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Bilaga 1 Avfall i Kumla kommun 

Nulägesbeskrivning 

Kumla kommun 
Olika förhållanden i Kumla kommun påverkar avfallets mängd och 
sammansättning. Kumla kommun är beläget centralt i Örebro län. Kommunen är 
till ytan ca 207 km2 och består 47,4 procent åkermark. Här bor ca 21 500 
personer, spritt över Kumla huvudtätort och tätorterna Ekeby, Hällabrottet, 
Kvarntorp, Sannahed och Åbytorp. Kommunen har under många år haft en 
positiv befolkningstillväxt som ser ut att fortsätta. Sedan år 2000 har 
befolkningen ökat med ca 2 300 personer. Mer än hälften av befolkningen,  
52 procent, bor i småhus och 31,8 procent bor i hyresrätter, medan 6,2 procent 
av invånarna bor i bostadsrätt. Det finns 212 fritidshus i kommunen.  
Ca 90 procent av kommunens hushåll är anslutna till kommunens ledningsnät för 
spillvatten och det finns 1100 stycken enskilda avlopp. Då ingår samtliga olika 
anläggningstyper och permanentboende samt fritidshus.  

Det finns goda kommunikationer med järnväg och vägnät till och från Kumla 
kommun. Kommunens läge inom ett större integrerad arbetsmarknads- och 
bostadsregion ger en god tillgång på arbetstillfällen. Enligt statistik från SCB  
år 2016 var det 4 350 personer som bor och jobbar i kommunen, medan  
3 572 personer jobbar i kommunen men bor på annan ort. Största andelen 
invånare, 5941 personer, bor i Kumla kommun men arbetar på annan kommun. 
Till de största arbetsgivarna i kommunen räknas Kumla kommun, Procordia  
Food AB, Fortum Waste Solution AB, Bandindustri AB och ESMI Multi Signal AB.  

Turistnäringen växer i kommunen och naturturismen lockar med cykelleder och 
besök i naturreservaten. Det finns välbesökta mål som Kvarntorpsområdet, 
Djupadalsbadet, Kumla stadspark och Sjöparkens växthus samt allmänna 
badplatser. I närheten av badhuset finns en mindre camping. Därutöver anordnas 
olika evenemang under året vilket lockar invånare som utomstående att besöka 
centrala Kumla. 

Avfallshantering i Kumla kommun 
Miljöbalken (1998:808) styr avfallshanteringen med bland annat krav på att allt 
avfall ska sorteras. Med avfall avses varje ämne eller föremål som innehavaren 
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Den som innehar 
avfall ska se till att avfallet hanteras på ett godtagbart sätt utan att skada 
människors hälsa och miljön.  
 
Allt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall omfattas enligt miljöbalken av det 
kommunala ansvaret. I Kumla kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för 
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att hushållsavfall samlas in från bostäder och verksamheter, som inte ingår i 
producentansvaret. Kommunen erbjuder hämtning av grovsopor två gånger per 
år hos invånarna och hos invånare i ytterområden hämtas även farligt avfall två 
gånger per år. Hushållsavfall transporteras till behandlingsanläggning för 
återvinning eller bortskaffande. I ansvaret ingår att hushållsavfallet tas om hand 
på ett miljömässigt bra sätt och därför ska kommunen anordna platser där 
invånarna kan lämna in farligt avfall. Genom information ska kommunen ge 
invånarna förutsättning för hur de ska hantera förpackningar och tidningar och 
miljönyttan med återvinning av dessa material.  

En klar skillnad i avfallsmängd per invånare har skett sedan utsortering av 
matavfall introducerades i Kumla kommun år 2012. Idag har ca 85 % av 
hushållen separat kärl för matavfall och ca 5 % har hemkompostering. Det har 
gett att mängden restavfall har minskat. Fler abonnenter blir bättre på att sortera 
sitt avfall och lämnar till återvinningsstationerna (ÅVS) och 
återvinningscentralen (ÅVC). Dock är avfallsmängden ett fortsatt problem. I och 
med att fler bosätter sig i Kumla kommun kommer det även att generera ökade 
avfallsmängder.  

Återvinningscentralen 

I Kumla kommun finns kommunens bemannade återvinningscentral (ÅVC) 
lokaliserad i Kvarntorp. Kumla kommun har ett samarbete med Hallsbergs 
kommun vilket ger att invånare i Kumla även kan lämna sitt avfall på 
återvinningscentralen i Hallsberg och vice versa. Det finns även möjlighet för 
företagare att lämna sitt avfall på ÅVC mot en viss kostnad. På ÅVC kan de flesta 
avfallsfraktioner lämnas in och det finns även möjlighet att lämna kläder och 
prylar för återanvändning. 
 
Förpackningar och returpapper 
För att uppfylla ansvar gällande förpackningar och returpapper har 
producenterna organiserat sig i olika materialbolag, Returkartong, MetallKretsen, 
Svensk GlasÅtervinning, Plastkretsen och Pressretur. Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB (FTI) ägs av materialbolagen och samlar in avfallet som 
ingår i producentansvaret. Förpackningarna sorteras i olika fraktioner: 
wellpapp/kartong, plast, metall, glas och tidningar.  
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Återvinningsstationer 
FTI ansvarar för insamling vid kommunens 
återvinningsstationer (ÅVS). Runt om i kommunen 
finns 12 utplacerade ÅVS där invånarna kan lämna 
förpackningar, returpapper och tidningar. En del 
avfall som faller under producentansvar lämnas 
även in till ÅVC. Producenterna har därefter 
ansvaret för att omhänderta avfallet. 
Förpackningarna  och returpapper återvinns och 
återanvänds i nya produkter. 
 
Fastighetsnära insamling  
Fastighetsnära insamling (FNI) förenklar för hushåll att sortera sitt avfall nära 
bostaden. I flerbostadshus anordnar fastighetsägaren gemensam sopsortering 
och i flera kommunala fastigheter finns möjlighet för att sortera avfall. 
Fastighetsnära insamling sker även vid samfälligheter och 
bostadsrättsföreningar. Kommunen tillsammans med producenterna ansvarar 
för bortskaffande av avfallet.  

Bilaga 2 Avfallsmängder och flöden 

Avfall kommunen ansvarar för 

Nedan presenteras de avfallsfragment som uppstår och som kommunen ansvarar 
för. För varje avfallstyp framgår vart det uppkommer, insamlingssystem, 
behandling och hur det återvinns eller återanvänds enligt avfallshierarkin. 
Insamlade mängder anges där uppgifter förekommer.  
 

Hushållsavfall Uppkomst Insamling Behandling/resultat ton/år kg/inv 
Restavfall Hushåll, 

verksamheter 
Sopbil Förbränning. 

Energiutvinning el och 
värme 

3693 175 

Matavfall Hushåll, 
verksamheter 
ex storkök 
restauranger 

Sopbil Förbehandling och 
rötning för 
biogasproduktion  

1025 48 

Grovavfall Hushåll, 
verksamheter 

Lastbil, ÅVC Materialåtervinning 
för nya produkter. 
Förbränning. 
Energiutvinning el och 
värme 

483 212 

Farligt avfall  
- Elavfall 
- Impregnerat trä 

Hushåll  ÅVC, Central-
förrådet, 

Förbränning. 
Energiutvinning el och 
värme. 

 
- 153 
- 169 

10,3 
12,6 
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- Asbest 
- Kemikalier 
- Spillolja 

8 platser för 
insamling på 
landsbygd 

Oskadliggör det som 
inte kan återvinnas. 

- 6 
- 35 
- 8,1 

Fett och matolja Hushåll, 
verksamheter 
som storkök, 
restauranger,  

ÅVC Förbehandling. 
Biogasproduktion 

1  

Förpackningar 
och returpapper 

Hushåll, 
verksamheter 

ÅVS, ÅVC Materialåtervinning 
till nya förpackningar 
och returpapper 

  

Fettavskiljarslam Restauranger, 
storkök 

Slamfordon Förbehandling. 
Biogasproduktion 

  

Latrinavfall Hushåll  Lastbil Slam till reningsverket 
för rötslam. Tunnor till 
förbränning för 
energiutvinning 

  

Slam enskild 
avloppsanläggni
ng 

Hushåll Slamfordon Reningsverket för 
behandling. Rötslam 
till åkrar 

414  

Övriga fraktioner 
från enskild 
anläggning 

     

Textilavfall Hushåll, 
verksamheter 

ÅVS, ÅVC, 
butiker 

Återanvändning, 
materialåtervinning  

65  

Metallavfall 
 

Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC Materialåtervinning 479  

Plastavfall Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC Förbränning. 
Energiutvinning el och 
värme 

  

Träavfall Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC Förbränning. 
Energiutvinning el och 
värme 

1109  

Gipsavfall Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC Alteverket  i Örebro 
för deponi 

  

Trädgårdsavfall Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC Ris krossas och 
förbränns för 
energiutvinning till el 
och värme. 
Trädgårdsavfall 
komposteras till jord 

1306  

Deponirest Hushåll ÅVC Alteverket Örebro för 
deponering 

147 6,9 

Förpackningar 
och returpapper 

Hushåll,  
verksamheter 

ÅVS, ÅVC Materialåtervinning 
till nya förpackningar 
och returpapper 

  

Uppgifter från avfallsweb, avser år 2017 
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Producentansvar 

Producentansvar regleras i lag och innebär att tillverkare för produkter och 
emballage är skyldiga att samla in, transportera bort, återvinna eller bortskaffa  
avfallet som uppkommer på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Syftet 
med producentansvar är också att produktutvecklingen blir mer miljöanpassad 
och ökar resurshushållning och minskar miljöbelastningen. Lagstiftningen 
innebär att konsumenterna har en skyldighet att källsortera och lämna tillbaka 
förbrukade varor och förpackningar. 

Producenterna har också ansvar att informera att utsortering av 
förpackningsavfall ska göras, hur sortering ska gå till och var insamling sker. 
Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar (wellpapp, kartong, 
plast, trä, metall och glas), batterier, bilar, däck, elutrustning, läkemedel, 
returpapper, tidningar och andra trycksaker. Sverige har antagit ett antal 
producentansvarsmål. Dessa mål är i de flesta fall högre än återvinningsmålen på 
EU-nivå.  

Nya krav har trätt i kraft 1 januari 2019 för producentansvar som ger tydligare 
ansvarsfördelning. Förändringarna ska leda till att produkter tas fram som är 
mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. 
Producenterna ska även ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av 
förpackningar och returpapper. Borttransport av hushållens förpackningsavfall, 
så kallad fastighetsnära insamling, ska ske från minst 60 procent av fastigheterna 
fram till år 2025, därefter ska alla erbjudas borttransport. Förändringarna kan 
påverka kommunens arbete med avfallshantering och planering av 
bostadsområden för att bemöta den nya lagen. 

Avfallsplanen för Kumla kommun beskriver nedan avfallsfraktionerna inom 
producentansvaret, var de uppkommer och samlas in samt hur de hanteras enligt 
avfallshierarkin. Mängd framgår för de fraktioner som uppgifter finns. 

Hushållsavfall Uppkomst Insamling/ansv
arig 

Behandling/resul
tat 

kg/inv 

Tidningspapper Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC, ÅVS Återvinning till 
nya produkter 

18,52 

Papp, kartong, 
wellpapp 

Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC, ÅVS Återvinning till 
nya produkter 

17,09 

Plastförpackning, ej 
dryck 

Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC, ÅVS Återvinning till 
nya produkter 

8,97 

Träförpackningar Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC, ÅVS Återvinning till 
nya produkter 

 

Glasförpackningar Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC, ÅVS Återanvändning 
till nya produkter 

11,67 
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Metall, ej dryck Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC, ÅVS Återvinning till 
nya produkter 

1,77 

Däck Hushåll, 
verksamheter 

Däckfirma ÅVC Återvinning till 
granulat eller 
pulver. 
Energiutvinning 
genom 
förbränning 

4,2 

Bärbara batterier Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC, ÅVS. 
El-kretsen AB 

Återvinning av 
metaller. Plast till 
förbränning för 
energiutvinning.  

Totalt 
8343 

Bilbatterier Hushåll, 
verksamheter 

Biltillverkare, 
ÅVC 

Förbehandling. 
Återanvändning av 
metaller 

0,82 

Inbyggda batterier Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC Förbehandling. 
Återanvändning av 
metaller 

Total 
955  

Bilar Hushåll, 
verksamheter 

Bilskrot Förbehandling. 
Återanvändning 
och återvinning 

 

Elavfall 
- Kyl och frys 
- Vitvaror 
-Gasurladdnings-
lampa 
- Icke gas-
urladdningslampa 
- Div. elektronik 

Hushåll, 
verksamheter 

ÅVC, 
El- Kretsen AB 

Förbehandling. 
Återvinning till 
nya produkter 

12,63 
- 1,244 
- 3,233 
- 0,467 
- 0,064 
- 7,19 

Läkemedel Hushåll Apotek  Oskadliggörs  
Dryckesförpackning, 
plast och metall 

Hushåll, 
verksamheter 

Pantsystem i 
livsmedelsbutik 

Produktion av nya 
produkter 

187 st 

Uppgifterna i tabell är hämtade från FTI, Pantamera, El-kretsen, Kumlas ÅVC. De avser  
år 2017. 

Insamlande företag 

Avfall samlas in av ett antal privata aktörer i Kumla kommun. Bland dessa är de 
större företagen Ragn-Sells AB, Sita Sverige AB, Stena Recycling AB och Nemax 
AB. Därutöver finns ett antal mindre företag som framförallt är inriktade på att 
köra/tömma containrar hos företag i regionen. 
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Bilaga 3 Verksamhetsavfall 

Kommunens verksamhetsavfall 

Kommunen ansvarar för avfall som uppkommer i kommunens egna 
verksamheter som exempelvis skolor, förskolor, äldreboende, 
kontorsverksamheter och offentliga soptunnor samt det avfall som uppkommer 
vid underhållsarbete och nyproduktion av kommunens anläggningar.  
Flera av kommunens arbetsplatser har idag källsortering och de flesta olika 
fraktionerna sorteras ut. Avfall som uppstår, förutom det som framgår i tabellen 
över hushållsavfall, är: 
 
- Avfall från vattenreningsverket som transporteras till Fortum Waste Solution 
AB för förbränning till energiutvinning. 
- Asfalt sorteras ut och går till att producera ny asfalt. 
- Rena schaktmassor används till fyllnadsmaterial vid nybyggnation. 
- Bygg- och rivningsavfall sorteras vid Centralförrådet och transporteras till 
Atleverket i Örebro kommun.  
- Sopsand samlas in och används som fyllningsmassa bland annat kring 
rörledningar, vägbyggen och bullervallar.  
- Snö samlas på två snötippar, en vid Reningsverket och en vid Aspgatan. En del 
snö plogas ned i diken. 
- Förorenat material går till Fortum Waste Solution AB för att oskadliggöras. 
- Övergivna fordon förvaras tillfälligt vid kommunens centralförråd. Därefter går 
de till bilskrotsföretag. 
- Avfall från park- och trädgårdsskötsel samlas på upplag. Trädgårdsavfall 
komposteras till matjord. Avfall från bland annat röjningsarbete, trädbeskärning 
och fällning transporteras till förbränning för energiutvinning till el och värme. 

Övrigt verksamhetsavfall 

I Kumla kommun finns många verksamheter. Kommunen har inte all information 
om samtliga verksamheter och deras avfall som uppkommer. Nedan framgår en 
sammanställning av de största tillståndspliktiga verksamheter där kommunen 
eller länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.  
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Arbesko Skofabriks AB 

 

Nouryon 

 
Orkla Foods Sverige AB  

 
Tankclean Sweden AB 

 
Schur Pack Sweden AB 

Avfallsslag Mängd (ton) 
Blandskrot 10,98 

Brännbart avfall 32,73 
Wellpapp 18,61 

LDPE film 80/20 0,62 
Kontorspapper 0,76 

Farligt avfall 2,04 
Totalt 65,74 

Avfallsslag Mängd (ton) 
Farligt avfall 377,32 
Oklassade massor 1380,62 
Oklassat schaktvatten 66,84 
Totalt 65,74 

Avfallsslag Mängd (ton) 
Produktrester till biogas 3108 
Wellpapp/papper 87 
Plast, hård och mjuk 11 
Glas 3 
Elskrot, motorer 0,6 
Metallskrot 32 
Osorterat avfall 32 
Brännbart 265 
Farligt avfall 5,23 
Totalt 2596,83 

Avfallsslag Mängd (ton) 
Sorterbart avfall 4,16 
Farligt avfall 986,48 
Totalt 990,64 

Avfallsslag Mängd (ton) 
Brännbart 300 l/vecka 68,6 m3 
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Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall i Kumla kommun 
I Kumla kommun finns flera företag som arbetar med att återvinna och bortskaffa 
avfall. Nedan framgår övergripande information om aktuella företag. Urvalet av 
redovisade uppgifter grundar sig på vad som kan anses relevant för att förebygga 
och hantera det avfall som uppkommer i kommunen. Anläggningarna har 
betydelse vid översyn av infrastrukturen och vilka kapaciteter som finns inom 
avfallshanteringen i kommunen.   
 
Återvinningscentralen Kvarntorp 
Återvinningscentralen är en anläggning för mellanlagring av avfall och farligt 
avfall. De flesta avfallsfragmentet tas emot från privatpersoner och företag. I 
bilaga 2 Avfallsmängder och flöden framgår avfallsslag som mottas på 
anläggningen. Där framgår även metoder för återvinning och bortskaffande.  
 
Fortum Waste Solution AB 
På verksamheten hanteras de flesta slag av både organiskt och oorganiskt farligt 
avfall. Organiska ämnen bryts ned antingen genom att de förbränns i 
förbränningsanläggningarna eller via biologiska jordbehandlingsmetoder. Avfall 
från oorganiskt förbränning, jordbehandling och kemiska fällning läggs i deponi 
för farligt avfall. Även hushållsavfall och olika slag av industriavfall behandlas i 

Brännbart avfall 38,84 
Trä, målat 40,37 
Trä, omålat 132,46 
Plåt 9,94 
Papper 101,15 
Kartong 1680,76 
Wellpapp 7,36 
Plast PP 6,22 
Plastförpackningar 0,24 
Hårdplast osorterat 0,05 
LDPE färgad 0,79 
LDPE transparent 7,58 
Grafiska trasor 1,89 
Blandskrot 0,92 
Farligt avfall  

28,54 
Totalt 2057,11  
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förbränningsanläggningen. Från förbränningen av avfallet sker omvandling till 
värme och el som går till fastigheter.  
 
A-återvinning 
På A-återvinning mottas källsorterat material för återvinning. Företaget tar emot 
byggavfall, både osorterat och sorterat. Verksamheten utför bearbetning, 
krossning och mellanlagring av avfall. 
 
Ekholms bildemontering 
Bolaget mottar så kallade försäkringsbilar, men även andra försäkringsfordon 
såsom mopeder och tunga fordon. Verksamheter får därigenom ett flertal olika 
avfallsfragment, främst vätskor, däck och förbrukade batterier från de 
demonterade fordonen. Avfallen lämnas därefter till behöriga återvinnare för 
produktion av nya produkter.  
 
Reningsverket 
Kumla kommuns reningsverk hanterar avloppsvatten från hushåll och 
verksamheter i kommunen. Avloppsvattnet behandlas med mekanisk rening, 
biologisk rening och fosforrening. Reningsverket är certifierad enligt 
certifieringssystemet REVAQ och verksamheten arbetar aktivt med hållbar 
återföring av växtnäring till jordbruk av slammet. Anläggningen mottar även 
slam från enskilda avloppsanläggningar.  

Econova Energy 
Företaget hanterar avfall av returträ som lagras och flisas. Mängden uppgår till 
50 000 kubikmeter eller 10 000 ton. Företaget anlitar en entreprenör för att flisa 
returträ på fastigheten under eldningssäsong.  

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning  

Icke-teknisk sammanfattning 

En kommun har ansvaret för att omhänderta det avfall som uppkommer från 
hushåll och jämförligt avfall från annan verksamhet i kommunen. Den 
kommunala avfallshanteringen ansvarar samhällsbyggnadsnämnden i Kumla 
kommun för. Enligt miljöbalken ska en kommun ta fram en avfallsplan som ska 
hållas aktuell. Kumla kommuns avfallsplan gäller från år 2020 till år 2023 och 
berör samtliga inom Kumla kommuns geografiska område.  

Avfallsplanen är indelad i fyra övergripande mål om hur kommunen gemensamt 
ska sträva mot att nå en hållbar utveckling. Fokus i planen är att klättra uppför 
den så kallade avfallstrappan där högsta steget är att minska avfallets mängd. De 
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åtgärder som kommer att utföras ska leda till att den negativa påverkan som 
avfallet ger upphov till kommer att minska under avfallsplanens giltighets tid 
men även lång tid framöver. Det kommer även leda till minskade risker för 
konsekvenser lokalt och globalt. Därmed bedöms Kumla kommuns avfallsplan 
kan ha betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning har utförts.  

Avfallsplanens mål fokuserar på att öka medvetenhet och kunskap vilket ger 
ökad förståelse för hur vi kan minska de negativa effekterna på miljöaspekterna. 
Miljöbedömningen och dess miljökonsekvensbeskrivning syftar till att ge det 
underlag som krävs för att avfallsplanens mål ska beakta vilka konsekvenser och 
betydande miljöpåverkan genomförande av planen kan ge. Miljöeffekter har 
identifierats och bedömts och därigenom integrerats i avfallsplanen för att främja 
en hållbar utveckling. 

Bakgrund 

Enligt 15 kap miljöbalken (1998:808) ska alla kommuner anta en 
renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en avfallsplan 
tillsammans med renhållningsföreskrifter. Renhållningsordningen styr hur 
kommunen ska arbeta med hantering av avfall som uppkommer. Invånare, 
verksamma och den kommunala organisationen har alla rättigheter och 
skyldighet att följa renhållningsordningen. Avfallsplan för Kumla kommun  
innehåller bland annat nulägesbeskrivning, ansvarsfördelning samt mål och 
åtgärder för att förebygga och hantera avfall.  

Kumla kommuns avfallsplan har mål och åtgärder som utgår från de globala 
hållbarhetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen, regionala mål och lokala 
miljömål. Avfallsplanens mål och åtgärder har koppling till Kumla kommuns 
översiktsplan om hur vi kan planera för en hållbar samhällsutveckling. 
Uppbyggnad av avfallsplanen sker enligt naturvårdsverket föreskrifter  
(NFS 2017:29) utifrån de krav som ställs att en kommunal avfallsplan ska 
innehålla.  

Syfte med avfallsplanen 
Syftet med Kumla kommuns avfallsplan är att det ska utgöra ett styrdokument 
för att på lokal nivå arbeta mot en hållbar utveckling och är inriktad mot att 
klättra uppför avfallstrappan för att minska uppkomst av avfall. I avfallsplanens 
inledning framgår dess huvudsakliga syfte: 
- ange mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och dess farlighet samt 

öka återanvändning och återvinning 
- öka medvetenhet om avfall hos invånare och verksamma i kommunen 
- styra avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle 
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Nollalternativet 

En miljökonsekvensbeskrivning ska beskriva vilka konsekvenser som kan uppstå 
om ingen ny avfallsplan antas för Kumla kommun, det så kallade nollalternativet. 
Här framgår en beskrivning av hur utvecklingen för avfallshantering kan antas bli 
i kommunen om inga mål och åtgärder sätts för hur vi ska arbeta framåt. 

Statistik visar att Sveriges avfallsmängder ökar främst på grund av ökad 
konsumtion. Mycket av det som lämnas som restavfall kunde ha återanvänds 
eller återvunnits, istället för att gå till förbränning och energiutvinning. Om en ny 
avfallsplan inte antas kan det få konsekvenser för framtida avfallsmängder och 
fortsätta ge negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Farliga ämnen 
riskerar fortsatt spridning i luft, mark och vattendrag.  

Om kommunen saknar strategi för arbetet med att minska avfallets mängd och 
farlighet finns det risk för att det leder till ohållbar avfallshantering. Om 
kommunen inte arbetar med att öka medvetenheten och få fler att minska sitt 
avfall och hantera det avfall som uppkommer rätt, leder det till att naturresurser 
förbrukas, transporter ökar och avfallet växer för var år. Kommunen kommer att 
fortsätta samla in och omhänderta avfallet även om inte avfallsplanen antas. Dock 
kan det leda till svårigheter att omhänderta och planera för större mängder avfall 
om inte tydliga mål sätts.  

Miljöbedömning 

Enligt 6 kap miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan som krävs enligt 
lag även göra en miljöbedömning av planen, om planen antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Kumla kommun har bedömt att den nya avfallsplanen har en 
betydande miljöpåverkan då dess mål och åtgärder kan komma att ge en 
betydande positiv miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning 
ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för att 
identifiera avfallsplanens miljöeffekter. Innehållet i miljöbedömningen och MKB 
styrs av 6 kap 12 § miljöbalken.  

Syfte med miljöbedömningen 
Syftet med miljöbedömningen är att olika miljöeffekter ska identifieras, beskrivas 
och bedömas vid planering av och beslut om Kumla kommuns avfallsplan. 
Miljöbedömningen går ut på att integrera miljöaspekter så att en hållbar 
utveckling främjas. Den ska vara allmän, framåtsyftande och övergripande. Det 
säkerställer att avfallsplanen leder i rätt riktning och dess miljöpåverkan på 
miljöaspekterna integreras i planens mål och uppföljning av målen. 
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Miljöeffekter  
Enligt 6 kap miljöbalken avses med miljöeffekter direkta eller indirekta effekter 
som är positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte 
kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på 
miljöaspekterna: människan, djur- eller växtarter, mark, jord, vatten, luft, klimat, 
landskap, bebyggelse, kulturmiljö, hushållning med resurser eller andra delar av 
miljön.  

De ovanstående uppräknande miljöaspekterna ger ett brett miljöperspektiv och 
avvägningar vid miljöbedömningen av målen i avfallsplanen. För varje mål sker 
en bedömning för vilken påverkan målet får för de olika miljöaspekterna.  

Bedömningsgrunder 

Mål, delmål och åtgärder i avfallsplanen utgör grunden för bedömning om vilka 
miljökonsekvenser som avfallsplanen kan ge upphov till. En undersökning har 
genomförts mot de miljöeffekter och aspekter som anges i 6 kap miljöbalken. 
Resultat av undersökningen visade att målen kan ge upphov till betydande 
miljöpåverkan på miljöaspekterna: befolkning och människors hälsa, mark, jord, 
klimat samt hushållning med material och råvaror. 

Skäl till bedömningen är att avfallsplanens mål riktar sig mot att arbeta 
förebyggande för att minska uppkomst av avfall genom ökad medvetenhet och att 
det avfall som uppkommer hanteras rätt. Målen i avfallsplanen bedöms ge positiv 
betydande miljöpåverkan under planens giltighetstid men även på längre sikt. 
Målen ger positiva effekter utanför Kumlas geografiska område med mindre 
resursanvändning, minskade utsläpp och mindre transporter. Målen och 
åtgärderna kommer därmed bidra till att främja ett hållbart samhälle. 

Sammanfattning av Kumla kommuns avfallsplan 

De mål som Kumla kommun kommer att arbeta med framgår nedan. 
Avfallsplanen är uppbyggd efter fyra mål med tillhörande delmål. Beskrivningen 
av målen är endast övergripande och visar vilken riktning och förslag på åtgärder 
som planeras att utföra. Beskrivningen är för att tydliggöra hur avvägningen 
inom miljöaspekterna har gjorts.  

1. Öka resurshushållning 
1.1 Mängd restavfall per invånare som går till förbränning har minskat till 165 kg 

år 2023 
1.2 Mängden avfall inom kommunens egen organisation har minskat med 10 % 

för varje vald produkt vid utgången av år 2023 jämfört med år 2019 
1.3 Matsvinn i kommunala kök har halverat vid utgången av år 2023 jämfört med 

år 2018. 
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Målets inriktning är att förebygga att avfall uppkommer. Genom att sträva mot att 
förhindra att avfall skapas ger det att förbrukning av naturresurser och farliga 
ämnen minskar. För att göra det behöver informationsinsatser genomföras och 
kunskap spridas. Återanvändning och återvinning behöver öka för att minska 
mängden avfall som går till energiutvinning. Inom kommunens egen organisation 
kommer åtgärder för att minska uppkomst av verksamhetsavfall och minska 
matsvinn inom våra verksamheters kök utföras.  

2. Minska nedskräpningen 
2.1 70 % av invånarna upplever att renhållning av parker och allmänna platser är 

mycket bra 
2.2 Företag i kommunen har god kunskap och avfallshantering och sortering 

Målets inriktning är att förebygga nedskräpning i den offentliga miljön. Det 
minskar risken för att farliga ämnen sprids som kan skada djur- och växtliv och 
människors hälsa. För att nå målet krävs åtgärder som ger förutsättningar för att 
nedskräpningen inte sker och öka medvetenheten om vad som händer när vi 
skräpar ner. Kommunens organisation kommer arbeta förebyggande genom 
information och tillsyn inom avfallshantering.  

3. Långsiktig hållbar avfallshantering 
3.1 Kommunen ska sträva mot hållbar utveckling av avfallshantering utifrån nya 

kunskaper och lagkrav 
3.2 Vid om- eller nybyggnationer samt rivning av kommunala fastigheter 

sorteras minst 70 viktprocent av icke-farligt bygg- och rivningsavfall ut 
senast år 2023 

3.3 80 % av invånarna upplever att sophämtningen är mycket bra 

Målets inriktning är att bemöta avfallshantering med en växande befolkning och 
fler bostadsområden. Det sker genom att redan vid planeringsstadiet beakta 
avfallshanteringen och förebygga att avfallshämtning inte skapar olägenhet. Nya 
krav på producentansvar har börjat gälla under avfallsplanens giltighetstid. Det 
är därför viktigt att kommunen bevaka vad de nya kraven och förändringar inom 
avfallshantering kommer att innebära. Hantering av avfall som uppkommer vid 
byggnation behöver ske hållbart och säkerställa att mängden minskas. 

4. Minska avfallets farlighet 
4.1 Äldre deponier i Kumla kommun är inventerade år 2023 
4.2 Andel farligt avfall i hushållsavfall är mindre än 1 % senast år 2023 
4.3 Vid utgången av år 2023 har mängden farligt avfall i kommunens 

organisation minskat med 5 % jämfört med år 2020 
4.4 Företag i kommunen har ökad kunskap om hantering av farligt avfall 
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Målets inriktning är att minska risken för att miljö- och hälsofarliga ämnen sprids 
och ger skada i naturen och påverkar våra ekosystem negativt. Som åtgärder 
behöver informationsinsatser göras till företag och invånare för att 
omhändertagande av farligt avfall sker rätt, men även att minska användningen 
av dessa. Inom kommunens organisation vidtas åtgärder för att byta ut vissa 
kemikalier för att minska påverkan på miljön och människors hälsa. Fortsatt 
kartläggning och kunskap om våra deponier behövs för att bedöma om åtgärder 
ska vidtas så att spridning av farliga ämnen inte sker.  

Avgränsning 

När en strategisk miljöbedömning ska göras, ska kommunen enligt  
6 kap 9 § miljöbalken samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i 
en MKB ska avgränsas. I inledande arbete med avfallsplanen har därför ett 
avgränsningssamråd skett med Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen 
framhöll i sitt yttrande att avfallsplanen ska innefatta allt avfall inom kommunen, 
även det som kommunen inte har ansvar för, men i övrigt fanns inga synpunkter 
på avgränsningen eller innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Syftet med att avgränsa en MKB är dels att begränsa arbetet till de miljöfrågor 
som är mest relevanta för avfallsplanen, dels för att kunna ta fram ett bra 
beslutsunderlag. Kumla kommun har vid framtagande av avfallsplanen bedömt 
följande avgränsningar: 

- Avfallsplanen och dess MKB avgränsas till att endast avse Kumla kommun 
som geografiskt område. 

- Avgränsningstiden är under avfallsplanens giltighetstid år 2020 till år 2023. 
- Avfallsplanen bedöms endast ha betydande miljöpåverkan på följande 

miljöeffekter som omnämns i 6 kap 2 § miljöbalken: Befolkning och 
människors hälsa, Mark och jord, Luft och klimat, Hushållning med material, 
råvaror och energi. Övriga kommer att beskrivas övergripande i 
miljöbedömningen. 

- Miljökonsekvensbeskrivningen avser endast de områden som räknats upp i 
ovanstående. 

- Avfallsplanen beskriver endast övergripande verksamhetsavfall som 
uppkommer då kommunen saknar rådighet över hantering av dessa.  

- Miljöpåverkan från behandlingsanläggningarna ingår inte i avfallsplanen då 
det inkluderas i tillståndsprövning eller anmälan till tillsynsmyndighet. 
 

Betydande miljöpåverkan på människors hälsa och miljö 

Nedan framgår samtliga miljöaspekter som anges i 6 kap 2 § miljöbalken. För att 
förtydliga bedömningen beskrivs hur avfallsplanens mål påverkar 
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miljöaspekterna. Kryss har satts om det anses vara betydande eller inte 
betydande påverkan. Stort kryss avser att det har en stor påverkan, medan ett 
mindre kryss avser att det har en liten påverkan, streck avser att det inte bedöms 
föreligga någon påverkan. I analysen framgår om avfallsplanen kan påverka 
miljökvalitetsnormer (MKN). 

Aspekter Inte betydande 
miljöpåverkan 

Eventuellt 
betydande 

miljöpåverkan 

Analys 

Befolkning 
och 
människors 
hälsa 

 X Positiv påverkan genom 
minskar transporter, mindre 
resursanvändning och minskar 
användning av farliga ämnen. 
Mindre nedskräpning skapar 
trevligare offentliga miljöer. 
Påverkan anses ske global och 
troligen betydande 
miljöpåverkan. 

Biologisk 
mångfald 

X  Positiv påverkan då förebygger 
nedskräpning i naturen och 
minskar risker för att farliga 
ämnen sprids som kan skada 
växt- och djurliv. Påverkan 
anses vara lokalt och närmaste 
omgivning. 

Mark och jord  X Positiv påverkan med minskad 
nedskräpning, minskar 
matsvinn och minskar spridning 
av farliga ämnen. Deponier 
säkerställs att de inte utgör 
negativ effekt. Kan ge 
betydande miljöpåverkan.  

Vatten X  Positiv påverkan genom 
minskad nedskräpning i 
vattendrag. Mindre användning 
av kemiska ämnen minskar risk 
för spridning genom 
avloppsvatten. Åtgärder antas 
inte påverka MKN för vatten. 

Luft och 
Klimat 

 X Positiv och negativ påverkan 
genom utsläpp av växthusgaser. 
Med ökad befolkning ökar 
avfallsmängder och lagändring 
om fastighetsnära insamling 
kan ge ökade transporter inom 
kommunen. Positivt genom 
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mindre konsumtion och därmed 
mindre produktion och långa 
transporter. Påverkan anses 
betydande då åtgärderna berör 
ett större område. Åtgärderna i 
avfallsplanen antas inte påverka 
MKN för luftkvaliteten. 

Landskap -  Ingen påverkan på landskap, 
riksintressen eller Natura 2000 
områden då inga nya 
avfallsanläggningar eller 
verksamheter ska upprättas. 

Bebyggelse 
och 
Kulturmiljö 

x  Påverkar inte kulturmiljö eller 
bebyggelse. Kan bidra till 
positiv boendemiljö med 
välplanerad avfallshämtning 
redan vid planläggning och 
bygglov. Mindre nedskräpning 
skapar tryggare och renare 
offentliga miljöer. 

Hushållning 
med mark, 
vatten och 
den fysiska 
miljön 

x  Påverkar inte hushållning 
lokalt. Kan ha en viss positiv 
påverkan globalt genom att 
mindre utvinning. 

Hushållning 
med material, 
råvara, energi 

 X Positivt då mindre resurser 
förbrukas genom att förebygga 
uppkomst av avfall och 
återanvändning/ 
återvinning ökar. Påverkan 
anses troligen ske globalt då 
utvinning av råvaror och 
produktion sker till stor del i 
andra länder. Därmed en 
betydande miljöpåverkan. 

 

Avfallsplanens påverkan på miljökvalitetsmål och 
hållbarhetsmål 

I miljökonsekvensbeskrivningen ska även avfallsplanens påverkan på de 
nationella miljökvalitetsmålen som anses relevanta och andra miljöhänsyn 
beaktas. En närmare beskrivning framgår nedan för att förtydliga hur 
avfallsplanens mål har anknytning i hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och de 
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nationella miljökvalitetsmålen och hur avfallsplanens mål och åtgärder kan bidra 
till att målen kan uppnås.  

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

Mål 3, God hälsa och välbefinnande 
Delmål 3.9 om att väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av 
skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och 
mark. 
 
Delmål har satts i avfallsplanen som avser att minska nedskräpning och minska 
användning av farliga ämnen. Åtgärder har angetts som leder till ökad kunskap 
om hur farliga ämnen ska hanteras vilket minskar risk för att farliga ämnen 
sprids i mark och vatten. Målen leder även till att skydda människor från att 
utsättas för skadliga ämnen globalt som lokalt. 

Mål 6, Rent vatten och sanitet för alla 
Delmål 6.3 om att förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, 
stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material. 
 
Avfallsplanen sätter mål för att öka kunskap hos invånare och företagare i Kumla 
kommun om hur farliga ämnen ska hanteras vilket leder till att farligt avfall inte 
hamnar i avloppsvatten eller i naturen. Det bidrar till att kvaliteten i våra 
vattendrag inom Kumla kommun men även i stort förbättras. 

Mål 11, Hållbara städer och samhällen 
Delmål 11.6 om att minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland 
annat genom att uppmärksamma luftkvalitet och hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

Målen inom långsiktig framtida avfallshantering ger Kumla kommun 
förutsättningar för att möta framtida krav och utveckling inom avfallsområdet. 
Åtgärder om att i tidigt skede inkludera avfallshantering i samhällsplanering ger 
förutsättning för att möta ökad avfallsmängd med ökad befolkning. 

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion  
Delmål 12.2 om att uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 
Delmål 12.3 om att halvera det globala matsvinnet per person i butik- och 
konsumentledet, och att minska matsvinn längs hela livsmedelskedjan, även 
förlusterna efter skörd. 
Delmål 12.4 om att uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av 
avfall under deras livscykel, samt minska utsläpp av kemikalier till luft, vatten 
och mark som ger negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. 
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Delmål 12.5 om att väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att 
förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 
Delmål 12.7 om att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder. 
Delmål 12.8 om att säkerställa att människor har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 
 
Genom att öka invånares och företagares kunskap om avfalls negativa 
konsekvenser för miljön och människors hälsa kommer avfallsplanen leda till 
minskad konsumtion och uppkomst av avfall. Det bidrar till att målen i 
avfallsplanen minskar nyttjande av resurser och att istället återanvändning och 
återvinning ökar. Minskad användning av kemikalier och att de som används 
hanteras rätt ger att farliga ämnen inte riskerar att spridas i naturen. Vid 
upphandling är cirkulär ekonomi är en grundsten och krav ställs på frånvaro av 
farliga kemikalier. I avfallsplanen har delmål och åtgärder tagits fram för att 
minska matsvinnet inom kommunens kök och därmed kommer kommunen att 
bidra till att matsvinn minskar.  

Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna 
Delmål 13.3 om att förbättra, medvetenheten och den mänskliga och 
institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, 
klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning. 
 
Fokus i Kumla kommuns avfallsplan är att vidta åtgärder som ökar kunskapen 
hos invånare, företagare och medarbetare inom kommunens organisation samt 
hos förtroendevalda om avfallets negativa konsekvenser. Med ökad medvetenhet 
och förståelse kommer avfallsplanen att leda till att fler återanvänder och 
återvinning vilket bidrar till en hållbar utveckling.  

Miljökvalitetsmålen 

1. Begränsad klimatpåverkan 
Målet är att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå där 
mänsklig påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på sådant 
sätt och i en takt så att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
påverkas negativt. 

Målen som är satta i avfallsplanen syftar till att minska konsumtionen vilket leder 
till att transporter globalt minskar och därmed minskar utsläpp av växthusgaser. 
Den negativa miljöpåverkan utsläpp har kan därmed minskas globalt och lokalt. 
Åtgärder i planen som leder till att förebygga att avfall uppkommer och ökad 
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återanvändning ger att nyproduktion minskar vilket minskar den negativa 
miljöpåverkan med minskad utvinning av naturresurser. De positiva effekterna 
av att arbeta med målet kommer att påverka idag och i framtiden och leda till 
hållbar utveckling. 

2. Frisk luft 
Målet är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvården inte skadas. 
 
Avfallsplanen bedöms  kunna bidra med att negativ klimatpåverkan kan minska 
genom att transporter minskar globalt. Med ökad återanvändning och 
återvinning kommer förbränning av mängden avfall minska, vilket ger mindre 
utsläpp av växthusgaser lokalt. Minskad mängd farliga ämnen i restavfall, bidrar 
till att dessa inte går till förbränning utan kan omhändertas så att risk för 
spridning i luft minskar. 

4. Giftfri miljö  
Målet är att förekomst av ämnen i miljön som skapats eller utvunnits av 
samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  

Avfallsplanens mål om att farliga ämnen används mindre inom kommunens 
organisation och att de omhändertas rätt leder till att risken för spridning i mark 
och vatten minskar. Med ökad medvetenhet och aktiva val att använda 
alternativa produkter som inte riskerar att utgöra en fara för människors hälsa 
och miljön kan kretsloppen avgiftas och produkter återanvändas. Planen bidrar 
även till uppfyllandet genom att deponier i Kumla kommun utreds och där 
insatser för åtgärder krävs ses över för att deras farlighet inte skadar omgivande 
miljöer. I målet om att minska avfallets farlighet kommer åtgärder vidtas för att 
säkerställa att befintliga deponier i kommunen inte utgör en risk för spridning av 
farliga ämnen till mark och vatten. Åtgärderna skapar trygghet om att 
människors hälsa och miljön inte riskerar att påverkas negativt.  

15. God bebyggd miljö  
Mål om att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö och medverka till en god regional och global miljö. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt för att 
främja långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. 

Avfallsplanen bidrar till uppfyllande av det nationella målet genom god planering 
av avfallshantering, övervakning av nya lagförändringar och tekniker. Målen ger 
förutsättningar för att minska transporter globalt, förebygga uppkomst av avfall 
och ökad återvinning av material. Målen sätter riktning och styrning för att nå 
hållbar samhällsutveckling och minska den globala negativa påverkan som det 



23 
 

innebär att nyttja naturresurser. Därmed blir avfallsplanen en del av arbetet för 
att sträva mot en hållbar utveckling. 

Uppföljning 

Genomförande av åtgärder som fastställts i avfallsplanen kommer att ge inverkan 
på de angivna miljöaspekterna. Vid uppföljning av avfallsplanen kommer 
miljöpåverkan och miljökonsekvenser beaktas, utredas och beskrivas för att ge 
en bild av hur aktiva åtgärder kan bidra till en hållbar utveckling. 

Avfallsplanen främjar att avfall förebyggs och genom ökad återanvändning och 
återvinning leder till att föroreningar inte sprids. Påverkan av Kumla kommuns 
insatser för att klättra uppför avfallstrappan kommer leda till positiva effekter 
både lokalt och globalt. För att se om åtgärderna leder åt rätt håll och att Kumla 
bidrar till gemensamma hållbarhets- och miljömål följs miljöbedömningen och 
dess miljökonsekvensbeskrivning upp årligen för att övervaka miljöeffekterna. 

Samrådsredogörelse 

Efter samrådet av avfallsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen kommer 
inkomna synpunkter sammanställas och redogöras specifikt här för MKB.  

Bilaga 6 Uppföljning av Avfallsplan för Kumla 
kommun 2010-2014 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Kumla kommun antog den 15 november 2010 en 
avfallsplan som sträckte sig mellan år 2010 till år 2014. Avfallsplanen omfattade 
allt avfall som uppkommer i kommunens geografiska område. Avfallsmängden i 
kommunen var år 2009 totalt 428 kg per invånare. Då inkluderades avfall till 
förbränning, deponi, skrot, farligt avfall, producentansvarsmaterial och elavfall. 
Avfall till förbränning uppgick till 246 kg per invånare.  

Syfte 
Enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall, ska avfallsplanen beskriva 
hur mål och åtgärder i den föregående avfallsplanen har följts upp och dess 
resultat. Det ger underlag vid framtagande av en ny avfallsplan för Kumla 
kommun och resultatet ger lärdom för vidare arbete med avfallshantering. 
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Mål 

I föregående avfallsplan hade fyra mål antagits med delmål och ett antal åtgärder. 
Nedan presenteras målen, delmål och om målen har nåtts. 

1. Hushållsavfall 

Målet var att år 2014 har den totala mängden hushållsavfall minskat i mängd och 
dess farlighet. Avfallet sorteras och behandlas på de sätt som är bra för miljön 
genom exempelvis återbruk, återvinning och energiutvinning.  
 
Delmål 
- Den totala mängden hushållsavfall som går till förbränning inte ska uppgå till 
mer än 170 kg/invånare.  
Det har skett en stor minskning av hushållsavfall sedan utsortering av matavfall 
infördes år 2012. För att få fler att sortera ut matavfall har även avfallstaxan 
ändrats som möjliggör påverkan. Vid utgången av år 2017 hade 85 % av 
abonnenterna utsortering och mängden hushållsavfall som gick till förbränning 
var 174 kg/invånare. Insamlat matavfall går till produktion av biogas i Karlskoga. 
 
- Säkerställa tjänster och abonnemang som renhållningsverket erbjuder genom 
märkning och körsystem. 
System har infört för att förbättra insamlingen av avfall och sopkärl, både på 
grönt och brunt kärl, har ID-märkts för att underlätta sophämtning samt 
identifiera ägaren. Det bidrar till bättre arbetsmiljö och mindre administrativt 
arbete. Idag är 10 500 antal kärl ID-mäkta och fortsatt arbete sker.  

- Minska antal körningar vid tömning av markbehållare. 
Delmålet har genomförts genom att sopbil används istället för lastbil vid 
hämtning av hushållsavfall.  
 
- Minska utsläppen från sopbilarna.  
I avfallsplanen framgår att nya fordon ska vara drivna av förnyelsebara 
drivmedel och att sidlastare ska användas. Delmålet har utgått på grund av  
arbetsmiljöproblem. Däremot har kommunen köpt in ett fordon med kärltvätt 
vilket kan leda till effektivare körning. Inga fordon körs med förnyelsebart 
drivmedel. Därför ingår det som en åtgärd att utreda vidare i den nya 
avfallsplanen. 
 
- Minska utsläppen och effektivisera soptömningaren på landsbygden.  
För att minska antal körningar används tvåfackskärl för att samla restavfall och 
matavfall samtidigt.  
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2. Producentansvarsavfall 
Två delmål sattes angående avfall under producentansvar. Det ena avsåg att 
minska mängden elektronikavfall. Åtgärder för målet har inte genomförts och det 
är därmed svårt att följa upp. Det andra delmålet avsåg att minska mängden 
förpackningar i hushållsavfallet. Som en åtgärd har ombyggnation av 
återvinningscentralen gjorts för att lättare kan sorterar ut sitt avfall. Statistik 
visar dock att vårt avfall ökar då konsumtionen ökar.   

3. Övrigt avfall 
För målet framgår att mängden miljöfarligt avfall i hushållssoporna ska minska. 
De åtgärder som planerades har inte genomförts. Det kvarstår i den nya 
avfallsplanen för fortsatt arbete med att minska farligt avfall i hushållssopor i 
avloppsvatten.  

4. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 
Målet var uppdelat i två delmål som fokuserade på att underlätta för invånare att 
sortera sitt avfall korrekt. 
 
Delmål 
- Återvinningscentral i Kumla tätort för bättre service. 
Vid framtagande av tidigare avfallsplan sågs behov av att utökad service för att 
öka återvinningen i kommunen. Som en åtgärd var att upprätta en ny 
återvinningscentral i den norra delen av Kumla kommun. Det valdes att inte 
genomföras utan istället skedde ombyggnation av den befintliga.  
 
- Möjliggöra hämtning av trädgårdsavfall i tätorten, med bemannade 
hämtningsplatser 
Lämning av trädgårdsavfall kan endast ske på en plats i kommunen. Dock är 
tippen placerad utanför ÅVC och därmed tillgänglig dygnet runt. För att öka 
tryggheten finns det belysning. Som en av åtgärderna i den nya avfallsplanen 
kommer utredning utföras för att se över om fler platser kan behövas för 
insamling av trädgårdsavfall. 

Bilaga 7 Nedlagda deponier i Kumla kommun 

Bakgrund 

Deponi avses enligt 4 § avfallsförordning (2011:927) en upplagsplats för avfall 
som finns på eller i jorden. Deponering är, enligt 5 § avfallsförordningen, att 
bortskaffa avfall genom att lägga den på en deponi. Förvara avfall i en deponi 
räknas som pågående miljöfarlig verksamhet på grund av att utsläpp av 
föroreningar kan fortgå även om inget nytt avfall tillkommer. Därmed gäller 
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miljöbalkens regler och krav kan ställas på den som är ansvarig för deponin att 
utföra åtgärder för att minska miljöpåverkan. Nedlagd deponi är en deponi där 
alla åtgärder för utsläppsbegränsning och kontroll efter deponins aktiva fas är 
avslutad. I den aktiva fasen ingår driftfas och utsläppsbegränsning och kontroll 
efter driftfas enligt definition i 3d § förordning om deponering av avfall. 

Enligt 15 § i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:2, ska avfallsplanen innehålla 
uppgifter om nedlagda deponier. Det behöver framgå för varje nedlagd deponi en 
bedömning av risken för olägenhet för människans hälsa och miljön. 
Avfallsplanen ska även innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller 
planeras för att förebygga olägenhet där Kumla kommun varit 
verksamhetsutövare. 

I Kumla kommun finns det totalt 12 äldre deponier och uppgifter om deponierna 
varierar. I redovisningen framgår de uppgifter om varje nedlagd deponi som är 
kända och finns tillgängliga. 

Riskklassning 

Länsstyrelsen i Örebro län genomförde en översiktlig identifiering av potentiellt 
förorenade områden år 1997 och branschklassade områden enligt 
branschkartläggning (BKL). Branschklassningen är en gruppriskklassning som 
baseras på generella bedömningar utifrån vilken verksamhet/bransch som 
bedrivits på platsen.  

Naturvårdsverket gav år 1999 ut en modell, Metodik för inventering av förorenade 
områden (MIFO), med syfte att möjliggöra riskbedömningar mer enhetligt i hela 
landet. Efter att områden identifierats som potentiellt förorenade utförs 
riskklassning för områden i de högsta branschklasserna enligt MIFO. 
Riskklassningen ger översiktlig bedömning av de risker som det förorenade 
området kan innebära för människors hälsa och miljön idag och i framtiden. Det 
finns fyra olika riskklassningar, där riskklass 1 är mycket stor risk och riskklass 4 
är liten risk.  

Deponier i Kumla kommun 

Namn och plats Typ av avfall som 
deponerats 

Risk- 
klass 

Deponerade 
mängder 

Deponins 
utbredning 

Tidsperiod i 
drift 

Vidtagna åtgärder 

Brändåsen deponi, 
Brändåsen 1:13 

Okontrollerad deponi, 
huvudsak grovavfall 

2     

Björka lertag,  
Kumla-Björka 4:6 

 

Lertag som fyllts med 
hushållssopor, schakt- och 
rivningsmassor 

2     

Gränby deponi, 
Gränby 6:1 

Diverse avfall 2     
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Kumla 1 deponi, 
Kumla 11:40 

Hushålls-, industri- och 
grovavfall, rötslam och 
kemiskt slam, slam från 
avloppstankar och brunnar 

3 Ca 200 000 
m3 

 -1965 Deponin är täckt av jordmassor. 
Föroreningspotential hög men risk för 
lakvattenbildning låg 

Kumla 2 deponi, 
Kumla 13:26 

Okontrollerad tipp för 
grovavfall 

2     

Kvarntorp deponi, 
Kvarntorp 

Hushålls-, industri- och 
grovavfall 

2     

Kvarntorpstippen, 
Kvarntorp 1:5 

Hushållsavfall och 
avvattnat slam från fd 
sedimenteringsbassänger, 
viss deponi av 
schaktmassor skett öster 
om upplaget och vägen 

3 25 000 
ton/år 

 1981-1985 Deponin är täckt med schaktmassor, 
morän och slam från reningsverket 

Supras deponi, 
Kvarntorp 1:5 

Industrideponi, slagg från 
oljeförgasning, 
rivningsavfall, ev sot 

1 6 000-
24 000 m3 

6 000 m2  Hög farlighet pga stora föroreningar i 
mark 

Östersättersbrotten, 
Kvarntorp 1:5 

Icke brännbart material 
(bygg-, rivnings- och 
industriavfall, asbesthaltigt 
avfall), överskottsslam från 
lättbetong-tillverkning, 
mexispill, trä, plast, papper, 
fyllnadsmaterial som 
skifferaska mm.  

2 250 000m3/å
r 

62 500 m2 1985-2011? Inventering visar på ringa påverkan 
på recipienten, mycket höga 
koncentration av kadmium och zink i 
ytvatten i tippen och i recipientvatten.  
Potential för grundvattenförorening.  

Norra Sanna deponi. 
Norra Sanna 

Okontrollerad tipp för 
diverse avfall 

2     

Södra Mossby 
deponi,  

Södra Mossby 

Okontrollerad tipp för i 
huvudsak grovavfall 

2     

Södra Sanna deponi, 
Södra Sanna 

Okontrollerad tipp för 
diverse avfall 

2     

 

I ovanstående tabell över deponier i Kumla kommun kan det konstateras att flera 
uppgifter saknas. Några av deponierna har utretts och även åtgärder har vidtagits 
för att avsluta och därmed anse att deponin är nedlagd. För att få en fullständig 
bild av kommunens deponier har de lyfts in som ett av delmålen i den nya 
avfallsplanen för att fortsatt utredning.   

Bilaga 8 Framtida insamlingssystem och 
anläggningar 
Ansvaret för att förebygga uppkomst av avfall åligger alla. Konsumtionen 
kommer troligtvis att öka och med ökad befolkning kommer avfallsmängderna 
att stiga. Samtidigt minskar avfall av vissa produkter som exempelvis 
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dagstidningar som mer gått över till digitalt. Medan annat avfall ökar som 
förpackningar. EU har godkänt förbud mot vissa engångsartiklar i plast som 
kommer att börja gälla år 2021.  

Som nämnts tidigare har befolkningen i Kumla kommun ökat med ca 2 300 
personer sedan år 2000, vilket är ca 130 personer per år. Det visar att 
kommuninvånarna kan komma att öka med runt 500 personer under 
avfallsplanens giltighetstid. Det pågår planering för fler bostadsfastigheter i delar 
av kommunen som ska kunna bemöta den växande befolkningen.  

Kraven ökar att sortera avfall, vilket innebär att insamlingssystemen behöver 
vara bra utformade och finnas lättillgängliga. Vid planerade bostadsområden 
behöver avfallshanteringen planeras tidigt. Vid befintliga bostadsområden kan 
åtgärder behöva vidtas för att möjliggöra insamlingen. Med ökad befolkning kan 
det även vara aktuellt att införa en ytterligare återvinningscentral i kommunen. 
Den som driver ett insamlingssystem behöver samråda med kommunen för att 
undersöka vilka möjligheter kommunen har för att underlätta utbyggnaden av 
systemet genom att avsätta lämpliga platser. 

Regeringen har beslutat om förtydligande angående producentansvar i 
förordningarna för förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463). 
Det ställer krav på att samtliga hushåll ska erbjudas fastighetsnära insamling 
eller kvartersnära insamling senast 1 april 2025. Skillnaden mot tidigare 
förordningar är att direkta krav regleras avseende hur insamlingen av 
förpackningsavfall och returpapper ska verkställas, alltså från bostadsfastigheter. 
Kommunens initiativrätt att besluta om egna insamlingssystem bortfaller och 
istället blir kommunens roll att frivilligt ingå i uppdragsavtal med producenterna 
för insamling. 

För att möta den befolkningsutveckling som sker och nya krav på hantering av 
avfall, har mål satts i avfallsplanen om hur vi ska styra avfallshantering hållbart 
och att det inte ska utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön. Det 
leder till att kommunen kommer arbeta strategiskt med att bevaka och planera 
för den framtida avfallshanteringen och kan i tidigt skede se de behov som krävs 
utifrån ändringar i lagstiftning, utveckling av insamlingssystem, 
befolkningsökning och behov av hantering av avfall. 

Bilaga 9 Sammanställning av yttranden 
Efter att samrådstiden har gått ut kommer en sammanställning av inkomna 
synpunkter för avfallsplanen att redovisas här.  
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