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En kortversion av Kristinehamns kommuns avfallsplan 2018–2021

Avfall är det som blir kvar
när fantasin tagit slut!
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Inledning
Det här är en kortversion av Kristinehamns kommuns avfallsplan 2018-2021.  
I avfallsplanen beskriver vi hur kommunen planerar att arbeta med avfallsfrågorna för 
att nå uppställda mål 2021 och visionen 2030. Avfallsplanen utgår från det gemensamma 
arbetet med 2009 års avfallsplan, som var framtagen i samverkan med kommunerna 
Karlskoga, Storfors, Filipstad, Degerfors, Gullspång och Mariestad i arbetsgruppen 
”Avfallsgrupp Öst” (AGÖ). De erfarenheter som vi dragit från denna plan har använts 
som grund i arbetet med den nya planen. Vi har också använt kommunens vision 2030 
och nationella planer och inriktningar i arbetet med den nya avfallsplanen. 
Avfallsplanen för 2018-2021 är fastställd av kommunfullmäktige.

Varför behövs en avfallsplan?
 
Vi lever i ett köp- och slängsamhälle och om vi inte gör något aktivt för att påverka  
konsumtionstakten kan Sveriges avfallsmängder i värsta fall fördubblas till 2030.  
IVL Svenska miljöinstitutets studie (Future Waste Scenarios for Sweden based on a  
CGE-model) visar att det är troligt med en ökning med 25–50 %. 

Kort sagt kan man säga att en avfallsplan behövs för att vi ska kunna: 
• Bestämma inriktningen för avfallshanteringen fram till år 2030. 
• Enas om hur vi ska arbeta för att nå målen. 
• Kontrollera att vi är på rätt väg för att uppfylla målen.
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Vår vision
 
Avfallsgrupp Öst har en gemensam vision för avfallshanteringen 2030:

100 % kretslopp  0 % rest

Visionen är högt satt, nästan onåbar, men så länge den inte har nåtts måste vi fortsätta att 
jobba med frågorna. Visionen grundar sig på den hållbara utvecklingens tre dimensioner: 
Den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Så här vill vi att det ska vara år 2030:

Den sociala dimensionen
– Människan står i centrum för avfallshanteringen 

i östra Värmland!

Den ekonomiska dimensionen
– Hela avfallshanteringen är en effektiv process 

där nya råvaror skapas!

Den ekologiska dimensionen
– Vår största bedrift är att vi har lyckats att  

avgifta kretsloppet!
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Vi jobbar enligt avfallstrappan
Kristinehamns kommun arbetar enligt avfallstrappan, precis som alla kommuner i Sverige 
och alla länder inom EU. Avfallstrappan grundar sig på ett EU-direktiv och är en metod 
för att beskriva vägen till att uppnå EU:s miljömål. Direktivet handlar om att ta hand om 
avfallet på bästa möjliga sätt med hänsyn till miljön. Vår strävan är att hamna så högt upp 
i trappan som möjligt, det vill säga, se till så att det skapas så lite avfall som möjligt.

Avfallstrappan

Nedskräpning/
dumping

Deponering

Energi-
utgivning

Återvinning

Åter-
användning

Minimering

Avfa
lls

planen
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Fokusområde 1
Minska avfallet och nedskräpningen

Vi behöver informera och uppmuntra människor och verksamheter till att konsumera 
medvetet och att hushålla med resurserna. I Kristinehamns kommun ska vi nå detta mål 
genom information i skolan, till medarbetare inom organisationen och till våra 
medborgare. Dessutom underlättar vi genom att utveckla/stödja system för avfalls-
minimering för våra invånare.

Lokala mål:
• Matsvinnet har halverats i kommunal verksamhet 2021 jämfört med 2018.

• Återbruket av varor har ökat i kommunens område och i kommunens egen  
organisation och uppkomsten av avfall i den kommunala organisationen har minskat  
2021 jämfört med 2018.

• Den totala mängden hushållsavfall per person i kommunen har ej ökat från  
2018 till 2021.

• Nedskräpningen har minskat i såväl urban miljö som i naturen från 2018 till 2021.

Övergripande mål
År 2030 ska vi kunna hantera avfallet på bästa möjliga sätt för att nå ett hållbart  
kretsloppssamhälle. Detta kan vi i första hand uppnå om vi minskar den totala mängden 
avfall genom att konsumera klokt, så att inget onödigt avfall uppstår. I andra hand genom 
att återanvända och återbruka avfall på ett så miljövänligt sätt som möjligt. 

Fyra gemensamma fokusområden
På vår väg mot ett hållbart samhälle har vi i Avfallsgrupp Öst enats om fyra fokusområ-
den inom avfallshanteringen. Utifrån dessa områden har varje kommun sedan tagit fram 
lokala mål. Nedan beskriver vilket läge vi vill vara i 2021.

Detta är våra fokusområden

• Minska avfallet och nedskräpningen.

• Avgifta kretsloppet.

• Utnyttja avfallet som resurs.

• Planera och samverka för långsiktigt hållbar avfallshantering.



7

Fokusområde 2
Avgifta kretsloppet

En viktig del i avfallshanteringen är att få bort farliga ämnen ur kretsloppet. Det ska vara 
lätt att källsortera och att kunna lämna materialet på rätt sätt. Detta eftersom farligt avfall 
är mycket svårt att skilja ut senare i hanteringskedjan. I den kommunala verksamheten 
är vi ett föredöme genom att våra medarbetare har rätt utrustning och information på 
sin arbetsplats. Vi arbetar också aktivt med att minska kemikalieanvändningen i vår egen 
verksamhet. Ett exempel på detta är ”Kemikalieplanen” som främst inriktas mot barns 
exponering av ämnen i förskolemijö. I kommunens geografiska område arbetar vi med  
information till hushåll och verksamheter. Dessutom underlättar vi för våra invånare 
genom att utveckla avfallshanteringssystemen för farligt avfall.

Lokala mål: 
• Allt farligt avfall sorteras, förvaras och lämnas på rätt sätt från kommunens  
verksamheter och bolag senast 2019.

• Andelen farligt avfall i hushållsavfallet ska vara mindre än 1 % senast 2020.

• Det ska senast 2020 finnas en plan inom varje förvaltning för att byta ut farliga ämnen 
mot mindre farliga ämnen med syfte att bidra till avgiftning av kretsloppet.

• Hantering av farligt avfall ska vara en del i tillsynsarbetet enligt miljöbalken senast 2019.

Fokusområde 3
Utnyttja avfallet som resurs

Vår miljöbelastning blir mindre om avfallet sorteras rätt och enkelt kan återvinnas. Det 
ska vara lätt för hushåll och verksamheter att sortera sitt avfall på rätt sätt. Detta kan 
vi uppnå genom kunskap och tillgång till system som underlättar till att göra rätt. I den 
kommunala verksamheten är vi ett föredöme genom att våra medarbetare har rätt  
utrustning och information på sin arbetsplats. I kommunens geografiska område arbetar 
vi med information och utveckling av avfallshanteringssystemen för våra invånare. 

Lokala mål: 
• Alla kommunens verksamheter och bolag ska sortera ut brännbart avfall, matavfall, 
förpackningar och tidningar samt kontorspapper och hantera det på rätt sätt senast 2020.

• År 2021 sorterar kommunens invånare farligt avfall, matavfall, förpackningar och 
tidningar på rätt sätt.

•  År 2021 tas fett om hand från hushåll och verksamheter så att det kan återvinnas.
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•  När kommunen eller kommunala bolag bygger om eller nytt sorteras allt byggavfall 
enligt branschråden senast 2019.

• Mer än 75 % av hushållen är anslutna till utsortering av matavfall, mer än 50 % av 
matavfallet sorteras ut 2018 och minst 60 % sorteras ut 2021.

• Textilier sorteras ut och hanteras separat senast 2020.

• Vi fortsätter att utveckla avfallshanteringen så att insamling sker rationellt utifrån ny 
kunskap och nya utvecklade system och ger förbättrade insamlingsresultat.

• Senast 2019 är hantering av avfall en del i tillsynsarbetet enligt miljöbalken.

Fokusområde 4 
Planera och samverka för långsiktigt hållbar avfallshantering

Det blir mycket lättare att få till en riktig avfallshantering om avfallsfrågorna tas upp som 
en naturlig del i planprocessen. Det handlar om utformning av byggnader, miljöer och 
placering av sophanteringen. De boende får lättare att göra rätt, det blir enklare att ta sig 
till platser för återvinning och vi har sett till att det blir en säker plats och en bra arbets-
miljö för de som arbetar med avfallshantering. Genom att samverka regionalt och delta i 
nätverk inom avfallsbranschen så underlättar vi arbetet för varandra.

Lokala mål:
• Vid all ny bebyggelse och vid större ombyggnationer beaktas avfallshanteringen, inklu-
sive arbetsmiljöaspekter, redan i den inledande planeringen och även i alla följande steg 
senast 2018. 

• Vi ska ha en god relation med det lokala näringslivet och föra dialog om samverkan 
rörande avfallsplanens område. Vi ska anordna minst ett möte per år.

• Vi ska utnyttja möjligheterna till samverkan och samordning i regionen. Vi ska delta i 
minst en aktivitet per år.

• Kommunen ska hålla sig väl underrättad om utvecklingen i avfallsbranschen i stort 
genom utbildningar och deltagande i temadagar med mera. 

• Ökad medvetenhet och engagemang för avfallsfrågor hos politiker och medarbetare i 
den kommunala organisationen. Alla politiska organ inom kommunen ska minst en gång 
under mandatperioden ha deltagit i information om avfallsarbete. Vi ska ha nått minst 
80 % av de förtroendevalda.

• Våra medarbetare ska minst en gång per år få information om avfallshanteringen i stort 
i kommunen och på den egna arbetsplatsen.



9

• Det ska finnas samsyn mellan avfallshantering i enlighet med avfallsplanen och den 
fysiska planeringen.

Om vi lyckas uppfylla målen så bedömer vi 

att mängderna avfall minskar och att vi har 

ett bättre utnyttjande av resurserna. Detta 

främst genom att mängden återanvända 

produkter och återanvänt material ökar men 

också genom att vi köper färre saker och att 

de saker vi köper är av bättre kvalitet och 

går att reparera.
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Kommunens långsiktiga mål för 
avfallsarbetet mot 2030
Det kräver omfattande insatser för att förändra konsumtionsmönster. För en hållbar 
avfalls-hantering krävs också fysiska förutsättningar i staden. Utrymme för sortering av 
avfall i bostaden är nödvändigt och ute i offentliga miljöer ska det finnas insamlings-
platser för olika typer av avfall på lättillgängliga platser.

En plats där man kan lämna föremål som kan återanvändas kan också vara/bli en naturlig 
mötesplats. Den kan kanske till och med ge arbetstillfällen.

Kristinehamns kommun ska senast 2030:

• Ha avfall som en viktig parameter i kommunens upphandling.

• Ha minimerat användningen av engångsartiklar. De ska enbart  
användas om det är nödvändigt och då ska vi helst välja ej klorblekt, 
förnyelsebart och miljöcertifierat material.

• Ha infört fullständig källsortering av alla avfallsslag som är ekonomiskt 
försvarbara och sett till att avfallen lämnas i rätt flöde och på detta sätt 
bidragit till att minska mängden avfall, minimerat användning av fossil 
plast och ökat kvaliteten på de produkter vi upphandlar. 

• Vara ett föredöme för våra invånare i avfallsfrågan och ha en 
resurseffektiv, socialt och ekologiskt hållbar organisation.

• Ha bytt ut merparten av de produkter som innehåller ämnen vars 
egenskaper anges på Kemikalieinspektionens lista över utfasningsämnen 
och hanterat produkterna i avfallskedjan på bästa möjliga sätt.

• Regelbundet utbilda och informera alla våra elever och medarbetare  
så att de kan bidra till en positiv utveckling i arbetet med 
avfallsförebyggande, avfallsminskning och resurshushållning.
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Vill du veta mer?

Avfallsplanen är ett stort dokument med 
tillhörande bilagor.  Vill du se hela avfallsplanen 
kan du läsa den på: www.kristinehamn.se

Där kan du även läsa om kommunens vision 2030 
samt om föreskrifter och renhållningstaxa 
som tillsammans med avfallsplanen ger helheten i 
kommunens avfallsarbete.

Välkommen att kontakta oss:
Kristinehamns kommun 
tekniska@kristinehamn.se 
0550 880 00 (växeln)
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Tekniska förvaltningen, Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30, 681 84 Kristinehamn
Tel. 0550-880 00 E-post: tekniska@kristinehamn.se
www.kristinehamn.se

”Det man inte skaffar,  
behöver man inte slänga”


