
Vision

Program

Policy

Regler

Handlingsplan

Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

 

 

 

  

Avfallsplan för  

Kumla kommun 
2020-2023 
 



2 
 

Innehåll 
Inledning ............................................................................................................................................................. 3 

Framtagande och genomförande .............................................................................................................. 5 

Mål och lagstiftning ........................................................................................................................................ 5 

Mål och åtgärder ........................................................................................................................................... 10 

Mål 1 Öka resurshushållningen .............................................................................................................. 11 

Mål 2 Minska nedskräpningen ................................................................................................................ 12 

Mål 3 Långsiktig hållbar avfallshantering .......................................................................................... 13 

Mål 4 Minska avfallets farlighet .............................................................................................................. 15 

Styrmedel ......................................................................................................................................................... 16 

Uppföljning och avstämning .................................................................................................................... 17 

Ansvarsfördelning ........................................................................................................................................ 18 

Bilagor ............................................................................................................................................................... 19 

 

  

Beslutande: Kommunfullmäktige 
Datum och paragraf: 2019-12-16, §135 
Dokumentansvarig: Teknisk chef 
Revideras: vid behov 
Gäller till: 2023 



3 
 

Inledning 

Bakgrund 

Avfallsmängderna fortsätter att öka och dagens uttag av naturresurser är inte 

hållbart. Ökad befolkning och ekonomisk tillväxt ger ökad konsumtion av 

produkter och tjänster vilket leder till ökade avfallsmängder. I Sverige var 

materialkonsumtionen  

22,7 ton per person under år 2016. Det gav utsläpp av växthusgaser på ca  

101 miljoner ton, motsvarande ca 10 kg per person, vilket är oförändrat under 

tidsperioden från år 2008. Knappt två tredjedelar av utsläppen sker i andra 

länder genom produktion av produkter och tjänster som konsumeras i Sverige.  

Mängden hushållsavfall i Sverige uppgick till ca 4,8 miljoner ton år 2017, vilket 

ger 473 kg hushållsavfall per invånare och är en ökning med 2,5 procent sedan  

år 2016. I Kumla kommun var mängden hushållsavfall 517 kg per person. Stor del 

av det som slängs kan materialåtervinnas eller återanvändas.  

Avfallsplanen och dess mål strävar mot att uppnå Kumla kommuns vision och 

bemöta den ökande folkmängden genom att vara en viktig del av samhällets 

infrastruktur. Antagna mål och åtgärder möjliggör en långsiktig planering för att 

minska avfallets mängd och farlighet för hållbar utveckling. Avfallsplanen berör 

alla som bor och verkar i kommunen och den ställer krav på engagemang och 

insatser hos invånare, företagare och offentliga verksamheter för att uppfylla 

planens mål. Kommunen är ansvarig för att hushållsavfall återvinns eller 

bortskaffas. Därmed är kommunens arbete med avfallsfrågor en viktig del för att 

minska avfallet och en negativ miljöpåverkan.  

Avfallsplanens innehåll 

Avfallsplanen är uppdelad i två delar, ett huvuddokument med bakgrund, 

gemensamma mål och åtgärder inom avfall. Det andra dokumentet består av 

bilagor som beskriver bland annat avfallsförhållandena idag och i framtiden, 

uppföljning av tidigare avfallsplan och miljöbedömning.  

Den kommunala avfallsplanen ska omfatta allt avfall, men fokuserar på avfall som 

kommunen ansvarar för, hushållsavfall och kommunens egna verksamhetsavfall. 

Övrigt avfall beskrivs övergripande och ingår i avfallsplanens mål i den mån som 

kommunen har rådighet över att påverka.  
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Syfte 

Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument för att nå globala, nationella, regionala 

och lokala mål inom avfallsområdet. Planen ska bidra till att nå kommunens 

vision om att skapa en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Avfallsplanen 

bidrar till att vi gemensamt strävar uppåt i avfallstrappan och minskar uppkomst 

av avfall.  

Syftet med avfallsplanen för Kumla kommun är främst att: 

• 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 

Miljöbedömning  

I 6 kap miljöbalken (1998:808) framgår att en strategisk miljöbedömning ska 

genomföras vid upprättande av planer, som krävs enligt lag, och kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Kumla kommuns avfallsplan har bedömts 

medföra betydande miljöpåverkan och därför har en strategisk miljöbedömning 

genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram, bilaga 5.  

Avfallsplanens mål och åtgärder bidrar till betydande positiv miljöpåverkan på 

flera av miljöaspekterna. Genom att minska uppkomst av avfall, öka 

återanvändning och återvinning kommer avfallsplanen att bidra till minskad 

utarmning av naturresurser globalt samt minska transporter som påverkar vårt 

klimat negativt. Utsortering av farligt avfall och att avfall som uppstår hanteras 

och omhändertas korrekt gör att mark, vatten, luft, djur- och växtliv samt 

människans hälsa skyddas från påverkan av skadliga ämnen.  

Samråd 

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Örebro län angående avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivningens omfattning, så kallat avgränsningssamråd. I 

deras yttrande framför länsstyrelsen att avfallsplanen ska innehålla översiktliga 

uppgifter om avfallsmängder som kommunen inte ansvarar för och hur detta 

avfall hanteras. Inga ytterligare synpunkter framkom.  

 

Förslaget till avfallsplan för Kumla kommun samt dess miljökonsekvens-

beskrivning har samråtts med berörda under perioden 10 maj till 30 juni 2019 

och funnits tillgänglig för allmänheten genom en utställning på stadsbiblioteket, i 

lokaltidning samt på kommunens hemsida. Kommunen informerade om 

kommande samråd på www.kumla.se.  

http://www.kumla.se/
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Framtagande och genomförande 

Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen  

den 25 april 2018, § 74, i uppdrag att ta fram en ny avfallsplan för Kumla 

kommun. Avfallsplanen ersätter den tidigare avfallsplanen, som gällde år 2010 

till år 2014.  

Sedan föregående avfallsplan har flera förändringar skett inom lagstiftningen och 

avfallsplanen har reviderats och omarbetats för att möta kraven. Mål och 

åtgärder fokuserar på att förebygga att avfall uppkommer och det avfall som 

uppstår ska omhändertas på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt. Att förebygga 

innebär att vidta åtgärder innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit 

avfall och ger en minskning av avfallsmängden. 

I arbetet med att ta fram avfallsplanen har dialog förts med kommunens övriga 

förvaltningar och kommunala helägda bolag för att bemöta synpunkter som 

arbetats in i planen.  

Arbetsgrupp  

Framtagande av avfallsplanen har skett i en arbetsgrupp bestående av 

miljösamordnare, enhetschef för renhållningsenheten, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör och representant från gatuenheten på 

samhällsbyggnadsförvaltningen samt enhetschef på parkenheten inom kultur- 

och fritidsförvaltningen.  

Mål och lagstiftning 

Avfallsområdet regleras och vägleds genom lagar, regler och strategier. I Sverige 

styrs avfallshanteringen av EU:s förordningar, miljöbalken, föreskrifter och 

förordningar. Mål och åtgärder i avfallsplanen utgår från hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030, de nationella miljökvalitetsmålen med etappmål, nationella och 

regionala mål samt de lokala miljömålen.  

Globala hållbarhetsmål  

Agenda 2030, för hållbar utveckling, antogs av FN:s generalförsamling och består 

av 17 globala mål och 169 delmål för en bättre värld. Samtliga medlemsländer i 

FN har förbundit sig att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar utveckling. Enligt Agenda 2030 innebär en hållbar 

konsumtion och produktion en effektiv användning av resurser, hänsyn till 

ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan 

från farliga kemikalier. Avfallsplanens mål är kopplade till flera av målen i 

Agenda 2030, både direkt och indirekt. 
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- Mål 12, Hållbar konsumtion och 

produktion  

- Mål 3, God hälsa och välbefinnande, 

- Mål 6, Rent vatten och sanitet för 

alla,  

- Mål 11, Hållbara städer och 

samhällen,   

- Mål 13, Bekämpa 

klimatförändringarna 

Nationella miljökvalitetsmål 

Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 

och ett antal etappmål. Generationsmålet anger att till nästa generation ska ett 

samhälle lämnas över där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Miljökvalitetsmålen beskriver 

tillståndet i den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot och etappmålen 

är steg på vägen. Etappmålen visar vad vi kan göra och tydliggör var insatser kan 

sättas in. Fyra av de nationella miljökvalitetsmålen berör avfallsplanen. 

 

 

- 1. Begränsad klimatpåverkan 

- 2. Frisk luft  

- 4. Giftfri miljö  

- 15. God bebyggd miljö  

 

 

 

Tre av nationella etappmål som berör avfallsplanen. 

- Ökad resurshushållning i byggsektorn 

- Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 

- Giftfria och resurseffektiva kretslopp 

EU:s avfallsdirektiv 

Av avfallsdirektivet (2008/98/EG) framgår tydliga krav på avfallsförebyggande 

arbete och att avfallshierarkin ska vara utgångspunkt för lagstiftning och politik 

om att förebygga och hantera avfall. I ramdirektivet har bindande och tidsatta 

mål beslutats om att minska mängd avfall och öka återvinning. Avfallsdirektivets 

mål för återanvändning och materialåtervinning av hushållsavfall ska uppfyllas 

senast år 2020. EU-kommissionen lyfter fram fem prioriterade områden: plast, 
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matavfall, kritiska råmaterial, bygg- och rivningsavfall, biomassa och biobaserade 

produkter. Målet är att främja omställning till en cirkulär ekonomi. 

Avfallstrappan 

Även om avfall tas omhand på ett mer effektivt sätt behöver mängden avfall 

minska. EU har beslutat om avfallshierarkin, avfallstrappan, som styr hur avfall 

ska tas omhand. Det viktigaste är att förebygga så att avfall inte uppkommer. De 

stora avfallsmängderna skapas tidigt i produktionsledet, vid utvinning av 

råmaterial och tillverkning, så kallat ”det osynliga avfallet”. Som namnet avslöjar 

är det avfall som slutkonsumenten aldrig ser eller känner till men skapar stora 

mängder avfall.  

 

Avfallshierarkin finns även i 15 kap 10 § miljöbalken och ansvaret åligger alla att 

minimera/förebygga avfall och sträva uppför avfallstrappan för att uppnå ett 

hållbart samhälle. 

Illustration Sanda Madzo. Idé Emma Handy. Kumla kommun 

 

1. Minimera avfall genom minskad konsumtion 

2. Återanvända genom att exempelvis laga, sälja, donera 

3. Återvinna genom källsortering så nya produkter kan tillverkas 

4. Energiutvinna genom förbränning 

5. Deponera genom att slänga på soptipp 

Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem. Det innebär att produkters 

mervärde bevaras så länge som möjligt och att avfall minskas. En produkt som 
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nått slutet av sin livscykel fortsätter att nyttjas i ny produktion. Det är viktigt att 

farliga ämnen inte kommer in i kretsloppet och att mängden farliga ämnen 

minskas i avfall för att produkter ska kunna återanvändas eller återvinnas. För 

att möjliggöra cirkulär ekonomi krävs att konsumtions- och produktionsmönster 

förändras. Det behövs därför information om produkter och deras innehåll av 

farliga ämnen samt möjligheter till återanvändning.  

EU och FN har ökad cirkulär ekonomi bland sina mål. Det innebär att 

medlemsländerna ska arbeta för att en så liten del som möjligt av de använda 

produkterna går till avfall och att det som produceras ska användas så länge som 

möjligt.  

Illustration Sanda Madzo, Kumla kommun 

 

Miljöbalken 

Miljöbalken (1998: 808) kapitel 2, allmänna hänsynsregler, och kapitel 15, avfall, 

berör avfallsplanens mål och åtgärder. Varje kommun ska enligt miljöbalken ha 

en renhållningsordning som består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan. 

Det är ett politiskt styrande dokument och kommunen ansvarar för att avfall 

inom kommunen återvinns eller bortskaffas samt ansvarar för sitt egna 

verksamhetsavfall.  

Avfallsförordning 

I avfallsförordningen (2011:927) anges att uppgifterna i avfallsplanen ska ses 

över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. Utifrån det har Kumla 

kommun beslutat att avfallsplanens giltighetstid är fyra år. 

Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 

Naturvårdsverket har fastställt en ny nationell avfallsplan och 

avfallsförebyggande program 2018-2023, ”Att göra mer med mindre”. Syftet med 
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den nationella planen och programmet är att beskriva Sveriges arbete med att 

förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i 

enlighet med avfallshierarkin samt bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt 

och den miljö- och hälsopåverkan som sker i samband med att avfall uppstår.  

Områden som är prioriterade är samma som i föregående nationella avfallsplan 

och förebyggande program. De är utvalda för att de antingen genererar stora 

mängder avfall eller har en stor miljö- och hälsopåverkan. Följande områden 

ingår: textil, mat, bygg- och rivningsmaterial samt elektronik.  

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om 

förebyggande och hantering av avfall 

Naturvårdsverkets föreskrift (2017:2) om kommunal avfallsplanering reglerar 

vad varje kommunal avfallsplan ska innehålla och vilka uppgifter som ska lämnas 

till länsstyrelsen. Kumla kommuns avfallsplan är uppbyggd utifrån föreskrifterna.  

Regionala miljömål 

Kommunerna i Örebro län, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län och 

andra aktörer har tillsammans enats om att anta 14 av de nationella 

miljökvalitetsmålen med dess preciseringar och etappmål som regionala 

miljömål. Det regionala miljöprogrammet sträcker sig från år 2015 till år 2020. 

Energi- och klimatprogram 

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Örebro län tagit fram ett regionalt 

program, Energi- och klimatprogrammet för Örebro län 2017-2020. Programmet 

bygger på de internationella samt nationella klimat- och energimålen. De har tre 

övergripande mål för länet: Ökad energieffektivisering, Minskad klimatpåverkan 

och Ökad andel förnybar energi. Kumla kommun strävar efter samma mål för att 

bidra till att de gemensamma målen kan uppfyllas avseende avfall.  

Lokala miljömål 

Kommunfullmäktige antog den 26 november 2018, § 167, ett nytt miljöprogram 

för Kumla kommun som gäller år 2019-2022. Där framgår ett antal lokala 

miljömål utifrån globala, nationella och regionala mål. Miljöprogrammets mål 

berör kommunen som organisation och de helägda kommunala bolagen, men 

berör även indirekt kommunen geografiskt genom kommunens tjänster för 

invånare och företagare. Programmet är uppdelat i sex fokusområden Klimat, 

Giftfri vardag, Vatten, Hållbar samhällsplanering, Biologisk mångfald och Hållbar 

resursanvändning. Fokusområdena berör avfallsplanen direkt eller indirekt, men 

fokusområdet Hållbar resursanvändning har specifika mål angående 

avfallshantering i kommunen med insatser inom inköp, konsumtion och avfall. 

Lokala miljömål kopplade till avfallsplanen är: 
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1.1 Utsläpp av växthusgaser ska minska inom organisationen – med avseende på 

att minska CO2-utsläpp genom att minska matsvinnet i kommunala kök. 

2.1 Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska – med avseende på 

att minska användning av farliga ämnen och därmed minska uppkomst av farligt 

avfall.  

2.3 Markföroreningar ska inte orsaka skada på miljön eller människors hälsa – 

med avseende på att kartlägga kommunens deponier för att säkerställa att mark 

och vatten inte riskera att förorenas och att arbeta med att minska nedskräpning. 

6.1 Avfallsmängden ska minska inom kommunens och bolagens verksamheter  

6.2 Samtliga kommunens och bolagens lokaler har avfallssortering  

Avfallsplanens mål och mått samt åtgärder utgör underlag för dessa miljömål i 

miljöprogrammet. I avfallsplanens mål och åtgärder ingår i uppföljningen av 

miljöprogrammet.  

Mål och åtgärder 

Avfallsplanens vision 

Kumla kommuns avfallsplan ska ge invånare och verksamma i kommunen 

förutsättningar att lätt göra rätt. Avfallsplanens mål och åtgärder ska öka vår 

kunskap och medvetenhet om hur vi når en hållbar utveckling. Tillsammans 

strävar vi mot att förebygga uppkomst av avfall, öka återanvändningen och 

återvinner det avfall som uppstår för att minska nyttjandet av naturresurser från 

vår miljö idag och i framtiden.    

Indelning av målen 

Målen i avfallsplanen har tagits fram utifrån de krav som ställs och från 

gemensamma mål globalt till lokalt. I angivna delmål och åtgärder finns koppling 

till kommunens egna miljöprogram för att tydliggöra vilka mål, insatsområden 

och aktiviteter som berörs, vilket framgår kursivt inom målen. Ansvar för 

åtgärderna har ålagts på kommunens nämnder och helägda bolag för 

genomförande och uppföljning. Trots det bär samtliga i Kumla kommun ansvar, 

invånare som företagare, att nå målen och bidra till att åtgärder genomförs. 
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Mål 1 Öka resurshushållningen 

Målet är att förebygga uppkomst av avfall för att klättra uppför avfallstrappan. Vi 

strävar mot att förhindra att avfall skapas genom att minska vår konsumtion. Det 

avfall som uppstår återanvänds och återvinns så långt som möjligt. 

Vi gör det för att minska utvinning av naturresurser och minska transporter 

vilket ger en positiv effekt på människors hälsa, på klimat och natur.  

Vi når målet genom att aktivt arbeta med att öka medvetenheten hos 

medborgare och verksamma i kommunen samt inom kommunens organisation.  

 Delmål Mätning 

1.1 
Mängd restavfall per invånare som går till förbränning 

har minskat till 165 kg år 2023 (170 kg år 2018) 

Statistik avfall  

Årlig uppföljning 

1.2 

Mängden avfall inom kommunens egna organisationer 

har minskat med 10 % för varje vald produkt vid 

utgången av år 2023 jämfört med  

år 2020 (Lokalt miljömål 6.1) 

Mätning av utvalda produkter 

(kostnad/miljöpåverkan/vikt 

inom varje förvaltning)  

Årlig uppföljning 

1.3 

Matsvinn i kommunala kök har halverats vid utgången 

av år 2023 jämfört med år 2018 (Aktivitet i 

insatsområde ”Konsumtion av livsmedel) 

Vägning av matavfall i 

skola/förskola/omsorg 

Årlig uppföljning 

 

 Åtgärder Ansvar 

1.1 

Öka kunskapen hos invånare och verksamma om att minska 

sitt avfall genom information och kampanjer. Information ges 

via kommunens hemsida, sociala medier, event och 

mötesplatser. Information finns tillgängligt på flera språk. 

Kommunen medverkar i gemensamma avfallskampanjer och 

samverka med andra kommuner i länet (Aktivitet i 

insatsområde ”Avfall”) 

 

Informera för att få fler invånare att lämna och låna 

fritidsutrustning hos Fritidsbanken.  

 

Ge information och göra insatser för att få fler invånare och 

företag att lämna matfett till återvinning. 

 

Installera källsortering i samtliga kommunala offentliga 

lokaler och besöksmål. Sätta upp tydlig information om 

sortering. (Lokalt miljömål 6.2) 

 

Utveckla och informera om insamling av textilier vid ÅVC. 

Utvärdera öppettiderna på ÅVC. Styra om avfall som lämnas 

till ÅVC till återanvändning.  

 

SBN med stöd av samtliga 

nämnder 

 

 

 

 

 

 

KS 

 

 

SBN, MHN 

 

 

SBN, KFN 

 

 

 

SBN 
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Utreda återbruksfunktion på ÅVC för att ge Resurscenter, 

organisationer, föreningar och sociala företag möjlighet till 

arbete genom omhändertagande av material för reparation 

och försäljning. 

 

Utreda om insamling av grovavfall kan gå till Resurscenter, 

organisationer, föreningar och sociala företag för återbruk 

SBN, SN 

 

 

 

 

1.2 

Varje förvaltning och helägda bolag väljer ut produkter som 

kan minskas eller ersättas. Ta fram underlag för vad som ska 

mätas. (Aktivitet i insatsområde ”Avfall”) 

 

Minska förbrukning av engångsartiklar. (Aktiviteter i 

insatsområdet ”Konsumtion” och ”Avfall”) 

 

Planera inköp av varor och tjänster som bidrar till minskat 

uppkomst av avfall. Inköp sker utifrån cirkulär ekonomi och 

livscykelkostnader. 

 

Ställa krav vid upphandling och avtal för att minska uppkomst 

av avfall. 

SBN med stöd av samtliga 

nämnder och kommunala 

bolag 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 

 

1.3 

Fastställa rutin för hur matsvinn ska minska vid inköp, 

beställning, tillagning och servering. Ta fram rutin för hur 

vägning ska utföras och i hur stor omfattning och intervall.  

Ta fram information och rutiner till övrig berörd personal. Ta 

fram information till matgäster. 

 

Öka kunskapen om matsvinn hos personal på skolor, 

förskolor och inom äldreomsorgen och hur den kan minskas 

genom informationsinsatser. Öka matgästernas förståelse om 

att minska matsvinn  

SBN 

 

 

 

 

 

SBN med stöd av SN, NLL 

 

 

 

Mål 2 Minska nedskräpningen  

Målet är att minska nedskräpning i naturen och i staden. Vi skapar medvetenhet 

över problem som uppkommer om vi skräpar ned. 

Vi gör det för att minska risken för att farliga ämnen sprids i mark och vatten 

som kan skada djur- och växtliv samt människors hälsa.  

Vi når målet genom att möjliggöra för allmänheten att hantera sitt avfall rätt. Vi 

arbetar förebyggande genom information och tillsyn. 

  Delmål Mätning 

2.1 

 

70 % av invånarna upplever att renhållning av parker 

och allmänna platser är mycket bra (51 % år 2018) 

Medborgarundersökning  

Uppföljning vartannat år  

2.2 
Företag i kommunen har god kunskap om 

avfallshantering och sortering 

Antal tillsynsbesök avfall  

Årlig uppföljning 
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 Åtgärder Ansvar 

2.1 

Utarbeta gemensam rutin för hantering och mätning av 

nedskräpning för att förtydliga roller och ansvar.  

 

Utföra informationsinsatser och kommunikation till invånare 

och företagare om nedskräpning och dess negativa effekter. Det 

sker i samverkan med andra kommuner i länet för att ge större 

genomslag och effektivisera arbetet. 

 

Anordna skräpplockardagar med medarbetare och 

förtroendevalda i kommunen. 

 

Utreda möjlighet för fler platser eller alternativa sätt för 

insamling av trädgårdsavfall.  

MHN, SBN, KFN 

 

 

SBN, MHN 

 

 

 

 

KS med stöd av samtliga 

nämnder och partier 

 

SBN 

 

2.2 

Utföra tillsyn på verksamheter angående avfallshantering och 

bortskaffande av avfall.  

 

Ta fram rutin och checklista för tillsynsprojekt med fokus på 

livsmedelsföretagare och mindre verksamheter, exempelvis i 

samverkan med övriga kommuner i länet. 

 

Utveckla samarbete mellan renhållningsenheten och 

miljöenheten om avfallshantering. 

MHN 

 

 

 

 

 

MHN, SBN 

 

Mål 3 Långsiktig hållbar avfallshantering 

Målet är att bemöta en växande befolkning och bemöta nya krav och utveckling 

inom avfallshantering. 

Vi gör det för att minska risken för olägenhet för invånare och minska påverkan 

på vårt klimat.  

Vi når målet genom att redan tidigt i planeringsskedet skapa förutsättningar 

hållbar avfallshantering. Vi omhändertar det avfall som uppkommer vid 

byggnation och rivning. 

 Delmål Mätning 

3.1 

 

Kommunen ska sträva mot hållbar utveckling av 
avfallshantering utifrån nya kunskaper  

Årlig uppföljning av utveckling  

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 

Uppföljning år 2023 

Årlig prognos, stickprov 

3.3 
80 % av invånarna upplever att sophämtningen är 
mycket bra (68 % år 2018) 

Medborgarundersökning 

Uppföljning vartannat år 
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 Åtgärder Ansvar 

3.1 

Utöka samarbetet om avfall och avfallshantering i den 

inledande planeringen av plan- och bygglovsärenden. 

 

Planera för att möjliggöra platser för återvinning i nya 

bostadsområden. 

 

Öka kunskapen hos förtroendevalda och tjänstemän om 

vikten av fungerande avfallshantering. 

 

Utred behov och ange möjlig plats för en ytterligare 

återvinningscentral. 

SBN, MHN 

 

 

SBN 

 

 

KS med stöd av SBN, MHN 

 

 

SBN 

 

3.2 

Inför avfallshantering i kontrollplan vid byggnation och 

rivningsprojekt.  

 

Ställ krav på sortering av avfall vid byggnation och rivning.  

SBN, KBAB, KFAB 

 

 

3.3 

Utred möjlighet till att använda förnyelsebart drivmedel i 

fordon för avfallshämtning. 

 

Utred avfallstaxa så att den är mer miljöstyrd. 

SBN 
 
 
 
 

Mål 4 Minska avfallets farlighet 

Målet är att miljö- och hälsofarliga ämnen minskar i användning. Farligt avfall 

omhändertas på rätt sätt så det inte hamnar i restavfall och avloppsvatten. 

Vi gör det för att förhindra skada i naturen och negativ påverkan på vårt 

ekosystem och hälsa.  

Vi når målet genom att arbeta aktivt med information om farligt avfall och få 

ökad kännedom om våra deponier samt minskar vår användning av kemiska 

produkter.  

 Delmål Mätning 

4.1 Äldre deponier i Kumla kommun är inventerade  

år 2023 (Lokalt miljömål 2.3) 

Uppföljning av antal utredda 

deponier per år 

4.2 Andel farligt avfall i hushållsavfall är mindre än 1 % 

senast år 2023 

Plockanalys 

Årlig uppföljning 

4.3 
Vid utgången av år 2023 har mängden farligt avfall i 

kommunens organisation minskat med 5 % jämfört 

med år 2020 (Lokalt miljömål 2.1)  

Uppföljning år 2023 

Årlig prognos av inventering 

4.4 
Företag i kommunen har ökad kunskap om hantering 
av farligt avfall 

Antal genomförda tillsynsbesök 

av kemikalieanvädning 

Årlig uppföljning  
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 Åtgärder Ansvar 

4.1 

Inventera äldre deponier i kommunen.  

Utreda och bedöma om eventuella åtgärder ska vidtas 

(Aktivitet insatsområde Markföroreningar) 

SBN 

4.2 

Ge information till allmänheten och företagare om farligt 

avfall och hur det ska hanteras. Se delmål 1.1. 

 

Utföra plockanalys av hushållsavfall årligen. 

SBN med stöd av KS, MHN, 

KFN 

 

SBN 

4.3 

Samtliga kommunala förvaltningar och helägda bolag 

inventerar kemiska produkter. (Aktivitet i insatsområdet 

Kemikalier)  

 

Inköp av kemiska produkter sker utifrån godkända 

upphandlingar. 

 

Krav ställs på frånvaro av farliga kemikalier i upphandling.  

SBN med stöd av samtliga 

nämnder och kommunala 

bolag 

 

 

 

 

KS 

4.4 

Utför informationsinsatser till företag om kemikaliehantering.  

 

Utför tillsyn på företag för att förebygga att kemikalier och 

farligt avfall hamnar i avloppsvatten (Aktivitet för 

insatsområde Utgående vatten) 

SBN, MHN 

 

MHN 

Styrmedel 

Styrmedel för att uppnå avfallsplanens mål 

Lokala styrmedel tillsammans med lagstiftning samt de globala, nationella och 

lokala målen gör arbetet med avfallsplanens mål mer effektivt. Olika styrmedel 

blir kommunens verktyg för att kunna genomföra åtgärder och skapa 

förutsättningar för att uppfylla målen.  

Avfallstaxa  

Kommunen tar ut en avgift för hämtning av hushållsavfall hos abonnenterna. 

Taxan är ett viktigt styrmedel som ska leda till hållbar avfallshantering och bidra 

till ökad återvinning/återanvändning. Taxan består av en fast och en rörlig del 

som därmed uppmanar invånare och företagare i kommunen att minska sitt 

hushållsavfall för att aktivt kunna påverka sin avgift.  

Upphandling 

Vid kommunens upphandling av varor och tjänster kan krav ställas på produkter, 

transporter och funktioner som leder till att mängden avfall och farliga ämnen 

minskar. Krav ställda i upphandlingar kan bidra till hållbar utveckling och 

minskad avfallsmängd i kommunen.  
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Tillsyn 

Myndighetsnämnden är Kumla kommuns tillsynsmyndighet och utövar tillsyn 

enligt miljöbalkens bestämmelser. Tillsynen säkerställer syftet med miljöbalken 

och föreskrifter meddelade med stöd av balken. 

Fysisk planering 

Den kommunala översiktsplanen och detaljplanering skapar förutsättningar för 

kommunen att nå hållbar utveckling och avfallshantering. Genom god planering 

kan olägenhet för människors hälsa som buller och lukt undvikas vid hantering 

av avfall samt ge bättre arbetsmiljö för renhållningsenheten vid tömning av kärl. 

Planeringen ger förutsättningar för att möta producenternas krav att samla in 

vissa avfallsfragment nära bostäder så att fler sorterar sitt avfall.  

Lokala avfallsföreskrifter  

De lokala avfallsföreskrifterna antogs under år 2011 och beskriver de 

bestämmelser som avser ansvar och skyldigheter om hushållsavfall. 

Avfallsförskrifterna ska följas av samtliga.  

Information 

Det kommunala ansvaret att samla in hushållsavfall ger kommunen möjligheter 

att påverka allmänheten, företagare och andra funktioner. Via kommunens 

servicecenter, hemsida och andra kanaler kan information och kunskap nå ut. 

Kommunen har även ansvar att informera om hur avfall ska sorteras och vilka 

insamlingssystem som finns tillgång till. 

Uppföljning och avstämning 

Avfallsplanen ska enligt § 80 avfallsförordning (2011:927) revideras var fjärde 

år. Kumla kommuns avfallsplan följs upp under våren varje år för att bedöma om 

vidtagna åtgärder styr i rätt riktning. För att underlätta uppföljningen framgår 

delmål med mått, åtgärder och ansvarsfördelning.  

Ansvariga kommunala nämnder och bolag ska vid uppföljningen sammanställa de 

åtgärder som de genomfört under året och värdera om de går åt rätt håll för att 

nå delmålen. Det är viktigt att det i uppföljningen framgår eventuella 

konsekvenser och resursbehov av åtgärderna för att lyfta om förändringar 

behöver genomföras för fortsatt arbete. För genomförande av avfallsplanen krävs 

att varje ansvarig planerar och avsätter ekonomiska medel och personalresurser 

för att uppnå de angivna målen. Det är varje kommunal nämnds och helägt bolags 

ansvar att arbeta in åtgärder och att resursbehov i samband med att 

verksamheter och budget planeras.  
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Uppföljning av mål och delmål sammanställs av samhällsbyggnadsnämnden, som 

även granskar utvecklingen av avfallsplanen och om arbetet går åt rätt håll. I 

uppföljningen ska även den betydande miljöpåverkan följas upp. Vid beskrivning 

av genomförda åtgärder ska åtgärdernas faktiska miljöpåverkan beaktas och 

beskrivas för att bedöma utifrån miljökonsekvensbeskrivningen och berörda 

miljöaspekter. Uppföljningen ska redovisas för kommunstyrelsen och eventuella 

revideringar beslutas av kommunfullmäktige. Uppföljning och utvärdering av 

avfallsplanen är en del av den årliga uppföljningen av Kumla kommuns 

miljöprogram.  

 

De åtgärder och förändringar som vidtas eller kommer att vidtas inom 

avfallsområdet ska synliggöras för att uppmärksamma och sprida kunskap i 

Kumla kommun. Avfallsplanen och dess uppföljning ska finnas tillgänglig för 

allmänhet, fastighetsägare och företagare bland annat via kommunens hemsida. 

Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen i den kommunala organisationen har följande uppdelning 

inom avfallsområdet. 

Kommunfullmäktige 

- Fastställer renhållningsordningen, avfallsplan och kommunala 

renhållningsföreskrifter 
- Beslutar om revidering av avfallsplanen 
- Säkerställer att länsstyrelsen får ta del av avfallsplanen 

Kommunstyrelsen  
- Ansvarar för att godkänna årlig uppföljning 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

- Ansvarar för renhållning och driver renhållningsverksamhet genom att 

omhänderta och transportera hushållsavfall i kommunen 

- Bereder och ansvarar för framtagande av renhållningsordning  

- Granskar avfallsplanens utveckling och sammanställer uppföljning av mål och 

åtgärder och rapporterar uppföljning till kommunstyrelsen 

- Ansvarar för informationsinsatser för att sprida kunskap om kommunens 

renhållningsordning och avfallssortering överlag 

 

Myndighetsnämnden 

- Utövar tillsyn över efterlevnad av miljöbalken och kommunens 

renhållningsordning 
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Samtliga nämnder och kommunala bolag 

- Ansvarar för att efterleva fastställda mål och åtgärder inom avfallsplanen 

- Bistår med uppgifter vid uppföljning av avfallsplanen 

 

Hushållen och verksamheternas ansvar 

- Ansvarar för att avfallsmängden minskar 

- Ansvarar för att källsortera sitt avfall 

- Ansvarar för att lämna avfall till insamlingssystem 

- Ansvarar för att följa kommunens regler för avfallshantering 

Bilagor 

Bilaga 1 Avfall i Kumla kommun 

Bilaga 2 Avfallsmängder och flöden 

Bilaga 3 Verksamhetsavfall 

Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i Kumla kommun 

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning 

Bilaga 6 Uppföljning av Avfallsplan för Kumla kommun 2010-2014 

Bilaga 7 Nedlagda deponier i Kumla kommun 

Bilaga 8 Framtida insamlingssystem och anläggningar 

Bilaga 9 Sammanställning av yttranden 

Bilaga 10 Referenser 


