. 

6.2 MILJÖBALKEN 
Den övergripande lagstiftningen är miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999. I 
balkens andra kapitel finns de s.k. allmänna hänsynsreglerna som gäller för alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd. Regler om avfall 
och producentansvar finns främst i miljöbalkens kapitel 15 och i olika förordningar 
utfärdade med stöd av balken. 
 
Miljöbalkens kapitel 15 handlar om avfall och producentansvar. Utgångspunkten är att 
avfall ska hanteras på ett sådant sätt att det inte uppkommer olägenhet ur hälso- eller 
miljöskyddssynpunkt. Kommunen ansvarar för transport och behandling av 
hushållsavfall. I kapitel 15 finns också bestämmelsen att det är förbjudet att skräpa 
ner i naturen eller på annan plats dit allmänheten har insyn.  
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Kravet på en kommunal renhållningsordning med avfallsplan finns i miljöbalken 
kapitel 15. Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla 
kommunens föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. Avfallsplanen ska 
innehålla uppgifter om avfall som uppkommer inom kommunen och åtgärder för att 
minska mängden avfall och dess farlighet. Renhållningsordningen innehåller de 
bestämmelser som styr avfallshanteringen i kommunen och den ska antas av 
kommunfullmäktige.  
 
Avfallshierarkin har på ett tydligare sätt förts in i miljöbalken under år 2016. Detta har 
skett dels genom att införa en skyldighet i 2 kap. 5 § om att vidta avfallsförebyggande 
åtgärder och dels genom att i 15 kap. 10 § ange den prioritetsordning som ska gälla 
vid behandling av avfall. Ändringarna trädde i kraft den 2 augusti 2016. 

6.3 AVFALLSFÖRORDNINGEN 
I avfallsförordningen (SFS 2011:927) finns bestämmelser om hantering av avfall och 
vad som är avfall. Det finns även regler om kommunal renhållningsordning med 
föreskrifter och avfallsplan, exempelvis bestämmelse om att innehållet i avfallsplanen 
ska ses över vart fjärde år.  
 
Avfallsförordningen reglerar även hanteringen av farligt avfall. Här finns en 
förteckning över olika typer av avfall. I avfallsförordningen finns också bestämmelser 
om tillståndsplikt för transport av avfall, och om uppgiftsskyldighet för den som ger 
upphov till eller yrkesmässigt transporterar annat avfall än hushållsavfall.  

6.4 MILJÖBEDÖMNING AV PLANER OCH PROGRAM 
Enligt miljöbalken (6 kap) samt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 
1998:905) ska en avfallsplan miljöbedömas. Det är främst den betydande 
miljöpåverkan som genomförande av planen kan antas medföra som ska identifieras, 
beskrivas och bedömas.  

6.5 FÖRORDNINGAR OM PRODUCENTANSVAR 
För vissa avfallsslag har producenterna ansvar för insamling och omhändertagande. 
De som är aktuella nu är: 

 Förordningarna om producentansvar för förpackningar (SFS 2014:1073), 

 Förordningen om producentansvar för returpapper (SFS 2014:1074) 

 Förordningen om producentansvar för däck (SFS 1994:1236) 

 Förordningen om producentansvar för bilar (SFS 2007:185) 

 Förordningen om producentansvar för glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer (SFS 2000:208) 

 Förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) 

 Förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834) 

 Förordningen om producentansvar för läkemedel (2009:1031)  

 Förordningen om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och 
herrelösa strålkällor (SFS 2007:193).  

 
Det finns också frivilliga åtaganden för bygg- och rivningsavfall samt lantbruksplast. 
 
Regeringen utreder frågan om insamlingsansvar för förpackningar och returpapper. I 
mars 2016 överlämnade regeringens utredare sitt utkast till rapport om hur ett 
kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper ska kunna utformas, 
se kapitel 2.2. 
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6.6 FÖRESKRIFTER OM KOMMUNALA AVFALLSPLANER OM FÖREBYGGANDE 

OCH HANTERING AV AVFALL 
Naturvårdsverkets har reviderat föreskrifterna om kommunala avfallsplaner och de 
börjar gälla 1 maj 2017. En vägledning ska också tas fram. Med de nya föreskrifterna 
vill Naturvårdsverket att kommunerna ska lägga mer fokus på att ta fram mål och 
åtgärder för att förebygga och hantera avfall, och mindre tid på att beskriva nuläget. 
Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt 
andra relevanta mål, strategier och planer. Mål och åtgärder för nedskräpning ska 
finnas. 
 
För avfall som kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål och åtgärder för att 
förebygga och hantera avfallet. Det omfattar både hushållsavfall och avfall som 
uppkommer i kommunens egna verksamheter. Planen ska även innehålla mål och 
åtgärder för avfall som kommunen inte ansvarar för, i den utsträckning som 
kommunen kan påverka detta.  
 
Planen ska beskriva de åtgärder som kommunen planerar att vidta för att uppnå de 
uppsatta målen samt hur målen kommer att följas upp. Planen ska även beskriva 
vilka styrmedel man planerar att använda för att implementera mål och åtgärder. 

6.7 FÖRORDNING (SFS 2001:512) OCH FÖRESKRIFTER (NFS 2004:10 

MED ÄNDRINGSFÖRESKRIFTER) OM DEPONERING OCH MOTTAGNING AV 

AVFALL  
Här anges bland annat att utsorterat brännbart avfall inte får deponeras efter den 1 
januari 2002 samt att organiskt avfall inte får deponeras efter den 1 januari 2005.  

 
Tillkomsten av förordningen har gjort att kraven avsevärt skärpts på såväl befintliga 
som kommande deponier. Samtliga deponier ska ha uppnått en enhetlig standard 
senast 2008. Bestämmelserna i förordningen avser framför allt krav på 
bottenkonstruktioner, sluttäckningskonstruktioner, provtagning och kontroller.   
 

6.8 FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM HANTERING AV BRÄNNBART 

OCH ORGANISKT AVFALL (NFS 2004:4) 
Föreskrifterna (NFS 2004:4) innehåller bestämmelser om sortering av brännbart 
avfall, undantag från kravet att brännbart avfall ska förvaras och transporteras bort 
skilt från annat avfall, undantag från förbudet mot deponering av utsorterat brännbart 
avfall och organiskt avfall samt bestämmelser om dispens för deponering av 
utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall. 

 
I föreskrifterna om hantering av brännbart avfall finns regler för hur sorteringen ska 
gå till. Det ska erbjudas en möjlighet i varje kommun den som ger upphov till 
hushållsavfall att sortera avfallet. Särskilt angeläget är detta ifråga om det farliga 
avfallet.  

 
Enligt föreskrifterna har den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall (d.v.s. 
verksamhetsavfall) skyldighet att sortera sitt avfall. 
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6.9 ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR AV BETYDELSE FÖR 

AVFALLSHANTERINGEN 
Avfallshanteringen påverkas även av annan lagstiftning än ovan nämnda miljöbalk 
med tillhörande förordningar, till exempel  

 Plan- och bygglagen, PBL, där det bland annat ställs krav på kommunala 
översiktsplaner och att hänsyn tas till var nuvarande och framtida 
avfallsanläggningar samt nedlagda avfallsupplag finns. I PBL finns särskilda 
bestämmelser om rivning. När en fastighet rivs ska en rivningsplan göras för 
att redovisa hur rivningsmaterial ska tas om hand, och farligt avfall ska särskilt 
beaktas. 

 Arbetsmiljölagen och tillhörande förordningar och föreskrifter. Det är viktigt att 
arbetsmiljöfrågorna ingår som en naturlig del i avfallsarbetet.  

 Lagen om transport av farligt gods med tillhörande förordning och 
Räddningsverkets föreskrifter reglerar bland annat transporter av farligt avfall. 

 Lagen om offentlig upphandling. 

 

 



   

Bilaga 6 
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avfallsplanen år 2012-2016 



 

Bilaga 6 Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplanen år 2012-2016     

2(14) 

1 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH ÅTGÄRDER  
Vid revideringen av en avfallsplan ska mål och åtgärder i föregående avfallsplan 
följas upp. Den föregående avfallsplanen antogs av Kommunfullmäktige i båda 
kommunerna i december 2012 och var styrande i utvecklingen av avfallshanteringen 
åren 2012-2016.  

Uppföljning har genomförts årligen tillsammans med tjänstemän från olika delar av 
kommunernas verksamheter och berörda bolag.  

1.1 FÖRÄNDRINGAR I AVFALLSHANTERINGEN 
En rad åtgärder har genomförts i kommunerna under åren 2012-2016. Nedan 
sammanfattas ett urval av genomförda åtgärder och större förändringar som skett 
inom avfallshanteringen. 

Nyköpings kommun: 

 Genomfört kontinuerliga informationsinsatser till hushållen rörande hantering 
av farligt avfall, nedskräpning, insamling av matavfall med mera. Kommunen 
har även tagit fram en ”Lätt att kasta rätt” folder, sorteringsguide och 
julkalender med miljötips.    

 Ökad resurshushållning av grovavfall genom att obemannade grovavfallsflak 
på landsbygden ersatts av bemannade återvinningscentraler (ÅVC). Därmed 
har materialåtervinningen ökat och deponimängderna minskat. 

 Förbättrat tillgängligheten och servicen genom införandet av en mobil ÅVC 
som regelbundet besöker strategiskt utvalda platser inom tätorten och på 
landsbygden.  

 Förbättrat möjligheten att lämna mindre produkter och textilier med mera för 
återanvändning via kommunernas ÅVC. Detta sker via ett samarbete med 
flera organisationer. 

 Utrustat 10 st. kommunala badplatser med kärl för källsortering av metall- och 
glasförpackningar under sommarsäsongen 1 maj till 30 september (infördes 
år 2016). Detta genomfördes som ett samarbete tillsammans med 
Oxelösunds kommun och Länsstyrelsen, som under samma säsong förbättrat 
möjligheten till källsortering i skärgården. 
 

 En ny miljöstyrande avfallstaxa har införts. Taxan ska motivera till bättre 
källsortering och därmed ökad återvinning och minskade avfallsmängder. 

 Under år 2013 infördes komposterbara biopåsar för insamling av matavfall, 
vilket underlättade för medborgarna att sortera ut sitt matavfall.  

 Brandholmens avloppsreningsverk Revaq-certifierades i juni år 2014 och 
slammet har avyttrats till både åkermark och gått till jordförbättringsmedel. 

 Anordnat en klädbytardag tillsammans med bland annat Oxelösunds 
kommun, för att främja en ökad återanvändning av textilier och minska det 
textila avfallet. Informerat om miljöpåverkan som beror av konsumtionen av 
nya textilier och nyttan med att köpa begagnat samt lämna textilier för 
återanvändning. 

 Arrangerat den årliga skräpplockarveckan i samarbete med stiftelsen Håll 
Sverige Rent, och som uppmärksammar nedskräpningen. År 2016 deltog 
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närmare 5100 personer, där majoriteten var förskolebarn och deras 
pedagoger. 

 Under år 2016 har sex nedlagda deponier för hushållsavfall undersökts och 
riskklassats enligt MIFO fas 2. 

 Minskad miljöpåverkan från insamlingen av hushållsavfall. Sedan 1 maj år 
2016 tankar alla fordon som hämtar hushållsavfall det förnyelsebara bränslet 
HVO. 
 

Oxelösunds kommun: 

 Genomfört kontinuerliga informationsinsatser till hushållen rörande hantering 
av farligt avfall, nedskräpning, insamling av matavfall med mera. Kommunen 
har tagit fram uppmärkningsdekaler, informationsmaterial på olika språk och 
sorteringsguider för avfall i hushållen. 

 Förbättrad sortering på återvinningscentralen för att optimera återvinningen 
och minimera av avfallsströmmarna till deponi och förbränning. 

 Under år 2013 infördes komposterbara biopåsar för insamling av matavfall, 
vilket underlättade för medborgarna att sortera ut sitt matavfall.  

 Oxelösunds reningsverk Revaq-certifierades 2014 och slammet har avyttrats 
till både åkermark och gått till jordförbättringsmedel. 

 Anordnat en klädbytardag tillsammans med bland annat Nyköpings kommun 
kommun, för att främja en ökad återanvändning av textilier och minska det 
textila avfallet. Informerat om miljöpåverkan som beror av konsumtionen av 
nya textilier och nyttan med att köpa begagnat samt lämna textilier för 
återanvändning. 

 Arrangerat den årliga skräpplockarveckan i samarbete med stiftelsen Håll 
Sverige Rent, som uppmärksammar nedskräpningen. År 2016 deltog närmare 
1000 personer, där majoriteten var förskolebarn, skolbarn och deras 
pedagoger. 

 Genomfört kampanjen ”tack för maten” i syfte att få kommunens invånare att 
bättre sortera ut matavfall och slänga det i den bruna tunnan. Efterföljande 
plockanalys visade på tydligt förbättrad utsortering av matavfall.  

 Minskad miljöpåverkan från insamlingen av hushållsavfall. Sedan 1 maj år 
2016 tankar alla fordon som hämtar hushållsavfall det förnyelsebara bränslet 
HVO. 

 Erbjuda bättre möjligheter till sortering i fritidsområden som hamnar och 
sommarstugeområden genom att ta emot pant och sorterade fraktioner som 
glas och metall.  

 Minskad miljöpåverkan från insamlingen av hushållsavfall. Samtliga fordon 
som används inom entreprenaden för hämtning av hushållsavfall använder 
HVO eller annat miljöbränsle. 
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1.2 MÅLUPPFYLLELSE 
Avfallsplanen innehöll inriktningsmål, mål och åtgärder inom fyra prioriterade 
målområden. Det fanns 18 mätbara och tidssatta mål, och totalt 48 åtgärder för att 
uppnå målen. Måluppföljningen baseras på resultatet från plockanalyser av mat- och 
restavfall, statistik på insamlade avfallsmängder och kundenkäter. Detta innebär att 
åtgärder kan vara genomförda trots att målet inte har uppnåtts eller att målet är 
uppfyllt trots att inte alla åtgärder är genomförda. De mål som berör resultatet från 
kundenkäter har varit svåra att följa upp, eftersom frågorna i kundenkäterna inte 
formulerats på samma sätt som målen. I dessa fall har en bedömning gjorts utifrån 
genomförda åtgärder kopplat till enkätresultatet.  

I Nyköping bedöms 6 mål som uppfyllda, 7 mål är delvis uppfyllda och 5 mål är inte 
uppfyllda. Av totalt 48 åtgärder är 25 genomförda, 9 är delvis genomförda eller 
pågående och 14 är inte genomförda. 

I Oxelösund bedöms 8 mål vara uppfyllda, 5 mål delvis uppfyllda, 4 mål inte uppfyllda 
samt 1 mål kan inte besvaras. Av de 45 åtgärder som gäller för Oxelösunds kommun 
är 26 genomförda, 7 är delvis genomförda eller pågående och 12 är inte genomförda. 

Måluppfyllelsen illustreras med följande symboler: 

 

     mål uppfyllt/åtgärder genomförda 
 

     mål delvis uppfyllt/åtgärder delvis genomförda 

 
     mål ej uppfyllt/åtgärder ej genomförda 
 

1.2.1 Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning 
 
Inriktningsmål: 
Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka 
återanvändningen. Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras 
genom miljömedvetna val. 
 
Kommunen ska vid inköp och upphandling sträva efter minskade avfallsmängder 
genom att bland annat beakta avfallsminimerande lösningar. Nyköpings kommun har 
med miljöaspekter vid upphandling, baserade på Upphandlingsmyndighetens 
baskrav för miljö och hälsa. Det är dock tveksamt om några särskilda krav ställts för 
att minska avfallsmängderna. Beställande verksamhet ansvarar för att ta hänsyn till 
kriterierna vid upphandling.  
 

Mätbara mål Nyköping Oxelösund 

År 2015 ska mängden matsvinn från kommunernas egna 
eller upphandlade kök ha minskat med 20 % jämfört med 
år 2013. 

  

Nyköpings kommun 

Målet är inte uppfyllt.  

Det har saknats en samordning inom kommunen för att nå målet. Det verkar finnas 
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en omedvetenhet om målet och tillhörande åtgärder inom de ansvariga 
verksamheterna. Regelbunden mätning av matsvinn har skett på tre skolor i 
kommunen, dock har inga aktiviteter utförts för att öka medvetenheten om matsvinn. 
Mätningarna visar att tallrikssvinnet minskade medan serveringssvinnet ökade, totalt 
minskade matsvinnet med ca 4%.  
 
Under läsåret 2015/2016 har företaget Ekovågen uppmätt matsvinn samt arbetat 
med beteendeförändringar hos eleverna på högstadieskolan Alpha och 
mellanstadieskolan i Stenkulla. Renhållningen har finansierat projektet. Projektet har 
haft olika framgång beroende på skola. Det är uppenbart att det är större problem att 
ändra en kultur på större skolor med äldre elever. På mindre skolor och med yngre 
elever, där de vuxna har en större respekt är resultaten desto bättre. Projektet lyckas 
här tillhandahålla verktygen för att ytterligare öka effekten av ett större medvetande 
kring måltiden. Resultatet är en minskad svinnpåverkan på över 50 %. 

 Oxelösunds kommun 

Målet är delvis uppfyllt. 

Under läsåret 2015/2016 har projektet Eko-vågen genomförts vid Brevikskolan och 
Ramdalsskolan i Oxelösund. Slutresultatet var positivt, mängden slängd mat mer än 
halverades på Ramdalsskolan med en minskning på 55 % och Brevikskolan fick 
också ett gott resultat med en minskning på 37 %. Projektet samfinansierades av 
Oxelö Energi och Oxelösunds kommun. Även i Oxelösund var det lättare att få 
genomslag bland de yngre eleverna. Det har också genomförts en matsvinnstävling 
mellan alla skolor under våren 2014, då minskade matavfallet på alla skolor både 
från barnens tallrikar och från köken. I samband med tävlingen gjordes en 
informationskampanj till skolorna. 

Medvetenheten om sambandet konsumtion – 
avfallshantering – miljöpåverkan ska öka. År 2016 ska 
andelen invånare som uppger att de medvetet väljer att 
konsumera på ett sådant sätt att de ger upphov till 
mindre mängd avfall ha ökat med minst 10 % jämfört 
med 2013. 

  

Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt. 

Kommunen saknar ett enkätresultat som visar på andelen invånare som är medvetna 
om hur deras konsumtion påverkar miljön och mängden avfall, eftersom denna fråga 
inte ingår i SCB:s årliga medborgarundersökning. I undersökningen ställs dock 
frågan ”Hur medveten är du om miljökonsekvenserna av dina inköp?” och resultatet 
visar att medvetenheten har ökat sedan år 2013 (index 7,2 år 2015 jämfört med 
index 6,8 år 2013, på en 10-gradig skala).  

En rad informationsinsatser har dock utförts. Kommunen har bland annat informerat i 
den lokala tidningen samt på hemsidan om avfallsplanens syfte och mål. Kommunen 
har även tagit fram en ”Lätt att kasta rätt” folder, sorteringsguide och julkalender med 
miljötips. 

Oxelösunds kommun 

Målet är delvis uppfyllt. 

Har inte haft med frågan i SCB:s medborgarundersökning som i Oxelösund 
genomförs vartannat år. Det har dock genomförts flera informationskampanjer kring 
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sambandet mellan konsumtion, avfall och miljö i olika medier, till exempel 
Kustremsan och Magasinet. 

År 2015 ska mängden avfall till återanvändning via 
återvinningscentralerna ha ökat med 20 % jämfört med 
år 2012.   

Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt. 

Mängden avfall till återanvändning har ökat med 90%. Under år 2012 kunde 
invånarna till och med 31 mars lämna mindre föremål till återanvändning på en 
återvinningscentral (ÅVC) i kommunen, därefter stängdes ÅVC. Under resten av året 
fanns ingen möjlighet att lämna avfall till återanvändning via ÅVC. År 2015 kunde 
medborgare lämna mindre föremål till återanvändning till alla fem fasta ÅVC i 
kommunen.  

Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt. 

Idag kan Oxelösund kommuns invånare lämna textilier och mindre föremål vid 
kommunens återvinningscentral. Textilier kan även lämnas vid kommunens övriga 
återvinningsstationer. Totalt samlades 43,3 ton in under 2015 varav 25,5 ton vid 
ÅVC:n. Mängden avfall som lämnas till återanvändning har ökat varje år men ingen 
statistik finns tillgänglig från 2012 varför det är oklart om målet är uppnått. Dessutom 
arrangerar Oxelö Energi årligen en loppmarknad för att på så sätt erbjuda möjligheter 
till återanvändning av textilier. 

År 2015 ska mängden textil i kärl- och säckavfall och 
grovavfall ha minskat med 10 % jämfört med år 2012.    

Nyköpings kommun 

Målet är inte uppfyllt. 

Det saknas statistik på andelen textilavfall i kärl- och säckavfallet år 2012. Dessutom 
saknas statistik på mängden textilavfall i grovavfallet, eftersom ingen plockanalys 
utförts på grovavfall. Plockanalysen år 2015 visar att varje hushåll slänger 0,18 – 
0,39 kg textil per vecka i kärl- och säckavfallet. Det innebär att varje invånare slänger 
6,8 kg textilier i kärl- och säckavfallet varje år. 

Kommunen har dock utfört en rad åtgärder för att uppmärksamma medborgarna på 
hur textilkonsumtionen påverkar både miljön och avfallsmängderna. Våren 2015 
genomfördes en uppskattad klädbytardag och totalt 900 kg textil bytte ägare. Under 
2015 har kommunen visat informationsfilmen ”Sluta släng textil” på hemsidan. Våren 
2016 genomfördes en utställning i stadshuset för att uppmärksamma medborgarna 
på mängden textil som köps per år, och hur stor del som slängs i soporna kontra går 
till återanvändning eller hamnar i garderoben. 

Oxelösunds kommun 

Målet är inte uppfyllt. 

Det saknas statistik på andelen textilavfall i kärl- och säckavfall år 2012 och även på 
grovavfall eftersom första plockanalysen genomfördes 2013. Senare genomförda 
plockanalyser indikerar att invånarna i Oxelösund i genomsnitt slänger 1,8 kg textilier 
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per person och år.  

Kommunen har i samarbete med Nyköpings kommun genomfört en klädbytardag 
våren 2015. Dessutom arrangerar Oxelö energi årligen en loppmarknad för att på så 
sätt erbjuda möjligheter till återanvändning av textilier. 

1.2.2 Minskad miljöbelastning 
 
Inriktningsmål: 
Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Det ska inte finnas 
farligt avfall i kärl- och säckavfallet. Miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet 
minskar. 
 
Från och med 1 maj 2016 tankas alla renhållningsfordon i kommunal regi i Nyköping 
med det förnyelsebara bränslet HVO, vilket ersätter ca 200 000 liter diesel per år. 
 

Mätbara mål Nyköping Oxelösund 

År 2016 ska hushållens möjligheter att lämna sitt farliga 

avfall ha förbättrats så att minst 90 % av hushållen anser 

sig ha tillgång till ett tillfredsställande insamlingssystem 

för farligt avfall. 
  

Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  

Kommunen saknar ett enkätresultat som visar på andelen invånare som är nöjda 
med insamlingssystemet för farligt avfall, eftersom frågan inte ställs i SCB:s 
medborgarundersökning. En rad åtgärder har dock utförts för att förbättra 
insamlingen av farligt avfall och målet anses därför vara delvis uppfyllt. Obemannade 
grovavfallsflak på landsbygden har ersatts av fyra fasta bemannade ÅVC, och en 
mobil ÅVC som regelbundet besöker 14 platser i kommunen. ÅVC på Björshults 
avfallsanläggning har fått generösare öppettider och är öppet alla dagar i veckan. 
Farligt avfall kan lämnas till kommunens alla ÅVC. SCB:s medborgarundersökning 
visar att medborgarna är nöjda med tillgängligheten till ÅVC i kommunen. Farligt 
avfall i form av batterier och ljuskällor kan dessutom lämnas i ”Samlaren” som finns 
på 9 st livsmedelbutiker i kommunen. 

Oxelösunds kommun 

Målet är inte uppfyllt. 

Frågor om möjlighete att lämna farligt avfall tas delvis upp i enkätundersökningen 
”kritik på teknik” där det framkommer att 81% av kommunens invånare är nöjda med 
insamlingssystemet för farligt avfall. Under 2015 testades en kampanj där invånarna i 
kommunens villaområden kunde lämna farligt avfall på utpekade uppsamlingsplatser. 
Kampanjen fick gott genomslag. Dessutom har kampanjer genomförts riktade mot 
hamnar och båtuppläggningsplatser i syfte att samla in farligt avfall. Samlaren står 
numera utplacerad på 4 olika platser i Oxelösund, bland annat på Campus där fler av 
kommunens nyanlända har utbildningsaktiviteter. 
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År 2015 ska mängden farligt avfall i det hushållsavfall 

inklusive grovavfall som hushållen slänger ha minskat 

jämfört med år 2012.   

Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt. 

Målet syftar till att förekomsten av batterier och el-avfall ska minska och övrigt farligt 
avfall inte ska förekomma i hushållsavfall inklusive grovavfall. Plockanalysen år 2015 
av mat- och restavfall visar att hushållen varje vecka slänger 0,01-0,05 kg farligt 
avfall inklusive el-avfall i soporna. Det innebär att varje invånare slänger 0,1 kg farligt 
avfall och 0,9 kg el-avfall i soporna varje år. I restavfallet återfanns batterier, 
ljuskällor, fjärrkontroll, hörlurar och mobiltelefon mm.  Tyvärr förekommer även små 
mängder farligt avfall till exempel kanyler, medicin, sprayflaskor, tändare, lim och 
rengöringsmedel. Resultatet är tyvärr inte jämförbart med plockanalysen år 2012. 
Ingen plockanalys av grovavfall har heller utförts.  

Målet anses trots detta vara uppfyllt eftersom kommunen förbättrat 
insamlingssystemet för grovavfall, och därmed det farliga avfallet, när obemannade 
grovavfallsflak ersatts med bemannade ÅVC (se beskrivning under föregående mål). 
Dessutom har en rad informationsinsatser om hur farligt avfall ska hanteras 
genomförts bland annat med information på sopbilarna och i foldern ”Lätt att kasta 
rätt”, som delas ut till varje hushåll två ggr per år.   

Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt. 

Oxelösund har under perioden genomfört flera kampanjer riktade mot insamling av 
farligt avfall. I samband med kampanjerna har vi även gått ut och informerat om 
vikten att samla in det farliga avfallet via informationsmaterial, artiklar i Magasinet 
med mera. Dessutom kan innevånarna lämna vissa typer av farliga avfallet i 
livsmedelsaffärer . Den höga tillgänglighetentillsammans med övriga aktiviteter gör 
att målet anses uppfyllt.   

År 2015 ska 100 % av verksamheter med regelbunden 

kommunal tillsyn enligt miljöbalken ha haft tillsyn.   

Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt.  
Tillsynsintervallet är på 0,5 till tre år och under perioden år 2012 – 2015 har alla 
verksamheter med regelbunden tillsyn haft tillsyn.  

Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt. 

Under perioden 2012-2015 har alla verksamheter med regelbunden tillsyn haft 
tillsynsbesök från kommunen. 

Senast år 2013 ska riskklassningen av nedlagda 

deponier ha utförts och senast år 2014 ska tillhörande 

åtgärds- och kontrollprogram tas fram.   
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Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  

Under år 2016 genomfördes en MIFO fas 2-utredning av 6 nedlagda deponier. Inga 
åtgärds- och kontrollprogram finns framtagna, men kommer att tas fram där behov 
finns. Det finns fler nedlagda deponier i kommunen som behöver riskklassas. 

Oxelösunds kommun 

Målet är inte uppfyllt. 

I Oxelösunds kommun har inte de nedlagda deponierna riskklassats och därmed 
finns det inte heller några åtgärds- och kontrollplaner. 

År 2015 ska den årliga förbrukningen av fossila bränslen 

från de avfallsfordon som hämtar kärl- och säckavfall ha 

minskat jämfört med år 2011. 
  

Nyköpings kommun 

Målet är inte uppfyllt. 

Den årliga förbrukningen av fossila bränslen från de fordon som hämtar mat- och 
restavfall har ökat med ca 25% jämfört med år 2011. Ökningen är orimlig, det finns 
en stor osäkerhet i statistiken från år 2011. Resultatet bygger på att år 2015 uppgick 
den årliga förbrukningen av fossila bränslen från sopbilarna till ca 101 600 liter 
jämfört med ca 81 200 liter år 2011.  

Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt. 

Under 2015 började fordon som användes inom entreprenaden för insamling av 
hushållsavfall i Oxelösund köra på HVO100 vilket gör att målet kan anses som 
uppfyllt. 

 

1.2.3 Ökad återvinning 
 
Inriktningsmål: 
Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det kan återvinnas 
på bästa sätt för en hållbar utveckling. Återvinningen av material och näringsämnen 
ökar. 
 

Mätbara mål Nyköping Oxelösund 

År 2015 ska minst 50 % av matavfallet från hushåll, 

restauranger, storkök och butiker behandlas biologiskt så 

att växtnäring och energi tas tillvara.   

Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt.  

Av tillgängligt matavfall är det 54,3% som samlas in och går till biologisk behandling 
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(rötning) så att växtnäring och energi tas tillvara. Resultatet baseras på en 
plockanalys av restavfall från hushåll, och speglar därför inte sammansättningen hos 
restavfall från verksamheter. År 2015 levererades 2585 ton matavfall till biologisk 
återvinning. Nyköpings kommun har även uppnått målet i den nationella 
avfallsplanen (50%). 
 
En rad åtgärder har utförts för att öka insamlingen av matavfall. År 2013 infördes 
biopåsen som alternativ till papperspåsen för utsortering av matavfall, vilket mottagits 
positivt av medborgarna. Många medborgare hade negativ erfarenhet av 
papperspåsen. Kommunen har genomfört informationsinsatser till hushåll, 
fastighetsägare och verksamheter om praktiska råd och nyttan med insamling av 
matavfall. Sopbilarna har haft budskapet ”Tack för maten”. Renhållningstaxan har 
reviderats till en mer miljöstyrande taxa där avfallsminimering, källsortering och 
insamling av matavfall premieras. 
 
Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt. 

2015 var det 53 % av det biologiska avfallet som samlades in och gick till biologisk 
behandling. Resultatet baseras på insamlingsstatistik från verksamheter och hushåll 
samt resultat från den plockanalys som genomfördes 2015 på avfall från hushåll som 
bilden av mängden felsorterat avfall.  

Flera aktiviteter, bland annat projektet tack för maten, har genomförts i Oxelösund för 
att öka utsorteringen av matavfall. Jämfört med resultat från plockanalysen 2013 har 
resultaten avsevärt förbättrats.   
 

År 2015 ska hushållen sortera ut minst 80 % av alla 

tidningar och förpackningar och lämna dessa till 

återvinning. 
  

Nyköpings kommun 

Målet är inte uppfyllt. 

År 2015 sorterade hushållen ut 59% av alla tidningar och förpackningar och lämnade 
dessa till återvinning. Resultatet beräknas utifrån plockanalysens resultat och statistik 
från FTI.  Plockanalysen visar att 34,5% av restavfallet (9220 ton) respektive 1% av 
matavfallet (2585 ton) utgörs av förpackningar, totalt 3207 ton. Under samma år har 
FTI samlat in ca 4600 ton förpackningar i kommunen. Kommunen ligger strax över 
riksgenomsnittet på 54%. Målet på 80% är högt satt och för att nå den nivån krävs ett 
ändrat insamlingssystem till exempel införande av fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar. Den dominerande fraktionen av 
producentansvarsmaterial i restavfallet är tidningar, pappers- och plastförpackningar.  

Oxelösunds kommun 

Målet är delvis uppfyllt. 

Under 2015 sorterade hushållen ut 55 % av alla tidningar och förpackningar och 
lämnade dessa till återvinning. Resultatet beräknas på samma sätt som för 
Nyköpings kommun. 
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År 2015 ska minst 95 % av grovavfallet som samlas in via 

återvinningscentraler och i övrig grovavfallshantering 

återvinnas.   

Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt. 

Återvinningsgraden uppgår till 97% och omfattar andelen grovavfall som gått till 
material- och energiåtervinning i relation till den totala mängden grovavfall som 
inkommit via ÅVC samt via grovavfallsflak från bostadsrättföreningar mm. De 
åtgärder som vidtagits för att minska deponimängderna har gett ett önskat resultat. 
Vid ÅVC Björshult togs deponicontainern bort och ersattes med en mindre container 
benämnt isolering. Fyra fasta bemannade ÅVC har öppnat i samhällen på 
landsbygden och en mobil ÅVC har införts. Dessa bemannade ÅVC har ersatt 
obemannade grovavfallsflak på landsbygden, vilka gav upphov till stora mängder 
deponiavfall.  

Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt. 

I oxelösund gick 98 % av grovavfallet som samlas in till någon form av material- eller 
energiåtervinning. Även vid ÅVC:n i Oxelösund har deponicontainern tagits bort och 
ersatts med en container för bara isolering. 

Senast år 2015 ska kommunernas samtliga verksamheter 

och kommunala bolag källsortera matavfall, förpackningar, 

tidningar och farlig avfall. 
  

Nyköpings kommun 

Målet är inte uppfyllt. 

Det finns möjlighet till källsortering i många av kommunens verksamheter och bolag, 
dock är det oklart hur den är utformas samt hur många som saknar möjlighet att 
källsortera sitt avfall. En enkät har därför gått ut till verksamheterna, 30 st. svar har 
inkommit. Oklart hur många verksamheter eller kommunala bolag som tagit del av 
enkäten. Ingen återkoppling har skett till de verksamheter som besvarat enkäten. 
Ansvarsfördelningen inom divisionen har varit otydlig.  
 
Oxelösunds kommun 

Målet är delvis uppfyllt. 

De flesta av kommunens verksamheter har möjlighet att källsortera sitt avfall. 

 

År 2015 ska minst 20 % av mängden icke- farligt bygg- 

och rivningsavfall som lämnas till Björshults 

avfallsanläggning återanvändas eller materialåtervinnas.    

Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt. 
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Återvinningsgraden är 34% av totalt 1527 ton bygg- och rivningsavfall som inkommit 
år 2015. Avfall som gått till materialåtervinning utgörs av gips, metallskrot och plast, 
medan avfall som gått till konstruktion är betong/kakel/klinker. Målet har varit svårt att 
följa upp. 
 
Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt. 

Under perioden har fraktionerna av återvinningsbart byggavfall i Oxelösund ökat. 
Målet är svårt att följa upp men bedöms som uppfyllt. 

År 2015 ska minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp tas 

tillvara och återföras till produktiv mark, varav hälften till 

åkermark.   

Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  

Under år 2015 spreds 32% av slammet på åkermark. Slammet från Brandholmens 
avloppsreningsverk är Revaq-certifierat sedan juni 2014 och det pågår ett arbete för 
att öka mängden slam till åkermark. 
 
Oxelösunds kommun 

Målet är inte uppfyllt. 

Då Oxelösund har en liten mängd slam med en medelhög halt av fosfor så är det 
svårt att hitta avsättning för slammet. 

 

1.2.4 Människan i fokus 
 
Inriktningsmål: 
Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke om 
människan. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet, säkerhet och 
arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets mål på avfallsområdet. 
Det ska vara lätt att göra rätt! 
 
Införandet av en mobil ÅVC och fyra bemannade ÅVC på landsbygden i Nyköping 
har förbättrat tillgängligheten för medborgarna i kommunen att lämna sitt grovavfall. 
Återvinningscentralen (ÅVC) på Björshult har förbättrats med utökade öppettider, nya 
tydliga skyltar, körlinjer i vägbanan och möjlighet att sortera ut hårdplast till 
återvinning. Mindre föremål och textilier kan lämnas till återbruk via organisationen 
Myrorna i obemannade containrar på varje ÅVC. Via Nybygget (kreativt 
återanvändningscenter) kan man lämna mindre föremål samt byggmaterial med 
mera till återanvändning. Sommaren 2016 infördes möjlighet till källsortering av 
metall- och glasförpackningar på 10 st. kommunala badplatser. 
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Mätbara mål Nyköping Oxelösund 

År 2016 ska 85 % av hushållen vara nöjda med 

kommunens insamling av hushållsavfall.   

Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt.   

Kommunen saknar ett enkätresultat som visar på andelen invånare som är nöjda 
med insamlingen av hushållsavfall. SCB:s medborgarundersökning ger istället ett 
index. I medborgarundersökningen ställs frågan ”Sophämtningen i din kommun?” och 
resultatet visar att medborgarna är nöjda med sophämtningen. Index har ökat sedan 
år 2012 (index 7,7 år 2015 jämfört med index 7,1 år 2012, på en 10-gradig skala). 
Betyg under 5 klassas som ”inte godkänt” och betyg över 6 tolkas som ”nöjd”. Betyg 
över 8 tolkas som ”mycket nöjd”. 

Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt. 

I undersökningen ”Kritik på Teknik” som genomfördes år 2016 har 87% svarat att de 
är nöjda med kommunens hämtning av hushållsavfall. 

År 2013 ska arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall ha 

kartlagts och prioriterade arbetsmiljöproblem åtgärdats 

genom kommunens eller fastighetsägarens försorg.  
 

? 

Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt. 

Det är ett löpande arbete som pågår där flera åtgärder har utförts. Hämtställen med 

dålig arbetsmiljö har inventerats och fastighetsägarna har informerats om gällande 

krav. Informationsbrev har skickats ut till alla med enskilda brunnar med krav på 

åtgärder som ska genomföras. I nya renhållningstaxan finns en avgift vid tunga 

brunnslock och lång slangdragning för åtgärder med t ex dubbelbemanning vid 

tömning. Personalen vid ÅVC utför ingen finsortering av kemikalier längre utan detta 

sköts av extern aktör.   

Oxelösunds kommun 

Oklart om målet är uppfyllt. 

Då insamlingen i Oxelösund utförs av entreprenör ligger detta utanför kommunens 

och Oxelö Energis ansvarsområde. 

År 2015 ska nedskräpning i tätortsmiljön, i naturen och 

längs vägar samt på avlämningsplatser för avfall minskat 

jämfört med år 2012. 
  

Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  
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Nedskräpningen har inte minskat på alla platser i enlighet med målet, men i tätorten 
har nedskräpningen minskat och kommunen har genomfört alla åtgärder. Att 
motverka nedskräpning är ett löpande arbete, till exempel har fler askfat samt 
skräpkorgar placerats ut. Kommunen har anordnat den årliga skräpplockardagen och 
intresset att plocka skräp har ökat varje år hos både medborgare och föreningar.  

Oxelösunds kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  

Det har inte genomförts några skräpmätningar i Oxelösund så på det sättet kan 

resultatet inte redovisas, men i enkäten Kritik på Teknik upplevde 82% att det är rent 

och snyggt i kommunen, det är ungefär samma värde som 2013. Det har genomförts 

olika aktiviteter för att minska nedskräpningen, dels har fler askkoppar placerats ut 

vid till exempel busshållplatser och så har det varit årliga skräpplockardagar. I 

september 2015 genomfördes också Beach clean up day, där var Oxelösund den 

kommun i Sverige som deltog. Kommunen har också sponsrat Städa Sverige som 

engagerar föreningar för skräpplockning. 
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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 

Nyköpings och Oxelösunds kommuner har tillsammans tagit fram en ny avfallsplan 
för år 2017-2024.  

Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens 
avfallshantering, åtgärder för att nå målen och uppföljning av hur väl målen har 
uppnåtts. Planen är ett kommunalt upprättat styrdokument som påverkar, och 
påverkas av, andra kommunala planer och program såsom översikts- och 
detaljplaner och klimat- och energistrategin. 

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.  

Erfarenheter från livscykelanalyser visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid 
materialåtervinning än vid förbränning. Detta trots att mängden transporter för att 
lämna sitt källsorterade avfall samt hämtning av avfallsfraktioner bedöms öka. Det är 
således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som möjligt 
innan det förbränns.  

Avfallsplanens mål och strategier bidrar också till att uppfylla nationella 
miljökvalitetsmål. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst utsträckning är 
”God bebyggd miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” som båda bedöms påverkas i 
positiv riktning till följd av planens genomförande. Avfallsplanens genomförande 
bedöms inte bidra till att relevanta miljökvalitetsnormer överskrids. Positiv 
miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av åtgärder för att utreda och uppföra 
en ny återvinningscentral där återbruksverksamhet kan utvecklas, 
informationsinsatser och andra åtgärder för att förebygga avfall, minska matsvinn, 
öka återanvändning, öka återvinning av avfall, säkerställa att farligt avfall hanteras på 
säkert sätt, minska nedskräpning samt genomförande av riskklassning av nedlagda 
deponier. Genomförande av avfallsplanen bedöms medföra bättre resursutnyttjande 
av avfallet, ökad återvinning samt minskade utsläpp till luft, mark och vatten. Fortsatt 
kartläggning av nedlagda deponier samt vid behov upprättande av åtgärdsplan för 
dessa bedöms på sikt medföra minskade utsläpp till mark och vatten samt även 
minskade utsläpp till luft. 

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av risk för att behovet 
kan öka av både tunga transporter och personbilstransporter när mer avfall ska 
lämnas av hushållen och samlas in som separata avfallsslag. Ökad mängd 
transporter medför ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid och partiklar till luft, 
vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. Genom åtgärder såsom optimering av 
hämtningsrutt, krav på förnybara bränslen för hämtningsfordon, ökad tillgänglighet 
via mobil ÅVC och långsiktiga mål för att minska konsumtionen kan negativ 
miljöpåverkan från transporter begränsas.  

Flera åtgärder syftar till att förändra beteenden, exempelvis information för att 
förebygga avfall, öka återanvändning och öka återvinning av avfall och information 
om farligt avfall för att sådant avfall ska sorteras och lämnas på ett säkert sätt. Det 
tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt, om informationsinsatserna är 
välplanerade kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och 
minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.  
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Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra en 
positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande 
av planens åtgärder är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring 
förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid att 
förändra beteenden. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner har tillsammans tagit fram en ny avfallsplan 
för år 2017–2024.  

1.2 BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 
Enligt Miljöbalken ska behovet av miljöbedömning bedömas vid ny avfallsplan, eller 
större ändring av befintlig avfallsplan. Om planens genomförande antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska planen miljöbedömas och miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) upprättas. Syftet med miljöbedömningen är främja hållbar utveckling genom 
att integrera miljöaspekter i planen. Bedömningen av betydande miljöpåverkan 
genomförs utifrån 6 kap. Miljöbalken och förordningen (SFS 1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

Enligt behovsbedömningen antas genomförandet av den nya avfallsplanen kunna 
medföra betydande miljöpåverkan. Planen utgår från att aktuella anläggningar drivs 
vidare med nuvarande inriktning. Planen anger därmed indirekt förutsättningarna för 
kommande tillstånd för dessa anläggningar. Planen anger förutsättningar för 
kommande tillstånd för sådan verksamhet som anges i 3 § första stycket och i bilaga 
3 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Den verksamhet som avses är 
Björshults avfallsanläggning.  

Miljöbedömning ska därför genomföras och MKB upprättas enligt kraven i 6 kap. 

Miljöbalken. 

2 AVFALLSPLAN FÖR NYKÖPINGS OCH OXELÖSUNDS 

KOMMUNER  

2.1 AVFALLSPLANENS SYFTE 
Syftet med att upprätta en ny avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner 
är att: 

 Ange mål och åtgärder för  minskade avfallsmängderet och ökad 
återanvändning samt återvinning. 

 Ge en samlad bild av nuvarande avfallshantering. 

 Styra utvecklingen av avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas. 

 Vara ett verktyg för att anpassa avfallshanteringen i riktning mot hållbarhet.  

2.2 AVFALLSPLANENS INNEHÅLL 
Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) om innehållet i 
en kommunal avfallsplan. I avfallsplanen redovisas mål och åtgärder för 
avfallshanteringen, avfallsmängder, behandling av avfallet, avfallshanteringens 
miljöpåverkan (föreliggande miljökonsekvensbeskrivning), ekonomi, kommunala 
styrmedel, organisation, anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, 
nedlagda deponier, gällande lagstiftning, nulägesbeskrivning och uppföljning av 
föregående avfallsplan. 

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 
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produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som 
sista utväg deponera.  

Utifrån bland annat nationella miljömål, den nationella avfallsplanen och aktuell 
lagstiftning samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen har målområden för 
avfallshanteringen identifierats. 

Övergripande mål, indikatorer, mål och åtgärder har tagits fram inom fyra områden. 
Nedan anges dessa områden med tillhörande övergripande mål. 

1. Människan i fokus 
Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke 
om människan. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet är viktiga 
förutsättningar för att uppnå samhällets mål på avfallsområdet. Det ska vara 
lätt att göra rätt! 

2. Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning 
Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka 
återanvändningen. Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder 
förändras genom miljömedvetna val. 

3. Minskad miljöbelastning 
Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. 
Miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet och nedskräpningen 
minskar. 

4. Ökad återvinning 
Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det kan 
återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling. Återvinningen av material 
och näringsämnen ökar. 

Ur miljösynpunkt bedöms de viktigaste åtgärderna vara att: 

 Utreda och uppföra en ny återvinningscentral i Nyköping. Den nya 
återvinningscentralen ska ersätta befintlig återvinningscentral på Björshults 
avfallsanläggning. 

 Förebygga avfall och öka återanvändning genom att genomföra 
informationsinsatser, att arrangera eller skapa förutsättningar för olika 
aktiviteter och att på olika sätt uppmärksamma den typen av verksamheter 
samt genom att utveckla återbruksverksamheten. 

 Genomföra informationsinsatser för att öka sortering av avfall för återvinning 
och säkerställa att farligt avfall hanteras på säkert sätt. 

 Genomföra riskklassning av nedlagda deponier enligt MIFO-metodik samt vid 
behov upprättande av åtgärds- och kontrollprogram. 

Övriga åtgärder är: 

 Flera olika kommunikationsinsatser till olika målgrupper (internt och externt) 
för att, förutom det som nämns ovan om förebyggande av avfall, återvinning 
och säker hantering av farligt avfall, även informera för att minska matsvinn, 
minska nedskräpningen med mera. Befintlig information ska utvecklas och 
informationen ska göras mer lättillgänglig. 
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 Utveckla samarbetet inom kommunernas organisationer vid planering för ny 
bebyggelse för att utforma bra avfallshantering.  

 Arbete vid upphandling för att minska avfallsmängder. 

 Utbildning av personal. 

 Arbete för att öka återanvändningen och minska avfallet i kommunala 
verksamheter och bolag. 

 Utveckla avfallstaxan som styrmedel mot ökad återvinning. 

 Aktiviteter för att minska matsvinn. 

 Aktiviteter för att öka mängden textilier till återanvändning. 

 Utvärdera insamlingssystemet för farligt avfall och vid behov förbättra 
möjligheterna att lämna farligt avfall på ett säkert sätt. 

 Införa ett digitalt system för ruttoptimering för att minska utsläpp från 
transporter. 

 Arbete för att uppnå en bättre slamkvalitet och skapa en hållbar återföring av 
växtnäring till åkermark. 

 Mätning av och åtgärder mot nedskräpning. 

 Kvalitetssäkring genom exempelvis plockanalyser och kundenkäter. 

 Kontinuerligt samarbete med FTI i syfte att det ska vara en god tillgänglighet 
och bra skötsel av återvinningsstationer. 

 Omvärldsbevakning av system för kommunal insamling av returpapper och 
förpackningar. 

Dessa åtgärder syftar till att minska avfallsmängden, öka återanvändningen, minska 
miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha människan i fokus. Åtgärderna 
syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa negativa effekter. För att 
utveckla verksamheten vid återvinningscentralen med bland annat 
återbruksverksamhet kan den befintliga återvinningscentralen behöva flyttas. Detta 
tar mark i anspråk, ger upphov till förändrad trafikmängd i närheten av den nya 
återvinningscentralen samt kan påverka närmiljön i övrigt.  

Ökad sortering av avfall kan medföra ökad mängd transporter när olika sorters avfall 
dels ska samlas in var för sig och dels ska transporteras långa sträckor till olika 
återvinningsanläggningar.  

Miljöeffekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 4. 

För utförligare information om avfallsplanens innehåll hänvisas till plandokumentet 
”Avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner år 2017-2024”. 

2.3 AVFALLSPLANENS FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA PLANER OCH PROGRAM 
Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier genom att både 
påverkas av och påverka dessa planer och program. Relevanta planer, program och 
strategier som kan påverka avfallsplanen och som avfallsplanen kan utgöra underlag 
till är exempelvis: 
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 Översiktsplan. 

 Fördjupad översiktsplan. 

 Detaljplaner. 

 Klimat- och energistrategi. 

 Miljö- och folkhälsopolicy. 

 Tillsynsplan. 

 Infrastrukturplan. 

 

3 MILJÖBEDÖMNING AV AVFALLSPLAN 

3.1 BEDÖMNINGSGRUNDER OCH AVGRÄNSNINGAR 
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Av denna 
anledning är påverkan på människors hälsa och miljön i huvudsak positiv vid 
genomförande av en avfallsplan. Även föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till 
positiv miljöpåverkan, detta främst genom att främja hushållningen av naturresurser 
genom ökade möjligheter till återvinning och återanvändning av hushållens mat- och 
restavfall, farliga avfall och grovavfall. 

3.1.1 Miljöaspekter och målområden 
Redovisningen i MKB:n fokuseras på de mest väsentliga miljöaspekterna, se nedan. 
Dessa miljöaspekter är de aktiviteter eller tjänster inom avfallshanteringen som 
väsentligen kan påverka miljön. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där 
Nyköping och Oxelösunds kommuner själva har rådighet över hanteringen och 
behandlingen av avfallet.  

I Miljöbalkens 6 kap. 12 § punkt 6 anges de miljöaspekter som ska beaktas vid 
miljöbedömning. Av dessa bedöms följande miljöaspekter vara väsentliga för 
avfallshanteringen:  

 Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av 
farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller samt minskad 
nedskräpning. 

 Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst matavfallsinsamlingens bidrag 
till att ersätta fossila drivmedel, deponigas från Björshults deponin samt 
transporter.  

 Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder för 
att genom ökad service och kundnöjdhet öka andelen materialåtervinning. 

 Mark och vatten; här behandlas främst planerade åtgärder för flytt av ÅVC 
samt åtgärder vid nedlagda deponier. 

Enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas. 
Genomförandet av avfallsplanen är planens åtgärder för att nå avfallsplanens 
fastställda mål. Åtgärderna miljöbedöms utgående från ovan nämnda miljöaspekter.  
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Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till 
planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det görs 
ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som exempelvis i en livscykelanalys 
(LCA). 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan ska det 
finnas en beskrivning av hur målen i avfallsplanen kan bidra till att de nationella 
miljökvalitetsmålen respektive de regionala målen nås. Detta kommer att tas med i 
MKB-dokumentet. 

Miljöpåverkan från de anläggningar som finns inom kommunen beskrivs inte i detalj 
utan detta hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn 
för dessa anläggningar.  

En avfallsplan är ett strategiskt dokument i jämförelse med exempelvis en detaljplan 
som är en fysisk plan och utfallet av planerade åtgärder i en avfallsplan kan därför 
vara svårt att bedöma i jämförelse med fysiska åtgärder i en detaljplan.  

För att helt uppfylla samtliga långsiktiga mål som slås fast genom avfallsplanen krävs 
genomgripande förändringar av samhällets produktions- och konsumtionsmönster, 
vilket troligtvis inte kan ske under de år som avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är ett 
viktigt steg på vägen för att på lång sikt kunna uppfylla nationella avfallsplanens mål 
och andra mål som har en koppling till avfallsminimering och avfallshantering. 

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 
Miljöbedömning och MKB fokuserar på påverkan i Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner. Avfallshanteringen är dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar 
utanför kommunerna förekommer i stor utsträckning. Transporternas miljöpåverkan 
bedöms därför generellt. 

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 
behandlingsanläggningar i andra kommuner hanteras i tillståndsansökan till dessa 
anläggningar och berörs inte här. 

Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges 
av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen. 

3.2 ALTERNATIV 
Enligt miljöbalken ska i en MKB ”rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 
programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas”. 

3.2.1 Nollalternativet 
Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen avfallsplan inte 
genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan genomförs skulle föregående 
avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla.  

De flesta åtgärder som beskrivs i föregående plan har genomförts eller behöver 
revideras med avseende på tidplanen. Det kan konstateras att med nollalternativet 
skulle ett viktigt verktyg saknas för att tydligt arbeta för minskade avfallsmängder och 
ökad återvinning av avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera 
att utebli eller försenas. Enligt Avfallsförordningen ska avfallsplanen ses över minst 
vart fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär därmed att föregående 
avfallsplan inte skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett relevant 
alternativ.  
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3.2.2 Andra alternativ 
I kapitel 4.4 om mark och vatten kommenteras kortfattat alternativ för planerad flytt 
av återvinningscentralen på Björshults avfallsanläggning. 

3.3 MILJÖKVALITETSNORMER  
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som 
används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer 
för: 

 Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden) 

 Vatten (normer för statusklassificering) 

 Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och rapportering 
av bullerkällor) 

 Utomhusluft (normer för halter)  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som 
helhet syftar till att främja hållbar utveckling och åtgärderna i synnerhet ska 
genomföras med syfte att främja en god miljö och människors hälsa. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av 
planens genomförande då god miljökompetens finns inom de delar av kommunernas 
organisation som ansvarar för bland annat hantering av farligt avfall, driften av 
Björshults avfallsanläggning och nedlagda deponier. Hanteringen av farligt avfall och 
driften av Björshult sker enligt verksamhetens tillstånd, särskilda rutiner och med 
tekniska lösningar som tillsammans ska minimera risken för utsläpp. 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning och 
åtgärdsprogram för större kommuner och vägar. Genomförandet av avfallsplanen 
bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller överskrids. 

I Nyköpings och Oxelösunds kommuner är bullernivåerna högst längs E4 samt vid 
genomfartsgator i tätorterna. 

Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för luft 
överskrids. 

3.4 MILJÖKVALITETSMÅL 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från 
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: 

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

Etappmålen inom avfallsområdet är: 

 Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser 
ska vidtas senast 2018 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar 
genom att 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. 
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 Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas 
senast 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och 
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 
70 viktprocent. 

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av 
näringsämnen från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett 
eventuellt nytt mål som berör denna fråga beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i 
redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor, föreslagit nya mål. 
Senast beslutade delmål lyder: 

 År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och 
återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark. 

Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder:  

 Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 
och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel 
med utsläppsrätter.  

Det här innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års 
nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av 
investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren 
utveckling.  

De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen har varit vägledande i processen att 
formulera mål och åtgärder i avfallsplanen. Sammantaget bedöms 
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder. 

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom åtgärder som 
syftar till att effektivisera transportsystemet och minska användningen av fossila 
bränslen. 

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt i 
avfallsplanen genom åtgärder som syftar till att förbättra hanteringen av farligt avfall, 
förbättra insamlingen av sorterat avfall samt kontrollen av nedlagda deponier. 

Miljömålen kan i mindre omfattning även påverkas i negativ riktning av avfallsplanens 
strategier. Främst gäller det att utökade möjligheter till sortering av avfall kan ge ett 
ökat antal transporter, vilka ger utsläpp av ämnen som kan påverka klimatet negativt. 
För att minimera sådan negativ påverkan ska åtgärder för att minska utsläpp från 
transporter genomföras, exempelvis nytt ruttplaneringssystem. 

4 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  
Här bedöms hur genomförande av avfallsplanen påverkar miljön och de nationella 
miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen. 
Varje enskilt mål och varje enskild åtgärd kommenteras inte utan en bedömning görs 
utifrån hur mål och åtgärder inom respektive målområde sammantaget påverkar 
miljön och de nationella målen. 

4.1 MÄNNISKORS HÄLSA  
Här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av farligt avfall, insamlingens 
påverkan genom buller samt minskad nedskräpning. Konsekvenser för människors 
hälsa till följd av negativ påverka på luftkvalitet anges i kapitel 4.2. 
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4.1.1 Nuläge och förutsättningar 
Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön. Om 
farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus spridning av 
skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är en av 
avfallshanteringens viktigaste uppgift att skapa förutsättningar för en säker hantering 
av farligt avfall.  

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många kommuner 
och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen. En del av problembilden kan 
hänföras till återvinningsstationer och tömning av dessa samt städning. En skräpig 
offentlig miljö kan ha samband med upplevelse av otrygga1 miljöer och risk för 
mindre brott såsom klotter och skadegörelse. Nedskräpning kan även bidra till diffus 
spridning av farliga ämnen. 

Buller uppstår från avfallshanteringen på flera sätt, exempelvis från både 
insamlingsfordon och hantering av behållare. Buller från avfallshanteringen är dock 
kortvarig. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa genom 
stress och störd sömn vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt blodtryck och 
hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” 
innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.  

Avfallshanteringen ger upphov till utsläpp till luft, vilket kan ge effekt på människors 
hälsa. Hur åtgärder i avfallsplanen påverkar utsläpp till luft behandlas i kapitel 4.2. 

Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge 
effekt på människors hälsa om det sker exponering för farliga ämnen. Hur åtgärder i 
avfallsplanen påverkar utsläpp till mark och vatten behandlas i kapitel 4.4. 

4.1.2 Negativ miljöpåverkan 
Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa. Exempel på hur 
negativ påverkan kan uppstå är genom ökade bullernivåer och luftföroreningar 
orsakade av avfallstransporter vid insamlingsplatser och på vägnät. 

Störande bullernivåer kan upplevas som stressande eller verka sömnstörande för 
närboende. Effekterna kan vara både kort- och långsiktiga, direkta och indirekta, 
övergående och permanenta. 

Miljökonsekvensernas omfattning av genomförandet av avfallsplanen bedöms som 
liten, eftersom inga åtgärder påverkar dessa aspekter i någon betydande omfattning.  

4.1.3 Positiv miljöpåverkan 
Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom exempelvis 
åtgärder för att minska nedskräpning och förbättrad insamling av farligt avfall. 
Minskad nedskräpning bidrar till positiv upplevelse vid vistelse i områden som är 
viktiga ur rekreationssynpunkt, samt bidrar till upplevelse av ökad trygghet. 
Effekterna bedöms bli ökad trivsel i offentliga miljöer. Genom ökad insamling av 
farligt avfall minskar risken för spridning av farliga ämnen som kan påverka 
människors hälsa. 

                                                

1
 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se 
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4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan 
För att minska negativ påverkan på människors hälsa kommer bland annat: 

 Hänsyn till avfallshanteringen att tas tidigt i processen för fysisk planering av 
nya bostadsområden och offentliga områden. 

 Vid planering av fastighetsnära insamlingsplatser i befintlig bebyggelse tas 
hänsyn till bland annat risk för buller vid bostäder. 

4.2 LUFT OCH KLIMATFAKTORER 
Luft och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala 
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö. Här 
behandlas främst utvecklad återbruksdel vid ny återvinningscentral, 
matavfallsinsamlingens bidrag till att ersätta fossila drivmedel, hantering av 
deponigas vid Björshults deponi samt transporternas påverkan. 

4.2.1 Nuläge och förutsättningar 
I kommunerna är bakgrundshalter av föroreningar i luften låg. De högsta 
föroreningsnivåerna finns i tätorterna och föroreningarna utgörs i huvudsak av 
kvävedioxid och partiklar. För utomhusluft gäller luftkvalitetsförordningen (SFS 
2010:477). 

Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, en större del av 
de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser. Både personbilstrafik och 
lastbilstrafik har ökat. Utsläppen har dock inte ökat i samma utsträckning då dagens 
fordon är mer bränslesnåla och en större andel drivs med förnybara bränslen. 
Utsläpp av klimatpåverkande gaser i kommunerna utgörs till en mindre del direkt av 
avfallshanteringen. Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst 
transporter med tyngre fordon för insamling av avfall och borttransport till 
behandlingsanläggning men även av personbilstransporter för avlämning av avfall vid 
återvinningsstationer och återvinningscentraler. Behandlingsanläggningar finns både 
inom kommunerna och i närliggande kommuner. Förpacknings- och tidningsavfall 
transporteras till återvinningsanläggningar på spridda orter i landet, men kan även 
transporteras utomlands. 

Deponigas samlas in på Björshults avfallsanläggning, från deponin. Gassystemet är 
gammalt och insamlingen optimeras inte. Det finns en ny kompressorstation och 
fackla. Det pågår en förstudie över hur systemet ska renoveras. 

4.2.2 Negativ miljöpåverkan 
Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta 
bedöms kunna uppstå främst på grund av åtgärder som syftar till att förbättra 
insamlingen av hushållsavfall, exempelvis genom ökad källsortering som kan öka 
behovet av både tunga transporter och personbilstransporter när mer avfall ska 
lämnas av hushållen till exempelvis återvinningsstationer för att sedan transporteras 
vidare av tunga fordon, varje avfallsslag för sig. 

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid 
och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt.  

Negativ miljöpåverkan bedöms även kunna uppstå om deponigas läcker från tidigare 
deponerat avfall inom Björshults avfallsanläggning. Deponigas innehåller bland annat 
metangas, som är en klimatpåverkande gas. 
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Miljökonsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning av 
lungfunktion och cancer. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och 
förändrat klimat. Konsekvenserna kan vara både kort- och långsiktiga, direkta och 
indirekta, övergående och permanenta. 

Miljökonsekvensernas omfattning bedöms som små med hänsyn till 
avfallshanteringens ringa andel transportsektorns utsläpp av föroreningar. Metangas 
är en kraftigare klimatpåverkande gas än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att 
det inte sker betydande läckage till luft. 

4.2.3 Positiv miljöpåverkan 
Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer.  

Detta bedöms uppstå främst på grund av åtgärder som syftar till att:  

 förbättra insamlingen av hushållsavfall 

 öka biogasproduktionen i syfte att minska användningen av fossila bränslen 

 effektivisera transportsystemet 

Exempel på hur positiv miljöpåverkan kan uppstå är genom att öka mängden material 
som samlas in för återanvändning och återvinning minskar behovet av att framställa nya 
produkter och därmed minska utsläpp vid nyproduktion av produkter. Effektivare 
transporter, genom exempelvis förbättrad ruttplanering och användning av förnybara 
drivmedel i renhållningsfordonen, bidrar till att minska mängden transporter samt ger 
mindre utsläpp från transporter. Genom att öka insamling och behandling av matavfall 
kan produktion av biogas öka, vilket kan ersätta fossila fordonsbränslen i exempelvis 
tätortsmiljö och därmed minska utsläpp av partiklar och klimatpåverkande fossil 
koldioxid. 

Erfarenheter från livscykelanalyser visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid 
materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka. Det är 
således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som möjligt 
innan det förbränns.  

Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas 
respektive återvinnas minskar utsläppen till luft i hela produktionskedjan - från 
utvinning till tillverkning och distribution av varor - samt utsläpp vid behandling av 
avfallet. Effekten av att minska antalet transporter blir minskade utsläpp till luft. 
Effekten av att producera biogas kan bli att fossila bränslen ersätts och att utsläppen 
till luft från fordon därmed minskar. Utsläpp av partiklar från biogasdrivna fordon till 
luft är ytterst små.  

Sammantaget bedöms utsläpp av transporter till återvinning understiga de 
miljövinster som erhålls genom återvinning. Som exempel på detta kan nämnas att 
de 6702 ton plastförpackningar, som idag samlas in i Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner, motsvarar att omkring 1 000 ton koldioxid sparas vid materialåtervinning. 
Detta motsvarar i sin tur cirka 500 000 mils körning med en personbil. För varje 
fordon som drivs med bensin eller diesel och ersätts med biobränsle minskar 
klimatpåverkan med cirka 90 %. 

                                                

2
 Statistik från FTI visar att under 2016 samlades 9,1 kg plast in per invånare i Oxelösund och 

motsvarande uppgift för Nyköping är 10,38 kg per person. Totalt motsvarar det 563 ton plast 

från Nyköping och 106 ton plast från Oxelösund. 
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De positiva miljökonsekvensernas omfattning bedöms överstiga omfattningen av de 
negativa miljökonsekvenserna. 

4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan 
För att minska negativ påverkan på luftkvalitet och klimatet kommer bland annat: 

 Åtgärder av gasuppsamlingssystem från deponin vid Björshults 
avfallsanläggning. 

 Utsläpp från transporter minskas genom förbättrad ruttplanering.  

 Möjligheten för fastighetsnära insamling beaktas som alternativ till insamling 
via avlämningsplatser. 

 Avfallshanteringen förbättras med hänsyn till att antalet transporter ska 
minimeras, exempelvis vid lokalisering av nya insamlingsplatser. 

 Insamlingssystemet kvalitetssäkras eftersom god kvalitet på avfall, som ska 
återvinnas eller behandlas på annat sätt, minskar utsläppen till luft. 

 Utbytet av fordonsflottan för insamling av hushållsavfall ske kontinuerligt. 

4.3 MATERIELLA TILLGÅNGAR OCH RESURSHUSHÅLLNING 
Materiella resurser omfattar återanvändning och materialåtervinning, hantering och 
omhändertagande av farligt avfall samt hållbar konsumtion. Här behandlas främst 
utvecklad återbruksdel vid ny återvinningscentral, information och åtgärder för ökad 
service och kundnöjdhet för att förebygga avfall och öka andelen materialåtervinning. 

4.3.1 Nuläge och förutsättningar 
I Nyköpings kommun samlades 83,5 kg förpackningar och returpapper per invånare, 
in för återvinning under år 2016. Motsvarande uppgift för Oxelösund är 73 kg per 
invånare. Nationellt samlas ca 66 kg per invånare in. Invånare i Nyköping och 
Oxelösunds kommuner sorterar således ut mera förpackningar och returpapper än 
genomsnittet nationellt. 

4.3.2 Negativ miljöpåverkan 
I den utsträckning det kommer att ske sluttäckning av nedlagda deponier medför 
detta behov av jordmassor, både för utjämning, tätning och för växtetablering, vilken 
är en negativ effekt med avseende på resurshushållning. 

Omfattningen bedöms dock vara liten under avfallsplanens tidsperiod, eftersom 
åtgärder vid nedlagda deponier och vid Björshults avfallsanläggning kommer att ske 
på längre sikt. 

4.3.3 Positiv miljöpåverkan 
Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt sett 
minskar eller om mängden avfall till återvinning ökar.  

Åtgärder för att bidra till att avfallsmängden på lång sikt minskar finns inom 
målområdet för ökad återvinning samt målområdet för minskade avfallsmängder och 
ökad återanvändning. Det kan handla både om att inte konsumera ”i onödan”, att 
välja produkter av god kvalitet, som håller länge, och om att öka mängden avfall eller 
produkter som återanvänds. Även åtgärder för minskad nedskräpning kan medföra 
positiva effekter på mängden material som lämnas till återvinning, om platserna för 
avlämning uppfattas som inbjudande. 
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Om återanvändning och återvinning av material ökar så minskar behovet av att ta ut 
jungfruligt material från jordens ändliga resurser. Det är alltid mer resurseffektivt att 
använda ett material flera gånger än att förbränna det och tillverka nya produkter av 
jungfruligt material, se även kapitel 4.2. 

Produktion av mat kräver stora resurser i form av exempelvis vatten, elektricitet, 
drivmedel och grönytor. Mat som inte används, så kallat matsvinn, ger därmed 
upphov till miljöpåverkan helt i onödan. Erfarenheter från andra kommuner visar att 
åtgärder i storkök på exempelvis förskolor och skolor kan medföra en betydande 
minskning i mängden matsvinn från dessa verksamheter. En stor del av 
kommunernas invånare, inte minst barn, skolelever och deras föräldrar, berörs av 
detta och åtgärderna kan även ge bredare miljöpedagogiska effekter.  

Genom rötning av matavfall uppkommer biogas som kan användas som 
fordonsbränsle och därmed ersätta fossilt bränsle, se kapitel 4.2 om påverkan på luft. 
Genom rötningsprocessen uppkommer även en rötrest som kan användas som 
ekologiskt gödningsmedel, så kallat biogödsel. Ökad insamling av matavfall bidrar 
därmed till positiv miljöpåverkan. 

Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken omfattning 
människors beteenden förändras. Sådant tar tid, men på lång sikt bedöms de 
positiva miljökonsekvenserna bli stora.  

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan 
Förändring av konsumtionsmönster, attityder och beteende för att uppnå förändringar 
kräver ett långsiktigt arbete och det är viktigt att ha stor uthållighet beträffande 
informationsinsatser som syftar till att förändra beteenden, eftersom detta tar lång tid. 
Välplanerade informationsinsatser bedöms dock kunna få stor positiv påverkan på 
lång sikt. 

4.4 FÖRORENING OCH EXPLOATERING AV MARK OCH VATTEN 
Här behandlas främst planerade åtgärder för flytt av återvinningscentral samt 
åtgärder vid nedlagda deponier. 

4.4.1 Nuläge och förutsättningar 
 
Nedlagda deponier 

Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva och 
nedlagda deponier. I Nyköpings och Oxelösunds kommuner finns ett antal nedlagda 
deponier. I Nyköpings kommun finns i dagsläget 29 nedlagda deponier. Kommunen 
är verksamhetsutövare för 24 nedlagda deponier. 

I Nyköping har två deponier bedömts tillhöra riskklass 1 Mycket stor risk och det 
gäller Kungshagen samt Spelhagen. Det finns två deponier som tillhör riskklass 2 
och de finns i Nävekvarn samt Studsvik. Av resterande deponier bedöms 21 deponier 
tillhöra riskklass 3 Måttlig risk och 4 deponier tillhöra riskklass 4 Liten risk.   

I Oxelösunds kommun finns i dagsläget 17 nedlagda deponier. Två deponier bedöms 
tillhöra riskklass 1, tre bedöms tillhöra riskklass 3 och elva bedöms tillhöra riskklass 
4. Ingen deponi tillhör riskklass 2 och en deponi saknar riskklassning. 

I avfallsplanen anges åtgärder angående fortsatt riskklassning av nedlagda deponier 
enligt MIFO samt vid behov upprättande av åtgärdsplan. Eventuella åtgärder för att 
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förbättra sluttäckning eller på andra sätt fysiskt minska risken för utläckage från 
nedlagda deponier beror på vad som framkommer i den kartläggning som ska göras 
samt vilka resurser för åtgärder vid nedlagda deponier som kommer att göras 
tillgängliga. 

Björshults avfallsanläggning och återvinningscentraler 

Björshults avfallsanläggning är den anläggning som är av störst betydelse för 
avfallshanteringen i Nyköping och Oxelösunds kommuner.  

På anläggningen sker omlastning av hushållsavfall, mellanlagring av mat- och 
restavfall, farligt avfall, grovavfall, slam, betong, jord och grus. Det sker även flisning 
av trä, krossning av asfalt och betong, kompostering av trädgårdsavfall samt 
deponering av icke farligt avfall och asbest.  

Inom Nyköpings kommun finns fem stationära återvinningscentraler och en mobil 
återvinningscentral som besöker flera platser enligt ett särskilt schema. Inom 
Oxelösunds kommun finns en återvinningscentral. Den återvinningscentral som finns 
på Björshults avfallsanläggning är gemensam för invånare i båda kommunerna. 
Denna återvinningscentral behöver flyttas från Björshults anläggning dels på grund 
av platsbrist för utveckling av återbruksdelen vid återvinningscentralen och dels på 
grund av att det i framtiden behöver genomföras sluttäckning av den gamla deponi 
som återvinningscentralen idag ligger på. 

Det har gjorts en utredning angående förslag på ny plats för återvinningscentral. 
Platsen ligger i anslutning till ny lokalisering av Tekniska divisionen, på området Arnö, 
fastigheten Produkten. Området är planlagt för industri. Marken måste avskogas 
samt viss sprängning av berg behövs inför anläggandet av en ny återvinningscentral. 

Övriga källor till utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering 

När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår olika 
sorters aska. En viss del kan under vissa förutsättningar användas för 
anläggningsändamål, men aska från förbränning av blandat hushållsavfall måste i 
dagsläget deponeras. Det är därför extra viktigt att det avfall som skickas till 
förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall som 
förbränns minskar genom att ta vara på sådant som kan återanvändas, 
materialåtervinnas eller rötas. Förbränning av hushållsavfall (och därmed även 
deponeringen av askor) sker inte på någon anläggning inom Nyköpings eller 
Oxelösunds kommuner utan avfallet transporteras för närvarande till en 
förbränningsanläggning i Linköpings kommun. 

Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid hantering av 
farligt avfall.  

4.4.2 Negativ miljöpåverkan 
Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom de nedlagda deponier 
inom kommunerna som har bedömts behöva åtgärder i någon omfattning3. Följden 
av läckage av miljöfarliga ämnen kan bli störningar i ekosystemet och den biologiska 
mångfalden. Flera av de nedlagda deponierna bedöms behöva någon form av åtgärd 
(riskklass 3) eller behöver ytterligare bedömning (MIFO fas 2). Det bedöms därför 

                                                

3
 Riskklass 1-3 
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finnas en risk för utsläpp till mark och omfattningen av konsekvenserna beror av typ 
och omfattning av utsläppet, men det föreligger en förhöjd risk för störning i 
omgivande mark- och vattenmiljöer.  

Genomförandet av planen ökar inte risken för utsläpp till mark och vatten, men 
bedöms inte heller påtagligt minska den risken på kort sikt. 

En ny plats för återvinningscentralen, som idag finns på Björshults avfallsanläggning, 
medför att mark som idag inte är exploaterad kommer att tas i anspråk. Den plats 
som föreslås är dock planlagt för industri och därmed har platsen bedömts lämplig för 
denna typ av verksamhet. Utförligare bedömning av miljöpåverkan sker i samband 
med kommande anmälnings- eller tillståndsprocess enligt miljöbalken. I den 
processen bedöms även eventuellt behov av skyddsåtgärder, till exempel för mark 
och vatten mot spill av oljor eller annat farligt avfall som hanteras vid 
återvinningscentral. 

4.4.3 Positiv miljöpåverkan 
Genomförandet av planen påverkar mark och vatten positivt främst genom minskade 
utsläpp till mark och vatten på lång sikt till följd av minskad risk för spridning av 
farliga ämnen från farligt avfall och minskade utsläpp från nedlagda deponier.  

Enligt mål i avfallsplanen ska riskklassning enligt MIFO fas 2 göras, för de deponier 
där det inte gjorts tidigare. För de nedlagda deponier där det behövs ska åtgärdsplan 
upprättas. Åtgärderna med avseende på tillsyn och kontroll av nedlagda deponier 
medför endast positiv påverkan om eventuella brister som upptäcks också åtgärdas.  

Minskade utsläpp till mark och vatten kan även förväntas på lång sikt till följd av 
mindre mängd farligt avfall i mat- och restavfallet. Insamlingssystemet för farligt avfall 
ska utvärderas och vid behov ska åtgärder vidtas. En renare avfallsfraktion minskar 
risken för läckage av miljöstörande ämnen från förbränningsaskor till mark och 
vatten. Målet är att minska mängden farligt avfall inklusive el-avfall i hushållens mat- 
och restavfall och det tar tid att ändra människors beteenden.  

Genom att motverka ökningen av mängden avfall i samhället genom ökad 
återanvändning samt minska mängden farligt avfall, så kan mängden material som 
utvinns ur jordskorpan på lång sikt minska och därmed även tillförseln av mängden 
giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad 
återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.  

4.4.4 Alternativ till avfallsplanens förslag att flytta återvinningscentralen 
Alternativet till att flytta återvinningscentralen på Björshults avfallsanläggning till 
område Arnö, är att behålla återvinningscentralen på nuvarande plats. Detta medför 
dock att delar av de positiva effekter som förväntas av föreslagen avfallsplan uteblir. 
Det saknas möjligheter på nuvarande plats att utveckla återbruksverksamhet, till 
exempel kretsloppspark i den omfattning som utreds för den nya platsen. 
Återvinningscentralen på sin nuvarande plats är också ett hinder vid framtida 
sluttäckning av deponin inom Björshults avfallsanläggning. 

Ur miljösynpunkt bedöms därför avfallsplanens förslag att flytta återvinningscentralen 
vara det som ger mest positiva miljöeffekter. 

4.4.5 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan 
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planens åtgärder för att 
motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan. 



Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning       

 
 20(22) 

Den information som finns om nedlagda deponier i kommunerna tyder på att det 
finns ett behov dels av att få bättre kunskap om riskerna och dels, i vissa fall, av att 
åtgärda brister för att minska risken för läckage av miljöfarliga ämnen. Att sluttäcka, 
eller på annat sätt förhindra eventuella läckage av miljöfarliga ämnen från nedlagda 
deponier är kostsamma åtgärder och i dagsläget är behovet av åtgärder oklart. 
Därför är planens inventering och undersökning av nedlagda deponier ett viktigt 
första steg även om det är viktigt att komma ihåg att enbart kontroll inte räcker för att 
säkerställa att det inte sker läckage av miljöfarliga ämnen.  

När det finns intressen av att exploatera ett område där det finns en nedlagd deponi 
ställs normalt krav på åtgärder för att säkerställa att de gamla avfallsmassorna inte 
medför risk för hälsa och miljö i den nya markanvändningen. Det är då en fördel om 
det finns god kunskap om eventuella risker innan en byggprocess startar så att 
relevanta krav kan ställas.  

4.5 INBÖRDES FÖRHÅLLANDE MELLAN OVANSTÅENDE MILJÖASPEKTER 
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera aspekter 
samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att ökad källsortering 
bedöms bidra till positiv miljöpåverkan på flera miljöaspekter genom minskat uttag av 
jungfruliga råvaror och därmed minskade utsläpp. Ökad källsortering bedöms även 
bidra till negativ miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” genom att mängden 
transporter kan komma att öka genom ökad insamling av separata avfallsslag.  

 

5 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

5.1 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Planen bidrar i huvudsak 
till en positiv påverkan på människors hälsa och miljön. 

Genomförandet av avfallsplanens åtgärder bedöms medföra flera positiva 
miljökonsekvenser, framförallt genom förbättrad hushållning med jordens ändliga 
resurser och minskad föroreningsbelastning på miljön.  

De åtgärder som på lång sikt bedöms medföra störst betydande positiv 
miljöpåverkan bedöms vara åtgärder för att utreda och uppföra en ny 
återvinningscentral där återbruksverksamhet kan utvecklas, informationsinsatser och 
andra åtgärder för att förebygga avfall, minska matsvinn, öka återanvändning, öka 
återvinning av avfall, säkerställa att farligt avfall hanteras på säkert sätt, minska 
nedskräpning samt genomförande av riskklassning av nedlagda deponier. 
Genomförande av avfallsplanen bedöms medföra bättre resursutnyttjande av avfallet, 
ökad återvinning samt minskade utsläpp till luft, mark och vatten. Fortsatt 
kartläggning av nedlagda deponier samt vid behov upprättande av åtgärdsplan 
bedöms på sikt medföra minskade utsläpp till mark och vatten samt även minskade 
utsläpp till luft. 

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av risk för att behovet 
kan öka av både tunga transporter och personbilstransporter när mer avfall ska 
lämnas av hushållen och samlas in som separata avfallsslag. Ökad mängd 
transporter medför ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid och partiklar till luft, 
vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. Genom åtgärder såsom optimering av 
hämtningsrutt, krav på förnybara bränslen för hämtningsfordon, ökad tillgänglighet 
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via mobil ÅVC och långsiktiga mål för att minska konsumtionen kan negativ 
miljöpåverkan från transporter begränsas. 

Flera åtgärder syftar till att förändra beteenden, exempelvis information för att 
förebygga avfall, öka återanvändning och öka återvinning av avfall och information 
om farligt avfall för att sådant avfall ska sorteras och lämnas på ett säkert sätt. Det 
tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt, om informationsinsatserna är 
välplanerade kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och 
minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.  

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 
avfallsplanen vara liten.  

5.2 NATIONELLA MILJÖMÅL 
Avfallsplanens mål och åtgärder ligger i linje med nationella miljökvalitetsmål och mål 
i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på ökad återanvändning av avfall, 
ökad återanvändning av textilier, ökad återvinning av hushållens avfall, ökad 
återvinning av el-avfall, minskad nedskräpning, utsortering av matavfall och minskat 
matsvinn. 

Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till 
nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms de nationella miljökvalitetsmålen 
påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder. 

5.3 ÅTGÄRDER MOT NEGATIV PÅVERKAN 
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planens åtgärder för att 

motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan: 

 Hänsyn till avfallshanteringen tas tidigt i processen för fysisk planering av nya 

bostadsområden.  

 Vid planering av fastighetsnära insamlingsplatser i befintlig bebyggelse tas 

hänsyn till bland annat risk för buller vid bostäder. 

 Det är viktigt att ha stor uthållighet beträffande informationsinsatser som syftar till 

att förändra beteenden, eftersom detta tar lång tid. 

5.4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen 
avfallsplan vara positiva. De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen 
bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad mängd transporter av 
olika typer av avfall. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och 
ansluter väl till nationella miljömål. 

 

6 UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA 

MILJÖPÅVERKAN 
I syfte att minska risken för att negativ miljöpåverkan uppstår till följd av 
avfallsplanens genomförande ska de åtgärder som redovisas i avsnitt 5.3 i 
miljökonsekvensbeskrivningen följas upp. Effektiv uppföljning genomförs genom att 
ansvarig för uppföljning av avfallsplanens mål och åtgärdsprogram även ansvarar för 
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uppföljning av åtgärder i miljökonsekvensbeskrivningen. Uppföljning och utvärdering 
av avfallsplanens mål och åtgärder sker årligen. 
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