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Förord
Avfallshanteringen har under senare tid genomgått ett systemskifte. Fokus har växlat från att dumpa
”sopor” på tippar till att arbeta för en god miljö och hushållning med naturresurser.
Avfallet hanteras idag mer resurseffektivt och med mindre miljöpåverkan än för tio år sedan. Källsortering, återanvändning, materialåtervinning, biologisk behandling och energiutvinning har ökat
medan allt mindre avfall läggs på deponi. Mängden hushållsavfall minskar för andra året i rad. Den
behandlade mängden hushållsavfall nationellt uppgick förra året till 4 363 830 ton. Det är en
minskning med 2,7 procent jämfört med 2009. Utslaget på hela befolkningen ger varje svensk nu
upphov till 463 kg hushållsavfall, att jämföra med 480 kg per person 2009. Trots de positiva
resultaten måste vi fortsätta sträva i riktningen att mängderna avfall ska minska. Vi behöver också
utveckla våra sätt att hantera det avfall som uppkommer på bästa sätt, särskilt det farliga avfallet.
Med en mer hållbar avfallshantering används naturresurser mer effektivt och miljöpåverkan minskar
både i och utanför Sverige. Kostnaderna för att kunna uppnå en god avfallshantering måste också
vara rimliga.
Alla kommuner är enligt miljöbalken skyldiga att upprätta en avfallsplan. Syftet är att ge en samlad
bild av dagens avfallshantering och sätta upp mål - mål som styr våra egna verksamheter, våra entreprenörer, kommunens invånare och andra aktörer inom avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle.
Sedan avfallsplanen antogs har flera ändringar införts i lagar och regler som reglerar avfallshanteringen. EUs ramdirektiv för avfall har nu införts i svensk lagstiftning. Den innehåller bland annat:
– ändringar och nyheter i miljöbalken
– den nya avfallsförordningen
– kringlagstiftning som berörs av förändringarna
– ”end-of-waste”-kriterier
– nyheter från den pågående ändringen av den europeiska avfallsförteckningen
– återvinningsmålen
– nationell avfallsplan och plan för förebyggande av avfall
Sedan avfallsplanen antogs har det även tillkommit förslag till nya miljömål där allt större fokus
läggs på att minska matavfallssvinnet samt att en större andel av avfallet ska behandlas biologiskt
genom rötning.
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Sammanfattning
Tyresös avfallsplan bygger på EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan som sedan länge är
en allmänt accepterad och frekvent använd strategi för avfallshantering i såväl Sverige som Europa.
Avfallshierarkin är även helt i linje med miljöbalkens resurshushållningsprincip. Avfallsplanen
innehåller åtta strategiska målområden som är i linje med EU:s avfallshierarki.
1. Minska mängden och farligheten
2. Återanvända
3. Materialåtervinna
4. Energiutvinna
5. Deponera
Figur 1. EU:s avfallshierarki

Tyresö kommuns mål för avfallshanteringen

1. Avfallsmängder. Avfallsmängderna ska minska i Tyresö, bland annat genom en ökad
återanvändning. Det ska finnas möjligheter att lämna begagnade föremål, varor och produkter till återanvändning. Hushåll och företag ska känna till var och hur det ska ske.
2. Farligt avfall. Uppkomsten av farligt avfall ska minska. Allt farligt avfall som uppkommer i
kommunen ska samlas in och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
3. Avfall till materialåtervinning. Avfall som går att återvinna är sorterat vid källan och
sorterat material lämnas till återvinning. Andelen av avfallet som går till materialåtervinning
ska öka.
4. Avfall till biologisk behandling. Andelen avfall till biologisk behandling ska öka. De behandlingsanläggningar som nyttjas ska klara högt ställda miljökrav. Näring och mullbildande
ämnen ska återföras i kretsloppet.
5. Avfall till energiutvinning. Avfall till energiutvinning ska vara väl sorterat och kontrollerat.
De resurser som finns i avfallet i form av energi tas tillvara på bästa möjliga sätt med hänsyn
till ekonomi, miljö och teknik. De behandlingsanläggningar som nyttjas ska klara högt ställda
miljökrav.
6. Avfall till deponering. Avfall till deponering ska minska. Avfall till deponering ska vara väl
sorterat, karakteriserat och kontrollerat. De deponier som nyttjas ska uppfylla högt ställda
miljökrav. Vi ska ha god kännedom om snödeponier samt nedlagda deponier i kommunen.
7. Kommunikation och trovärdighet. Avfallshanteringen i Tyresö kommun ska ge en god
service och vara användarvänlig. Hushåll och verksamheter i Tyresö ska ha kunskap om och
känna förtroende för avfallshanteringen. Kommunikationen ska präglas av öppenhet, tydlighet, trovärdighet och ha hög kvalitet.
8. Transporter, logistik, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Tyresö kommun ska aktivt driva
ett systematiskt arbete kring arbetsmiljöfrågor inom avfallshanteringen. Transporterna ska
miljöanpassas i största möjliga utsträckning och vi ska sträva efter att optimera det totala
transportarbetet, inkluderat både de som lämnar och de som transporterar avfallet.
För varje strategiskt målområde finns ett antal delmål och åtaganden. Totalt är det 21 delmål och 41
åtaganden. Samtliga aktuella åtaganden presenteras årsvis nedan. För åtagandena anges resursbehovet för genomförandet. Låg kostnad innebär mindre än 25 000 kr, måttlig kostnad är mellan 25 000
kr och 100 000 kr och hög kostnad innebär kostnader över 100 000 kr.
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Tyresö kommuns löpande åtaganden utifrån föreslagna delmål, 2008-2020
Åtaganden
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar årligen om avfallsminimering och konsumtion i avfallskalendern
Samarbetet med Pingstkyrkans second hand på kretsloppscentralen
fortgår. Genom informationsinsatser är målet att nå ut till fler tyresöbor
för att öka kunskapen om att alternativet att lämna saker till second
hand verksamhet finns. NY
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska säkerställa hög kompetens inom
området farligt avfall genom att bl.a. genomföra återkommande utbildning av personalen inom renhållningsorganisationen samt rekrytera
kompetent personal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar årligen om miljöanpassade
alternativ till miljöfarliga produkter och kemikalier i bl.a. avfallskalendern och på kommunens hemsida.
Årlig information om matavfallssvinn, dess konsekvenser och att
svinnet kan minimeras ska spridas via kommunens hemsida. NY
Samhällsbyggnadsförvaltningen vidtar olika åtgärder för att påverka
utvecklingen för mer fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Detta görs i samarbete med fastighetsägare, producenter och
entreprenörer.
Uttjänta kärl för insamling av avfall ska materialåtervinnas. NY
Vid inköp av nya kärl för avfallshantering, ska kärl av återvunnen plast
premieras. NY
Genom avfallskalendern och hemsidan, sprider samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt kunskap om ökad återvinning av förpackningar och tidningar samt minskade mängder förpackningsavfall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska löpande ta fram förslag på platser
för återvinningsstationer, återvinningscentraler och andra anläggningar
för avfallshantering i kommande översiktsplaner och detaljplaner.
Samhällsbyggnadsförvaltningen säkerställer en hög kompetens hos
personalen på kretsloppscentralen, bland annat genom återkommande
utbildning av befintlig personal och införande av särskilda krav vid
rekrytering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska genomföra informationskampanjer genom säsongsanpassad information om farligt avfall och
elavfall som riktar sig till kommuninvånare. NY
Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla renhållningstaxan som styrmedel för att stimulera utsortering av matavfall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför löpande uppföljningar av
mängden icke-farligt avfall från kommunen som deponeras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar för förbättrad information och
rådgivning på kretsloppscentralen för att effektivisera eftersorteringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen följer kontinuerligt upp miljötillståndet
kring nedlagda deponier, exempelvis genom recipientprovtagning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med avfallsrelaterad
miljökommunikation (inklusive avfallshanteringens miljöpåverkan)
genom att förbättra befintliga informationskanaler så som annonsering,
avfallskalendern och hemsidan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arrangerar årligen studiebesök på
kretsloppscentralen för förskolor och skolor och informerar om avfallet
i ett kretsloppsperspektiv.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska regelbundet dokumentera och
rapportera in missförhållanden vid återvinningsstationer till FTI i syfte
att minska nedskräpning och öka tömnings- och städfrekvensen. NY
Renhållningstaxan utvecklas vidare som styrmedel för att förhindra
förbränning av organiskt material. NY
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför regelbundet kundenkäter
för kommuninvånare. Vi ska aktivt arbeta för att nöjdhetsindex och
insamlingen ska öka (se avsnitt 1.7 samt bilaga 2 för nuläge).

4 (48)

Resursbehov
Låg kostnad

Tidsperiod
2008-2020

Låg kostnad

2011-2020

Låg kostnad

2008-2020

Låg kostnad

2008-2020

Låg kostnad

2011-2020

Låg kostnad

2008-2020

Låg kostnad
Låg kostnad

2011-2020
2011-2020

Låg kostnad

2008-2020

Låg kostnad

2008-2020

Låg kostnad

2008-2020

Låg kostnad

2011-2020

Låg kostnad

2008-2020

Låg kostnad

2008-2020

Måttlig
kostnad
Måttlig
kostnad
Låg kostnad

2008-2020

Måttlig kostnad

2008-2020

Låg kostnad

2011-2020

Låg kostnad

2011-2020

Hög kostnad

2008-2020

2008-2020
2008-2020

Avfallsplan för Tyresö kommun 11-09-27

Redovisning av nya samt reviderade, tidsbestämda mål och åtaganden i avfallsplanen
2011
Område/mål
Materialåtervinning

Farligt avfall

Transporter, logistik och
arbetsmiljö

Transporter, logistik och
arbetsmiljö

Åtagande
Under år 2011 installeras kameraövervakning för att
förhindra förekomna stölder, skadegörelse och olyckor
under tider då kretsloppscentralen är stängd för
allmänhet och personal.
NY
Senast år 2011 upprättas en oljeskyddsplan för
kommunen.
Reviderad
Från och med år 2011 får nyanläggning av slamanläggningar inte innebära mer än 10 meters
slangdragning, dessutom får nivåskillnaden mellan
tank och uppställningsyta för fordonet inte överstiga 5
meter.
NY
Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla
renhållningstaxan för att styra bort längre
slangdragningar än 30 meter för befintliga slamanläggningar.
NY

Resursbehov
Hög kostnad

Åtagande
Senast år 2012 genomförs informationskampanjer i
syfte att så många som möjligt ska sortera ut sitt
matavfall.
NY
Senast 2012 upphandlas tjänsten för biologisk
behandling av matavfall genom rötning.
NY
Senast 2012 genomförs en inventering över hämtställen där backningsmoment vid hämtning av hushållsavfall förekommer.
NY
Senast 2012 inventeras och koordinatsätts alla
enskilda avloppsanläggningar.
Reviderad
Senast år 2012 ska det finnas en långsiktig lösning i
kommunen för upplag och flisning av ris och trädgårdsavfall.
Reviderad

Resursbehov
Måttlig
kostnad

Åtagande
Senast 2013 genomförs en plockanalys av
hushållsavfall i syfte att följa upp, utvärdera, samt
analysera genomförda informationsinsatser till
kommunens invånare. Resultaten kommuniceras
sedan via hemsida och lokaltidning.
NY
Senast år 2013 ska behovshämtning av hushållsavfallet införas i alla kommundelar där så är motiverat.
Reviderad
Senast år 2013 ska samtliga enbostadshus och
flerbostadshus i kommunen ha erbjudits möjligheten till
separat insamling av matavfall.
NY

Resursbehov
Måttlig
kostnad

Måttlig
kostnad
Låg kostnad

Låg kostnad

2012
Område/mål
Biologisk behandling

Biologisk behandling

Transporter, logistik och
arbetsmiljö

Transporter, logistik och
arbetsmiljö
Materialåtervinning

Hög kostnad

Låg kostnad

Måttlig
kostnad
Hög kostnad

2013
Område/mål
Kommunikation och
trovärdighet

Transporter, logistik och
arbetsmiljö
Biologisk behandling
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Avfallsmängder
Matavfallssvinnet i kommunens skolor ska minska
med 50 procent jämfört
med år 2008. NY
Transport, logistik och
arbetsmiljö

Informationskampanjer och svinnundersökningar ska
genomföras för kommunens skolor i syfte att minska
mängden genererat matavfall.
NY

Måttlig
kostnad

Senast 2013 ska en långsiktig lösning för insamling av
slam från enskilda avloppsanläggningar ha införts, bl.a.
genom alternativa avlämningsplatser.
Reviderad

Hög kostnad

Åtagande
Senast 2014 genomförs en informationskampanj som
riktar sig till kommunens verksamheter för att säkerställa att farligt avfall från kommunens verksamheter
omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt.
Reviderad
Senast år 2014 införs, där så är motiverat, ett
alternativt hanteringssystem för matavfall från restauranger och storkök i kommunens egna verksamheter
med möjlighet till utsortering av matavfall.
Reviderad

Resursbehov
Låg kostnad

Område/mål
Transporter, logistik och
arbetsmiljö

Åtagande
Senast 2015 ska samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med fastighetsägare och entreprenör
säkerställa att inga backningsmoment, som inte sker i
samband med vändning av renhållningsfordonet,
förekommer.
NY

Resursbehov
Hög kostnad

Materialåtervinning

Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar för ökad lokal
återvinning av massor och ballastmaterial från
kommunens egen bygg- och anläggningsverksamhet.
Detta gör vi bland annat genom att senast år 2015 ha
funnit alternativ till behandling och deponering inom
kommunen.

Hög kostnad

Åtagande
Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar för att öka
tillgängligheten till insamlingsskåpet ”Samlaren”. Ytterligare tre kommundelar ska ges möjligheten att lämna
uttjänta produkter i ett närbeläget insamlingsskåp.
NY

Resursbehov
Hög kostnad

Vid nästa upphandling av avfallstjänster ska samhällsbyggnadsförvaltningen efterfråga alternativa drivmedel.
Reviderad

Måttlig
kostnad

2014
Område/mål
Farligt avfall

Biologisk behandling
Senast 2015 ska minst 40
procent av matavfallet
återvinnas genom biologisk
behandling så att växtnäring och energi tas
tillvara. NY

Hög kostnad

2015

2016
Område/mål
Farligt avfall
Tillgängligheten till insamlingsställen för farligt avfall
för kommuninvånare ska
öka.
NY
Avfall till energiutvinning
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Revidering och uppföljning

Uppföljning av avfallsplanen är en viktig aspekt. Planen ska revideras löpande, minst varje
mandatperiod. Revideringen ska ta hänsyn till nya lagar och regler, kunskap, teknik och andra
förändrade förhållanden som innebär att planen kan behöva omvärderas. Uppföljning och
utvärdering kommer att samordnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. En mindre omfattande
redovisning och uppföljning görs årligen och en mer utförlig avstämning av delmålen görs år 2015
och 2020.
Läsanvisning

Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet utgörs av
följande delar:
 Syfte, bakgrund och grundläggande utgångspunkter för framtagande av planen beskrivs i
kapitel 1. I detta kapitel beskrivs hur samråd enligt 15 kapitlet 13 § miljöbalken genomförts
samt hur planen ska följas upp.
 Den framtida avfallshanteringen i Tyresö kommun beskrivs i kapitel 2.
 Mål, strategi och åtaganden för Tyresös avfallshantering presenteras i kapitel 3.
 Genomförd miljöbedömning beskrivs i kapitel 4, se bilaga 6 för fullständig miljöbedömning.
 I kapitel 5 presenteras ekonomiska konsekvenser för olika aktörer av mål och åtaganden i
avfallsplanen. Där beskrivs också utvecklingen av taxan och ekonomin för renhållningsverksamheten i kommunen.
 Information, kommunikation och tillsyn är verktyg som tillsammans med de åtaganden som
anges i kapitel 3 hjälper oss att nå målen i planen. Hur kommunen arbetar med detta presenteras i kapitel 6.
 Kommunens organisation för avfallshanteringen och uppföljning av avfallsplanen samt
väntade konsekvenser för avfallsorganisationen beskrivs i kapitel 7.
 Nuläge och omvärld beskrivs i avfallsplanens bilagor. Bilagorna innehåller bl.a. uppgifter om
kommunen, avfallsmängder och avfallshantering, uppföljning av mål i tidigare avfallsplan
samt miljömål, strategier, lagar och regler. I bilagorna finns även uppgifter om producentansvar för förpackningar, anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall samt
nedlagda deponier, snödeponier samt en miljöbedömning av avfallsplanen. Basår i denna del
är 2010. Dessutom finns en speciell bilaga med begreppsförklaringar.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Den första avfallsplanen för Tyresö kommun gjordes gemensamt med Nacka och Värmdö och
gällde för åren 1992 till 1995. Därefter fastställde kommunfullmäktige en reviderad avfallsplan för
endast Tyresö kommun för åren 2002 - 2006. Denna avfallsplan är en revidering av den nuvarande
avfallsplan (2008-2020) med anpassning till de nya bestämmelser som gäller för avfallshanteringen
idag.
EUs ramdirektiv för avfall har nu införts i svensk lagstiftning. Den innehåller bland annat ändringar
och nyheter i miljöbalken, en ny avfallsförordning samt en ny nationell avfallsplan.
På senare tid har det även tillkommit förslag till nya miljömål där allt större fokus läggs på att
minska matavfallssvinnet samt att en större andel av avfallet ska behandlas biologiskt genom
rötning.

1.2 Avfallsplanering
Riksdagen beslutade 1990 att kommunerna ska ansvara för en heltäckande avfallsplanering. Enligt
miljöbalken 15 kap 11 § ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Avfallsplanen ska innehålla
uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtaganden för att minska avfallets mängd
och farlighet. Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet
i den kommunala avfallsplanen. Med anledning av de skilda förutsättningar som råder i landets
kommuner, måste varje kommun själv och med utgångspunkt från sina egna förutsättningar påverka
avfallsplanens innehåll och avgöra hur det praktiska planeringsarbetet ska genomföras.
Syftet med Tyresö kommuns avfallsplanering är att:
 ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen så att förutsättningarna kan klargöras för
hantering av alla material som förekommer i samhället i tekniska eller naturliga kretslopp
 ange mål och åtaganden för kretsloppsanpassning och minskning av mängden avfall
 långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.
För att uppfylla de långsiktiga målen krävs genomgripande förändringar av samhällets produktionsoch konsumtionsmönster. Avfallsplanen löser inte alla problem, men är ett viktigt steg på vägen för
att på lång sikt kunna uppfylla kommunens mål om materialhantering.
De övergripande målen med att revidera avfallsplanen är att:
 anpassa planen med utgångspunkt i bland annat nationella, regionala och lokala mål, samt
gällande lagar och regler
 göra avfallsplanen till ett planeringsinstrument som används aktivt i kommunens avfallshantering
 formulera nya mål och förslag till åtaganden för avfallshanteringen.

1.3 Metod, avgränsningar
Denna avfallsplan med bilagor har utformats efter Avfall Sveriges handbok i kommunal avfallsplanering (RVF, rapport 2006:13) och i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
(NFS 2006:6) om vad en kommunal avfallsplan ska innehålla.
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1.4 Samråd
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6) anger följande:
11 § Planen skall innehålla en beskrivning av hur det samråd angående förslag till renhållningsordning som krävs enligt 15 kap. 13 § miljöbalken har genomförts.
12 § Planen skall innehålla en beskrivning av hur den miljöbedömning av planer och program som
krävs enligt 6 kap. 11–18 §§ miljöbalken har genomförts.
Tyresö kommun har informerat om arbetet med avfallsplanen på sin hemsida samt i en avfallskalender som skickats ut till alla hushåll inför år 2008. En intern referensgrupp samt angränsande
kommuner har tagit del av planen och getts möjlighet att yttra sig under arbetets gång. Avfallsplanen
har tagits upp till diskussion vid möten med fastighetsägare, hyresgästföreningar och avfallsentreprenörer. Två samrådsmöten har hållits med länsstyrelsen och då diskuterades framförallt miljöbedömningen av avfallsplanen.
Under perioden 12 december, 2007 till 16 januari, 2008 var ett första förslag till avfallsplan på samrådsremiss internt i kommunen, externt till några närliggande kommuner samt till kommunens
avfallsentreprenörer. De synpunkter som lämnades in har inarbetats i föreliggande förslag till avfallsplan.
Efter att Tyresö kommuns kommunstyrelse så beslutat, har avfallsplanen ställts ut för granskning
under minst fyra veckor. Därefter har kommunfullmäktige tagit beslut om antagande av
avfallsplanen.
1.5 Revidering och uppföljning
En viktig fråga är hur avfallsplanen kan hållas uppdaterad utan att ett nytt beslut i kommunfullmäktige krävs. Beskrivande texter som inte påverkar angivna mål, åtaganden eller konsekvensbeskrivning
bör kunna ändras utan att det krävs nytt beslut. Exempel på sådana texter är beskrivning av avfallsmängder och hur dessa hanteras. I avfallsplanens inledning bör tydligt anges vilka delar som får uppdateras utan att kommunfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut. Hur kommunen ska arbeta vidare
med revidering och uppföljning av avfallsplanen beskrivs i kapitel 7.3.
1.6 Redovisning av åtaganden i avfallsplanen 2008-2011
I Tyresö kommuns gällande avfallsplan 2008-2020 har kommunen presenterat ett handlingsprogram
samt formulerat ett antal åtaganden som verktyg för att uppnå avfallsplanens mål.
De flesta åtaganden har under planens giltighetstid uppnåtts. Av redovisningen går att utläsa att 12
åtaganden är uppfyllda. 6 åtaganden är delvis uppfyllda, men kommer att uppfyllas under en snar
framtid. 2 åtaganden är ej uppfyllda, eftersom de inte ligger under samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden, anses de vara svåra att uppfylla.
I tabell 1 nedan redovisas samtliga åtaganden i handlingsprogrammet på följande vis:
Åtagandet är uppfyllt!
Åtagandet är delvis uppfyllt.
Åtagandet är ej uppfyllt.
I de fall målet ej är uppnått kommenteras detta i kursiv stil. Eventuella förslag till reviderade mål
och åtaganden redovisas i kapitel 3, Mål för avfallshanteringen i Tyresö kommun.
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Redovisning av åtaganden i Avfallsplan 2008-2020.
2008
Åtagande

Kommentar

Försöket med de 1500
miljöboxarna för farligt avfall
som använts i Trollbäcken
utvärderas under år 2008.

Åtagandet uppfyllt
Utvärderades genom en enkätundersökning 2008. Svarsfrekvens 72,5
%. En majoritet av hushållen, 62 %, tycker att systemet är bra och ser
gärna att det fortsätter men ganska få, 7 %, är beredda att betala en
särskild avgift för tjänsten.
Åtagandet delvis uppfyllt
Försöket med behovshämtning utvärderades genom en enkät.
Svarsfrekvensen 69 %. Av de svarande hushållen angav 85 % att de
tycker bra om behovshämtning och 81 % vill att vi ska fortsätta med
insamlingsmetoden.

Senast år 2008 ska det
pågående försöket med
behovshämtning av
hushållsavfallet utvärderas.
Om resultatet är gynnsamt kan
systemet införas områdesvis i Resultaten ses som gynnsamma men tekniska svårigheter har lett till att
övriga kommundelar under
införandet av behovshämtning i övriga kommundelar fördröjs. Från och
2009.
med den 1 juli 2011 debiteras hushållen enligt taxa för behovshämtning.
Återkoppling via hemsida och brev.
Åtagandet ej uppfyllt
Vi verkar för att förbättra
möjligheterna för källsortering i Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid upprepade tillfällen försökt att få
kommunhuset senast år 2008. vaktmästeriet att ta tag i projektet eftersom det ligger under deras
verksamhetsområde.

2009
Åtagande

Kommentar

Åtagandet uppfyllt
Nationella trender då det gäller FNI av FA
Under år 2009 genomför vi en

Fler insamlingssystem i varje kommun blir allt vanligare.
utredning om utveckling av

FNI vanligare
insamlingssystemet för farligt

Nya system för insamling av smått elavfall, batterier och
avfall, innefattande uppföljning glödlampor på frammarsch – typ ”Samlaren”
av nationella erfarenheter av

Ökat fokus på arbetsmiljöfrågor.
fastighetsnära insamling av

Avveckling av obemannade miljöstationer.
farligt avfall.

Satsar man på info om FA, ger det bra resultat på källsortering i
stort, inte bara FA.
Åtagandet uppfyllt
Senast 2009 införa rutiner för Enkätundersökning, svarsfrekvensen på 71 %.
att säkerställa att farligt avfall
från kommunens verksamheter Av de sammantagna resultaten av undersökningen, drar vi slutsatsen att
hanteringen av farligt avfall inom de kommunala verksamheterna överlag
omhändertas på ett miljötycks fungera mycket bra och att kunskapen om hur avfallet
mässigt riktigt sätt.
omhändertas och transporteras är god.
Åtagandet delvis uppfyllt
Utbyggnaden av kretsloppscentralen var klar 090812 och beräknades då
Under år 2009 bygger vi ut och kunna ta emot minst 30 procent fler besökare och volymer av avfall.
förbättra sorterings- och
lagringsytor, öppettider på
Öppettiderna utökades under 2009 med 11 timmar per vecka, främst
återvinningscentral samt
förlagd till sen eftermiddags- och kvällstid på vardagar.
kompostering vid
kretsloppscentralen.
Komposteringen kommer inte påbörjas förrän efter asfaltering. Tidigast
sommaren 2010.

12 (48)

Avfallsplan för Tyresö kommun 11-09-27

Senast 2009 ska vi ta fram ett
handlingsprogram för
eventuella driftstörningar vid
Högdalens förbränningsanläggning.

Åtagande uppfyllt
Frågan har diskuterats med Fortums förbränningsanläggning och de har
försäkrat att de, så långt det är möjligt, ska bistå kommunen med att
finna alternativa avsättningsmöjligheter för kommunens hushållsavfall i
händelse av driftstörning.
Åtagandet uppfyllt

Utvärdering i form av sammanställning av
kampanjen.

Senast 2009 ska projektet
"Vem bryr sig?" utvärderas och
åtaganden ska föreslås utifrån
utvärderingen.

Senast 2009 inventerar och
koordinatsätter vi enskilda
avloppsanläggningar.

2010
Åtaganden
Senast år 2010 ska
samarbeten vara etablerade
med en eller flera frivilligorganisationer som
omhändertar och återanvänder begagnade material.
Senast år 2010 ska vi
genomföra en informationskampanj om farligt avfall som
riktar sig till kommuninvånare.
Senast 2010 upprättas en
oljeskyddsplan för kommunen.

Vi verkar för att det senast år
2010 ska finnas minst 35 st
återvinningsstationer i Tyresö.

Senast år 2010 inför vi, där så
är motiverat, ett alternativt
hanteringssystem för matavfall
från restauranger och storkök i
kommunens egna
verksamheter med möjlighet
till utsortering av matavfall.
Senast år 2010 genomför vi
en utredning om förutsättningarna för separat insamling
och behandling av matavfall
från hushåll.
Senast år 2010 genomför vi
informationskampanjer samt
utvärderar komposteringen av
organiskt avfall på egen
fastighet.
Vi avvecklar säckhämtning för
villor, kedjehus och fritidshus
senast år 2010.



15 anställda plockar skräp varje vardagsmorgon.
Under sommarmånaderna finns även personal ute
på helgerna och plockar skräp.



Fortsatt samarbete med skolor kring nationella
skräpplockarveckan.

Åtagandet delvis uppfyllt
Initialt låg ansvaret på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Då de
inte visade några avsikter att uppfylla målet, inkluderade
samhällsbyggnadsförvaltningen, renhållning det i sin upphandling av
avfallsentreprenader och inventeringen och koordinatsättning kommer att
påbörjas under hösten 2011.

Lägesrapport, 2011-02-02
Åtagandet uppfyllt.
Samarbete etablerat med Pingstkyrkan, Tyresö i februari 2010. På
Kretsloppscentralen finns en container där saker kan lämnas till
återbruk.

Åtagandet uppfyllt.
Säsongsanpassad information om farligt avfall riktad till kommuninvånare har publicerats i Mitt i Tyresö och på kommunens hemsida.
Åtagandet delvis uppfyllt
Arbete pågår i samråd med säkerhetsenheten för framtagande av en
gemensam plan för Tyresö, Södertälje, Haninge och Nynäshamns
kommuner. Arbetet sker även i samråd med Södertörns
Brandförsvarsförbund. Planen bedöms vara färdigställd senast under
hösten 2011.
Åtagandet ej uppfyllt
I länet pågår förhandlingar med Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI) för att uppnå ett ramavtal avseende
markupplåtelse för återvinningsstationer. Under 2011 bedöms även
Tyresö kunna teckna avtal där en vidareutveckling av
insamlingslösningar kommer att ingå.
Åtagandet delvis uppfyllt
Genomförs i samband med ny upphandling av avfallstjänster med
ikraftträdande från oktober 2011.

Åtagandet uppfyllt.
Insamling kan successivt påbörjas efter att avfallsupphandlingen trätt
ikraft.

Åtagandet uppfyllt.
Informationsbrev gick ut och stickprovskontroller genomfördes.
Ca 40 procentigt bortfall av hushåll som anmält att de komposterar.
Enligt stickprovskontroller komposterade endast 75 procent av de
som anmält att de komposterar allt hushållsavfall.
Åtagandet uppfyllt.
Säck förekommer nu endast vid fyra hämtplatser i skärgården.

13 (48)

Avfallsplan för Tyresö kommun 11-09-27

2011
Åtaganden
Senast år 2011 ska det finnas
en långsiktig lösning i kommunen för upplag och flisning av
ris och trädgårdsavfall.

Lägesrapport, 2011-07-14
Åtagandet delvis uppfyllt
Pågående detaljplan överklagad till regeringen. Beslut väntas tidigast
hösten 2011.

Vi utreder alternativa
insamlingslösningar inför
nästa upphandling av
avfallsentreprenader (2011).
En lösning ska innefatta
insamling av en renodlad
brännbar fraktion.

Åtagandet uppfyllt
Behovshämtning samt insamling av matavfall i nya
avfallsentreprenader 2011 förväntas bidra till att den brännbara
fraktionen är mer renodlad.

Vid nästa upphandling av
avfallshämtning (2011) ska
kommunen efterfråga
alternativa drivmedel.

Åtagandet uppfyllt
Upphandling klar, nytillkommande fordon för transport av
hushållsavfall kommer att drivas på biogas.

1.7 Förbättringsområden
Under år 2007 samt 2011genomfördes två enkätundersökningar bland Tyresös invånare i regi av
Statistiska centralbyrån (SCB) respektive Sveriges kommuner och landsting (SKL). I
enkätundersökningarna tillfrågades kommunmedborgarna om hur de upplevde att
avfallshanteringen fungerade i kommunen. De fullständiga resultaten av enkätundersökningarna
finns i bilaga 2, men redovisas översiktligt i tabell 2.

Tabell 1. Sammanställning av enkätundersökningar om avfallshantering i Tyresö
Antal kommuner
Antal enkäter i
Tyresö
Genomfördes senast
Ålder
Svarsprocent
Antal frågor
Undersökning

Resultat

Viktigaste slutsatser

SCB
128
1000

SKL
80
500

2007
18-84
48 %
33
Hur kommunen är att leva och bo
i, hur kommunala verksamheter
upplevs samt hur medborgarna
ser på sitt inflytande.
Renhållning får Nöjd-medborgarindex (NMI) = 66 (medelindex för
Tyresö = 69, medelindex för
renhållning i 128 kommuner = 64)

2004
18-74
66 %
40
Invånarnas uppfattning om hur gator,
parker, vatten och avlopp samt
avfallshantering sköts.

Godkänt, men förbättra om möjligt

Andel nöjda eller mycket nöjda i %
Hushållsavfall
79
Grovavfall
74
Förpackningar/tidningar 72
Farligt avfall
62
El-avfall
71
Satsa på farligt avfall

1.8 Omvärldsförändringar
Den nulägesbeskrivning som presenteras i bilaga 2 baseras i huvudsak på statistik och fakta för
2010. Vi vet dock att omvärlden fortsätter att förändras och att vissa av dessa förändringar
påverkar avfallsplaneringen i Tyresö. I det följande presenteras några skeenden som på sikt kan
komma att påverka Tyresös avfallshantering.
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EUs ramdirektiv
EUs ramdirektiv för avfall har införts i svensk lagstiftning. Den innehåller bland annat:
 ändringar och nyheter i miljöbalken
 den nya avfallsförordningen
 kringlagstiftning som berörs av förändringarna
 ”end-of-waste”-kriterier
 nyheter från den pågående ändringen av den europeiska avfallsförteckningen
 återvinningsmålen
 nationell avfallsplan och plan för förebyggande av avfall.
Översyn av insamling och behandling av hushållens avfall
Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av
avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och
behandling av hushållens avfall.
Översynen ska ta sin utgångspunkt i att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och
miljömässigt sätt, vara effektiv för samhället och enkel för konsumenter och andra grupper.
Utöver en översyn av hushållens avfall ingår en översyn av ansvaret för verksamheternas avfall,
särskilt avseende hushållsavfallet, förpackningar och returpapper. Utifrån detta ska utredaren
föreslå hur avfallshanteringen bäst bör utformas.
Utredaren ska också undersöka om det bör införas ytterligare styrmedel för att bättre möjliggöra
utsortering av matavfall, farligt avfall, grovavfall och textilavfall. Uppdraget ska redovisas senast
den 1 juni 2012.
Definition av hushållsavfall
Naturvårdsverket publicerade i januari 2008 Vägledning till definitionen av hushållsavfall, med syfte
att ge vägledning kring begreppet hushållsavfall och dess omfattning. På uppdrag av regeringen
har Naturvårdsverket gjort en konsekvensbedömning av vad en eventuell begränsning av
kommunernas ansvar för hushållsavfall skulle ge för effekter för miljö, hälsa, marknad och
samhällsekonomi. Förslaget är ”lagt på is” sedan 2010, men kan komma att bli aktuellt efter
nästa riksdagsval.
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2. Framtida avfallshantering i Tyresö kommun
2.1 Vision
Vi vill skapa ett Tyresö som är grönt, snyggt och tryggt och vi vill att kommunen ska vara den mest
attraktiva bostadsorten på Södertörn för alla åldrar. Undersökningar har visat att det som lockar
invånare att bosätta sig i Tyresö är närheten till den vackra naturen. Naturen är inte endast en viktig
inspirationskälla, utan är även viktig för vår överlevnad och vårt välmående. Hur vi använder oss av
naturens resurser nu och i framtiden är avgörande både för dagens och kommande generationers
förutsättningar till ett gott liv. Vi ser vår avfallshantering som en viktig del i att skapa en hållbar
utveckling.
I Tyresö strävar vi därför efter följande:
 En tydlig ansvarsfördelning där alla vet vilka roller olika aktörer har och där samhället har
kontroll över mängder och hantering av olika avfallsfraktioner.
 Ett avfallshanteringssystem enligt prioriteringarna i EU:s avfallshierarki som ska resultera i
att avfallet hanteras på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.
o I första hand ska avfallet minska, det vill säga inte uppstå överhuvudtaget.
o I andra hand, om avfallet uppstått, bör det återanvändas genom exempelvis
pantsystem.
o I tredje hand ska avfallet utnyttjas som råvara vid framställning av nya produkter
(återvinning). Näringsämnen och mullbildande ämnen i biologiskt avfall ska
användas på exempelvis åkermark genom kompostering eller rötning.
o Om materialåtervinning inte är möjligt ska energiinnehållet utnyttjas för att ersätta
andra energiformer såsom olja, kol och kärnkraft.
o Avfall som av olika anledningar inte kan utnyttjas på tidigare beskrivna sätt, ska omhändertas genom miljösäker deponering.
 Vi ska ha ett avfallssystem där avfallstransporterna ger en så liten negativ miljöpåverkan som
möjligt.
 Det ska vara lätt att sortera rätt.
 Material som kan materialåtervinnas ska cirkulera i samhället i så många cykler som möjligt
innan det slutligen går till förbränning eller deponering.
 Även mängden aska och slagg från förbränning som deponeras ska minimeras.
I Tyresö vill vi att alla kommuninvånare och verksamhetsutövare ska ha tillräcklig kunskap och vilja
för att:
 konsumera smartare, på ett långsiktigt hållbart sätt
 återanvända mer material, laga istället för att köpa nytt och lämna begagnat material till frivilligorganisationer
 använda så få miljöskadliga ämnen och produkter som möjligt
 alltid sortera ut och lämna det farliga avfallet till anvisad insamlingsplats
 källsortera så mycket som möjligt.
 kompostera biologiskt avfall eller lämna det till separat insamling när så är möjligt.
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2.3 Framtida avfallsmängder
2.3.1 Befolkningsutveckling

Kring år 1940 hade kommunen knappt 2000 invånare, tjugo år senare hade befolkningssiffran stigit
till drygt 6000 personer. Sedan dess har invånarantalet ständigt ökat och år 2003 hade kommunens
befolkning passerat 40 000 invånare. Den 31 december år 2010 uppgick befolkningen till 42 947
personer. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) räknar med att 200250 lägenheter byggs i Tyresö varje år fram till 2015 och därefter 50-100 lägenheter per år fram till
år 2030. Kommunens egna prognoser pekar på 200 nya lägenheter fram till år 2015 och därefter
cirka 100 nya lägenheter per år fram till år 2020. Med en sådan tillväxttakt kommer Tyresö kommun
ha närmare 50 000 invånare år 2030. Enligt tabell 3 nedan ökar befolkningen med 16,5 procent från
2010 till 2020.
Tabell 3 Befolkningsprognos för Tyresö kommun 2010-2020
År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Befolkning 42947 43289 43783 44376 44703 45100 45508 45930 46314 46689 47064

I RUFS 2001 anges att andelen pensionärshushåll i länet väntas öka från 22,4 procent år 2000 till
cirka 28 procent år 2030. Andelen barnhushåll väntas minska till cirka 20 procent. Antalet hushåll
väntas öka från 851 000 till mellan 1 090 000 och 1 410 000. Antalet ensamhushåll väntas öka
kraftigt, vilket väntas leda till mer färdiglagad mat och mer förpackningsavfall. Motsvarande utveckling förväntas även i Tyresö kommun.
2.3.2 Konsumtionssamhället

Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Ökad konsumtion leder till tillväxt, arbetstillfällen och höjd materiell standard. Under de senaste decennierna har konsumtionen ökat dramatiskt och vi ser nu mer
och mer av nackdelarna med överkonsumtionen. Klimatförändringarna har fått stor uppmärksamhet de senaste åren, men även förbrukningen av ändliga resurser och annan miljöpåverkan ger
enormt svåra konsekvenser för vår planet, vår miljö och oss människor. Allt fler blir medvetna om
att vi inte kan fortsätta att förbruka så mycket energi och resurser som vi gör.
I följande avsnitt beskrivs olika faktorer och trender som kan komma att påverka avfallets mängd
och farlighet i framtiden.
2.3.3 Avfall från verksamheter

Avfall från verksamheter är extra svåra att förutspå. Dels finns ingen klar bild av vilka mängder det
handlar om i Tyresö kommun. Dels är flödet över kommungränserna stort och dels gör
globaliseringen att produktionen av varor - och tillhörande produktionsavfall - sker i andra delar av
världen. Avfallsmängden kan därmed minska i den egna kommunen, men bli både större och
farligare totalt sett. Dessa frågor bör utvecklas i en regional utredning om verksamhetsavfall.
2.3.4 Faktorer som kan öka avfallets mängd

Allmänt väntas mängden hushållsavfall per person öka med ca 2 procent per år. Antagandet bygger
framförallt på tidigare erfarenheter och har bland annat analyserats av PROFU1 i rapporten Avfallsmängder i framtiden (2001). Sett till hela 2000-talet har dock mängden per person i Tyresö kommun
varit relativt stabil.

1

En konsultgrupp som arbetar med projektinriktad forskning och utveckling inom bland annat avfallsbranschen.
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Avfallsmängderna påverkas av konjunkturen och av konsumtionsmönster, mode och trender.
Mängden elektronikavfall har ökat kraftigt de senaste åren, bland annat beroende på att priserna på
viss hemelektronik har rasat.
2.3.5 Faktorer som kan minska avfallets mängd

På det privata planet har vi svårt att skydda oss från reklam som uppmanar oss att konsumera mera.
Shopping har blivit en social sysselsättning.
Inom EU pågår arbete med Integrerad Produkt Policy (IPP), som bland annat syftar till att minska
avfallsmängderna redan på produktionsstadiet. I kombination med övrigt arbete för hållbar utveckling kan det leda till att avfallsmängderna per invånare börjar minska.
Teknisk utveckling som effektiviserar processer gör det möjligt att nyttja elektroniska tjänster och
funktioner istället för materiella resurser, vilket minskar avfallsproduktionen. Exempel på
effektivisering av processer kan vara bättre måttanpassning och dimensionering av byggmaterial vid
uppförande av byggnader i syfte att minimera spill. Det finns också tekniska lösningar för
elektroniska tidningar och ”det papperslösa kontoret”. Om den tekniken slår igenom bland
konsumenterna kan mängden papper minska mycket kraftigt.
Stat och kommun kan använda flera styrmedel för att minska avfallsmängderna och göra avfallet
renare. Styrmedlen kan delas in i ekonomiska, legala, fysiska och informativa. Med legala medel styr
staten exempelvis med skatt på deponering och förbränning. Med legala medel kan staten även styra
via förbud mot till exempel deponering, men också besluta om regler för miljövarudeklarationer och
offentlig upphandling. Ett starkt ekonomiskt styrmedel på kommunal nivå är renhållningstaxan.
Kommunen beslutar om den lokala renhållningsordningen, men kan också ställa krav vid upplåtande av allmän platsmark, torghandelsregler samt vid bygg- och rivningslov. Då det gäller informativa
styrmedel, kan de användas som påtryckningsmedel på flera olika nivåer.
Kommunen är också en stor inköpare och kan undvika att köpa produkter som genererar avfall i
stora mängder. Kommunen kan också kräva att leverantören tar tillbaka både förpackningar, förbrukningsmaterial och själva varan, när den är förbrukad.
2.3.6 Faktorer som kan öka avfallets farlighet

Avgiftningen av samhället och det nationella målet om giftfri miljö motverkas av att nya kemikalier
och material förs in på marknaden. Nanotekniken kan leda till att olika material blir svårare att återvinna då extremt tunna skikt läggs på ytor för att förändra dess egenskaper.
Mängden elektronikprodukter ökar ständigt. Användandet av mobiltelefoner och nya TV-apparater
ökar över hela jorden. Dessutom kommer fler produkter med inbyggd elektronik, till exempel
kläder, leksaker och nya produkter.
Användningen av ämnen med något mindre farliga miljöegenskaper eller med delvis okända miljöegenskaper har ökat, exempelvis olika typer av bromerade flamskyddsmedel. Kemikalieanvändningen i stort har också fortsatt att öka.
En allt större del av sjukvården bedrivs idag i hemmen. Detta väcker frågeställningar kring bland
annat avfall kontaminerat med potenta läkemedel. Hur ska sjukhusens avfallsproblem lösas när en
allt större del uppstår i hemmen och inte på sjukhusen?
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2.3.7 Faktorer som kan minska avfallets farlighet

Många av dagens produkter innehåller ämnen som är hälso- och miljöstörande. Det är därför viktigt
att avfall som innehåller farliga ämnen sorteras ut och hanteras separat för återvinning, destruktion
eller långsiktigt säker deponering. Det bör också säkerställas att farliga ämnen inte kommer ut i
miljön genom dåligt kontrollerad återvinning eller felaktigt omhändertagande.
Ett flertal åtaganden inom kemikalie- och produktområdet har inneburit att avfallets farlighet har
minskat. Exempelvis har användningen av tungmetaller som kvicksilver, kadmium, bly och vissa
kromföreningar förbjudits eller begränsats kraftigt. Även organiska miljögifter som klorerade lösningsmedel, PCB och vissa bromerade flamskyddsmedel samt ozonnedbrytande ämnen som klorfluorkarboner (CFC och HCFC) har förbjudits eller begränsats kraftigt.
För att ytterligare minska avfallets farlighet krävs att användningen av de farligaste kemikalierna
fasas ut eller minskas i enlighet med det nationella miljömålet, Giftfri miljö. Arbetet mot detta
svenska miljömål fortskrider men är för sin framgång i hög grad beroende av internationell samverkan. Och dit är vägen fortfarande lång. EU:s kemikaliedirektiv REACH trädde i kraft 2007.
REACH blir förhoppningsvis ett viktigt verktyg för ökad information om kemikaliers egenskaper
och för att förbjuda de allra farligaste kemikalierna från att användas okontrollerat inom EU. Men
det kommer fortfarande att dröja minst 15 år innan detta regelverk har genomförts fullt ut, och
ännu längre tid innan minskningen av avfallets farlighet nått full effekt.
Inom avfallshanteringen behövs en intensifiering av arbetet med att identifiera produktströmmar
vars innehåll av farliga ämnen gör dem svåra att omhänderta. Detta för att skapa underlag för ytterligare beslut om förbud mot användning av farliga ämnen.
Internationella och nationella mål och åtgärder för att avgifta samhällskroppen kan leda till ett renare avfall, vilket löser många av problemen med bland annat biologisk behandling, energiutvinning
och deponering.
2.3.8 Andra förändringar som påverkar avfallets miljöpåverkan

Avfallshanteringen ska sträva efter att nå de övre nivåerna i EU:s avfallshierarki genom bland annat
ökad materialåtervinning och biologisk avfallsbehandling. Detta innebär en förbättrad resurshushållning och minskad miljöbelastning från avfallshanteringen. Mängden avfall till förbränning väntas
minska på grund av ökad materialåtervinning och central behandling av matavfall från bland annat
hushåll och restauranger. Mängden avfall till deponering minskar på grund av ökad materialåtervinning och biologisk behandling.
Staten kan via teknikupphandling bidra till att nya tekniska lösningar tas fram. Med fysiska hjälpmedel kan kommunen göra det enkelt att leva miljövänligt, bland annat genom att erbjuda bekväma
sätt att bli av med avfallet för de som ”sköter” sig. Det kan skapas med hjälp av korta avstånd till
återvinningsstationer för förpackningar och tidningar, bemannade återvinningscentraler för grovavfall samt miljöstationer för farligt avfall. Kommunen hanterar flera av dessa frågor inom det
kommunala planmonopolet.
Både stat och kommun kan använda informativa styrmedel på många olika sätt. Kommunala tidningar, miljöalmanackor och hemsidor är vanliga medier för information. Ofta är det mer resurskrävande att satsa på till exempel dörrknackningskampanjer och möten med olika aktörer, men det
personliga mötet har ett stort värde och leder ofta till ”ringar på vattnet”. Kommunen har även
stora möjligheter att fungera som katalysator för att få igång olika processer i samhället, till exempel
hjälp med miljöredovisningar. Det kan också handla om att skapa ett gott samarbetsklimat med
dagligvaruhandeln och genomföra gemensamma kampanjer för smartare konsumtion.
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En ny nationell avfallsplan förväntas antas 2011/2012 . I förslaget till den nya nationella
avfallsplanen pekas hushållsavfall, resurshushållning i livsmedelskedjan och avfallsbehandling ut
som prioriterade områden att arbeta med de kommande åren.
Naturvårdsverket arbetar även på en handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion samt ett
nationellt program för att förebygga avfall.

2.3.9 Prognos för kärl- och säckavfall

Miljömålen är på väg att nås när det gäller mängden hushållsavfall. 2009 minskade mängden
hushållsavfall med nära fem procent jämfört med 2008, visar statistik från Avfall Sverige. Idag
återvinns 98,6 procent av hushållsavfallet, och endast 1,4 procent deponeras. Men samtidigt visar
andra studier, bland annat de som är framåtsiande ett annat mönster. En ny studie på framtida
avfallsmängder som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Konjunkturinstitutet
visar en kraftig ökning av avfallsmängderna fram till 2030, kanske med så mycket som 100 procent,
om inte kraftfulla åtgärder och styrmedel sätts in. IVLs analys omfattar både hushålls- och
verksamhetsavfall och den lägsta ökningen av avfallsmängder vi kan se stannar på drygt tio procent.
Det finns ingen motsättning i att avfallsmängderna minskar ett år, som Avfall Sveriges statistik visar,
eller att den på lång sikt kommer fortsätta att drivas på av den ekonomiska tillväxten, som IVLs
studie visar. Mycket hänger på konjunkturen, är det stark tillväxt, konsumerar vi mera men är det
lågkonjunktur håller vi i inköpen och då minskar också avfallsflödena2.
Allmänt väntas mängden hushållsavfall per person öka med ca 2 procent per år. Antagandet bygger
framförallt på tidigare erfarenheter och har bland annat analyserats av PROFU3 i rapporten Avfallsmängder i framtiden (2001). I tabellen nedan ges en prognos över förväntande mängder säck- och
kärlavfall i Tyresö, baserat på 2 procents ökning per år.
Tabell 4. Prognos över mängd kärl- och säckavfall (ton/år) i Tyresö kommun 2010 –
2020
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Tabelltext. Prognos över mängd kärl- och säckavfall (ton/år) i Tyresö kommun 2010 – 2020

2
3

http://www.hallbaravfallshantering.se/
En konsultgrupp som arbetar med projektinriktad forskning och utveckling inom bland annat avfallsbranschen.
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Mål och åtaganden för avfallshanteringen i Tyresö
kommun 2011-2020
Utgångspunkter för arbetet med målen och handlingsprogrammet är de sexton nationella miljömålen. Vidare är en utgångspunkt att kommunen ska ha rådighet över målen, det vill säga kunna
påverka situationen i riktning mot målet. Kommunen saknar generellt rådighet över många
avfallsslag genom att dessa inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar. Sådana avfallsslag är till
exempel olika typer av industriavfall och avfall som omfattas av producentansvar. Genom dialog
med olika aktörer har kommunen ändå möjlighet att påverka mängd och hantering av dessa
avfallsslag. Mål och handlingsprogram ansluter till de tidshorisonter som används i nationella och
lokala miljömål med långsiktigt mål som sträcker sig till år 2020 och delmål som i de flesta fall ska
vara uppfyllda år 2016.
För varje strategiskt målområde finns ett antal delmål och åtaganden. Totalt är det 21 delmål och 41
åtaganden. Statistik och nulägesbeskrivning utgår från år 20104 och avfallsplanen siktar mot år 2020.
Flera åtaganden och delmål har dock andra år som slutår. Avfallsplanens mål ska vara en del av
kommunens strategiska miljöarbete.
1. Minska mängden och farligheten
2. Återanvända
3. Materialåtervinna
4. Energiutvinna
5. Deponera

Figur 1. EU:s avfallshierarki

Avfallsplanens förslag till mål och åtaganden består av ”strategiska områdesmål”, ”delmål” och
”åtaganden” och delas utifrån EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan, in i följande
strategiska områden:
1. Avfallsmängder
2. Farligt avfall
3. Avfall till materialåtervinning
4. Avfall till biologisk behandling
5. Avfall till energiutvinning
6. Avfall till deponering
7. Kommunikation och trovärdighet
8. Transporter, logistik och arbetsmiljö
För åtgärderna anges ansvarig förvaltning/enhet inom kommunen, samt resursbehovet för att
genomföra åtgärden. Låg kostnad innebär mindre än 25 000 kr, måttlig kostnad är mellan 25 000 kr
och 100 000 kr och hög kostnad innebär kostnader över 100 000 kr.

4

Med undantag för enkätundersökningarna som genomfördes år 2007 samt 2011.
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3.1 Avfallsmängder
Avfallsmängderna ska minska i Tyresö, bland annat genom en ökad återanvändning. Det
ska finnas möjligheter att lämna begagnade föremål, varor och produkter till
återanvändning. Hushåll och företag ska känna till var och hur det ska ske.
En minskning av avfallsmängderna som uppkommer i samhället utgör högsta nivån i avfallshierarkin.
Delmål 1

Tyresö kommun ska i sina informationsinsatser gällande avfall belysa konsumtionens
betydelse för avfallsproduktionen och
möjligheterna till avfallsminimering och
återanvändning. Hushåll och företag ska
känna till avfallsminimerande alternativ.
Åtagande:
 Information om avfallsminimering och
konsumtion utsänds till invånare och
verksamheter via den årliga
avfallskalendern.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2008-2020
Bakgrund till målet/åtagandet
 Enligt den nationella avfallsplanen bör fokus flyttas till att minska avfallets mängd.
 Naturvårdsverket arbetar för närvarande för att ta fram en handlingsplan för hållbar
konsumtion och produktion, vidare arbetar de med ett nytt nationellt program för att
förebygga avfall.
 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en avfallsplan ska planen innehålla mål
för hur avfallets mängd kan minska.
 Information och utbildning är viktiga medel för att nå mål om minskade avfallsmängder.

Delmål 2
Återanvändningen av material och produkter ska öka inom kommunen genom samarbete med
frivilligorganisationer.
Åtagande:
 Samarbetet med pingstkyrkans second hand fortgår. Genom informationsinsatser är målet
att nå ut till fler tyresöbor för att öka kunskapen om att alternativet att lämna saker till
second handverksamhet på kretsloppscentralen finns.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2015
Bakgrund till målet/åtagandet:
 Det finns ett stort pedagogiskt värde i att kommunen engagerar sig i avfallsminimerande
åtgärder.
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Pingstkyrkans second hand på kretsloppscentralen får varje vecka in ca 1 ton produkter som
får en chans till ett nytt liv.

Delmål 3
Andelen genererat matavfall från så kallat tallrikssvinn i kommunens skolor ska minska med 50
procent jämfört med 2008.
Åtaganden:
 Informationskampanjer och svinnundersökningar ska genomföras i kommunens skolor i
syfte att minska mängderna genererat matavfall.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad
Tidsperiod: 2012-2013


Årlig information om matavfallssvinn, dess konsekvenser och hur svinnet kan minimeras
ska spridas via kommunens hemsida.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020

Bakgrund till målet/åtagandet
 Det finns ett förslag från Miljömålsberedningen att resurshushållningen i livsmedelskedjan
ska öka till 2015 genom att matavfallet minskar med minst 20 procent jämfört med år 2010.
 Den senaste svinnundersökningen i Tyresös skolor genomfördes 2008. Undersökningen
påvisade att 10,5 procent av den mat som lades på tallriken slängdes.
 Nationella utredningar visar att många skolor kan minska svinnet betydligt och att det finns
potential att minska svinnet med i snitt 50 procent.
 Ur ett klimatperspektiv är det i grova drag tio gånger mer effektivt att förebygga matavfall
vid källan än att använda matavfallet för biogasproduktion då biogasen ersätter diesel.
 900 000 ton eller 100 kg matavfall per person slängs varje år. Studier visar att 57 – 65
procent är undvikligt.
 Att öka invånarnas medvetenhet om och förståelse för livsmedelssvinnets betydelse för
miljön och privatekonomin.
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2 Farligt avfall
Uppkomsten av farligt avfall ska minska. Allt farligt avfall som uppkommer i kommunen
ska samlas in och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Miljömålet att avgifta samhällskroppen
är ett av de högst prioriterade på
nationell nivå.
I Tyresö kommun fokuserar vi på att
öka kunskapen kring farligt avfall och
öka tillgängligheten på insamlingsställen.

Delmål 1
Tillgängligheten till insamlingsställen för farligt avfall för kommuninvånare ska öka.
Åtaganden:


Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar för att öka tillgängligheten till insamlingsskåpet
”Samlaren”. Ytterligare tre kommundelar ska ges möjligheten att lämna uttjänta produkter i
ett närbeläget insamlingsskåp.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2011-2016



Samhällsbyggnadsförvaltningen ska genom regelbundna informationsinsatser öka kommuninvånarnas kunskaper om var och hur elavfall och farligt avfall ska sorteras ut och lämnas.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2017

Bakgrund till målet/åtagandena:








Insamlingsskåpet ”Samlaren” nyttjas idag frekvent av invånare i Trollbäcken samt i
centrumområdet vid två livsmedelsbutiker. Av de totala mängderna elavfall som samlades in
under 2010, så samlades följande in via de två insamlingsskåpen ”Samlarna”.
37 % av alla glödlampor
45 % av alla lågenergilampor
19 % av alla småbatterier samt
0,016 % av all elektronik.
Enligt den nationella avfallsplanen bör fokus flyttas till att minska avfallets mängd och
farlighet.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en avfallsplan ska planen innehålla mål
för hur avfallets farlighet kan minska.
Enligt den nationella avfallsplanen ska det vara lätt för hushållen att sortera, vilket är särskilt
viktigt beträffande farligt avfall. Felaktigt hanterat farligt avfall kan ge stora negativa miljöeffekter.
Enligt plockanalysen av hushållsavfall som genomfördes i kommunen under mars 2008, är
0,3 procent av hushållsavfallet farligt avfall.
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Delmål 2
Kunskapen om vad farligt avfall är ska vara hög i kommunen.
Åtaganden:


Regelbundet genomföra informationskampanjer genom säsongsanpassad information om
farligt avfall och elavfall som riktar sig till kommuninvånare.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad
Tidsperiod: 2011-2020



Samhällsbyggnadsförvaltningen ska säkerställa hög kompetens inom området farligt avfall
genom att bland annat genomföra återkommande utbildning av personalen inom
renhållningsorganisationen samt rekrytera kompetent personal.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020

Bakgrund till målet/åtagandena:
 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en avfallsplan ska planen innehålla mål
för hur avfallets farlighet kan minska.
 Även om insamlingssystemen för farligt avfall idag är väl etablerade finns indikationer på att
betydande mängder farligt avfall i svenska kommuner fortfarande inte sorteras ut.
 Felaktigt hanterat farligt avfall kan ge stora negativa miljöeffekter. Genom ökad kunskap kan
risken för felaktig hantering minska.
Delmål 3
Ett livscykelperspektiv ska integreras i informationsarbetet, bland annat i syfte att välja miljöanpassade produkter och kemikalier och därigenom minska uppkomsten av farligt avfall.
Åtagande:
 Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar årligen om miljöanpassade alternativ till
miljöfarliga produkter och kemikalier i bland annat avfallskalendern och på kommunens
hemsida.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2008-2020
Bakgrund till målet/åtagandet:
 Livscykelperspektivet innebär att förutsättningarna för minskad uppkomst av farligt avfall
förbättras genom att åtgärder kan vidtas redan i produktionsledet.
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Delmål 4
Kommunen ska ha en hög ambitionsnivå för omhändertagande av farligt avfall från verksamheter
och från eventuella utsläppsolyckor.
Åtaganden:


Senast 2014 genomföra en informationskampanj som riktar sig till kommunens
verksamheter för att säkerställa att farligt avfall från kommunens verksamheter omhändertas
på ett miljömässigt riktigt sätt.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2014



Senast 2011 upprättas en oljeskyddsplan för kommunen.
Ansvar: Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad
Tidsperiod: 2011

Bakgrund till målet/åtagandena:
 2009 genomfördes en informationskampanj och enkätundersökning som riktade sig till
kommunens verksamheter för att säkerställa att det farliga avfallet hanteras på ett korrekt
sätt.
 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en avfallsplan ska planen innehålla mål
för hur avfallets farlighet kan minska.
 Kommunen har inte längre utökat ansvar för farligt avfall från verksamheter, vilket understryker behovet av att med andra metoder kontrollera flöden och hantering av farligt avfall.

3.3 Avfall till materialåtervinning
Avfall som går att återvinna är sorterat vid källan och sorterat material lämnas till
återvinning. Andelen av avfallet som går till materialåtervinning ska öka.
De stora mängderna avfall som tidigare deponerats ska enligt principerna i avfallshierarkin istället
energiutvinnas eller materialåtervinnas. Fokus ska ligga på materialåtervinning. Idag görs insamling
av grovavfall främst genom att invånarna lämnar avfallet till kretsloppscentralen. Insamling av
tidningar och förpackningar, vilka omfattas av producentansvar, görs främst på återvinningsstationerna som är finansierade av producenterna.
Delmål 1
Tyresö kommun ska stödja en ökad insamling av förpackningar och tidningar i kommunen,
mängden förpackningsavfall i invånarnas hushållsavfall ska därmed minska.
Åtaganden:


Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar för att det senast år 2020 ska finnas minst 35 st
återvinningsstationer i Tyresö.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020
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Samhällsbyggnadsförvaltningen vidtar olika åtgärder för att påverka utvecklingen för mer
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Detta görs i samarbete med
fastighetsägare, producenter och entreprenörer.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020



Genom avfallskalendern och hemsidan, sprider samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt
kunskap om ökad återvinning av förpackningar och tidningar samt minskade mängder
förpackningsavfall.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020

Bakgrund till målet/åtagandena:
 Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för insamling
av material istället för produkter.
 Antalet återvinningsstationer behöver ökas från dagens 25 för att förbättra möjligheten för
kommuninvånarna att bli av med förpackningar och tidningar.
5
 Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt ramavtal med FTI som bland annat syftar till
att öka graden av fastighetsnära insamling i flerbostadshus.
 Enligt den nationella avfallsplanen ska det vara lätt för hushållen att sortera, vilket kan bidra
till ökad utsortering av avfall till materialåtervinning.
 Samråd med producenterna samt information om insamling av förpackningar och tidningar
är lagstadgade kommunala ansvar.
 Enligt Förordningen om producentansvar för förpackningar ska avfallsplanen ”innehålla
uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att
främja återanvändning av förpackningar”.
 Enligt plockanalysen som genomfördes 2008, bestod hushållsavfallet av 29 procent
producentansvarsmaterial.
Delmål 2
I kommunens fysiska planering ska det finnas väl underbyggda förslag till platser för avfallshantering
samt återvinning av material.
Åtagande:
 Samhällsbyggnadsförvaltningen tar löpande fram förslag på platser för återvinningsstationer,
återvinningscentraler och andra anläggningar för avfallshantering i kommande översiktsplaner och detaljplaner.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020
Bakgrund till målet/åtagandet:
 Kommunen har ett lagstadgat ansvar för att planera för platser för avfallshantering, inklusive
återvinningsstationer.
 En god framförhållning i planarbetet ger bättre möjlighet till optimala placeringar av bland
annat återvinningsstationer. En sämre placering minskar tillgängligheten och kan medföra
störningar i omgivningen.
FTI är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar
i Sverige samlas in och återvinns.
5
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Delmål 3
Kretsloppscentralen ska anpassas och utvecklas så att den fyller ökade behov och funktioner.
Åtaganden:


Under år 2011 installeras kameraövervakning för att förhindra förekommande stölder,
skadegörelse och olyckor under tider då kretsloppscentralen är stängd för allmänhet och
personal.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2011



Senast år 2012 ska det finnas en långsiktig lösning i kommunen för upplag och flisning av ris
och trädgårdsavfall.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2012



Samhällsbyggnadsförvaltningen säkerställer en
hög kompetens hos personalen på kretsloppscentralen, bland annat genom återkommande
utbildning av befintlig personal och införande
av särskilda krav vid rekrytering.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020



Uttjänta kärl för insamling av avfall ska materialåtervinnas.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020



Vid inköp av nya kärl för avfallshantering, ska kärl av återvunnen plast premieras.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020

Bakgrund till målet/åtagandena:
 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en avfallsplan ska planen innehålla mål
för behandling av avfallet.
 Enligt den nationella avfallsplanen ska det vara lätt för hushållen att sortera, vilket kan bidra
till ökad utsortering av avfall till materialåtervinning.
 Nationella erfarenheter visar att de återvinningscentraler som har en välutbildad personal har
högre återvinningsgrader än det svenska genomsnittet.
 Förbränningsskatten är ett ekonomiskt incitament för ökad källsortering och materialåtervinning.
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Delmål 4
Uttaget av naturgrus ska minska och andelen återanvänt eller återvunnet material av ballastanvändningen ska öka.
Åtagande:
 Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar för ökad lokal återvinning av massor och
ballastmaterial från kommunens egen bygg- och anläggningsverksamhet. Detta gör vi bland
annat genom att senast år 2015 har funnit alternativ till behandling och deponering inom
kommunen.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2008-2015
Bakgrund till målet/åtagandet:
 Det finns ett regionalt mål om begränsning av uttaget av naturgrus samt återanvändning av
ballastmaterial. De åtaganden som formulerats avser kommunens egen verksamhet, eftersom kommunen saknar rådighet över uttaget av naturgrus och återanvändning av ballastmaterial inom andra verksamheter.
 Behovet av en upplags- och sorteringsyta för jord- och schaktmassor är stort inom
kommunen.

3.4 Avfall till biologisk behandling
Andelen avfall till biologisk behandling ska öka. De behandlingsanläggningar som nyttjas
ska klara högt ställda miljökrav. Näring och mullbildande ämnen ska återföras i
kretsloppet.

Delmål 1
Senast 2015 ska minst 40 procent av matavfallet från hushåll och butiker, samt fett och hushållsavfall från restauranger och storkök i Tyresö kommun återvinnas genom biologisk behandling så att
växtnäring och energi tas tillvara.
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Åtaganden:


Senast år 2014 införs, där så är motiverat, ett alternativt hanteringssystem för matavfall från
restauranger och storkök i kommunens egna verksamheter med möjlighet till utsortering av
matavfall.
Ansvar: Kontoret för intern service samt Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2012-2015



Senast år 2013 ska samtliga enbostadshus och flerbostadshus i kommunen ha erbjudits
möjligheten till separat insamling av matavfall.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2012-2013



Senast år 2012 genomförs informationskampanjer i syfte att så många som möjligt ska
sorterar ut sitt matavfall.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad
Tidsperiod: 2012



Renhållningstaxan utvecklas vidare som styrmedel för att förhindra förbränning av organiskt
material.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020

Bakgrund till målet/åtagandena:
 Målet är ett nationellt mål och helt i linje med EU:s avfallshierarki.
 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en avfallsplan ska planen innehålla mål
för behandling av avfallet.
 Enligt plockanalysen av hushållsavfall som genomfördes i kommunen 2008, var 35 procent
av hushållsavfallet organiskt avfall.
 Restauranger, storkök och livsmedelsbutiker producerar stora mängder matavfall som är
relativt lätta att kvalitetssäkra, vilket är en förutsättning för en framtida avsättningsmarknad.
 Kväve och fosfor befaras bli en bristvara om de inte tas tillvara som näringsämnen.
 För att optimera transporterna för insamlingen av matavfallet, är det viktigt med en så hög
anslutningsgrad som möjligt.
 I dagsläget är det relativt få hushåll i kommunen som nyttjar abonnemang för trädgårdsavfallshämtning. En ökad anslutningsgrad kan leda till optimering av transporter samt ökade
mängder material som kan behandlas biologiskt.
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3.5 Avfall till energiutvinning
Avfall till energiutvinning ska vara väl sorterat och kontrollerat. De resurser som finns i
avfallet i form av energi tas tillvara på bästa möjliga sätt med hänsyn till ekonomi, miljö och
teknik. De behandlingsanläggningar som nyttjas ska klara högt ställda miljökrav.
I syfte att stimulera högre nyttiggörande av avfall har det nationellt införts en skatt på avfall till
energiutvinning. Energiutvinning ska användas som behandlingsmetod för den typ av avfall som
inte kan nyttiggöras på annat sätt högre upp i avfallshierarkin. Andelen avfall som nyttiggörs genom
energiutvinning har ökat kraftigt sedan införandet av förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall och skatt på avfall som deponeras.
Delmål 1
Tyresö kommun ska aktivt verka för att avfallet insamlas och behandlas efter dess egenskaper och
återvinningsbarhet.
Åtagande:
 Senast 2012 upphandlas tjänsten för biologisk behandling av matavfall genom rötning.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2012
Bakgrund till målet/åtagandet:
 Utvecklade insamlingslösningar leder ofta till renare avfallsfraktioner.

Delmål 2
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska efterfråga alternativa drivmedel vid upphandling av
renhållningsfordon.
Åtagande:
 Vid nästa upphandling av avfallshämtning (år 2016) ska kommunen efterfråga alternativa
drivmedel.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad
Tidsperiod: 2016
Bakgrund till mål/åtagandet:
 Miljöanpassad offentlig upphandling är ett marknadsbaserat och kraftfullt verktyg för att
styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion. Regeringen anser att
miljökrav idag inte ställs i tillräcklig utsträckning då det gäller offentlig upphandling6.
 Miljöpåverkan från transporterna i samhället är en viktig miljöfråga.

6

www.regeringen.se/sb/d/8972, 2007-10-31
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3.6 Avfall till deponering
Avfall till deponering ska minska och avfallet ska vara väl sorterat, karakteriserat och
kontrollerat. De deponier som nyttjas ska uppfylla högt ställda miljökrav. Vi ska ha god
kännedom om snödeponier samt nedlagda deponier i kommunen.

År 2002 infördes ett förbud mot
deponering av utsorterat brännbart
avfall, år 2005 infördes ett förbud
mot deponering av organiskt avfall
och år 2008 infördes mycket höga
miljökrav på deponeringsanläggningar.
I Tyresö kommun strävar vi efter
att minimera andelen avfall till
deponering.

Delmål 1
Mängden icke-farligt avfall från Tyresö kommun som deponeras ska minska.
Åtagande:


Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför löpande uppföljningar av mängden icke-farligt
avfall från kommunen som deponeras.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2008-2020



Förbättrad information och rådgivning på kretsloppscentralen genomförs för att effektivisera eftersorteringen.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad
Tidsperiod: 2008-2020

Bakgrund till målet/åtagandet:
 Deponering är den behandlingsmetod som är sammantaget sämst ur miljösynpunkt.
 Kraven på avfall som deponeras skärps hela tiden, mot bakgrund av gällande lagar och
regler.
 Delmålet är i linje med det nationella miljömålet ”En giftfri miljö”.
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Delmål 2
Kommunen ska ha god kunskap om nedlagda deponier.
Åtagande:


Miljötillståndet kring nedlagda deponier följs upp kontinuerligt, exempelvis genom recipientprovtagning.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad
Tidsperiod: 2008-2020

Bakgrund till målet/åtagandet:
 Ett regionalt delmål om kunskap om nedlagda deponier finns.
 Tidigare genomförd kartläggning har bedömts vara i behov av en översyn.

3.7 Kommunikation och trovärdighet
Avfallshanteringen i Tyresö kommun ska ge en god service och vara användarvänlig.
Hushåll och verksamheter i Tyresö ska ha kunskap om och känna förtroende för avfallshanteringen. Kommunikationen ska präglas av öppenhet, tydlighet, trovärdighet och ha
hög kvalitet.
För att avfallshanteringssystemet ska fungera krävs trovärdiga system och medvetna människor.
Kretsloppspropositionen fokuserar mycket på behovet av att skapa förutsättningar för att avfallsfrågan uppgraderas till en miljö- och infrastrukturell fråga. Ett av medlen att nå dit är att arbeta
mycket med kommunikation och öka trovärdigheten i branschen bland annat genom att skapa plattformar för ett utökat samarbete med övriga aktörer i samhället.
Delmål 1
Kommuninvånarnas kunskap om hur avfallet ska sorteras och insamlas ska öka. Dessutom ska
nöjdhetsindex öka och kommuninvånarna i allt större utsträckning nyttja befintliga insamlingssystem.
Åtaganden:
 Senast 2013 genomförs en plockanalys av hushållsavfall i syfte att följa upp, utvärdera, samt
analysera genomförda informationsinsatser till kommunens invånare. Resultaten
kommuniceras sedan via hemsida och lokaltidning.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad
Tidsperiod: 2011-2013


Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med avfallsrelaterad miljökommunikation
(inklusive avfallshanteringens miljöpåverkan) genom att förbättra befintliga
informationskanaler såsom annonsering, avfallskalendern och hemsidan.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2008-2020

33 (48)

Avfallsplan för Tyresö kommun 11-09-27



Samhällsbyggnadsförvaltningen arrangerar årligen studiebesök på kretsloppscentralen för
förskolor och skolor och informerar om avfallet i ett kretsloppsperspektiv.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad
Tidsperiod: 2008-2020



Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför regelbundet kundenkäter för kommuninvånare.
Vi ska aktivt arbeta för att nöjdhetsindex och insamlingen ska öka (se avsnitt 1.7 samt bilaga
2 för nuläge).
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2008-2020

Bakgrund till målet/åtagandena:
 Skolklasser kommer årligen till kretsloppscentralen på studiebesök. Där får de en grundläggande utbildning i hur avfall ska sorteras och tas om hand.
 Kunskap är grundläggande för att avfallsplanens mål ska kunna nås och för att avfallshanteringen ska fungera. Information är ett viktigt medel för ökad kunskap.
 Miljökommunikation är komplex och god avfallsinformation kräver både hög avfallskompetens och hög pedagogisk kompetens.
 Att integrera informationsperspektiv i beslut gör att information och kommunikation kan
användas på ett strategiskt sätt och som verktyg för att skapa handlingsutrymme.
 Det genomförs regelbundet kundenkäter och dessa är ett bra verktyg för att följa kommuninvånarnas tankar om avfallshanteringen.
Delmål 2
Nedskräpningen ska minska.
Åtagande:


Samhällsbyggnadsförvaltningen ska regelbundet dokumentera och rapportera in
missförhållanden vid återvinningsstationerna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen i
syfte att minska nedskräpning samt öka tömnings- och städfrekvenser vid stationerna i
kommunen.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020

Bakgrund till målet/åtagandet:
 Nedskräpning är en fråga om trivsel och trygghet för medborgarna.
 Nedskräpning och överfulla behållare vid återvinningsstaioner skapar misstro för hela
återvinningssystemet.
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3.8 Transporter, logistik och arbetsmiljö
Tyresö kommun ska aktivt driva ett systematiskt arbete kring arbetsmiljöfrågor. Vi ska
sträva efter att optimera det totala transportarbetet, inkluderat både de som lämnar och de
som transporterar avfallet. Transporterna ska miljöanpassas i största möjliga utsträckning.
Delmål 1
I samband med nästa upphandling av avfallshämtning ska
insamling och transporter av avfall ha optimerats med
avseende på miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet, kvalitet
och ekonomi.
Åtaganden:
 Senast 2012 genomför samhällsbyggnadsförvaltningen en inventering över hämtställen
där backningsmoment vid hämtning av
hushållsavfall förekommer.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2012


Senast 2015 ska samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med fastighetsägare och
entreprenör säkerställa att inga backningsmoment som inte sker i samband med vändning av
renhållningsfordonet förekommer.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2008-2010

Bakgrund till målet/åtagandet:
 Hanteringen av brännbart kärl- och säckavfall är i hög grad en arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljö
har fått ett tydligare fokus i avfallsbranschen.
 Backningsmoment annat än för att vända renhållningsfordon är förbjudna enligt svensk
arbetsmiljölagstiftning.
Delmål 2
Tyresö kommun ska optimera hämtningen av hushållsavfall.
Åtagande:
 Senast år 2013 ska behovshämtning av hushållsavfallet införas i alla kommundelar där så är
motiverat.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2011-2013
Bakgrund till målet/åtagandet:
 Ett system med behovshämtning av hushållsavfall påbörjades under sommaren 2008 i två
försöksområden för kommundelarna Öringe och Lindalen. Kärlen har registrerats så att det
blir möjligt att debitera hushållen endast för de kärl som hämtas, vilket kan ge en lägre avgift
för abonnenten. På så sätt ges incitament till villahushållen för bättre källsortering.
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Delmål 3
Tyresö kommun ska optimera slamhanteringen.
Åtaganden:


Senast 2012 inventerar och koordinatsätter samhällsbyggnadsförvaltningen alla enskilda
avloppsanläggningar.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad
Tidsperiod: 2011-2012



Från och med år 2011 får nyanläggning av slamanläggningar inte innebära mer än 10 meters
slangdragning dessutom får nivåskillnaden mellan tank och uppställningsyta för fordonet
inte överstiga 5 meter.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen/Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020



Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla renhållningstaxan för att styra bort
längre slangdragningar än 30 meter för befintliga slamanläggningar.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Tidsperiod: 2011-2020



Senast 2013 ska en långsiktig lösning för insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar ha införts, bland annat genom alternativa avlämningsplatser.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad
Tidsperiod: 2008-2012

Bakgrund till målet/åtagandena:
 Slam från enskilda avloppsanläggningar omfattas av deponeringsförbud.
 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en avfallsplan ska planen innehålla mål
för behandling av avfallet.
 Tömningen av slam från enskilda avloppsanläggningar är en arbetsmiljöfråga.
 Arbetsmiljö har fått tydligare fokus i avfallsbranschen.
 Sedan 2010 är det reglerat i arbetsmiljölagstiftningen att nytillkommande slamanläggningar
inte får medge slangdragning på över 10 meter samt att nivåskillnaden mellan tank och
uppställningsplats för tömningfordon inte får överstiga 5 meter.
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4. Miljökonsekvenser
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6) anger följande: 12 § Planen skall innehålla en beskrivning
av hur den miljöbedömning av planer och program som krävs enligt 6 kap. 11–18 §§ miljöbalken
har genomförts.
För en avfallsplan finns behov av miljöbedömning om planens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. I samband med kommunens miljöbedömning, ska bland annat länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig i de fall som framgår av 6 § 1 st i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen). Om det bedöms att planens genomförande kan komma att medföra
betydande miljöpåverkan ska kommunen enligt 6 kap 13 § miljöbalken samråda med bland annat
länsstyrelsen innan kommunen bestämmer omfattningen och detaljeringsgraden för MKB:n.
Kommunen gör förslaget till avfallsplan och MKB tillgängliga för berörda kommuner, länsstyrelser
och allmänheten genom remiss och utställning av förslaget till avfallsplan och MKB.
Syftet med en miljöbedömning av en avfallsplan är att integrera miljöaspekter i planen så att en
hållbar utveckling främjas7. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera, beskriva och
bedöma den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan medföra.
Bedömningen av miljöpåverkan har sin grund i de nationella och regionala miljömålen.
Genomförandet av planen har bedömts påverka miljömålen:
 God bebyggd miljö
 Begränsad klimatpåverkan
 Giftfri miljö
 Frisk luft
 Ingen övergödning
 Bara naturlig försurning
 Grundvatten av god kvalitet
 Skyddande ozonskikt
Övriga miljömål har inte bedömts relevanta i sammanhanget.
Negativ miljöpåverkan som avfallsplanen kan ge upphov till:





Ett ökat antal avfallstransporter kan öka utsläppen till luft av försurande och klimatpåverkande gaser samt bullernivåerna kan öka. Denna negativa påverkan kan minska något vid
optimering av transporterna. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft
och Bara naturlig försurning kan således påverkas av avfallsplanen i negativ bemärkelse.
Nyttjandet av mark ökar något med fler insamlingsplatser och fler platser för sorterat avfall,
vilket kan medföra negativ påverkan på miljömålet God bebyggd miljö.
Om det biologiskt behandlade materialet inte är kvalitetssäkrat, kan det innebära en diffus
spridning av miljöstörande ämnen. Detta skulle ha en negativ effekt på miljömålet Giftfri
miljö.

Den mest betydelsefulla positiva miljöpåverkan som planen kan ge upphov till:



7

Fokus läggs på att förbättra kvaliteten på de idag väl fungerande systemlösningarna
Kommunen bidrar till att nationella och regionala miljömål uppfylls. Särskilt positiv effekt
har avfallsplanen på god bebyggd miljö, giftfri miljö samt begränsad klimatpåverkan.

Förordningen 1998:905 för miljökonsekvensbeskrivningar
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Kommunen bidrar till att öka kunskapen kring farligt avfall och öka tillgängligheten på
mottagnings och insamlingsställen, vilket leder till minskade diffusa utsläpp av miljögifter.
Detta har en positiv effekt på miljömålet Giftfri miljö.
Möjligheten till ökad lokal återvinning av massor och ballastmaterial minskar transportbehoven. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft och Bara naturlig
försurning kan därför påverkas positivt av avfallsplanen.
Utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung minskar till följd av ökat nyttjande av biogas, eller
andra alternativa drivmedel. Detta leder till positiva effekter på miljömålet begränsad klimatpåverkan.
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5 Ekonomi
5.1 Ekonomiska styrmedel
Styrmedel är instrument för att påverka samhället i en önskvärd riktning. De delas ofta in i administrativa styrmedel (lagar), ekonomiska styrmedel och information. De vanligaste ekonomiska styrmedlen på avfallsområdet är skatter, miljöavgifter/subventioner, panter och differentierade taxor.
Principen om att förorenaren ska betala är en utgångspunkt vid utformandet av ekonomiska
styrmedel där syftet är minskad miljöbelastning och/eller ökad resurshushållning. Kommunens styrmedel för att stimulera kommuninvånarna till en väl fungerande avfallshantering är främst genom
renhållningstaxan och information.

5.2 Finansiering
Den kommunala renhållningen i Tyresö kommun omsätter cirka 25 miljoner kr/år och finansieras
helt genom abonnenternas renhållningsavgifter som bestäms utifrån en av kommunfullmäktige
antagen taxa. Den största delen av taxan utgörs av ersättning till entreprenörer för hämtning, transport och behandling av avfallet samt kostnader för transport och behandling av avfall från kretsloppscentralen. Taxan ska också täcka kostnader för insamling och behandling av grovavfall och
farligt avfall samt kommunens egna kostnader för administration, information, planering med mera.
Tabell 5. Ekonomiskt utfall 2008 – 2010 för kommunens renhållningsverksamhet
Renhållningen, utfall

Bokslut 2008

Bokslut 2009

Bokslut 2010

Kostnader

29 237

31 590

32 112

Intäkter

30 220

31 737

32 758

Netto

-983

-147

-646

5.2.1 Taxeutveckling

Årligen görs två stora undersökningar av kommunernas taxor. Den ena görs av Villaägarnas riksförbund8 och den andra görs av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna
(den s.k. Nils Holgersson-undersökningen9). Enligt Villaägarna har 105 kommuner höjt renhållningsavgiften för blandat avfall mellan 2007 och 2008. Sammanlagt har 20 kommuner höjt sin renhållningsavgift med mer än 10 procent. Tyresö kommun höjde sin renhållningsavgift med 30 procent och det beror på att ingen justering av renhållningsavgifterna hade gjorts sedan 2004. Ökade
mängder grovavfall och el-avfall, samt ny upphandlig och effekter av förbränningsskatten har också
påverkat prisökningen.
I figur 1 nedan redovisas hur taxeutvecklingen sett ut för normalfamiljen i Tyresö kommun mellan
åren 2001-2011. Beräkningarna baserar sig på 14 dagars hämtningsintervall och 190 liters kärl (ingen
avgiftsreduktion för kompostering av organiskt hushållsavfall är gjord). Tidpunkterna för ny taxa är
1998-07-01, 2000-07-01, 2002-01-01, 2003-01-01, 2003-07-01, 2004-11-01 samt 2008-01-01.
I beräkningarna anges den taxan som var eller blev aktuell under respektive år. För år 2003 har den
högsta taxan (av två) redovisats.

8
9

http://www.villaagarna.se
http://www.nilsholgersson.nu
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Figur 1 Renhållningstaxa för ”normalfamiljen” i Tyresö kommun, år 2001-2011. Beräkningarna baserar
sig på 14 dagars hämtningsintervall och 190 liters kärl.

5.3 Ekonomiska konsekvenser
För att nå de mål och klara de åtaganden som redovisas i avfallsplanen krävs att kommunala resurser
avsätts. Även enskilda medborgare, fastighetsägare och övriga aktörer måste medverka och dra sina
strån till stacken. Resurser som kan behöva tas i anspråk kan vara i form av pengar, tid för befintlig
personal, tillkommande personal, konsulttjänster, naturresurser, byggnader, maskinella resurser med
mera. Flera av avfallsplanens mål och delmål kräver att olika utredningar och uppföljningar genomförs. Detta kommer att kräva konsultresurser eller tid av den ordinarie personalen. För kommunen
kan kostnaden hamna på avfallsverksamheten eller kommunens övriga verksamhet. År 2020 ligger
långt fram i tiden och många av åtgärderna som kan påverka till exempel fastighetsägaren kan göras
på samma gång som övriga ombyggnationer eller liknande och på så sätt kan kostnaden hållas nere.
Åtgärder kan finansieras av offentliga eller privata aktörer, till exempel genom producentansvar. På
kort sikt är det i förlängningen alltid den enskilde medborgaren som får betala i form av dyrare
varor, högre skatt eller högre avgifter. På lång sikt kommer emellertid även vinsterna med åtgärderna den enskilde medborgaren till godo. Det kan då handla om bättre service, minskade sjukvårdskostnader, minskat produktionsbortfall och en bättre miljö. Innan kommunerna började arbeta med
konkreta avfallsplaner, det vill säga före 1990-talet, kördes det mesta av avfallet direkt till deponi.
Detta innebar att inga resurser i avfallet kunde tas tillvara i form av material eller energi och miljöskulden ökade för varje år. Avfallshanteringen i sig har blivit dyrare, men för samhället och miljön
som helhet har det skett betydande kvalitetshöjningar som också lönar sig ekonomiskt. Avfallshanteringen i Sverige håller en hög standard, inte minst vid en global jämförelse, men det finns fortfarande en hel del att göra för att höja kvaliteten och minska resursåtgången. De resurser som behöver
avsättas för att förverkliga planens intentioner och uppfylla målen kommer med stor säkerhet att
betala sig på lång sikt.
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De olika aktörernas kostnader och den kommunala avfallstaxan påverkas av mycket annat än det
som regleras i avfallsplanen, till exempel beslut om statliga skatter, konkurrenssituationen vid upphandlingar samt förändrade avfallsmängder. För varje målområde finns möjlighet att minska kostnaderna. Pengar finns till exempel att tjäna om förpackningar och returpapper sorteras ut. Den
plockanalys som genomfördes i Tyresö kommun våren 2008 visade att 30 procent av kärl- och säckavfallet bestod av producentansvarsmaterial (exklusive elavfall). Enbart behandlingskostnaden för
det avfallet som finns kvar i kärl- och säckavfallet, är i storleksordningen 2,6 miljoner kronor per år.
Om förpackningar och returpapper istället källsorteras kan dessa kostnader minskas kraftigt.
För åtaganden enligt avfallsplanen anges resursbehovet för genomförandet. Låg kostnad innebär
mindre än 25 000 kr, måttlig är mellan 25 000 kr och 100 000 kr och hög innebär kostnader över
100 000 kr.
Tabell 6. Antal åtaganden i respektive kostnadsgrupp för varje målområde enligt avfallsplanen
Målområde
1 Avfallsmängder
2 Farligt avfall
3 Avfall till materialåtervinning
4 Avfall till biologisk behandling
5 Avfall till energiutvinning
6 Avfall till deponering
7 Kommunikation och trovärdighet
8 Transporter, logistik och arbetsmiljö
Summa

Låg
3
3
7
1
0
1
2
3
20

Måttlig
1
2
0
1
1
2
2
1
10
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Hög
0
1
3
2
1
0
1
3
11

Summa
4
6
10
4
2
3
5
7
41
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6. Information och kommunikation
Information och kommunikation är viktiga ingredienser i arbetet med att nå en kvalitativt bättre
avfallshantering. Traditionellt har kommunikation inom avfallshanteringen, till skillnad mot i övriga
samhället, inte utvecklats till ett strategiskt styrmedel. Förklaringen kan delvis ligga i att miljökommunikation i allmänhet och avfallsinformation i synnerhet inte kan föras ut på samma sätt som övrig
marknadskommunikation. Avfallsfrågorna präglas av inverterade10 värden vilket gör att de traditionella kanalerna inte kan användas. För att nå ut med avfallsinformation behövs en levande dialog
och kommunikation som bygger på helhetssyn.
Genom att planera och skaffa en överblick över vilka informationsinsatser som det kommande åren
kommer att kräva skapas också möjligheter att bättre samordna de olika insatserna. Istället för sporadiska insatser utan inbördes koppling till varandra ökas genomslagskraften genom att olika aktiviteter samordnas. På så sätt skapas synergieffekter och man får ut mer av varje satsad krona och
timme.
Man bör skilja mellan underhållande aktiviteter och händelsestyrda aktiviteter.
Underhållande aktiviteter pågår regelbundet under hela verksamhetsåret. Det är den egna hemsidan,
kommuntidningen, återkommande skolkampanjer, kontakter med företag med mera.
Händelsestyrda aktiviteter är informationsinsatser som krävs i samband med olika arrangemang och
händelser. Det kan vara annonser om öppettider på återvinningscentralerna, en nationell kampanj
som följs upp lokalt, informationsinsatser i samband med att en ny anläggning tas i bruk eller information till sommarstugeägare. Information och kommunikation är alltså viktiga verktyg för att skapa
en väl fungerande avfallshantering. I nuläget kommuniceras avfallsrelaterade frågor främst i följande
forum:
Avfallskalendern innehåller information om sortering, taxa, hämtningar, återvinningsstationer för
producentansvarsmaterial samt öppettider för återvinningscentralen (kretsloppscentralen).
Kalendern delas årligen ut till alla hushåll.
Kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt och innehåller bland annat samma typ av information som avfallskalendern. Via hemsidan är det lättare att säsongsanpassa informationen och gå ut
med viktiga nyheter.
Servicecenter har telefontid varje helgfri vardag och svarar på ett brett spektrum av kommuninvånarnas frågor som bland annat rör avfallshantering.
En effektiv avfallskommunikation anpassas till den aktuella målgruppen. För att nå ut med rätt
information och kunna bygga upp en aktiv kommunikation kan aktörsanalyser utföras. Aktörerna
identifieras utifrån olika perspektiv. I arbetet med framtagande av mål i denna avfallsplan har en
aktörsanalys genomförts. Utifrån analysen har en dialog förts med intressenter och aktörer inom i
huvudsak följande perspektiv:
 politiskt perspektiv
 kommunalt förvaltningsperspektiv
 entreprenörsperspektiv
 fastighetsägare/boendeperspektiv
 övrig omvärld.
Renhållningsverksamhetens informations- och kommunikationsarbete kan ske utifrån en kommunikationsplan. En kommunikationsplan kan innefatta mål och strategier för informationsarbetet
10

Inverterade värden = att engagera sig i något och dessutom betala för att bli av med något
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samt en rad aktiviteter riktade till olika målgrupper på motsvarande sätt som dialogen med olika
intressenter har förts under arbetet med denna avfallsplan. I syfte att långsiktigt säkerställa nivån och
kvaliteten på informationen kan löpande utvärderingar och kundenkäter genomföras.
Avfall Sverige har sedan något år tillbaka årliga kampanjer på olika teman, för kommande år
planeras följande kampanjer:
2011 – 2012 Kampanj – ”vi skapar ren välfärd”
Kampanjen fokuserar vår gemensamma kommunikation på kommunernas roll och
ansvar och hur allmänintresset skapar miljö- och samhällsnytta. Målet med
kampanjen, som vi kallar ”Vi skapar ren välfärd”, är att tydliggöra nyttan med svensk
avfallshantering ur ett samhälls- och miljöperspektiv och att berätta att Avfall Sveriges
medlemmar levererar välfärd.
2011 - 2012 Kampanj - ”Avfall blir Material” - Materialåtervinning
Kampanjen fokuserar på att materialåtervinning spelar en viktig roll i ett hållbart
samhälle. Genom att återvinna avfall sparar vi både energi och jungfruliga råvaror,
vi bidrar samtidigt till att sluta kretsloppet. Avfall är en resurs och ska behandlas på
rätt sätt.
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7. Organisation
7.1 Nuvarande organisation
I Tyresö kommun är samhällsbyggnadsförvaltningen huvudman för avfallshanteringen som avser
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt hushållens miljöfarliga avfall. Handläggningen av
dessa frågor sköts av Servicecenter. (se även Bilaga 2 Nulägesbeskrivning, Avsnitt 2. Tillsynen över
hur lagen efterföljs samt meddelande om föreskrifter utövas genom Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund (se nedan samt 7.2).
Kommunfullmäktige

 fastställer renhållningsordning med tillhörande avfallsplan och föreskrifter i enlighet med miljöbalkens bestämmelser
 beslutar om eventuell revidering av avfallsplanen
 fastställer renhållningstaxan.
Kommunstyrelsen

 är renhållningsansvarig nämnd i Tyresö kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 är verkställande organ med övergripande ansvar för avfallshanteringen och utgör kommunens
beställare av de avfallstjänster som behövs för att fullgöra kommunens ansvar
 ansvarar för att avfallsplan utarbetas
 utvärderar uppföljning av avfallsplanens mål och åtaganden och redovisar utfallet till kommunstyrelsen
 ansvarar för att vid behov initiera revidering av avfallsplanens handlingsplan samt avfallsplanen
som helhet
 utför utredningar som behövs för att följa avfallsplanen samt redovisar beslutsunderlag till
kommunstyrelsen.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund11

 utövar tillsyn över efterlevnaden av miljöbalken samt renhållningsordningen
 deltar i beredningen av förslag till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan som antas av
kommunfullmäktige
 ansvarar för att lämna underlag för uppföljning av avfallsplanens mål och åtaganden till Tyresö
kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.
7.2 Samarbete
Tyresö kommun samarbetar sedan 2008 på tillsynssidan genom ett kommunalförbund tillsammans
med Haninge och Nynäshamn - Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Kommunen är medlem i Avfall
Sverige samt samverkar med andra kommuner i länet inom Stockholmsregionens avfallsråd (STAR).
Motsvarande samarbete finns också inom vatten och avlopp och kallas då Vatten och
Avloppssamverkan i Stockholms län - VAS-rådet. Inom länet finns två regionala kommunägda bolag,
SÖRAB och SRV Återvinning. De elva fristående kommuner som inte ingår i något regionalt bolag
(förutom Stockholms stad) har ett visst informations- och erfarenhetsutbyte. Kommunen har
11

Ett gemensamt kommunalförbund för Tyresö, Haninge och Nynäshamn
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samarbetat med Nacka kommun, bland annat då det gäller upphandling av ramavtal för konsulttjänster. Regionala avfallsfrågor hanteras också inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL), samt
inom arbetet med den regionala utvecklingsplanen, RUFS.

Figur 2 Regionala samarbeten i Stockholms län
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7.3 Fortsatt avfallsplanering
Denna avfallsplan ska på ett aktivt sätt utgöra ett verktyg för kommunen i arbetet med att anpassa
avfallshanteringen i riktning mot ekologisk hållbarhet och till nya lagar och regler. Uppföljning av
avfallsplanen är en viktig aspekt. Planen ska revideras löpande, minst varje mandatperiod. Revideringen ska ta hänsyn till nya lagar, regler, kunskap, teknik och andra förändrade förhållanden som
innebär att planen kan behöva omvärderas. Uppföljning och utvärdering kommer att samordnas av
Samhällsbyggnadsförvaltningen och utföras av projektgruppen som deltagit vid utarbetande av
avfallsplanen. Allmänheten och olika aktörsgrupper ges möjlighet att påverka mål och åtaganden
genom kommunikation via till exempel internet och vid olika former av samrådsmöten. Beslut om
uppdateringar av mål och åtaganden tas vid behov av kommunfullmäktige. Dessa beslut utgör sedan
underlag för budgetarbete och förändringar av renhållningsordning, taxa med mera. En mindre
omfattande redovisning och uppföljning av åtaganden sker årligen och en mer utförlig avstämning
av delmålen sker år 2015 och 2020.
Vid sidan av avfallsplanen finns även andra styrdokument, som bör beaktas i avfallsplanearbetet.
I avfallsplanearbetet kommer representanter från olika delar av kommunen samt olika intressentgrupper att vara delaktiga. Avfallsplanen blir därmed ett levande dokument och avfallsplaneringen
sker som en kontinuerlig process med regelbunden uppföljning och revidering inför den årliga
budgetprocessen. Avfallsplanen utformas på ett sätt som förenklar ajourhållning och ska finnas
tillgänglig i en form som underlättar för allmänheten att delta i processen. Ett exempel på detta är
att mål och åtaganden har fått en mer framskjuten plats i dokumentet medan bakgrundsmaterial och
fakta har samlats i bilagor. Uppföljning av avfallsplanen kommer att göras framförallt genom att:
 mäta avfallsmängderna och ange behandlingssätt
 kundenkäter
 uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits
 plockanalyser av avfallet.
Avfallsplanens bilagor kan uppdateras kontinuerligt.
MILJÖMÅL OCH
KOMMUNALA MÅL

Beslut om
revidering

Genomföra

AVFALLSPLANEN
Redovisning

Kontroll och
uppföljning

Figur 3 Modell för uppföljning och redovisning av avfallsplanen i Tyresö kommun.
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1. Inledning
I Tyresö kommun föregående avfallsplan, Avfallsplan 2002-2006 har kommunen utöver
handlingsprogrammet även formulerat ett antal strategier som verktyg att uppnå handlingsprogrammets mål med. I den här sammanfattningen görs ingen uppföljning av strategierna.
Målen i handlingsprogrammet är i stort sett genomgående en konkretisering och utveckling av
strategierna.
De flesta målen har under planens giltighetstid uppnåtts. Endast två av målen är ej uppfyllda och
fyra av dem delvis uppfyllda. Möjligheterna att uppfylla vissa mål har varit begränsade med
avseende på resurser på kommunens renhållningsenhet.

2. Handlingsprogram (mål)
Numreringen inom parantes hänvisar till punkt 14 i Avfallsplan 2002-2006.
2.1 Avfallsplan m.m. (14.1)
Kommunen skapar rationella rutiner för fortlöpande inventering av industriavfall.
När det gäller att skapa rationella rutiner för fortlöpande inventering av industriavfall har det inte
hänt så mycket under planperioden. Småföretag har möjlighet att köpa inpasseringskort för
avlämning av avfall på Petterboda Kretsloppscentral, vilket gör att en del av företagens avfall
registreras i kommunens system. Detta ger viss statistik över delar av företagens avfallsflöden. De
större företagen sköter sin avfallshantering helt utanför kommunens insamlingssystem.
Målet är delvis uppnått.
2.2 Renhållningstaxan (14.2)
Renhållningstaxan ska fortlöpande följas upp för utvärdering av taxans funktion som aktivt styrmedel för att
uppnå nationella och lokala avfallsmål.
Renhållningstaxan följs upp kontinuerligt. Ny taxa är framtagen under våren och kommer att
beslutas under hösten 2007.
Målet är uppnått!
2.3 Avfallsproduktion hushåll (14.3)
Utreda och genomföra försök med separat insamling av organiskt hushållsavfall.
Det finns inga konkreta planer, men frågan har diskuterats ingående och man arbetar regionalt
med frågan tillsammans med Kommunförbundet Stockholms Län (KSL). Idag råder det stor
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brist på behandlingsanläggningar i länet. I KSL:s regi pågår en konsultutredning om strategier
kring hur det organiska avfallet ska hanteras inom Stockholms län.
Under tiden har man i Tyresö arbetat med att få hushållen att hemkompostera sitt organiska
avfall bland annat genom att ha en subventionerad taxa för hämtning av hushållsavfall för de som
anmält hemkompostering.
När behandlingsmöjligheter uppstår, kommer krav på utsortering av organiskt avfall i första hand
ställas på restauranger, skolor och liknande verksamheter.
Målet är ej uppnått.
2.4 Grovavfall (14.4)
Utreda förutsättningar för att under planperioden etablera ytterligare anläggningar för mottagning av hushållens
grovavfall.
Kommunen har utrett ett antal platser för byggnation av ytterligare anläggningar, men inte funnit
några platser som uppfyller bullerkrav med mera. Det största problemet har varit närheten till
bostäder.
Målet är uppnått!
2.5 Kretsloppscentralen (14.5)
Utreda möjligheterna att under planperioden utöka arealen för avfallsmottagning och sortering i anslutning till
befintlig kretsloppscentral i Petterboda.
Kretsloppscentralen i Petterboda ligger strategiskt bra i ett industriområde, varför kommunen har
valt att utöka befintlig anläggning istället för att nyanlägga ytterligare mottagningsplatser för bland
annat grovavfall.
Kommunen kommer att investera cirka 3,5 miljoner kronor på kretsloppscentralen de kommande
åren.
Målet är uppnått!

2.6 Farligt avfall (14.6)
Dagens servicenivå beträffande insamling av farligt avfall från hushållen utvärderas. Möjligheter till fastighetsnära
insamling utreds och genomförs under planperioden.
Kommunen har infört fastighetsnära insamling på prov hos cirka 1 500 abonnenter i enbostadshus. Insamlingssystemet har varit med ”röda boxar”. Försöket har inte slagit så väl ut och nu har
man planer på att istället samla in det farliga avfallet med hjälp av en ambulerade miljöbil.
Diskussioner förs just nu med insamlingsentreprenören SITA om att införa provturer i några
områden. Miljöbilen kommer att stå uppställd på bestämda platser på bestämda tider under en
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period och systemet kommer sedan att utvärderas. De flesta abonnenter tar med sig det farliga
avfallet till kretsloppscentralen när de avlämnar annat avfall.
Målet är uppnått!
2.7 Hemkompostering (14.7)
Informations- och tillsynskampanjer för att förbättra och utöka komposteringen av organiskt avfall på egen
fastighet (”hemkompostering”).
Kommunen delar varje år ut en informationskalender till alla hushåll i kommunen. Kalendern
innehåller information om sortering, taxa och hämtningar. Hemkompostering ger också en
avgiftsreduktion i renhållningstaxan.
Någon tillsynskampanj har ej genomförts.
Målet är delvis uppnått.
2.8 Kompostering av trädgårdsavfall (14.8)
Behovsanalys av dagens situation rörande kompostering av trädgårdsavfall. Eventuella förslag till åtgärder för
grönavfall (till exempel specialabonnemang?).
En behovsanalys är genomförd, vilken resulterat i att enfamiljshus kommer att erbjudas att hyra
kärl för fastighetsnära hämtning av trädgårdsavfall.
Utbyggnaden av kretsloppscentralen kommer att ge utrymme för central kompostering av
trädgårdsavfall på anläggningen. Det komposterade trädgårdsavfallet kommer på sikt att säljas
som jord till kommunens hushållskunder.
Målet är uppnått.
2.9 Producentansvarsmaterial (14.9)


Dåligt placerade återvinningsstationer flyttas.
De här åtgärderna sker kontinuerligt i dialog med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). En station har tagits bort permanent på grund av dålig placering.

Målet är uppnått.
 Olika åtgärder vidtas för att påverka utvecklingen för mer fastighetsnära insamling.
Det har gjorts en del försök att få bostadsföretagen att införa fastighetsnära insamling.
Det fungerar bättre med bostadsrättsrättsföreningar och mindre fastighetsägare, än det
gör i flerbostadshus med hyresrätt.
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Nu håller man på att ta fram ett gemensamt avtal med Stockholms stad och FTI om
fastighetsnära insamling i flerbostadshus. Om fastighetsägarna köper in egna, bottentömmande kärl för producentansvarsmaterialet åtar sig FTI att tömma kärlen utan
kostnad, eftersom de då kan tömma med sina ordinarie bilar.
Målet är delvis uppnått.
2.10 Upplag och återvinning av schaktmassor (14.10)
Genomgång av tänkbara områden för uppläggning och återvinning av schaktmassor.
Behovet av en upplagsyta för schaktmassor är stort inom kommunen, men platserna är en bristvara. Fyra-fem platser är utredda, men uppfyller inte kraven för hanteringen av massor. Det stora
problemet är närheten till bebyggelse. Idag finns endast ett ställe där massor hanteras, vilket är
alldeles för lite.
Målet är uppnått.
2.11 Övrig information (14.11)


Införande av avfallsinformation på kommunens hemsida.

Information om avfall finns på kommunens hemsida. Den viktigaste informationskanalen är
dock kalendern som går ut till alla hushåll. Kommunen har även en annonssida i lokaltidningen varje vecka, som kan användas för avfallsinformation vid behov. Vid akutsituationer
fungerar dock hemsidan bäst.
Målet är uppnått.


I samarbete med förskolor och skolor informera om avfallet i ett kretsloppsperspektiv.

Kommunen har inte varit ute på skolor och förskolor och informerat om avfall i ett kretsloppsperspektiv. Däremot kommer mellanstadieklasser ofta till kretsloppscentralen på
studiebesök. Där får de en grundläggande utbildning i hur avfall ska sorteras och tas om
hand.
Kommunens informatörer arbetar inte med den här typen av verksamhet.
Målet är ej uppnått.
2.12 Kvalitetsstyrning (14.12)
Sammanställning, analys och slutsatser från felanmälningar och kundstatistik genomförs i enlighet med uppsatta
kvalitetsmål för renhållningsverksamheten.
Kommunen har satsat mycket på att bygga upp en fungerande kundtjänst. Idag finns det en
mycket bra fungerande sådan. Kundtjänsten är gemensam för hela den tekniska verksamheten
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och all klagomålshantering registreras i kommunens interna klagomålshanteringssystem. Ur
systemet går det att få bra statistik och underlag för kvalitetsförbättringar.
Målet är uppnått.
2.13 Övrig återvinning (14.13)
Sammanställning över resultat av återvinning av fett från restauranger, grillbarer mm.
Tillsammans med kommunens VA-avdelning har en inventering genomförts. Statistikinsamling
har skett, men inga åtgärder är gjorda. Kommunen kommer dock att se till att det blir
kommunens renhållningsentreprenör som sköter tömningar och hämtningar av fett. Idag är det
flera olika entreprenörer som anlitas av de olika restaurangerna och storköken.
Målet är delvis uppnått.
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1. Inledning
I denna bilaga beskrivs sådana lokala och regionala förutsättningar som har betydelse för
avfallshanteringen i Tyresö kommun. Sådana förutsättningar är bland annat:







Geografiskt läge och befolkning
Näringsliv
Avfallsmängder
Insamlingssystem och aktörer
Avfallsbehandling
Producerade nyttigheter

1.1 Geografiskt läge och befolkning
Tyresö är en del av Stockholm-Mälardalsregionen. Tyresö kommun är arealmässigt en av Sveriges
minsta kommuner och ligger på en halvö cirka 15 kilometer sydost om centrala Stockholm, se
figur 1.

Figur 1. Översiktskarta över Stockholms län
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Tyresö kommun är omgiven av skärgård och stora skogar och växte fram som samhälle först
under 1960-talet. Sett till invånarantalet är kommunen relativt stor, med knappt 42 947 invånare i
dagsläget. Fram till år 2020 beräknas befolkningen växa till cirka 48 000 invånare. Omvandling av
fritidshusområden till villaområden och förtätning är de två huvudinriktningarna i den kommunala planeringen.
Tyresö kommun gränsar till ett flertal andra kommuner, i norr till Nacka, i söder Haninge, i
väster, Huddinge, via sjövägen öster ut, till Värmdö och i nordväst även till Stockholms stad. Se
figur 2.
Nacka kommun
Stockholms
stad

Värmdö
kommun

Huddinge
kommun

T yresö kommun
Haninge
kommun

Figur 2. Översiktskarta, Tyresö kommun

I Tyresö finns cirka 16 500 bostäder fördelade på ägande-, bostads- och hyresrätter samt
kooperativa boendeformer. Ungefär hälften av invånarna bor i småhus. Huvuddelen av flerbostadsbebyggelsen återfinns i de centrala delarna av Bollmora. I kommunen finns omkring
1 500 st fritidshus varav en ständigt ökande andel är permanentbebodda (idag cirka 63 procent).
Kommunen är trots sina något blygsamma arealer på 10 200 ha, varav 3 100 ha vattenområde,
relativt utsträckt. Cirka en tredjedel av kommunens yta är skyddad som nationalpark och naturreservat. I norra delen av kommunen finns större delen av bebyggelsen; Trollbäcken, Bollmora
med Tyresö centrum och Tyresö strand. Fritidshusområden finns på Brevikshalvön och söder
om sjöarna.
1.2 Näringsliv
I Tyresö fanns år 2010 cirka 20 000 förvärvsarbetande varav cirka 14 700 arbetar utanför
kommunen. Till de cirka 10 000 arbetstillfällen som finns i Tyresö pendlar cirka 4 500 personer
som inte är boende i kommunen. Det finns cirka 1 100 olika arbetsställen i kommunen. Tyresö
kommun är själv den största arbetsgivaren med omkring 2 600 anställda, andra stora arbetsgivare
är; Swebus aktiebolag, Posten Meddelande AB, Hed Fasad AB och Stockholms läns landsting.
Kommunen har en mycket liten andel avfallsproducerande industri.
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De vanligaste yrkena i kommunen är: vård och omsorg som sysselsätter cirka 17 procent. Att
arbeta som försäljare, i detaljhandel eller som demonstratörer, sysselsätter 6 procent av kommuninvånarna, likaså är ca 6 procent av kommuninvånarna fordonsförare. Ett annat vanligt yrke är
som byggnads- eller handläggningsarbetare, vilket sysselsätter 5 procent.

2. Avfallsmängder
Avfallshanteringen är en viktig del i samhällets infrastruktur och i samhällets och industrins
materialflöde. Det är också en del i samhällets omsättning av råvaror, näringsämnen och energi,
liksom en del i samhällets omsättning av näringsämnen och energi för uppvärmning och elförsörjning. I detta avsnitt redovisas kortfattat avfallshanteringen i kommunen med fokus på det
avfall och den hantering som kommunen själv ansvarar för. Hanteringen av industriavfall redovisas endast översiktligt då denna hanteras av ett flertal aktörer som inte omfattas av kommunalt
ansvar.
Den goda konjunkturutvecklingen under de senaste åren har lett till en ökning av mängden
omhändertaget avfall. De införda deponi- och förbränningsskatterna på avfall som införts på
senare år driver också på övergången till alternativt nyttjande av materialresurser i avfall.
Tabell 1. Omhändertaget avfall i Tyresö kommun
Hushållsavfall
Grovavfall
Farligt avfall
Elektronikskrot
Kylmöbler
Småbatterier
Slam totalt
Latrinkärl
1
Brännbar fraktion PTP
Deponi till sortering
Metall
Fyllning/jord
Trä
Däck
Trädgårdsavfall
Tryckimpregnerat trä

Enhet
Ton
Ton
Ton
Ton
st.
Ton
3
m
st. x 50 kg
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

2010
9 466
9 711
123
633
113
12
14 167
277
996
1 764
769
1 313
2 805
63
602
214

2009
9 309
8 364
119
629
398
6
14 889
252
877
1 554
663
621
2 677
6
575
73

2008
9 332
7 593
126
546
376
7
14 322
322
647
1 402
597
764
2 374
51
425
109

2007
8 834
7 272
114
675
286
7
12 679
603
724
1 266
636
767
2 094
38
287
94

Andelen omhändertaget grovavfall ökar kontinuerligt. Omhändertaget elektronikskrot visar likaså
på fortsatt höga mängder.

1

PTP – Papper, trä och plast
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Tabell 2. Behandlat avfall i Sverige, respektive Tyresö kommun 2010

Hushållsavfall
Grovavfall
Farligt avfall
El-avfall
Småbatterier

Sverige
totalt (ton)
4 363 830
1 500 000
45 380
150 400
2 258 365

Sverige
kg/pers
463
160
4,9
16
0,3

Tyresö
totalt (ton)
9466
9711
123
633
63

Tyresö
kg/pers
220
228
7,9
15
0,1

I tabell 2, redovisas resultaten från den nationella statistiken över behandlade avfallsmängder från
Avfall Sverige. Från jämförelser med tidigare år kunde urskiljas att hushållsavfallet minskat något,
medan grovavfallet kraftigt ökat i omfång2. Då Tyresö kommun jämförs med riksgenomsnittet
kan urskiljas att Tyresö ligger över genomsnittet i omhändertaget avfall vid ett flertal fraktioner.
Då det gäller hushållsavfall, ligger Tyresö långt under genomsnittet, vilket kan förklaras med att
kommunen inte har några stora avfallsalstrande industrier. Även då det gäller el-avfall samt
småbatterier, ligger Tyresö under snittet.
2.1 Insamlingssystem och aktörer
I miljöbalken och avfallsförordningen föreskrivs att avfall skall hanteras på ett sådant sätt att
ingen olägenhet uppkommer från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Balken föreskriver också att
kommunen har ansvaret för att allt hushållsavfall inom kommunen forslas till behandlingsanläggning. För varje kommun skall det också finnas en renhållningsordning som upptar de föreskrifter som skall gälla för bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Ansvaret att omhänderta avfall som uppkommer och säkerställa att det behandlas på ett riktigt sätt har fördelats
på olika aktörer.
2.1.1 Kommuner

Varje enskild kommun svarar för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning och att hushållsavfallet återvinns eller bortskaffas. Med hushållsavfall avses
avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Exempel
på avfall från hushåll som kan läggas i föreskrivna behållare, såsom husgeråd och dylikt; trädgårdsavfall som uppkommer vid normal skötsel av hyreshus-, villa- och fritidstomter, slam från
slamavskiljare och slutna tankar, latrin från torrklosett, jämförligt avfall från industrier, byggplatser, restauranger, skolor, fritidsanläggningar med flera. Kommuner har dessutom ett särskilt
ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
2.1.2 Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare

Hushållen har en skyldighet att följa reglerna i de kommunala föreskrifterna om avfallshantering,
(se Tyresö kommuns föreskrifter för avfallshantering). Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare (se 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 samt Föreskrifter för avfallshantering i
Tyresö kommun för definitioner) skall sortera ut följande avfallsslag:
- Grovavfall
- Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall
- Läkemedel
2

Avfall Sverige, 2007

5

-

Icke brännbart eller biologiskt behandlingsbart hushållsavfall
Matavfall
Trädgårdsavfall
Latrin
Slam
Farligt avfall
Producentansvarsmaterial
Batterier

Hushållen ansvarar för att avfallet lämnas till kommunen eller till de insamlingssystem som
producenterna eller fastighetsägarna tillhandahåller för omhändertagande och borttransport.
2.1.3 Producenter

Producenter (de som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller de som i sina verksamheter frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av
renhållnings- eller miljöskäl) ansvarar dels för eget processavfall, men även för förpackningar,
returpapper, uttjänta glödlampor och batterier, vissa belysningsarmaturer samt avfall från däck,
bilar, elektriska och elektroniska hushållsprodukter. Detta avfall skall sorteras, återvinnas/transporteras/bortskaffas på ett miljömässigt riktigt sätt.
Industriavfall har ingen legal definition; det är det avfall som produceras av industrin men som
inte är industrins egentliga produkt. Industrin har ansvaret att transportera bort och omhänderta
avfallet på ett miljömässigt riktigt sätt. De allra flesta industrier producerar också hushållsavfall
(personalmatsal, papperskorgar och liknande) samt avfall som omfattas av producentansvar.
Producenter eller kommunen svarar för att dessa avfallstyper omhändertas på ett korrekt sätt.
2.2 Insamling och transport
Insamling och transport av avfall sammanhänger nära med andra delar av den totala process som
avfallshanteringen utgör. På så sätt påverkas insamling och transport av avfall bland annat av
hanteringen av avfallet hos avfallslämnarna, den modell för källsortering som används och läget
av den plats som avfallet skall transporteras till för behandling och/eller deponering. Andra
faktorer som påverkar insamling och transport av avfall är typ av bebyggelseområden samt gatuoch vägnät i hämtningsområdet.
I Tyresö är det samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för avfallshanteringen som avser
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt hushållens miljöfarliga avfall och handläggningen
av dessa frågor sköts av servicecenter samt renhållningen. Tillsynen över efterlevnaden av lagen
och meddelade föreskrifter utövas inom kommunen av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och inom länet av länsstyrelsen enligt tillämplig lag, se bilaga 6.
Merparten av Sveriges kommuner (73 procent) anlitar entreprenörer för insamling av hushållsavfallet3. Tyresö kommun har anlitat SITA Sverige AB för insamling och omhändertagande av
avfall som till exempel hushålls- grov- och slam både från kretsloppscentralen och direkt från
hushållen. Cija Tank AB är det företag som kommunen anlitar för omhändertagande av
kommuninvånarnas farliga avfall (företag omfattas ej). Tyresö kommun har avtal med Fortum för
behandling (förbränning) av hushållsavfall.

3

Avfall Sverige, Rapport 2007:1
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Tabell 3. Avtal
Entreprenör

Delentreprenad

Avtalstid

Cija Tank AB

SITA Sverige AB

Omhändertagande och transport av
farligt avfall (ej företag)
Insamling och transport av
hushållsavfall, slam och fett
Insamling, transport, sortering och
behandling av grovavfall
Drift kretsloppscentralen

Fortum

Behandling av hushållsavfall

2011-10-01 –
2016-09-30
2011-10-01 –
2016-09-30
2011-10-01 –
2016-09-30
2011-10-01 –
2016-09-30
2006-10-01 –
2016-10-01

SITA Sverige AB
SITA Sverige AB

2.3 Avfallsfraktioner
Avfall uppstår överallt i samhället: i hemmen, i industrin, på offentliga platser, på barnstugor och
på kontor. Kommunerna har ett renhållningsansvar för den delen av avfallet som klassas som
hushållsavfall. Övrigt avfall är avfallsinnehavarens ansvar. Källsortering är ett viktigt medel för att
bättre kunna ta hand om avfallet och därigenom minska dess mängd och farlighet. Tidigare har
avfall till helt övervägande del insamlats och transporterats i blandad form, vilket medfört svårigheter i det efterföljande behandlingssteget.
Hushållsavfall anses till 15-40 procent bestå av restprodukter som är möjliga att återvinna såsom
returprodukter genom källsortering. Hushållsavfall kan innehålla miljöstörande eller miljöskadliga
produkter som farligt avfall. När det gäller farligt avfall syftar källsortering till att återvinna en så
stor del som möjligt för oskadliggörande genom särskild behandling med därför avsedda metoder. Genom källsortering av farligt avfall minskas på så sätt hushållsavfallets farlighet.
Kontors- och affärsavfall innehåller vanligen samma material som hushållsavfall även om viktsproportionerna inte alltid är desamma. Källsorteringens syfte när det gäller kontors- och affärsavfall överensstämmer därför med vad som ovan sagts om hushållsavfall.
Industriavfallets sammansättning varierar i hög grad från industri till industri. Källsortering av
industriavfall bör därför utföras med metoder som väljs från fall till fall. I princip är dock syftet
med källsortering av industriavfall detsamma som ifråga om hushållsavfall. När det gäller industriavfall föreligger dessutom inte sällan möjligheter att genom källsortering på relativt enkelt sätt
återvinna en torr brännbar fraktion ur avfallet. Denna möjlighet bör i så fall beaktas som ett
medel att minska den avfallsmängd som går till deponering.
Övriga slag av avfall såsom slam, rens och sand-, park- och trädgårdsavfall, latrin, industrislam,
aska, jord- och schaktmassor samt asbest är avfallstyper som kan jämföras med källseparerade
avfall och någon ytterligare källseparering är därför inte aktuell. Dessa avfallstyper insamlas och
transporteras direkt till behandling eller deponering. Dessutom sker mottagning av läkemedel och
kvicksilvertermometrar på apotek, förpackade kanyler på vårdcentral, motorolja, smörjfett och
bilbatterier på bensinstation samt färg, lösningsmedel med mera hos färghandeln. I och med att
allt fler delar av såväl hushållens som verksamheternas avfall omfattas av producentansvar ställs
nya krav på utrymmen för återvinningsstationer. Dessa bör dessutom ligga nära avfallslämnarna.
2.3.1 Industriavfall

Industriavfall transporteras till större delen av entreprenörer och industrierna själva.
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2.3.2 Hushållsavfall och lättare handels- och industriavfall

Insamling och transport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, slam från slamavskiljare,
avloppstankar och minireningsverk, fettavfall, latrin samt hushållens farliga avfall utförs av entreprenör och sker huvudsakligen i komprimerande fordon och insamlas till övervägande del i kärl.
Insamlingen sker till stor del med fordon av den typ där bilföraren normalt inte behöver lämna
bilen vid insamlingen. Idag finns ca 30 st underjordsbehållare för insamling av hushållsavfall,
dessa är placerade i anslutning till områden där det inte lämpar sig att hämta avfallet inne i
områdena.

Underjordsbehållare (se figur 3) har på senare år börjat
användas för hushållsavfall i flera kommuner eftersom dessa
behållare inte kräver lika mycket utrymme, samt att de är
estetsikt mer tilltalande än en container eller lösa kärl. Genom
att en stor del av avfallet ligger under marknivå, minskar även
problemet med lukt och flugor eftersom det är svalare under
mark. Under de närmsta åren kommer uppskattningsvis ett
fyrtiotal markbehållare att installeras i kommunens grupphusområden.
Figur 3. Underjordsbehållare

Avfallshämtning från enfamiljshus sker till största delen i plastkärl. Plastkärlen finns i storlekarna
90, 130, 190, 240 samt 370 liter. Bland kärl dominerar AK (automattömmande kärl) 190 liter men
även AK 90, 130, 240 och 370 liter förekommer. Icke automattömmande kärl har huvudsakligen
volymen 660 liter. Dessutom finns några få storbehållare med volymen 15 och 20 m3. I
kommunen finns det cirka 7 800 stycken (450 med endast sommarhämtning) hämtningsställen i
enbostadshus och 991 i flerbostadshus, totalt således cirka 8 800. Under år 2006 insamlades 9357
ton hushållsavfall.
Ett system med behovshämtning av hushållsavfall påbörjades 2008, innan slutet av 2012,
förväntas alla kommunens enbostadshus vara anslutna till systemet. Kärlen har registrerats så att
det blir möjligt att debitera hushållen endast för de kärl som hämtas, vilket kan ge en lägre avgift
för abonnenten. Syftet är att ge villahushållen incitament för bättre källsortering. Efter
utvärdering av försöket ska beslut tas om permanent införande av behovshämtning i resterande
delar av kommunen kan komma att bli aktuellt.
2.3.3 Latrin

Mängden latrin uppgick 2010 till cirka 4 ton och i kommunen är det omkring 98 stycken hushåll
som har abonnemang för hämtning av latrin. Latrinhämtning sker genom budning på vissa
veckodagar, eller via regelbunden hämtning. Latrinen transporteras till Salmunge avfallsanläggning i Norrtälje för mellanlagring och sedan till Karby våtkomposteringsanläggning för
behandling. Alternativet till hämtning av latrin är kompostering. För kompostering av latrin krävs
tillstånd och särskilda behållare för att förhindra läckage ner i marken, kontakta Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbund.
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2.3.4 Slam

Slam från enskilda avloppsanläggningar hämtas enligt fastställt schema minst en gång per år, eller
genom budning vissa veckodagar vid behov, genom servicecenter. Vid Trinntorps båtbrygga samt
i Vissvassfjärden och vid Notholmens gästhamn erbjuds fritidsbåtar möjlighet till slamsugning. I
kommunen omhändertas slam från cirka 1050 slamavskiljare (en-, två- och trekammarbrunnar)
med volymer mellan 1 till 9 m3, cirka 1800 avloppstankar med volymer mellan 1-10 m3 och 42
stycken minireningsverk med volymer 2, 3 och 4 m3. Slammet transporteras till och töms i
Bollmora pumpstation för överpumpning till Henriksdalsverket. Under år 2010 transporterades
cirka 14 000 m3 slam till Bollmora pumpstation. Ett teoretiskt alternativ till denna hantering
skulle kunna vara att överpumpning i stället gick till något annat reningsverk eller att Tyresö
byggde ett eget verk. Det gäller för Tyresö att finna den mest optimala lösningen ur ett såväl ett
ekonomiskt perspektiv som från miljösynpunkt.
2.3.5 Farligt avfall

I kommunen finns två miljöstationer, en vid OK/Q8 i Bollmora och en vid kretsloppscentralen i
Petterboda, där kommuninvånarna kan lämna sitt farliga avfall. Farligt avfall är sådant som kan
tänkas vara skadligt för människor, djur och natur och får aldrig blandas med övrigt avfall. I
Trollbäcken pågår ett försök med röda boxar för insamling av farligt avfall i 1 500 villahushåll.
Under år 2010 samlades 123 ton farligt avfall in i Tyresö.
2.3.6 Grovavfall

Två gånger om året hämtas grovavfall vid tomtgräns till villa och fritidshusfastighet med tjänsten
ingående i taxan. Grovavfall hämtas även regelbundet från flerbostadshusens grovsoprum.
Kommuninvånare med abonnemang kan antingen lämna grovavfall själva på kretsloppscentralen,
eller beställa hämtning av grovavfall mot en kostnad. Boende i flerbostadshus ska lämna sitt grovavfall till den plats som fastighetsägaren anvisar. Hämtningen av grovavfallet utförs av renhållningsförvaltningens upphandlade entreprenörer och transporteras efter insamling till största delen
till central sortering. Under år 2010 samlades 9711 ton grovavfall in i Tyresö.
2.3.7 Småbatterier

Enligt förordningen om batterier (SFS 1997:645) får kasserade batterier inte ingå eller förvaras
med annat avfall. För att underlätta insamlingen gäller detta alla typer av småbatterier (alla slutna
batterier samt blybatterier som väger mindre än 3 kg). Innehåller kasserade produkter lösa
batterier ska dessa plockas ut. Är batterierna inbyggda i produkten ska dessa behandlas som elavfall. Kommunen har skyldighet att organisera insamlingen och samla in kasserade småbatterier.
Det är också kommunens som ska se till att batterierna sorteras och transporteras till uppbearbetning eller slutförvaring.
I kommunen finns det 25 stycken återvinningsstationer utplacerade, i anslutning till dem finns
behållare för insamling av batterier. ”Batteriholkar” finns även ofta utplacerade i anslutning till
köpcentrum, ytterligare finns det möjlighet att lämna in småbatterier på kretsloppscentralen (se
figur 4). Under år 2010 samlades 12 ton småbatterier in i Tyresö.
2.3.8 Kompostering

För kompostering av hushållsavfall (matavfall) krävs en speciell kompostbehållare samt att
anmälan görs till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Hemkompostering av organiskt
hushållsavfall ger för närvarande också en avgiftsreduktion i renhållningstaxan, men rabatten
avses avvecklas i samband med att insamling av matavfall för central behandling införs. År 2010
hade 1 424 st av enbostadshusen och 539 st hushåll boende i flerbostadshus kompostrabatt.
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För kompostering av trädgårdsavfall krävs inga speciella tillstånd eller behållare under förutsättning att komposteringen kan ske utan risk för människors hälsa och miljö. Torrt trädgårdsavfall som inte utnyttjas för kompostering får eldas på den egna fastigheten om detta inte strider
mot lokala hälsoskydds- och brandföreskrifter.
2.3.9 Hundlatrinbehållare och papperskorgar

Insamling och transport av avfall i hundlatrinbehållare och papperskorgar sker inom kommunens
egen regi.
2.4 Producentansvarsmaterial
Producenterna ansvarar för att bygga upp insamlings- och återvinningssystem. Tyresö kommun
håller för närvarande på att teckna ett nytt avtal med Materialbolagen FTI, bland annat om iordningställande av återvinningsstationer och för de kostnader som är förenade med detta. I Tyresö
kommun finns det 25 stycken återvinningsstationer utplacerade, vid dessa finns möjlighet att
sortera ut, tidningar samt förpackningar av plast, kartong, papper, metall och glas.
Tabell 4. Återvinningsresultat 2010 (per person)
Sverige
Glasförpackningar
Pappersförpackningar
Metallförpackningar
Plastförpackningar
Tidningar

Tyresö

18,78 kg
11,8 kg
1,68 kg
4,37 kg
42,09 kg

17,55 kg
8,38 kg
0,87 kg
2,39 kg
35,95 kg

Statistiken i tabell 4 anger snittet för hur många kilo genomsnittspersonen sorterar ut av producentansvarsmaterialet och lämnar på återvinningsstationer i Sverige, respektive Tyresö. Uppgifterna bygger på insamlingsresultat i förhållande till invånarantal. Statistiken från år 2010 pekar
på att invånarna i Tyresö i genomsnitt är sämre på att återvinna producentansvarsmaterial än
Sveriges riksgenomsnitt.
2.4.1 El-avfall

El-avfall kan lämnas på kretsloppscentralen. De kommuninvånare som har eget abonnemang för
avfallshämtning kan lämna el-avfallet vid tomtgränsen, samtidigt som grovavfallet (tjänsten måste
förbeställas hos servicecenter. Större produkter kan hämtas vid tomtgränsen mot en avgift. Under
år 2010 samlades 633 ton el-avfall in i Tyresö.
2.4.2 Tidningspapper

Tidningspapper lämnas på någon av kommunens 25 återvinningsstationer och boende i flerbostadshus har även möjlighet att lämna in pappret för återvinning i fastigheternas soprum. Med
tidningspapper menas även tidskrifter, kataloger och reklamutskick.
2.4.3 Wellpapp- och pappersförpackningar

Wellpapp- och pappersförpackningar lämnas på någon av kommunens 25 återvinningsstationer.
Under
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2.4.4 Batterier (tyngre än 3 kg)

Producentansvar gäller för batterier som väger mer än 3 kg. Uttjänade batterier, bland annat
bilbatterier lämnas till inköpsstället eller i undantagsfall till kretsloppscentralen i Petterboda.
Boende i flerbostadshus kan i vissa fall även ha hushållsnära hämtning i eventuella miljöhus.
2.4.5 Plast-, metall- och glasförpackningar

Plast-, metall-, och glasförpackningar lämnas på någon av kommunens 25 återvinningsstationer.
2.4.6 Däck

Däck tas av från fälgar och lämnas vid kretsloppscentralen i Petterboda.
2.4.7 Vitvaror

Kasserade kylskåp och frysar ska förvaras skilda från annat avfall och transporteras bort för
slutbehandling genom renhållarens (kommunens) försorg. Kasserade kylskåp och frysar kan
lämnas vid kretsloppscentralen eller hämtas vid fastighetens tomtgräns efter beställning hos
kommunen utan särskild kostnad. Under år 2010 lämnades 113 stycken kylmöbler in till kretsloppscentralen.
2.4.8 Bilar

Om bilen är körduglig, beskattad och besiktigad, kan den köras till en auktoriserad bildemonterare. Legitimation och bilens registreringsbevis behöver uppvisas och även ett kvitto på att bilen
inte har en restskuld. Om det inte är din bil så behövs en fullmakt från ägaren om att den får
skrotas. Om bilen inte är körbar bör en bildemonterare kontaktas för bärgning.
Den tidigare bilskrotningsfonden är avskaffad och tömd vilket innebär att ägaren inte längre
får en premie för sitt fordon, istället gäller producentansvar och det är gratis att lämna en uttjänt
bil till en skrotare som är ansluten till Refero (bilproducenternas mottagningssystem).
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3. Nuvarande behandling
I drygt 70 procent av Sveriges kommuner samlas avfallet in som ett blandat brännbart avfall. I 84
procent av kommunerna anlitas entreprenörer för förbränning av hushållsavfallet4.
3.1 Hushållsavfall
Behandling av Tyresös hushållsavfall sker på entreprenad. Hushållsavfallet levereras till Högdalens kraftvärmeverk för behandling (energiutvinning) och används på så vis som bränsle för
värme och elproduktion.
I Tyresö tillämpas inte källsortering av hushållsavfallet i komposterbar respektive brännbar
fraktion. Den separata behandling av organiskt avfall som sker idag baseras på frivillig kompostering på den egna fastigheten. Inom kort kommer invånarna erbjudas separat insamling av
matavfall.

3.1.1 Latrin

Latrin som samlas in transporteras till Salmunge avfallsanläggning i Norrtälje kommun. Vid
Salmunge avfallsanläggning separeras kärl från latrin genom sönderdelning av kärlen med en
rivare. Efter sönderdelningen transporteras latrinet på försök till Karby våtkompost som är under
intrimning för behandling och den behandlade näringsrika produkten läggs därefter på åkermark.
Målet är att all latrin ska behandlas i våtkomposten, men under intrimningen går överskjutande
material till Rimbo avloppsreningsverk.
3.1.2 Slam

Omhändertaget slam behandlas i Henriksdals reningsverk som är en av Europas effektivaste
anläggningar för avloppsrening. Avloppsvatten från kommunalt anslutna, behandlas även det vid
Henriksdals reningsverk, där det i flera steg renas innan det släpps ut i saltsjön. Slammet förtjockas, rötas/stabiliseras och centrifugeras. För närvarande används slammet som täckmaterial
vid en gruva i Gällivare, men Svenskt Vatten håller på att ta fram ett system för certifiering av
slam för att kunna återföra växtnäringen till bland annat åkermark.

4

Avfall Sverige, Rapport 2007:1
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3.1.3 Farligt avfall

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till en godkänd anläggning.
Tyresös farliga avfall sorteras, behandlas och destrueras vid SAKABs anläggning i Örebro län.
Företag har själva en skyldighet att se till att det farliga avfallet tas omhand på ett miljömässigt
riktigt sätt.
3.1.4 Grovavfall

Grovavfallet genomgår en långtgående sortering och bildar därefter en brännbar fraktion och en
deponirestfraktion. Den brännbara krossas till bränsle och förbränns och restfraktionen deponeras. Målet är att minska de mängder som behöver läggas på deponi.
3.1.5 Småbatterier

Alla batterier tas om hand av kommunen och sorteras efter kemiskt innehåll: bly, nickelkadmium,
nickelmetallhydrid, kvicksilver och "övriga". Blybatterier skickas till Boliden Bergsöe i Landskrona för att bli nya blybatterier. Batterier som innehåller nickel skickas till Saft AB i Oskarshamn, där kadmium används till så kallade öppna nickelkadmiumbatterier, som används inom
industrin. Nickel återvinns också, men sänds vidare till stålverk.
Batterier med kvicksilver skickas till Sakab i Kumla. Bland moderna batterier är det bara knappceller som innehåller kvicksilver, men även kvicksilverfria knappceller av litium skickas till Sakab
eftersom de är så svåra att skilja ut från övriga knappceller. Riksdagen har beslutat att kvicksilver
inte ska återvinnas. Därför pågår arbete med att utvinna kvicksilvret ur batterierna så att det
istället ska kunna tas ur kretsloppet och slutförvaras.
3.1.6 Trädgårdsavfall

Insamlat trädgårdsavfall komposterar på Koviks återvinningsanläggning. Grenar och kvistar flisas
i Tyresö och blir sedan bränsle som ger fjärrvärme och elkraft i kraftvärmeverk.
3.1.7 Brännbart (PTP)

Papper, trä och plast krossas och sorteras på Koviks återvinningsanläggning i Nacka/Värmdö
och används som bränsle i fjärrvärmeverk (Högdalen eller Igelsta).
3.2 Producentansvarsmaterial
Producentansvaret innebär att tillverkaren har ansvar för att produkten samlas in och återvinns
när den har förbrukats. Avfall som idag omfattas av producentansvar är förpackningar, tidningar,
batterier, bilar, däck och el-avfall. Förordningen om producentansvar innebär även en skyldighet
för konsumenterna att källsortera och lämna tillbaka förbrukade varor och förpackningar. Syftet
med producentansvaret är att ge producenterna det yttersta ansvaret för omhändertagande av
uttjänta produkter för att driva på en miljöanpassad produktutveckling och därigenom öka resurshushållningen och minska miljöbelastningen.
3.2.1 El-avfall

Elektronik tas om hand av producenternas bolag Elkretsen för demontering, återvinning samt
destruktion av farliga material och ämnen. Kabelskrot återvinns i Sundsvall.
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3.2.2 Tidningspapper

Pappersbruk i Hyltebruk, Norrköping eller Hallstavik återvinner tidningar. Pappersmassan löses
upp med vatten och trycksvärtan tvättas bort. Massan används sedan till nytt tidningspapper.
3.2.3 Däck

Däck som lämnats till kretsloppscentralen transporteras till Göteborg för återvinning. Gummit
används för regummering eller för energiutvinning. Fälgar fragmenteras vid metallåtervinning och
blir ny metall vid smältverk i Smedjebacken.
3.2.4 Batterier (tyngre än 3 kg)

Större batterier som bland annat bilbatterier innehåller bly som återvinns.
3.2.5 Glas-, metall-, pappers- och hårda plastförpackningar

Dessa fraktioner blir huvudsakligen nya förpackningar. Metaller fragmenteras vid anläggning i
Huddinge. Därifrån går järn direkt till järnbruk i Smedjebacken. Annan metall går till en separationsanläggning i Halmstad och säljs sedan vidare som råvara.
3.2.6 Wellpapp

På pappersbruket i Obbola, Umeå, löses pappersfibrerna upp och används till ett av skikten i ny
wellpapp.
3.2.7 Vitvaror

För vitvaror som spisar, tvättmaskiner samt torktumlare, gäller samma som för elektronik. Kyl
och frys mals ned och freon sugs ut. Freonen destrueras och metallen förädlas till råvara.
3.2.8 Bilar

Återvinning av till exempel metaller, glas och gummi i skrotbilar minskar belastningen på
miljön. Användningen av naturresurserna minskar liksom utsläppen vid förädlingen och energiåtgången vid nyproduktion. I Sverige återvinns eller återanvänds (sedan 2002) 85 procent av
materialet i skrotbilarna.
3.2.9 Övrigt avfall från industrier och verksamheter

Denna kategori avfall utgör den största delen av det genererade avfallet i samhället i sin helhet.
Eftersom den ligger utanför kommunens ansvarsområde, måste verksamheterna själva se till att
det producerade avfallet kan transporteras och behandlas på ett riktigt sätt. Tyresö har en mycket
liten del avfallsproducerande industri inom kommunen. Näringslivet i Tyresö genererar till största
del avfall som kan jämföras med hushållsavfall samt förpackningsavfall som omfattas av producentansvar. En liten men växande sektor är byggbranschen som genererar såväl schaktmassor
som annat bygg- och rivningsmaterial. Då det gäller farligt avfall, är verksamheterna själva
skyldiga att se till att detta avfall transporteras och tas omhand på ett miljömässigt riktigt sätt.
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3.3 Anläggningar för hantering av avfall i Tyresö kommun
3.3.1 Kretsloppscentralen

Vid kretsloppscentralen på Strömfallsvägen 73 i Petterboda (se figur 4) ska grovavfall sorteras i
fraktionerna metall, brännbart, impregnerat trä, trädgårdsavfall, ris, fyllnadsmassor, trä, el-avfall,
kyl/frys och deponirest. Även producentansvarsmaterial och farligt avfall kan lämnas vid
kretsloppscentralen. Kretsloppscentralen fungerar till största del som en mellanlagringscentral i
väntan på borttransport av avfallet. För den behandling som sker av avfallet idag, som till
exempel flisning av grenar och kvistar, krävs inga särskilda tillstånd.
Att nyttja kretsloppscentralens tjänster är kostnadsfritt för dem som har hushållsavfallsabonnemang. För företag gäller separata abonnemang.
3.3.2 OK/Q8

Vid OK/Q8 på Siklöjevägen 3 i Bollmora, tas farligt avfall emot för mellanlagring i väntan på
borttransport.
3.3.3 Återvinningsstationer

I kommunen finns det 25 stycken återvinningsstationer utplacerade, vid dessa finns möjlighet att
sortera ut, tidningar samt förpackningar av plast, kartong, papper, metall och glas. I anslutning till
återvinningsstationerna finns ofta behållare för batterier och kläder. Se figur 4.
Behållare för kläder och textilier finns utplacerade på följande platser:
 Strömfallsvägen, kretsloppscentral
 Strandhallen, vid återvinningsstationen
 Öringe Strandväg, vid återvinningsstationen
 Myggdalsvägen/Kyrkgränd, vid återvinningsstationen
 Dalgränd, vid återvinningsstationen
 Trollbäckens Trä, Lindalsvägen/Bollmoravägen, vid återvinningsstationen
 Skolvägen, Trollbäckens IP parkeringen, vid återvinningsstationen
 Fornuddsvägen/Centralparken, Scoutstugan, vid återvinningsstationen
 Sofiebergsvägen/Kumla Allé, vid återvinningsstationen
 Alléplan, vid återvinningsstationen.
Kommunen kan påverka placering och skötsel av stationerna, men ansvaret för insamling av
förpackningar och tidningar ligger hos materialbolagen.
En karta över Tyresös återvinningsstationer finns på:
http://webbkarta6.tyreso.se/tyreso/sok.html
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Figur 4. Illustration över kretsloppscentralen
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4. Producerade nyttigheter
Kännetecknande för återvinning är att man utnyttjar avfallet på ett sådant sätt så att naturresurser
ersätts. I Kretsloppspropositionen, Naturvårdsverkets utredning om ekologiskt hållbar avfallshantering, den nationella avfallsplanen samt Riksdagens fastställda nationella miljömål, lyfts
biologisk behandling fram som den från ett brett miljö- och hållbarhetsperspektiv generellt bästa
metoden för omhändertagande av matavfall och annat biologiskt avfall.
Metoderna biologisk behandling, förbränning med energiutvinning och miljösäker deponering ses
som komplement till varandra och bör enligt EU:s avfallshierarki prioriteras i nämnd ordning. I
förslaget till nytt ramdirektiv för avfall inom EU lyfts insamling och biologisk behandling fram
genom att hantering av matavfall föreslås ges ett eget kapitel där bland annat alla länder ska uppmuntras att samla in matavfall separat. Införande av ett separat så kallade biodirektiv föreslås
också utredas.
Nedan presenteras översiktligt vilka olika behandlingsalternativ som finns i nuläget finns tillgängliga för produktion av nyttigheter från avfallet.
4.1 Biogas
Då avfall behandlas genom rötning, utvinns energi i form av biogas (metan och koldioxid) som
kan användas för elproduktion, fjärrvärmeproduktion eller som drivmedel i personbilar och
bussar. Rötresten som även kallas biogödsel, är ett utmärkt jordförbättringsmedel med ett högt
näringsvärde (se 4.2).
4.2 Återvinning av näringsämnen
Avfall som behandlas biologiskt genom antingen rötning eller kompostering genererar en
näringsrik rötrest respektive kompost som kan användas som jordförbättringsmedel. Ett motiv
för biologisk behandling är att det möjliggör återföring av bland annat kväve, fosfor och humus
från bioavfallet. Hur detta görs beror dels på vilken form restprodukten har och dels på
användningsområdet. Samhällets mål på lång sikt är att kunna återföra organiska restprodukter –
kompost och rötrester till åkermark för att på det sättet nyttiggöra innehållet av näringsämnen
och mull, i första hand livsmedelsproduktion.
4.3 Avfall till materialåtervinning
Avfall som utnyttjas genom materialåtervinning är bland annat förpackningar, tidningar, glas, aska
och metallskrot. De utsorterade materialen används vanligen inte som råvara lokalt. Den mest
betydande materialåtervinningen avser idag metallskrot då materialet kan återanvändas om och
om igen. Alla metallförpackningar som samlas in i Sverige idag återvinns. Efter sorteringen
skickas metallerna till omsmältning och produktion av nytt stål och aluminium som används
bland annat i bil- och byggindustrin.
4.4 Fjärrvärme och el
Energiutvinning ur avfall är vanligt. Enligt EU:s avfallshierarki, ska energiutvinning ses som ett
lägre prioriterat alternativ (räknas som bortskaffning) till biologisk behandling av avfall som ses
som återvinning av material. Hushållsavfall innehåller till exempel till stor del papper, plast och
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annat brännbart material. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning produceras fjärrvärme
och el. Dessa nyttigheter används i de fjärrvärmenät som är anslutna till de avfallsförbränningsanläggningar som används för energi och elproduktion ur det brännbara avfallet. Tyresös hushållsavfall förbränns i Högdalens kraftvärmeverk som tar hand sopor från hela Stockholmsområdet och ersätter en förbränning motsvarande 70 000 ton eldningsolja. Även utsläppen av
kväveoxider, svavel och stoft minskas rejält. Kraftvärme bidrar inte heller till den förstärkta växthuseffekten och minskar dessutom behovet av importerade bränslen.
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5. Förbättringsområden renhållning
Under våren 2007 samt 2011 genomfördes enkätundersökningar där kommunmedborgarna i
Tyresö tillfrågades om hur de upplevde att avfallshanteringen fungerade. De skedde i regi av
Statistiska centralbyrån (SCB) samt Sveriges kommuner och landsting (SKL).
5.1 Enkätundersökning - Statistiska centralbyrån (SCB)
SCB:s undersökning genomfördes som en urvalsundersökning med ett urval på 1 000 personer i
åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen för invånarna i Tyresö låg på 48 procent. Enkätundersökningen syftade till att klarlägga invånarnas uppfattning om hur kommunen är att leva och bo i, hur
kommunala verksamheter upplevs samt hur medborgarna ser på sitt inflytande.
De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0100. Ju högre indexvärde desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun.
Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända.
SCB har använt sig av analysmodellen Nöjd-Medborgar-index (NMI) som avser att mäta
medborgarnas syn på verksamheter som kommunens ansvar för, modellen innefattar 13 olika
faktorer eller verksamheter som till exempel: Förskolan, grundskolan, äldreomsorgen, gator och vägar,
miljöarbete och renhållning. Här redovisas endast resultatet för renhållningen. Renhållningen i Tyresö
kommun fick NMI var 66, vilket är något över genomsnittet för renhållningen för alla kommuner
som deltog i undersökningen (NMI var 64). Trots att Tyresös invånare är nöjdare med
renhållningen än genomsnittet, var det något som många pekade ut som verksamhet som borde
prioriteras. NMI för tidigare undersökning låg på 62 för renhållning (NMI-snitt 63), vilket
innebär en klar förbättring. Den viktigaste slutsatsen av SCB:s undersökning kan därför sägas
vara att renhållningen i Tyresö kommun får ett mycket bra betyg av dess kommuninvånare, men
samtidigt vill invånarna se en utveckling av verksamheten.

5.2 Enkätundersökning – Sveriges kommuner och landsting (SKL)
SKL:s undersökning genomfördes som en urvalsundersökning med ett urval på 500 personer i
åldrarna 18-74 år. Svarsfrekvensen för invånarna i Tyresö låg på 66 procent.
Enkätundersökningen
syftade till att klarlägga invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt
avfallshantering sköts. Här redovisas endast resultaten av avfall och avfallshanteringen. Resultat:
 79 procent är ganska eller mycket nöjda med hämtningen av hushållsavfall
 74 procent är ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar att bli av med grovsoporna
 72 procent är ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar att bli av med
förpackningsavfall och tidningar
 62 procent är ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar att bli av med det farliga
avfallet
 71 procent är ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar att bli av med elektroniskt
avfall
Det viktigaste resultatet från SKL:s undersökning är kommuninvånarna i Tyresö är nöjda med
hur avfallshanteringen fungerar. Något som är utmärkande är dock att kommuninvånarna inte är
nöjda i lika stor utsträckning med hur det fungerar att bli av med det farliga avfallet. Den
vanligaste orsaken till missnöje då det gäller att bli av med det farliga avfallet är att platserna där
farligt avfall kan lämnas, anses ligga för långt bort (28 procent), ytterligare uppger
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kommuninvånarna att de är missnöjda med informationen och anvisningarna för att bli av med
det farliga avfallet (19procent).
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Bilaga 3

1. Avfallsanläggningar inom Tyresö kommun
Enligt § 5 Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens
sammanställning (NFS 2006:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om tillstånds- eller
anmälningspliktiga anläggningar enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd och SFS 2007:674 (om ändring i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd). Även anläggningar för mellanlagring innefattas med undantag för anläggningar
som enbart mellanlagrar avfall som uppstått inom fastigheten. Sorteringsanläggningar innefattas
inte uttryckligen men eftersom dessa av naturliga skäl även mellanlagrar avfall, ska uppgifter även
redovisas för dessa.
Ovanstående innebär att anläggningar som ska redovisas har beteckningskoder enligt bilagan SFS
2007:674 (om ändring i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Förteckningarna innehåller beskrivningar av verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 § i förordningen (1998:899). De bokstavsmarkeringar som
anges framför varje verksamhetsbeskrivning har följande innebörd:
A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen.
B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.
C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund.
e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer av ett EG-direktiv.
De sifferkoder framför verksamhetsbeskrivningarna som börjar med två siffror och ett
snedstreck anger den eller de EG-rättsaker som har relevans för tillstånds- eller
anmälningsplikten.
I tabellen nedan redovisas tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar i Tyresö kommun.

1

Enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063), bilaga 4 eller 5.
FA – Farligt avfall
3
Enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063), bilaga 1.
4
Beslut från 2007-05-08
1

2

2

Bilaga 4

Nedlagda avfallsupplag
Länsstyrelsens i Stockholms län redovisade år 1993 en översiktlig kartläggning av förorenade
områden. Från detta avfallsregister fanns fyra nedlagda avfallsupplag i Tyresö kommun redovisade.
Alby 1:1, Hanviken 1:1, Kumla 33:1, Kumla 33:2.
Tyresö kommun fick senare medel av länsstyrelsen i Stockholms län för att genomföra en
inventering av potentiellt förorenade markområden, arbetet genomfördes år 2002. Arbetet bedrevs i
projektform vid länsstyrelsen med ekonomiskt anslag från Naturvårdsverket. Rapporten heter
Rapport 2002:17, Förorenade områden Tyresö kommun och finns att finna på länsstyrelsens hemsida.
Rapporten behandlar 183 områden där misstanke om föroreningar finns. 13 av objekten som
utredningen pekade ut var avfallsdeponier. 12 utav dem har kunnat koordinatsättas. Att en fastighet
finns med i sammanställningen betyder inte att föroreningar konstaterats.
De huvudsakliga resultaten av studien med avseende på avfallsdeponierna redovisas i figur 1 och
tabell 1 nedan.
Figur 1. Nedlagda avfallsupplag i Tyresö kommun

Figurtext. Översiktkarta, nedlagda avfallsupplag i Tyresö kommun
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Tabell 1. Nedlagda avfallsdeponier i Tyresö kommun
Fastighetsbeteckning
och objekt-id (enligt
länsstyrelsens
karläggning år 2002)

Nedlagd/
avslutad år

Riskklass, klassad
år/genomfört
klassningen

Avfallsslag

Beskrivning

1) ALBY 1:1,
F0138-0005

Nedlagd tidigt
1980-tal

Schaktmassor

Albybacken

2) BÄVERN 1,
F0138-0006
3) NÄSBY 4:1469/
BOLLMORA 2:1,
F0138-0007

Aktiv till och
med 1998
Nedlagd efter
1969, aktiv
1970.

Lst 1993,
Grupp 3,
Lst 2002, MIFO-fas 1
Lst 1993
Lst 2002, MIFO-fas 1
Lst 1993
Lst 2002, MIFO-fas 1

Schaktmassor

Gimmersta/
Bäverbäcken
Nybodatippen,
Sellbergs
verksamhet.

4) HANVIKEN 1:1,
Kumla 33:1,
Kumla 33:2,
F0138-0009

Nedlagd tidigt
1980-tal

Lst 1993, Grupp 4,
Lst 2002, MIFO-fas 1

Hushållsavfall,
avloppsslam &
schaktmassor

5) TYRESÖ 1:544,
F0138-0075

Aktiv före 1969

Lst 2002, MIFO-fas 1

Schaktmassor

6) TYRESÖ 1:544,
F0138-0076
7) TYRESÖ 1:544,
F0138-0078

Aktiv före 1969

Lst 2002, MIFO-fas 1

Uppgift saknas

Lst 2002, MIFO-fas 1

Schaktmassor &
hushållsavfall
Schaktmassor

8) BREVIK 1:1,
F0138-0079

Uppgift saknas

Lst 2002, MIFO-fas 1

Organiskt
hushållsavfall

9) BÄVERN 2,
0138-0094
10) TYRESÖ 1:7,
F0138-0107

Uppgift saknas

Lst 2002, MIFO-fas 1

Nedlagd efter
1969

Lst 2002, MIFO-fas 1

Muddermassor &
schaktmassor
Schaktmassor

11) FORELLEN 15,
F0138-0127

Aktiv under
1960-talet,
avslutad före år
1969.
Aktiv till och
med tidigt
1980-tal.

Lst 2002, MIFO-fas 1

Schaktmassor

Lst 2002, MIFO-fas 1

Schaktmassor

12) RULLSTENSÅSEN
1 (tidigare Hanviken
1:1),
F0138-0143

Schaktmassor,
hushålls- &
industriavfall

Hanviken/Lindalen,
åtgärder insatta i
två etapper i
samband med
exploateringar.
Mindre deponi vid
Prästgårdsvägen,
gamla dansbanan
Centralparken/
Fornuddsvägen.
Gimmersta hage,
åtgärder insatta i
samband med
exploatering 2003
Stubbvretsvägen/
Stubbstigen.
Kompostering av
organiskt
hushållsavfall
Muddermassor
från fnyskdiket
Stallviken, idag
under asfalterad pplats (vid
båtklubben)
Bollmoravallen,
idag delvis täkt av
idrottsplatsen
Linblomsgränd,
åtgärder insatta i
samband med
exploatering,
1990-tal
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Bilaga 5

Snödeponier i Tyresö kommun
Vattenfrågor har fått alltmer uppmärksamhet, inte minst genom EU:s vattendirektiv. Direktivet
innebär att alla medlemsländer ska uppnå en god ekologisk status i sjöar och vattendrag senast år
2015. Vattenkvaliteten får inte heller försämras. Ett viktigt led i arbetet för att uppnå detta mål är att
förhindra den betydande förorening som sker när orenat dagvatten1 leds till sjöar och vattendrag. Det
är även av stor betydelse att bevara vattnets naturliga kretslopp och den grundvattenbildning som
finns istället för att leda bort dagvatten via ledningar. Detta tillsammans med ökad biologisk mångfald
kan skapas bland annat genom ökad användning av öppna diken, dammar och LOD-lösningar2.
Snöhantering i Tyresö

Kommunens snöhantering medför säkerhet och framkomlighet på vägnätet, men den kan även orsaka
stora momentana föroreningar i recipienten vid snösmältning. Vid snösmältningen frigörs
föroreningar som metaller, oljor, organiska miljögifter och näringsämnen till sjö, hav eller vattendrag.
Föroreningarna kommer dels från tydliga källor som till exempel industrier eller byggnadsmaterial,
dels från mer diffusa källor som exempelvis luftföroreningar från vägtrafik. Trafiken är generellt den
största källan till föroreningar i dagvattnet.
I Tyresö kommun nyttjas fyra olika platser på kommunal mark för snödeponering (se figur 1).

ÖRINGE
LINDALEN

BOLLMORA

HANVIKEN
KRUSBODA

TROLLBÄCKEN

Figur 1, snödeponier i Tyresö kommun

Med dagvatten avses regn-, spol- och smältvatten på såväl kvartersmark som allmän mark och som rinner på hårdgjorda
ytor, över genomsläpplig mark, i diken eller ledningar till recipienter eller reningsverk.
2 Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, innebär åtgärder som syftar till att fördröja, förhindra eller minska mängden
dagvatten som annars leds från enskilda fastigheter till ledningsnät och recipienter.
1

1
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1. Icke teknisk sammanfattning
När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas ha betydande miljöpåverkan,
ska en miljöbedömningen göras enligt miljöbalken (1998:808) samt Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2006:6) en miljöbedömning göras. Syftet med en miljöbedömning av en avfallsplan är att
integrera aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas1. Miljöbedömningen ska identifiera,
beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande
kan medföra.
En avfallsplan är det styrande dokumentet för hur avfallshanteringen ska gå till. Tyresö kommuns
senaste avfallsplan är från 2002. På senare år har flera ändringar införts i lagar och regler som reglerar
avfallshanteringen.
Syftet med att förnya avfallsplanen är dels att anpassa avfallsplanen till nuvarande lagar och regler,
dels att göra avfallsplanen till ett aktivt planeringsdokument för kommunens avfallshantering genom
att sätta upp mål för avfallshanteringen fram till år 2020. Avfallsplanens mål som ska miljöbedömas
gäller för tidsperioden 2008-2020 och kan som helhet delas in i åtta olika strategiska målområden:
1. Avfallsmängder. Avfallsmängderna ska minska i Tyresö, bland annat genom en ökad återanvändning. Det ska finnas möjligheter att lämna begagnade föremål, varor och produkter till
återanvändning. Hushåll och företag ska känna till var och hur det ska ske.
2. Farligt avfall. Uppkomsten av farligt avfall ska minska. Allt farligt avfall som uppkommer i
kommunen ska samlas in och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
3. Avfall till materialåtervinning. Avfall som går att återvinna är sorterat vid källan och sorterat
material lämnas till återvinning. Andelen av avfallet som går till materialåtervinning ska öka.
4. Avfall till biologisk behandling. Andelen avfall till biologisk behandling ska öka. De behandlingsanläggningar som nyttjas ska klara högt ställda miljökrav. Näring och mullbildande ämnen ska
återföras i kretsloppet.
5. Avfall till energiutvinning. Avfall till energiutvinning ska vara väl sorterat och kontrollerat. De
resurser som finns i avfallet i form av energi ska tas tillvara på bästa möjliga sätt med hänsyn till
ekonomi, miljö och teknik. De behandlingsanläggningar som nyttjas ska klara högt ställda
miljökrav.
6. Avfall till deponering. Avfall till deponering ska minska. Avfall till deponering ska vara väl
sorterat, karakteriserat och kontrollerat. De deponier som nyttjas ska uppfylla högt ställda
miljökrav. Vi ska ha god kännedom om snödeponier samt nedlagda deponier i kommunen.
7. Kommunikation och trovärdighet. Avfallshanteringen i Tyresö kommun ska ge en god service
och vara användarvänlig. Hushåll och verksamheter i Tyresö ska ha kunskap om och känna
förtroende för avfallshanteringen. Kommunikationen ska präglas av öppenhet, tydlighet,
trovärdighet och ha hög kvalitet.
8. Transporter, logistik och arbetsmiljö. Tyresö kommun ska aktivt driva ett systematiskt arbete
kring arbetsmiljöfrågor då det gäller renhållningstransporter. Vi ska sträva efter att optimera det
1

Förordningen 1998:905 för miljökonsekvensbeskrivningar
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totala transportarbetet, inkluderat både de som lämnar och de som transporterar avfallet.
Transporterna ska miljöanpassas i största möjliga utsträckning.
Bedömningen av miljöpåverkan har sin grund i de nationella och regionala miljömålen.
Genomförandet av planen påverkar miljömålen:
 God bebyggd miljö
 Begränsad klimatpåverkan
 Giftfri miljö
 Frisk luft
 Ingen övergödning
 Bara naturlig försurning
 Grundvatten av god kvalitet
 Skyddande ozonskikt
Negativ miljöpåverkan som avfallsplanen kan ge upphov till:
 Ett ökat antal avfallstransporter kan öka utsläppen till luft av försurande och
klimatpåverkande gaser samt bullernivåerna kan öka. Denna negativa påverkan kan minska
något vid optimering av transporterna. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö,
Frisk luft och Bara naturlig försurning kan således påverkas av avfallsplanen i negativ bemärkelse.
 Nyttjandet av mark ökar något med fler insamlingsplatser och fler platser för sorterat avfall,
vilket kan medföra negativ påverkan på miljömålet God bebyggd miljö.
 Om det biologiskt behandlade materialet inte är kvalitetssäkrat, kan det innebära en diffus
spridning av miljöstörande ämnen. Detta skulle ha en negativ effekt på miljömålet Giftfri miljö.
Den mest betydelsefulla positiva miljöpåverkan som planen kan ge upphov till:








Fokus läggs på att förbättra kvaliteten på de idag väl fungerande systemlösningarna
Kommunen bidrar till att nationella och regionala miljömål uppfylls. Särskilt positiv effekt
har avfallsplanen på god bebyggd miljö, giftfri miljö samt begränsad klimatpåverkan
Kommunen bidrar till att öka kunskapen kring farligt avfall och öka tillgängligheten på
mottagnings och insamlingsställen, vilket leder till minskade diffusa utsläpp av miljögifter.
Detta har en positiv effekt på miljömålet Giftfri miljö.
Möjligheten till ökad lokal återvinning av trädgårdsavfall, jordmassor ballastmaterial minskar
transportbehoven. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft och Bara
naturlig försurning kan därför påverkas positivt av avfallsplanen.
Utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung minskar till följd av ökat nyttjande av biogas, eller
andra alternativa drivmedel. Detta leder till positiva effekter på miljömålet begränsad
klimatpåverkan.

2. Bedömning av behov för miljöbedömning
Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) antas genomförandet av en plan
(till exempel en avfallsplan), medföra en betydande miljöpåverkan om planen anger förutsättningarna
för kommande tillstånd för sådana verksamheter som anges i bilaga 1 till 2 enligt samma förordning.
Denna avfallsplans karaktäristiska egenskaper såsom exempelvis planens omfattning, alstrande av
avfall, föroreningar och störningar samt utnyttjande av mark, vatten och andra resurser, innebär att
planen medför en betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning således krävs. Direkt eller
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indirekt berör avfallsplanen även anläggningar för deponering, förbränning och biologiskt behandling
av avfall, vilket också medför krav på att en miljöbedömning av planen upprättas. Behovsbedömningen har stämts av med länsstyrelsen i Stockholms län som också bedömer att planen
medför en betydande miljöpåverkan.
2.1 Avgränsning av miljöbedömningen
Enligt miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla de uppgifter som är rimliga med
hänsyn till exempelvis aktuell kunskap och teknik, allmänhetens intresse, bedömningsmetoder och
aktuell kunskap samt avfallsplanens innehåll. Vid avgränsningen av de frågor som ska behandlas i
miljökonsekvensbeskrivningen handlar det därför om att formulera utgångspunkter för nollalternativ,
övriga alternativ och vägval samt att välja bort och prioritera. Bedömningen av miljöpåverkan har sin
grund i de nationella och regionala miljömålen.
Tyngdpunkten på miljöbedömningen kommer att ligga på de avfallsfrågor som kommunen själv har
rådighet över. De anläggningar för avfallshantering som anges i planen och dess bilagor har bedömts
eller kommer att bedömas bättre i samband med prövning enligt miljöbalkens regler om tillstånd och
anmälan av miljöfarlig verksamhet och miljöeffekterna tas därför inte närmare upp här.

3. Bedömningsgrunder för avfallsplanens miljöpåverkan
Riksdagen har antagit totalt 16 nationella miljömål (se bilaga 5). Till dessa har regeringen fastställt
delmål och av dessa är det flera som direkt berör avfallshanteringen. Avfallshanteringen har betydelse
för många av miljömålen, men miljömålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö är
av störst betydelse. Länsstyrelsen i Stockholms län tog den 19 maj 2006 beslut om tretton regionala
miljömål för Stockholms län (se bilaga 5).
De nationella miljömålen tillsammans med de regionala miljömålen för Stockholms län har varit
utgångspunkt för vad som kan anses vara en hållbar avfallshantering. Målen miljöbedöms genom att
det beskrivs vilken påverkan målen, delmålen och åtagandena i avfallsplanen kan ha på miljömålen.
Miljöbedömningen utgår från miljömålen:
a) God bebyggd miljö
b) Begränsad klimatpåverkan
c) Giftfri miljö
d) Frisk luft
e) Ingen övergödning
f) Bara naturlig försurning
g) Grundvatten av god kvalitet
h) Skyddande ozonskikt
Övriga miljömål anses inte relevanta för verksamheten.
3.1 Nollalternativ
Enligt miljöbalken skall, vid utformning av en kommunal avfallsplan, även redovisas för vad som
sannolikt skulle ske om den föreslagna planen inte genomförs, det vill säga ett så kallat nollalternativ
skall presenteras.
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Som utgångspunkt för nollalternativet har antagits att befintligt system fortsätter att gälla men med
hänsyn taget till befolkningsutvecklingen i kommunen samt ökningen av avfallsmängderna (+2
procent per år). Se även avsnitt 2.3 i avfallsplanen för en prognos av förväntade avfallsmängder för
åren 2006-2020. I avsnitt 6, ”Sammanfattande miljöbedömning” jämförs nollalternativet med
avfallsplanens övergripande mål, delmål och åtaganden.
3.2 Utvärdering
Vid utvärdering av avfallsplanens miljöpåverkan används tre nivåer för hur avfallsplanens mål
påverkar de nationella och regionala miljömålen:
-1:
0:
+1:

Negativ miljöpåverkan
Ingen eller liten miljöpåverkan
Positiv miljöpåverkan

4. Nulägesbeskrivning
Tyresö kommun har anlitat SITA Sverige AB för utförandet av insamling och omhändertagande av
avfall som till exempel hushålls- grov- och slam både från kretsloppscentralen och direkt från
hushållen. Cija Tank AB är det företag som kommunen anlitar för omhändertagande av kommuninvånarnas farliga avfall (företag omfattas ej). Tyresö kommun har avtal med Fortum för behandling
(förbränning) av hushållsavfallet. Kommunen har inga egna anläggningar för behandling av det
insamlade avfallet2. I tabell 1 nedan visas kortfattad statistik för kommunen och renhållningsverksamheten.
Tabell 1 Kortfattad statistik för Tyresö kommun År 2010
Areal
Invånare

10 200 ha
42 947 personer

Antal småhus (med hyres- eller bostadsrätt)
Antal flerbostadshus (med hyres- eller bostadsrätt)
Antal fritidshus

Ca 8 500 st
8 200 st
(ca) 1 500 st
Totalt: 18 200st
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Total mängd hushållsavfall

Andel som behandlas genom energiutvinning

9 466 ton
100 %

Kretsloppscentralen är en återvinningscentral belägen i centrala Tyresö. På kretsloppscentralen
sorteras grovavfall i fraktionerna metall, ris, trädgårdsavfall, brännbart, fyllnadsmassor, impregnerat
trä, trä, el-avfall, kyl/frys och deponirest. Även producentansvarsmaterial och farligt avfall kan
lämnas vid kretsloppscentralen. Kretsloppscentralen fungerar till största del som en
mellanlagringscentral för avfallet i väntan på borttransport. För den behandling som sker av avfallet
2
3

Med undantag för flisning av kvistar och grenar på kretsloppscentralen
exklusive grovavfall, farligt avfall, latrin, slam och fettavfall
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på kretsloppscentralen idag, exempelvis flisning av grenar och kvistar, krävs inga särskilda tillstånd
och medför inte heller någon nämnvärd miljöpåverkan. Ytterligare en insamlingsplats finns för farligt
avfall på miljöstationen på OKQ8 i centrala Tyresö. Även denna fungerar som en
mellanlagringscentral för avfallet.
Hushållsavfallet samlas vanligen in varannan vecka, alternativt varje vecka, antingen genom kärl,
säckar eller underjordbehållare. Insamlingen sker vid fastigheten eller på en av kommunen angiven
plats. För insamling av grovavfall och el-avfall finns två huvudprinciper, abonnenten får själv åka
med avfallet till kretsloppscentralen, alternativt hämtas avfallet vid fastigheten (efter budning). I vissa
flerbostadshus finns möjlighet att lämna grov och/eller el-avfall på platser som fastighetsägaren
anvisar. För farligt avfall gäller att kunden själv får transportera avfallet, antingen till
kretsloppscentralen eller till OKQ8, där det farliga avfallet kan lämnas (ej företag). Efter att avfallet
har samlats in av entreprenören lämnas det på en omlastningsstation, till ett mellanlager, en
sorteringsanläggning och slutligen till en behandlingsanläggning. Den vanligaste behandlingsformen
för avfallet i Tyresö är förbränning där energin i avfallet utvinns.
För producentansvarsavfall (förpackningar, returpapper, avfall som utgörs av elektriska och
elektroniska produkter, bilar och däck) ansvarar producenterna för insamling och omhändertagning.
Förpackningar och returpapper samlas in via återvinningsstationer (i dagsläget finns 25 st).
Kommunen har slutit ett avtal med plastkretsen vilket innebär att mjukplastförpackningar samlas in
tillsammans med säck- och kärlavfallet och energiutvinns.

5. Avfallsplanens miljöpåverkan
I detta avsnitt redovisas vilken miljöpåverkan, positiv såväl som negativ som avfallsplanen har på de
nationella och regionala miljömålen. För att förenkla för den sammanfattande bedömningen i senare
avsnitt, har bedömda miljömål indelats enligt följande:
a) God bebyggd miljö
b) Begränsad klimatpåverkan
c) Giftfri miljö
d) Frisk luft
e) Ingen övergödning
f) Bara naturlig försurning
g) Grundvatten av god kvalitet
h) Skyddande ozonskikt
5.1 Avfallsmängder
Delmål 1
Tyresö kommun ska i sina informationsinsatser gällande avfall belysa konsumtionens betydelse för
avfallsproduktionen och möjligheterna till avfallsminimering och återanvändning. Hushåll och företag ska känna till avfallsminimerande alternativ.
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Åtagande:
 Information om avfallsminimering och konsumtion utsänds till invånare och verksamheter
via den årliga avfallskalendern.
Delmål 2
Återanvändningen av material och produkter ska öka inom kommunen genom samarbete med
frivilligorganisationer.
Åtagande:
 Samarbetet med pingstkyrkans second hand fortgår. Genom informationsinsatser är målet att
nå ut till fler tyresöbor för att öka kunskapen om att alternativet att lämna saker till second
handverksamhet på kretsloppscentralen finns.
Delmål 3
Andelen genererat matavfall från så kallat tallrikssvinn i kommunens skolor ska minska med 50
procent jämfört med 2008.
Åtaganden:


Informationskampanjer och svinnundersökningar ska genomföras i kommunens skolor i
syfte att minska mängderna genererat matavfall.



Årlig information om matavfallssvinn, dess konsekvenser och svinnet kan minimeras ska
spridas via kommunens hemsida.

5.1.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detta strategiska område, bedöms vara i linje med samtliga miljömål, särskilt positiva effekter
bedöms miljömålet god bebyggd miljö (a) få, men även miljömålet begränsad klimatpåverkan (b) genom att
behovet av energi för nyproduktion av produkter kan minska.
Under förutsättning att målen uppnås bedöms ingen negativ miljöpåverkan ske. Om det strategiska
målområdet uppfylls bedöms det leda till att avfallets mängd minskar och ha en positiv inverkan på
Naturvårdsverkets övergripande strategi4 om minskad avfallsmängd. Att avfallsmängderna minskar,
bidrar till att naturresurser kan sparas på grund av ökad återanvändning och återvinning. Minskade
avfallsmängder ger upphov till minskade mängder avfall som behöver deponeras, samtidigt minskar
behovet av avfallstransporter vilket leder till minskade utsläpp av luftföroreningar.
Kommunen bedöms ha små möjligheter att påverka utvecklingen av konsumtionen och de totala
avfallsmängderna. Däremot kan det ge positiva effekter om kommunen agerar som gott föredöme i
dessa frågor. Den avfallsprognos som gjorts pekar på en ökad total mängd avfall. De åtaganden som
föreslås bedöms inte vara tillräckliga för att påverka mängden avfall som uppstår. För att nå detta mål
krävs större samhälleliga förändringar. Avfallsplanen kan dock vara ett bra sätt att lyfta frågan om
behovet av att minska resursförbrukningen i samhället och indirekt även att minska
avfallsmängderna.
Sammantaget bedöms genomförandet av avfallsplanens mål, delmål och åtaganden påverka de
nationella och regionala miljömålen i blygsam utsträckning. Trots det så innefattar målet, delmålen

4

Sveriges nationella avfallsplan

7

och åtaganden som syftar till att leda till ökad kunskap och förbättrad information, vilket är en
förutsättning för att uppnå miljömålens huvudsyfte om en hållbar utveckling.
Nollalternativet utgår från avsnitt 3.1. Om delmål och åtaganden inte uppfylls/genomförs, minskar
möjligheterna att bryta den negativa trenden och avfallsmängderna fortsätter att öka. Detta ger
särskilt negativa effekter på miljömålet god bebyggd miljö (a).
5.2 Farligt avfall
Uppkomsten av farligt avfall ska minska. Allt farligt avfall som uppkommer i kommunen ska samlas
in och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
Delmål 1
Tillgängligheten till insamlingsställen för farligt avfall för kommuninvånare ska öka.
Åtaganden:
 Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar för att öka tillgängligheten till insamlingsskåpet
”Samlaren”. Ytterligare tre kommundelar ska ges möjligheten att lämna uttjänta produkter i
ett närbeläget insamlingsskåp.


Samhällsbyggnadsförvaltningen ska genom regelbundna informationsinsatser öka
kommuninvånarnas kunskaper om var och hur elavfall och farligt avfall ska sorteras ut och
lämnas.

Delmål 2
Kunskapen om vad farligt avfall är ska vara hög i kommunen.
Åtaganden:


Regelbundet genomföra informationskampanjer genom säsongsanpassad information om
farligt avfall och elavfall som riktar sig till kommuninvånare.



Samhällsbyggnadsförvaltningen ska säkerställa hög kompetens inom området farligt avfall
genom att bland annat genomföra återkommande utbildning av personalen inom
renhållningsorganisationen samt rekrytera kompetent personal.

Delmål 3
Ett livscykelperspektiv ska integreras i informationsarbetet, bland annat i syfte att välja miljöanpassade produkter och kemikalier och därigenom minska uppkomsten av farligt avfall.
Åtagande:
 Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar årligen om miljöanpassade alternativ till
miljöfarliga produkter och kemikalier i bland annat avfallskalendern och på kommunens
hemsida.
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Delmål 4
Kommunen ska ha en hög ambitionsnivå för omhändertagande av farligt avfall från verksamheter
och från eventuella utsläppsolyckor.
Åtaganden:


Senast 2014 genomföra en informationskampanj som riktar sig till kommunens verksamheter
för att säkerställa att farligt avfall från kommunens verksamheter omhändertas på ett
miljömässigt riktigt sätt.



Senast 2011 upprättas en oljeskyddsplan för kommunen.
Ansvar: Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen

5.2.1 Bedömning av miljöpåverkan

Under förutsättning att målen uppnås bedöms ingen negativ miljöpåverkan ske. Däremot bedöms
positiv miljöpåverkan kunna uppnås inom detta strategiska målområde. De miljömål som särskilt
berörs i positiv bemärkelse av detta strategiska område är giftfri miljö (c), god bebyggd miljö (a) samt
skyddande ozonskikt (h).
Delmål 2 innefattar informationsåtgärder som ska öka kommuninvånarnas kunskap om farligt avfall,
vilket kan bidra till minskad felsortering och en ökad insamlingsgrad. Miljömålet att avgifta
samhällskroppen är ett av de högst prioriterade på såväl nationell, regional och lokal nivå. Genom att
sprida information om vad som kan betraktas som farligt avfall, hur man kan välja skonsammare
produkter, och samtidigt förenkla insamlingsförfarandet, kan den diffusa spridningen av farliga
ämnen i naturen minska. Återvinning av material från avfall gynnas när materialen inte är förorenade
av miljöstörande ämnen i alltför stor utsträckning och det är också en förutsättning för att avfallet
ska ses som en resurs snarare än ett miljöproblem. Även vid annan behandling av avfallet har
kvaliteten stor betydelse, dagens krav på deponering och energiutvinning ställer hårda krav på
avfallets innehåll.
Genomförande av avfallsplanen kan ge minskad risk för upplagring av skadliga ämnen i människor
och andra organismer, vilket minskar risken för påverkan på hälsa, fortplantning och risken för
utslagning av känsliga organismer.
Nollalternativet utgår från avsnitt 3.1. Om delmål och åtaganden inte genomförs, minskar möjligheterna till att minska den diffusa spridningen av miljöstörande ämnen. På sikt ökar spridningen och
förekomsten av skadliga ämnen, detta ger särskilt negativa effekter på miljömålet giftfri miljö.

5.3 Avfall till materialåtervinning
Avfall som går att återvinna är sorterat vid källan och sorterat material lämnas till återvinning.
Andelen av avfallet som går till materialåtervinning ska öka.
Delmål 1
Tyresö kommun ska stödja en ökad insamling av förpackningar och tidningar i kommunen, mängden
förpackningsavfall i invånarnas hushållsavfall ska därmed minska.
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Åtaganden:


Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar för att det senast år 2020 ska finnas minst 35 st
återvinningsstationer i Tyresö.



Samhällsbyggnadsförvaltningen vidtar olika åtgärder för att påverka utvecklingen för mer
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Detta görs i samarbete med
fastighetsägare, producenter och entreprenörer.



Genom avfallskalendern och hemsidan, sprider samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt
kunskap om ökad återvinning av förpackningar och tidningar samt minskade mängder
förpackningsavfall.

Delmål 2
I kommunens fysiska planering ska det finnas väl underbyggda förslag till platser för avfallshantering
samt återvinning av material.
Åtagande:
 Samhällsbyggnadsförvaltningen tar löpande fram förslag på platser för återvinningsstationer,
återvinningscentraler och andra anläggningar för avfallshantering i kommande
översiktsplaner och detaljplaner.
Delmål 3
Kretsloppscentralen ska anpassas och utvecklas så att den fyller ökade behov och funktioner.
Åtaganden:


Under år 2011 installeras kameraövervakning för att förhindra förekommande stölder,
skadegörelse och olyckor under tider då kretsloppscentralen är stängd för allmänhet och
personal.



Senast år 2012 ska det finnas en långsiktig lösning i kommunen för upplag och flisning av ris
och trädgårdsavfall.



Samhällsbyggnadsförvaltningen säkerställer en hög kompetens hos personalen på kretsloppscentralen, bland annat genom återkommande utbildning av befintlig personal och införande
av särskilda krav vid rekrytering.



Uttjänta kärl för insamling av avfall ska materialåtervinnas.



Vid inköp av nya kärl för avfallshantering, ska kärl av återvunnen plast premieras.

Delmål 4
Uttaget av naturgrus ska minska och andelen återanvänt eller återvunnet material av ballastanvändningen ska öka.
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Åtagande:
 Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar för ökad lokal återvinning av massor och
ballastmaterial från kommunens egen bygg- och anläggningsverksamhet. Detta gör vi bland
annat genom att senast år 2015 har funnit alternativ till behandling och deponering inom
kommunen.

5.3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detta strategiska målområde bidrar till att uppfylla Naturvårdsverkets övergripande strategi om
minskad avfallsmängd enligt Sveriges nationella avfallsplan och bidrar därmed till en ökad resurshushållning och bedöms ge positiva effekter på miljömålen begränsad klimatpåverkan (b), god bebyggd
miljö (a), frisk luft (d) samt grundvatten av god kvalitet (g).
Samtliga delmål inkluderar ökad tillgänglighet till insamlingssystem som återvinningsstationer eller
annan insamlingsplats, därmed minskar behovet av privata bilresor för att lämna avfall. Närhet till
insamlingsplatser ökar generellt insamlingsgraden men kan medföra att mer mark kan behöva tas i
anspråk för att iordningställa insamlingsplatser för sorterat avfall. I flerbostadsområden är fastighetsnära insamling en viktig del i att nå en ökad insamlingsgrad. Konsekvenserna av detta ianspråktagande av mark skiftar beroende på platsförutsättningar. Dessa konsekvenser utreds och beskrivs
bättre i den fysiska planprocessen.
Det strategiska målet om materialåtervinning bedöms få en positiv miljöpåverkan eftersom det på
sikt kan leda till ett minskat utnyttjande av naturresurser. Med god kunskap om den resurs som ett
väl sorterat avfall utgör, bedöms motivationen att sortera öka. Motivationen till ökad källsortering
bedöms öka ytterligare om systemen är användarvänliga. Med ökat förtroende för att avfallet tas
omhand på ett miljöriktigt sätt minskar risken för felsortering. Genom att öka återvinningsgraden
kan kommunen minska mängden avfall som deponeras. Minskad deponering leder bland annat till
minskade transporter och minskade mängder lakvatten från deponier. Avfallsminimering är i linje
med samtliga miljömål och ger särskilt positiva effekter då det gäller miljömålet god bebyggd miljö (a)
med avseende på delmålen om återvinning.
Uppfyllandet av delmål 4 är av stor vikt för miljömålen begränsad klimatpåverkan (b), frisk luft (d) men
även bara naturlig försurning (f). Nollalternativet medför transporter till upplagsytor och anläggningar
utanför kommunen.
Negativ miljöpåverkan till följd av ökad återvinning skulle kunna förekomma i form av ökade utsläpp
om transporterna vid insamling och leveranserna inte optimeras, detta skulle kunna ge negativa
effekter på miljömålen begränsad klimatpåverkan (b), frisk luft (d), god bebyggd miljö (a) och bara naturlig
försurning (f).
Nollalternativet utgår från avsnitt 3.1. Om delmål och åtaganden inte genomförs, minskar materialåtervinningen och mängden avfall som genereras kommer att öka. Ytterligare innebär det en ökad
energiåtgång då material och produkter måste nyproduceras istället för att återanvändas eller
återvinnas. Det innebär sammantaget en negativ påverkan på miljömålen begränsad klimatpåverkan (b),
god bebyggd miljö (a), frisk luft (d) samt grundvatten av god kvalitet (g) och bidrar till att miljömålen inte
uppfylls.
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5.4 Avfall till biologisk behandling
Delmål 1
Senast 2015 ska minst 40 procent av matavfallet från hushåll och butiker, samt fett och hushållsavfall
från restauranger och storkök i Tyresö kommun återvinnas genom biologisk behandling så att
växtnäring och energi tas tillvara.
Åtaganden:


Senast år 2014 införs, där så är motiverat, ett alternativt hanteringssystem för matavfall från
restauranger och storkök i kommunens egna verksamheter med möjlighet till utsortering av
matavfall.



Senast år 2013 ska samtliga enbostadshus och flerbostadshus i kommunen ha erbjudits
möjligheten till separat insamling av matavfall.



Senast år 2012 genomförs informationskampanjer i syfte att så många som möjligt ska
sorterar ut sitt matavfall.



Renhållningstaxan utvecklas vidare som styrmedel för att förhindra förbränning av organiskt
material.

5.4.1 Bedömning av miljöpåverkan

En ökad grad av biologisk behandling bedöms ge positiv påverkan på uppfyllandet av främst
miljömålet God bebyggd miljö (a) och dess delmål som inkluderar ökade mängder biologisk behandling.
Biologisk behandling som alternativ till energiutvinning har särskilt stora positiva effekter på
miljömålet begränsad klimatpåverkan (b).
Delmål 1 ligger i linje med det nationella och regionala miljömålet. Då avfall behandlas genom
rötning, utvinns energi i form av biogas (metan och koldioxid) som kan användas för elproduktion,
fjärrvärmeproduktion eller som drivmedel i personbilar och bussar. Rötresten är ett bra
jordförbättringsmedel med ett högt näringsvärde. Biologisk behandling av organiskt avfall bidrar
således till en bättre hushållning av naturresurser då fossila bränslen eller konstgjorda
jordförbättringsmedel inte behöver nyttjas i samma utsträckning.
Ökad återvinning kan dock ge upphov till negativ miljöpåverkan till följd av ökat transportarbete dels
i insamlingsskedet och dels för transporter till återvinnings- eller behandlingsanläggningar. Detta
påverkar miljömålen frisk luft (d), god bebyggd miljö (a) och begränsad klimatpåverkan (b).
En förutsättning för biologisk behandling är dock en hög kvalitet på det organiska materialet.
Spridning av rötrester innehållande miljöstörande ämnen, skulle ge negativa miljöeffekter på
miljömålet en giftfri miljö (c). Denna risk kan dock minskas genom uppfyllandet av andra delmål som
avfallsplanen innefattar.
Den kumulativa miljöpåverkan av transportbehoven och ökad återföring av näringsämnena kväve
och fosfor bedöms dock som positiv eftersom miljöbelastningen minskar när återvunnet material
kan användas istället för att nytt material eller konstgjorda produkter måste produceras. Uppfyllandet
av det strategiska målet, och då särskilt delmål 1 bidrar således till en betydligt högre grad av positiv
miljöpåverkan än vad nollalternativet medför.
Nollalternativet utgår från avsnitt 3.1. Om delmål och åtaganden inte genomförs, strider kommunens
avfallsplan med den nationella avfallsplanen och bidrar inte till att uppfylla de miljömålen. När
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biologiskt material skickas till förbränning går näringsämnen förlorade från kretsloppet.
Infrastrukturella satsningar och utbyggnad av drivmedelsförsäljning av biogas uteblir och
fossilbränsleberoendet kvarstår i högre utsträckning. Effekterna av att inte genomföra åtagandena,
ger en negativ påverkan på miljömålen god bebyggd miljö (a) och begränsad klimatpåverkan (b).

5.5 Avfall till energiutvinning
Avfall till energiutvinning ska vara väl sorterat och kontrollerat. De resurser som finns i avfallet i
form av energi tas tillvara på bästa möjliga sätt med hänsyn till ekonomi, miljö och teknik. De
behandlingsanläggningar som nyttjas ska klara högt ställda miljökrav.
I syfte att stimulera högre nyttiggörande av avfall har det nationellt införts en skatt på avfall till
energiutvinning. Energiutvinning ska användas som behandlingsmetod för den typ av avfall som inte
kan nyttiggöras på annat sätt högre upp i avfallshierarkin. Andelen avfall som nyttiggörs genom
energiutvinning har ökat kraftigt sedan införandet av förbud mot deponering av utsorterat brännbart
avfall och skatt på avfall som deponeras.
Delmål 1
Tyresö kommun ska aktivt verka för att avfallet insamlas och behandlas efter dess egenskaper och
återvinningsbarhet.
Åtagande:

Senast 2012 upphandlas tjänsten för biologisk behandling av matavfall genom rötning.
Delmål 2
Vi ska efterfråga alternativa drivmedel vid upphandling av renhållningsfordon.
Åtagande:
 Vid nästa upphandling av avfallshämtning (år 2016) ska kommunen efterfråga alternativa
drivmedel.
5.5.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detta mål bedöms ge en positiv påverkan på uppfyllandet av de nationella och regionala miljömålen
god bebyggd miljö (a), frisk luft (d) och begränsad klimatpåverkan (b).
En väl fungerande källsortering medför att avfall som kan materialåtervinnas inte går till förbränning
och att farligt avfall omhändertas separat på ett miljöriktigt sätt. Åtagandet i delmål 1 som innefattar
en utredning av alternativa insamlingslösningar strävar mot en verkningsfull kvalitetssäkring för att
uppnå renare avfallsfraktioner. När avfallet är välsorterat innebär det att inte mer än nödvändigt går
till förbränning och att det är rent från skadliga ämnen. I annat fall riskerar skadliga ämnen att spridas
till luft via skorsten eller till mark och vatten via deponering eller behandling av filterstoft, flyg- och
bottenaska. Om bränslefraktionen är ren underlättar det även för återanvändning av askorna. Genom
att styra avfallet till energiutvinning med kraftvärmeteknik och till anläggningar med hög
elverkningsgrad utnyttjas energiinnehållet på bästa sätt.
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Om fossila bränslen till fordon kan ersättas med biogas från rötning av slam och matavfall bidrar
detta till att minska utsläppen av koldioxid med fossilt ursprung och har därmed en positiv effekt på
miljömålet begränsad klimatpåverkan. En förutsättning för att mer fossila bränslen ska kunna ersättas
med biogas är att mer material, matavfall, kan rötas och därmed att det finns behandlingskapacitet
för sådant avfall.
Nollalternativet utgår från avsnitt 3.1. Om delmål och åtaganden inte genomförs, är kommunen även
fortsättningsvis sårbar för eventuella driftstörningar på förbränningsanläggningen. Om kommunen
inte ser över alternativa lösningar för utsortering och insamling av hushållsavfallet bedöms riskerna
för felsorteringar öka, det leder till negativa såväl miljömässiga som ekonomiska konsekvenser. Om
kommunen inte efterfrågar alternativa drivmedel ges marknaden troligtvis inte tillräckliga incitament
att välja alternativa bränslen framför fossila. Sammantaget innebär nollalternativet en negativ
påverkan på miljömålen god bebyggd miljö (a), frisk luft (d) och begränsad klimatpåverkan (b).

5.6 Avfall till deponering
Avfall till deponering ska minska. Avfall till deponering ska vara väl sorterat, karakteriserat och
kontrollerat. De deponier som nyttjas ska uppfylla högt ställda miljökrav. Vi ska ha god kännedom
om snödeponier samt nedlagda deponier i kommunen.
Delmål 1
2010 ska mängden icke-farligt avfall från Tyresö kommun som deponeras ska minska.
Åtagande:


Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför löpande uppföljningar av mängden icke-farligt
avfall från kommunen som deponeras.



Förbättrad information och rådgivning på kretsloppscentralen genomförs för att effektivisera
eftersorteringen.

Delmål 2
Kommunen ska ha god kunskap om nedlagda deponier.
Åtagande:


Miljötillståndet kring nedlagda deponier följs upp kontinuerligt, exempelvis genom recipientprovtagning.

5.6.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detta mål bedöms ge en positiv påverkan på uppfyllandet av de nationella och regionala miljömålen
god bebyggd miljö (a) (del mål om mindre mängd deponerat avfall) och giftfri miljö (c).
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Genomförandet av planen bidrar till att uppfylla det nationella målet om att minska mängden avfall
som går till deponi, genom att endast deponera det som det inte finns några andra behandlingsmöjligheter för.
Mindre avfallsvolymer som läggs på deponi innebär att mängden lakvatten samt dess innehåll av
miljöförstörande ämnen minskas. Detta ger en positiv miljöpåverkan med avseende på miljömålet
ingen övergödning (e) och giftfri miljö (c). Positiv miljöpåverkan anses också gälla miljömålet grundvatten av
god kvalitet (g), då risken för kontaminering anses minska med mängden deponerat avfall.
Det finns ett antal äldre deponier och förorenade områden i kommunen som är under översyn.
Övervakningen kommer att ske under en lång tidsperiod så att eventuella skyddsåtgärder kan sättas
in om behov uppstår.
Nollalternativet utgår från avsnitt 3.1. Om delmål och åtaganden inte genomförs, bedöms
kommunen inte uppnå det nationella miljömålet om att minska mängderna som deponeras med 10
procent. Om ingen miljöövervakning sker ökar risken för spridning av miljöstörande ämnen.
Nollalternativet ger sammantaget negativ miljöpåverkan på de nationella och regionala målen god
bebyggd miljö (a) (del mål om mindre mängd deponerat avfall) och giftfri miljö (c).
5.7 Kommunikation och trovärdighet
Avfallshanteringen i Tyresö kommun ska ge en god service och vara användarvänlig. Hushåll och
verksamheter i Tyresö ska ha kunskap om och känna förtroende för avfallshanteringen.
Kommunikationen ska präglas av öppenhet, tydlighet, trovärdighet och ha hög kvalitet.
Delmål 1
Kommuninvånarnas kunskap om hur avfallet ska sorteras och insamlas ska öka. Dessutom ska
nöjdhetsindex öka och kommuninvånarna i allt större utsträckning nyttja befintliga insamlingssystem.
Åtaganden:
 Senast 2013 genomförs en plockanalys av hushållsavfall i syfte att följa upp, utvärdera, samt
analysera genomförda informationsinsatser till kommunens invånare. Resultaten
kommuniceras sedan via hemsida och lokaltidning.


Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med avfallsrelaterad miljökommunikation
(inklusive avfallshanteringens miljöpåverkan) genom att förbättra befintliga
informationskanaler såsom annonsering, avfallskalendern och hemsidan.



Samhällsbyggnadsförvaltningen arrangerar årligen studiebesök på kretsloppscentralen för
förskolor och skolor och informerar om avfallet i ett kretsloppsperspektiv.



Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför regelbundet genomföra kundenkäter för
kommuninvånare. Vi ska aktivt arbeta för att nöjdhetsindex och insamlingen ska öka (se
avsnitt 1.7 samt bilaga 2 för nuläge).
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Delmål 2
Nedskräpningen ska minska.
Åtagande:
 Samhällsbyggnadsförvaltningen ska regelbundet dokumentera och rapportera in
missförhållanden vid återvinningsstationerna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen i
syfte att minska nedskräpning samt öka tömnings- och städfrekvenser vid stationerna i
kommunen.
5.7.1 Bedömning av miljöpåverkan

Under förutsättning att målet närmas eller uppnås, bedöms det vara i linje med samtliga miljömål och
ger särskilt positiva effekter då det gäller miljömålet god bebyggd miljö (a) och giftfri miljö (c).
För att avfallssystemet ska fungera krävs trovärdiga system och medvetna människor. Detta
strategiska område är en förutsättning för en väl fungerande avfallshantering där kommuninvånare är
informerade om hur de ska sortera och hantera olika avfallsfraktioner, samt att de har är nöjda med
och har förtroende för kommunen som renhållare.
Nollalternativet utgår från avsnitt 3.1. Om delmål och åtaganden inte genomförs, bedöms kunskapen
om hur avfallet ska sorteras minska. På sikt bidrar det till en försämrad avfallshantering som leder till
nedskräpning och miljöproblem snarare än miljövinster. Sammantaget innebär nollalternativet en
negativ miljöpåverkan på målen god bebyggd miljö (a) och giftfri miljö (c).
5.8 Transporter, logistik och arbetsmiljö
Tyresö kommun ska aktivt driva ett systematiskt arbete kring arbetsmiljöfrågor. Vi ska sträva efter att
optimera det totala transportarbetet, inkluderat både de som lämnar och de som transporterar
avfallet. Transporterna ska miljöanpassas i största möjliga utsträckning.
Delmål 1
I samband med nästa upphandling av avfallshämtning ska insamling och transporter av avfall ha
optimerats med avseende på miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet, kvalitet och ekonomi.
Åtaganden:


Senast 2012 genomför samhällsbyggnadsförvaltningen en inventering över hämtställen där
backningsmoment vid hämtning av hushållsavfall förekommer.



Senast 2015 ska samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med fastighetsägare och
entreprenör säkerställa att inga backningsmoment som inte sker i samband med vändning av
renhållningsfordonet förekommer.
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Delmål 2
Tyresö kommun ska optimera hämtningen av hushållsavfall.
Åtagande:
 Senast år 2013 ska behovshämtning av hushållsavfallet införas i alla kommundelar där så är
motiverat.
Delmål 3
Tyresö kommun ska optimera slamhanteringen.
Åtaganden:


Senast 2012 inventerar och koordinatsätter samhällsbyggnadsförvaltningen alla enskilda
avloppsanläggningar.



Från och med år 2011 får nyanläggning av slamanläggningar inte innebära mer än 10 meters
slangdragning dessutom får nivåskillnaden mellan tank och uppställningsyta för fordonet inte
överstiga 5 meter.



Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla renhållningstaxan för att styra bort
längre slangdragningar än 30 meter för befintliga slamanläggningar.



Senast 2013 ska en långsiktig lösning för insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar
ha införts, bland annat genom alternativa avlämningsplatser.

5.8.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detta strategiska mål i avfallsplanen omfattar arbetsmiljö och servicenivå vilket är en utgångspunkt
för en väl fungerande och hållbar avfallshantering. För att avfallssystemet ska fungera krävs
trovärdiga system och goda arbetsförhållanden.
Optimering av slamhantering och hämtningen av hushållsavfall bidrar i hög grad till minskat behov
av transporter och uppfyllandet av delmålen har således positiv påverkan på miljömålen begränsad
klimatpåverkan (b), god bebyggd miljö (a), bara naturlig försurning (f), ingen övergödning (e) samt frisk luft (d).
Nollalternativet utgår från avsnitt 3.1. Om delmål och åtaganden inte genomförs, leder det till
onödigt många och långa transporter. Nollalternativet bidrar även till att sämre incitament för
källsortering erbjuds. Sammantaget bedöms nollalternativet ge upphov till en negativ påverkan på
miljömålen begränsad klimatpåverkan (b), god bebyggd miljö (a), bara naturlig försurning (f), ingen övergödning (e)
samt frisk luft (d).
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6. Sammanfattande miljöbedömning
Genomförandet av planen påverkar de nationella och regionala miljömålen:
God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig
försurning, Grundvatten av god kvalitet samt Skyddande ozonskikt. Övriga miljömål anses inte relevanta
för verksamheten.
Tabell 2

Sammanfattande miljöbedömning
5

Bedömd aspekt
a
b
c
d
e
f
g
h
Avfallsmängder
+1
+1
0
0
+1 +1
0
0
Farligt avfall
+1
+1
+1
0
0
0
0
+1
Avfall till materialåtervinning
+1*
+1*
+1 +1*
0
+1* +1
0
Avfall till biologisk behandling
+1
+1*
0**
0*
0
0*
0
0
Avfall till energiutvinning
+1
+1
0
+1
0
0
0
0
Avfall till deponering
+1
0
+1
0
0
0
0
0
Kommunikation och trovärdighet
+1
0
+1
0
0
0
0
0
Transporter, logistik och arbetsmiljö
+1
+1
0
+1
+1 +1
0
0
Tabelltext. -1: Negativ miljöpåverkan, 0: Ingen eller liten miljöpåverkan, +1: Positiv miljöpåverkan.
a-h motsvarar följande miljömål:
a) God bebyggd miljö
b) Begränsad klimatpåverkan
c) Giftfri miljö
d) Frisk luft
e) Ingen övergödning
f) Bara naturlig försurning
g) Grundvatten av god kvalitet
h) Skyddande ozonskikt

* Om transporterna inte optimeras kan den positiva effekten minska
** Under förutsättning att avfallet är kvalitetssäkrat

6.1 Sammanfattning av betydande miljöpåverkan
De nationella miljömålen tillsammans med de regionala miljömålen för Stockholms län har varit
utgångspunkt för vad som kan anses vara en hållbar avfallshantering. Målen miljöbedöms genom att
det beskrivs vilken påverkan målen, delmålen och åtagandena i avfallsplanen kan ha på miljömålen.
Negativ miljöpåverkan som avfallsplanen kan ge upphov till:
 Utsläpp till luft av försurande och klimatpåverkande gaser samt bullernivåerna kan öka till
följd av fler avfallstransporter, denna negativa påverkan kan minska något vid optimering av
transporterna. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft och Bara naturlig
försurning kan således påverkas av avfallsplanen i negativ bemärkelse.
 Nyttjande av mark ökar något för fler insamlingsplatser och för sorterat avfall, vilket kan
medföra negativ påverkan på miljömålet God bebyggd miljö.
 Om det biologiskt behandlade materialet inte är kvalitetssäkrat, kan det innebära en diffus
spridning av miljöstörande ämnen, detta skulle ha en negativ effekt på miljömålet Giftfri miljö.

5

Miljömålet skyddande ozonskikt påverkas generellt sett av avfallshanteringen, men i detta fall bedöms inte
genomförandet av planen medföra betydande ökning eller minskning av den påverkan som sker.
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Den mest betydelsefulla positiva miljöpåverkan som planen kan ge upphov till:








Fokus läggs på att förbättra kvaliteten på de idag väl fungerande systemlösningarna
Kommunen bidrar till uppfyllandet av nationella och regionala miljömål. Särskilt positiv
effekt har avfallsplanen främst på god bebyggd miljö, giftfri miljö samt begränsad klimatpåverkan
Att öka kunskapen kring farligt avfall och öka tillgängligheten på mottagnings och
insamlingsställen, vilket leder till minskade diffusa utsläpp av miljögifter och har en positiv
effekt på miljömålet Giftfri miljö.
Möjlighet till ökad lokal återvinning av trädgårdsavfall, jordmassor och ballastmaterial
minskar transportbehoven. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft
och Bara naturlig försurning kan därför påverkas positivt av avfallsplanen.
Utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung minskar till följd av ökat nyttjande av biogas, eller
andra alternativa drivmedel. Detta leder till positiva effekter på miljömålet begränsad
klimatpåverkan.

6.2 Jämförelse med nollalternativet
För bakgrund om nollalternativet, se avsnitt 3.1 ”Nollalternativ” i denna bilaga.
Arbetet sker redan idag enligt den föreslagna planens riktlinjer. Mål och åtaganden i planen
förtydligar och utvecklar hanteringen i samma riktning som tidigare. Med nollalternativet kommer
inte resultatet av avfallshanteringen att motsvara de nivåer på återvinning som anges i nationella och
regionala miljömål.
Ett nollalternativ skulle generellt innebära att Tyresö endast följer lagars ”lägsta nivå”, vilket skulle
innebära en risk för att avfallsplaneringen inte sker aktivt och systematiskt. Detta kan i sin tur bidra
till lagöverträdelser och andra eftersläpningar samt att kommunen inte bidrar till att uppfylla de
nationella och regionala miljömålen.
Genomförandet av det strategiska målet om farligt avfall som avfallsplanen innefattar kan ge upphov
till minskad diffus spridning av miljöstörande ämnen som troligtvis inte skulle ha skett i samma
utsträckning med nollalternativet.
Kommunens behov av en upplags- och sorteringsytor för massor är stort, delmål 4 under det
strategiska området materialåtervinning berör detta. Nollalternativet skulle innebära att kommunen
och entreprenörer även fortsättningsvis får transportera massorna långa sträckor, vilket medför
negativ påverkan på ett flertal av miljömålen.
Då det gäller det strategiska området om biologisk behandling, bidrar nollalternativet inte till
uppfyllandet av de nationella och regionala miljömål, det gäller mål om såväl ökad biologisk
behandling som att begränsa klimatpåverkan vilket kan göras genom ökad produktion av biogas.
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7. Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka
betydande negativ miljöpåverkan
7.1 Åtgärder för att minimera riskerna för negativ miljöpåverkan
Negativ påverkan till följd av genomförande av avfallsplanen är främst kopplat till ökade transporter
av avfall. Om avfallstransporterna optimeras kan negativa aspekter minimeras. Då kan såväl
bullerproblem som utsläpp till luft minska.
Nyttjande av mark ökar något för fler insamlingsplatser och för ytor för sortering av avfall. Det är
viktigt att i planeringsskedet välja platser som tar hänsyn både till kortare transportsträckor och inte
är så känsligt för eventuella störningar som exempelvis buller, damning eller lukt.
Vid spridning av rötrester kan en diffus spridning av miljöstörande ämnen ske. Genom
kvalitetssäkring av avfallet, minskar dessa risker.

7.2 Åtgärder som bäst behandlas i andra planer och program
Kunskapsläget när det gäller de avfallsanläggningar som är tillstånds- eller anmälningspliktiga och
den verksamhet de bedriver bör hållas på en hög nivå. Detta görs bäst inom ramen för miljötillsynen
och prioriteringar görs i den tillsynsplan som tas fram av tillsynsmyndigheterna.
Kunskaper om nedlagda deponier och andra förorenade områden ska tydligt beaktas i den fysiska
planeringen och riskerna vid en exploatering av dessa områden bör beaktas i planprocesserna.

8. Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av planen är en viktig aspekt. Detta kommer att samordnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen och utföras av projektgruppen som också deltagit vid utarbetande av
avfallsplanen. En mindre omfattande redovisning och uppföljning av åtaganden sker årligen. En mer
utförlig avstämning av delmålen sker år 2010 och 2015. Dessutom ska slutuppföljning ske vid
planperiodens slut. Uppföljningen sker framförallt genom:





Att mäta avfallsmängderna och ange behandlingssätt
kundenkäter
uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits
plockanalyser av avfallet.

Resultaten kommer att redovisas på kommunens hemsida.
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9. Samråd
I arbetet med avfallsplanen och miljöbedömningen har samråd spelat en viktig roll i
kommunikationen om planens innehåll. Avfallsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp av
tjänstemän på Tyresö kommun. Arbetsgruppen representerar olika verksamhetsområden; VA- och
renhållning har representerats av tre tjänstemän ytterligare har en miljöinspektör, en miljöplanerare,
en kommunekolog samt kommunens samordnare för hållbar utveckling deltagit. En extern konsult
har varit projektledare med stöd av fyra personer från samma företag.
Under hösten 2007 genomfördes ett samrådsmöte med hyres- och bostadsrättsföreningar i
kommunen. Ytterligare har två samråd med länsstyrelsen i Stockholms län genomförts. Innehållet i
avfallsplanen har även diskuterats med politiker på utskottssammanträden.
Under vintern 2007 var avfallsplanen och dess bilagor ute på en internremiss. Remissinstanser vid
det tillfället var samtliga grannkommuners miljö- och hälsoskyddsinstanser, kommunens
avfallsentreprenörer samt tjänstemän från kommunens upphandlingsenhet, planenhet,
informationsenhet och fastighetsenhet. Dessa ombads ta del av materialet och inkomma med
synpunkter inom fyra veckor.
Information om att arbetet med avfallsplanen inletts och att allmänheten var välkomna med
synpunkter har annonserats ut på kommunens hemsida, lokaltidningen samt avfallskalendern. Mer
information kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida och i servicecentret. Inför
utställning kommer detta att utannonseras i lokaltidningen och på hemsidan.
Sammanfattning av informationsmedlen:
•Samrådsmöten
•Internremissen
•Hemsidan
•Avfallskalendern
•Notis i lokaltidningen ”Mitt i Tyresö”
•Utskottssammanträden
•Utställning
• Remiss.
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Bilaga 7

Begreppsförklaringar
Avfall

Varje föremål eller substans som ingår i en avfallskategori och som
innehavaren gör sig av med eller avser att göra sig av med (SFS
1998:808).

Avfall Sverige

Den svenska intresse- och branschorganisationen inom
avfallshantering och återvinning (tidigare RVF).

Avfallshierarki

Hierarki för hur avfallet ska omhändertas. Ursprungligen från EU,
men även infört i Sverige.

Avfallsminimering

Minskning av mängden avfall som genereras. Högst prioriterat i
avfallshierarkin.

Avfallsplan

Plan inom renhållningsordningen för hantering av allt avfall som
uppkommer i kommunen.

BAT

(Engelska, best available technique) Bästa möjliga/tillgängliga teknik.

Biologisk behandling

Nedbrytning av lätt nedbrytbart organiskt material genom rötning
eller kompostering.

Bortskaffande

Förfarande som anges i bilaga 5, avfallsförordningen (SFS
2001:1063).

Brännbart avfall

Avfall som brinner utan energitillskott efter det att
förbränningsprocessen har startat (SFS 2001:1063).

Deponi

Avgränsad plats där avfall läggs under kontrollerade former
(soptipp).

Deponering

Bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på deponi (SFS
2001:1063).

Energiåtervinning

Återvinningsförfarande som innebär att avfallet energiutnyttjas.

EU-direktiv

Ett EU-direktiv binder en medlemsstat till att införa direktivets mål
inom en viss tidsfrist utan att ge detaljer på hur resultatet ska uppnås.
Ett EU-direktiv är inte direkt gällande i Sverige såsom en vanlig lag
stiftad av den svenska riksdagen. EU-direktivet innebär endast ett
åtagande för den svenska staten att genom lag eller på annat sätt se
till att direktivets mål uppnås.

EU-förordning

Rättsakt inom EU som är direkt tillämplig i alla unionens medlemsländer. Förordningar är ett av de mest kraftfulla elementen i EGrätten och måste vara direkt tillämpliga (som en vanlig lag) i
medlemsländerna utan att särskilda implementationsåtgärder är
nödvändiga.
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Farligt avfall

Avfall som redovisas med en * i bilaga 2 i avfallsförordningen (SFS
2001:1063). Exempel på farligt avfall som uppkommer i hushållen är
färg, lösningsmedel, förtunningsmedel, olja och el-avfall.

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett samarbetsorgan bildat av
materialbolag för förpackningar och tidningar. FTI har i uppgift att
samordna lokala etableringar för insamling av förpackningar och
tidningar.

Förorening

Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett annat ämne
eller system att användbarheten förändrats i oönskad riktning (t.ex.
närsalt, svaveldioxid, tungmetall).

Förpackning

Konstruktion av plast, metall, papper, kartong, wellpapp eller glas
som används för att förvara, skydda eller leverera en vara.

Grovavfall

Den del av hushållet som är så tungt eller skrymmande eller har
andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck
eller kärl (NFS 2004:4). Det kan till exempel vara möbler, trädgårdsavfall, cyklar, stekpannor och skidor.

Hushållsavfall

Avfall som kommer från hushåll och jämförligt avfall från annan
verksamhet (SFS 1998:808). Med hushållsavfall räknas sådant avfall
som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett
ändamål eller verksamhet vistas inom en lokal eller anläggning som
till exempel avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och
toalettavfall.

Källsortering

Sortering som sker redan där avfallet uppstår, utifrån vad det består
av. På så sätt underlättas olika former av återvinning.

Materialåtervinning

Återvinning av material så att det kan användas i nya produkter (till
skillnad från energiåtervinning).

Lag

En lag är enligt den svenska regeringsformen (RF) en författning som
beslutats av riksdagen.

Lagstiftning

Lagstiftning är det förfarande genom vilket en lag tillkommer eller en
gammal lag ändras eller upphävs. Lagstiftning i mer vidsträckt
bemärkelse är normgivning, som avser alla slags rättesnören som
utgör föreskrifter i en grundlags mening, och även andra än lagar.

Producentansvar

Producenterna har ansvar för att en vara eller produkt samlas in och
omhändertas genom återvinning, återanvändning eller bortskaffning
på ett sådant sätt som krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar
avfallshantering (förpackningar, tidningar, däck, större batterier, bilar
och el-avfall).

PPP

(Engelska, Polluter pays principle) Principen om att förorenaren
betalar.
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Renhållningsordning

Lokala regler för avfallshanteringen. Varje kommun måste ha en
renhållningsordning enligt miljöbalken (SFS 1998:808).

Restprodukt

Överblivet material i process eller konsumtion. Restprodukter kan
indelas i returprodukter, avfall och förorening.

Returprodukt

Restprodukt som tillvaratagits för återvinning. Returprodukter kan
indelas i återbruksprodukter (t.ex. returemballage, returflaska) och
returråvara (t.ex. returpapper, returmetall, krossglas).

RVF

Svenska Renhållningsverksföreningen, numera Avfall Sverige, den
svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering
och återvinning.

Rötning

Nedbrytning av material från växt- och djurriket utan tillförsel av
syre. Vid nedbrytningen bildas gas som bland annat innehåller metan.

SFS 1998:808

Miljöbalken

SFS 2001:1063

Avfallsförordningen

Återanvändning

Användning av en produkt flera gånger i det skick den är, till exempel
returflaskor av glas och PET-flaskor.

Återvinning

Nyttiggörande av avfall och andra restprodukter. Kan indelas i
återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning.

Återvinningscentral

Bemannad insamlingsplats för grovavfall som metall, trä, el-avfall,
kyl/frys och deponirest. Även producentansvarsmaterial och farligt
avfall kan lämnas vid Kretsloppscentralen, se bilaga 2,
Nulägesbeskrivning.

Återvinningsstation

Obemannad uppsamlingsplats med containrar för producentansvarsmaterial som t.ex. förpackningar av papper, plast och metall.
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Bilaga 8
Samrådsredogörelse
Bakgrund
I det här dokumentet presenteras 2 skriftliga yttranden samt 2 skriftliga yrkanden som kom in
under avfallsplanens samrådsperiod. Efter varje yrkande/yttrande följer kommunens kommentarer och motiv till avfallsplanens hantering av olika frågor.
Eftersom detta publiceras har enskilda namn tagits bort på grund av person uppgiftslagen (PUL).
Tyresö kommunen har informerat om arbetet med avfallsplanen på sin hemsida samt i en avfallskalender som skickats ut till alla hushåll inför år 2008. En intern referensgrupp samt angränsande
kommuner har tagit del av planen och getts möjlighet att yttra sig under arbetets gång. Avfallsplanen har tagits upp till diskussion vid möten med fastighetsägare, hyresgästföreningar och
avfallsentreprenörer. Två samrådsmöten har hållits med länsstyrelsen och då diskuterades framförallt miljöbedömningen av avfallsplanen.
Under perioden 12 december, 2007 till 16 januari, 2008 var ett första förslag till avfallsplan på
samrådsremiss internt i kommunen, externt till några närliggande kommuner samt till kommunens avfallsentreprenörer. De synpunkter som lämnades in har inarbetats i förslaget till avfallsplan
och redovisas inte i denna bilaga.
Utställning av avfallsplanen skedde mellan den 3 november till den 28 november 2008. Utställningen
fanns tillgänglig på tyreso.se, och i kommunens Servicecenter. Utställningen i Servicecenter hade
öppet samma tider som kommunhuset.
4 skiftliga yttranden kom in till kommunen i samband med utställningsperioden.

Ändringar i avfallsplanen mellan utställning och antagande:


Ändring om vilka skolor som komposterar matavfall, bilaga 2, sida 13. Tidigare
komposterade Krusboda skola sitt matavfall, de har numera avvecklats detta.



Illustrationer har tillkommit.



För övrigt har endast mindre justeringar gjorts av mer redaktionell karaktär av texter.

Utställningsutlåtande
Avsändare
för yttrande

Yttrande

Tekniska kontorets svar

1. Företag

Se över möjligheterna att återvinna mer elektronik samt att
utveckla samarbete med ideell
organisation, exempelvis PRO.

Tekniska kontoret ser inga hinder i att företaget själva
kontaktar ideella organisationer i enlighet med
yttrandet.

2. Privatperson

Hur ställer sig Tyresö kommun
till att man monterar in en avfallskvarn i köket som är
inkopplad till det kommunala
avloppet?

Tekniska kontoret utreder för närvarande frågan.

Avsändare
för yrkande

Yrkande

Tekniska kontorets svar

3. S-gruppen
(Tyresö)

yrkar att följande åtagande
tillförs planen:

Tekniska kontoret anser att det är fel att avgiftsbelägga
abonnenterna för insamling av producentansvarsmaterial enligt yrkandet. Det skulle bidra till att systemet
med producentansvar urholkas och att hushållen får
betala två gånger för att förpackningarna ska återvinnas.

planeringen för den fastighetsnära sopinsamlingen påbörjas
2009 med sikte på genomförande senast 2010.

Regionalt pågår det en utredning för att öka den fastighetsnära insamlingen. Tekniska kontoret anser att
det är fördelaktigt att ta del av utredningsresultaten
innan åtgärder sätts in. Med avseende på insamling av
matavfall, se svar 4B. Med avseende på insamling av
restavfall, finns ett åtagande i avsnitt 3.5 i avfallsplanen (s 34). Åtagandet är för år 2011, för att det är först
då som nästa upphandling av avfallsentreprenör sker,
att ändra krav i befintliga avtal, bedömer inte tekniska
kontoret som ekonomiskt försvarbart.
4. Mp
(Tyresö)

yrkar att följande åtaganden
tillförs planen:
A. kraftfulla informations- och
utbildningsinsatser riktade till
alla kommuninvånare samt
kommunens anställda.

A. Tekniska kontoret anser att de 6 åtaganden som
redan finns för år 2009, tillsammans med de 14 löpande åtagandena är realistiska att uppnå inom befintlig
budget. Den typ av informationsinsatser som Mp avser, skulle innebära såväl personella samt ekonomiska
resurser som det i dagsläget inte finns utrymme för.

B. Utredning om insamling av
matavfall ska initieras snarast.
Insamlingen ska starta senast
år 2010.

B. Problemet är gemensamt för hela Stockholmsregionen. En utredning i KSL:s regi pågår. Tekniska
kontoret anser att det är fördelaktigt att ta del av
utredningsresultaten innan vidare åtgärder sätts in.

C. Fastighetsnära sopinsamling utvecklas till fler sorteringsfraktioner. En utredning bör
starta 2009 där målet är att
senast år 2010 ha arbetet
igång.

C. Se svar 3.

D. Etablera samarbete med
frivilligorganisationer redan år
2009.
E. Uppgifter om vilka skolor
som komposterar.

D. Samarbete med frivilligorganisationer kommer att
etableras efter att utbyggnaden av kretsloppscentralen
är färdigställd. I det specifika delmålet står nu att
samarbeten ska etableras senast år 2010, samarbetet
kan således etableras innan om förutsättningar finns.
E. Enligt avfallsplanen, bilaga 2, s 13 anges att
Sofiebergskolan samt Krusboda skola komposterar
matavfall. Krusboda skola har sedan bilagan skrevs
avvecklat komposteringen av matavfall. Detta justeras i
bilagan.

