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1 Framtagandet av Lomma kommuns 
avfallsplan  

Varje kommun ska i enlighet med Miljöbalken ha en renhållningsordning, med 
avfallsföreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet i kommunen.   

Arbetet med Lomma kommuns renhållningsordning, med avfallsplan och 
avfallsföreskrifter inleddes under 2014. Arbetet har gjorts i samarbete med det 
gemensamägda kommunala bolaget Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner. Syftet 
har varit att utvecklingen av den framtida avfallshanteringen inom Sysav-regionen ska 
ske med gemensamma fokusområden och mål. Det övergripande målet för det 
gemensamma arbetet har varit:  

”Den 1 januari 2016 finns det en brett förankrad renhållningsordning och 
kretsloppsplan som håller över tid, som dessutom blir genomförd.” 

Arbetet med Lomma kommuns renhållningsordning har bedrivits av en projektgrupp:  

Jonna Ganslandt, Renhållningsansvarig, Samhällbyggnadsförvaltningen, projektledare 

Tim Schnoor, Miljöstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sara Hansson, Miljöinspektör, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Arbetet med framtagningen av kommunernas avfallsplaner och Sysavs kretsloppsplan 
har till stora delar gjorts gemensamt av representanter från ägarkommunerna och 
Sysav genom regelbundna träffar. 

Under arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Lomma kommun har också 
aktiviteter genomförts i form av enkätutskick samt en workshop om framtidens 
avfallshantering för aktörer som är verksamma i kommunen. Syftet med detta har varit 
att bjuda in så många intressenter som möjligt under arbetets gång för att tidigt fånga 
upp synpunkter och information som är viktiga för avfallsplanens innehåll. 
Förhoppningen är att detta ska ge goda förutsättningar för ett framgångsrikt 
genomförande av avfallsplanen i samarbete med andra aktörer. 
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2 Dagens avfallshantering i Lomma kommun 
I detta avsnitt beskrivs avfallshanteringen i Lomma kommun idag (2015), vilka 
förutsättningar som finns för avfallshanteringen i kommunen och hur 
avfallshanteringen ser ut.   

2.1 BAKGRUNDSFAKTA OM LOMMA KOMMUN 

Lomma kommun är en av Skånes till ytan minsta kommuner med en landareal på 56 
km2. Vid årsskiftet 2014/2015 bodde totalt 22 941 invånare i Lomma kommun. I 
kommunen finns tätorterna Bjärred och Lomma där drygt 90 procent av befolkningen 
bor, samt de mindre byarna Flädie, Fjelie, Önnerup, Lilla Lomma och Alnarp. Vid 
årsskiftet 2013/2014 bodde 11 375 personer i Lomma tätort, 9760 i Bjärred tätort, 238 i 
Flädie, 122 i Fjelie, 349 i Lilla Lomma, 133 i Alnarp och 516 boende på övriga 
landsbygden. Befolkningsutvecklingen förväntas bli positiv och öka med 1 837 
invånare fram till år 2020, till totalt 24 778 personer. 

Under 2013 var bostadsbeståndet i kommunen totalt 9 072 bostäder/lägenheter, 
fördelat på nästan 70 procent småhus (6 159 stycken) och drygt 30 procent 
flerfamiljshus (2 913 lägenheter). Fördelningen mellan olika bostadstyper i 
kommundelen Lomma var under 2013 närapå 50 procent av varje bostadstyp (2 868 
småhus och 2 205 lägenheter), och i Bjärred drygt 80 procent småhus (3 291 stycken) 
och nästan 20 procent flerfamiljshus (708 lägenheter). Antalet fritidshus förmodas vara 
cirka 100 stycken.   

Antalet förvärvsarbetande i kommunen är cirka 10 500 stycken. Drygt 8000 
arbetspendlar dagligen till en annan kommun medan 3000 pendlar in i kommunen. 
Den största arbetsplatsen är kommunen själv med lite över 1000 tillsvidareanställda. 
Därefter följer Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Förenade Care med cirka 330 
respektive nästan 300 anställda.  Antalet arbeten inom kommunen är totalt cirka 5 500, 
varav 85 procent är inom tjänste- och handelssektorn. Av de cirka 2000 registrerade 
verksamheterna och företagen i kommunen är större delen småföretag, nästan 80 
procent är soloföretagare och/eller fåmansföretag med upp till fyra anställda.      

2.2 AVFALLSKEDJAN HAR MÅNGA AKTÖRER 

Lomma kommun har, liksom alla svenska kommuner, ett stort ansvar för hantering av 
avfall, men det är flera aktörer som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen.  

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap 5§ att se till 
att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det gäller såväl 
enskilda privatpersoner som den som ansvarar för en verksamhet, och innebär ett 
ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de insamlingssystem som tillhandahålls. 
Ansvaret innefattar även exempelvis att som verksamhetsutövare försäkra sig om att 
den som transporterar bort avfallet har erforderliga tillstånd för det.  

Kommunen har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och ska se till att 
hushållsavfallet tas om hand. Det här har sin grund i Miljöbalken, där det framgår av 
15 kap 8§ att kommunen har en renhållningsskyldighet. I samma kapitel 2 § definieras 
hushållsavfall som ”avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet”. Hushållsavfall innefattar alltså inte bara avfall som 
uppkommer i alla hem utan även liknande avfall som uppkommer på alla andra 
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ställen där människor uppehåller sig, som på arbetsplatser, skolor och 
vårdinrättningar. Exempel på hushållsavfall är köksavfall, uttjänta möbler och slam 
från enskilda avloppsanläggningar.  

Kommunen ansvarar för att upprätta en avfallsplan som omfattar allt slags avfall inom 
kommunen, både det avfall kommunen ansvarar för och det avfall som råder under 
ansvar av andra aktörer. Kommunen är både beslutsfattare, utförare och 
tillståndsmyndighet i avfallshanteringen. Kommunen ansvarar för att samla in, 
borttransportera och återvinna eller bortskaffa hushållsavfallet, inklusive grovavfall 
och farligt avfall från hushåll. I Lomma kommun sker insamlingen genom privat 
entreprenör på uppdrag av kommunen. Kommunen har från år 2010 insamling av 
hushållsavfall genom fyrfackskärl, vilket innebär att kommunen till viss del även 
ombesörjer insamlingen av producentmaterialet. Kommunen ansvarar dock inte för 
resterande delar av omhändertagandet av det avfall som täcks in under 
producentansvar, eller för avfallet från verksamhetsutövare.  

Producenter av vissa produkter ansvarar för att insamla, bortforsla, materialåtervinna 
och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. Syftet med 
producentansvaret är att stimulera till framtagande av produkter som är mer 
resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller farliga ämnen. 
Producentansvar finns för förpackningar (kartong, plast, metall, glas), returpapper, 
batterier, glödlampor, el-produkter, bilar och däck. Producentansvaret förutsätter att 
förbrukare och konsumenter sorterar ut förpackningar, returpapper med mera och 
lämnar dessa avfallsslag till de insamlingssystem som erbjuds. Från den 1 november 
2014 gäller att den som driver ett insamlingssystem ska ha tillstånd för det. En 
kommun kan också bedriva insamling av förpackningar inom kommunen utan särskilt 
tillstånd, förutsatt att det insamlade materialet i nästa led lämnas till ett 
insamlingssystem som har tillstånd.  

Entreprenörer är de som hämtar avfallet på uppdrag av kommunen. I Lomma 
kommun samlas allt hushållsavfall in av privata entreprenörer, inklusive 
trädgårdsavfall, slam och fettavskiljarslam. Insamlingen av producentmaterial sker 
även till viss del genom privat entreprenör upphandlad av kommunen då det sedan 
2010 finns fyrfackssystem.   

I enlighet med kommunens direktiv lämnar entreprenören avfallet till kommunens 
avfallsanläggning för vidare transport till behandling. Det är bara entreprenörer som 
har tillstånd från kommunen som får lov att transportera avfallet.  

Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte är hushållsavfall väljer själva 
entreprenör. Avfall från verksamheter som omfattas av producentansvar hämtas av 
entreprenör och lämnas till producenternas anläggningar.  

Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer. Lomma kommun är 
en av fjorton delägare i det kommunala bolaget Sysav (Sydskånes Avfallsaktiebolag 
AB). Genom ett konsortialavtal regleras att det hushållsavfall som samlas in i 
kommunen behandlas genom Sysavs försorg.  
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2.3 INSAMLING AV AVFALL 

I Lomma kommun samlas hushållsavfall in på flera olika sätt. 

Fastighetsnära insamling (FNI) av matavfall och restavfall, det avfall som blir kvar när 
avfallsslag som ska sorteras ut är utsorterat, sker i kärl som töms av kommunens 
entreprenör. Producentmaterial ingår även i den fastighetsnära insamlingen för de 
hushåll som väljer att ha fyrfackskärl. Avfallskärlen ägs av kommunen, med undantag 
för containers som ägs av entreprenören, och kan vara placerade utomhus, i soprum 
eller i miljöhus. Grovavfall kan hämtas fastighetsnära.  

Återvinningsstationer (ÅVS) har Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) 
ansvar för. På en återvinningsstation kan privatpersoner lämna tidningar och 
förpackningar av kartong, plast, metall och glas; och de är ofta placerade vid butiker 
eller i anslutning till genomfartsvägar. Hösten 2014 fanns det fem återvinningsstationer 
i Lomma kommun. På återvinningsstationerna finns också batteriholk för insamling av 
småbatterier vilka producenterna ansvarar för, samt i vissa fall klädinsamling från 
privata företag eller organisationer. 

Återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade insamlingsplatser för olika typer av 
grovavfall samt trädgårdsavfall och farligt avfall. Lomma kommun har hösten 2014 
ingen egen återvinningscentral, men återvinningscentraler finns i närbelägna 
kommuner som Malmö (Spillepengen), Lund (Gunnesbo) och Kävlinge. Lomma 
kommun har som mål och arbetar för att kommunen ska ha en egen 
återvinningscentral, och det finns bland annat med i aktuell översiktplan. På 
återvinningscentralerna för hushåll finns det möjlighet att lämna:  

 Föremål och kläder till loppis 
och secondhandförsäljning  

 Byggmaterial till återbruk 
(Malmö Återbyggdepå) 

 Vitvaror och Kyl/Frys 

 Farligt avfall 

 El-avfall 

 Eternit  

 Förpackningar av glas, papper 
och plast 

 Tidningspapper 

 Wellpapp 

 Metall 

 Hårdplast 

 Planglas 

 Trä 

 Gips 

 Resårmöbler 

 Brännbart  

 Trädgårdsavfall 

 Jord, sten, tegel och betong  

 Ej återvinningsbart

Samlaren är ett särskilt utformat skåp för insamling av batterier, ljuskällor och små el-
avfallsprodukter. Hösten 2014 fanns Samlaren placerad i tre olika livsmedelsbutiker i 
Lomma kommun. 
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Figur 1 Markering över var i Lomma kommun Samlaren finns. Bild från Sysav.se. 

 

2.4 AVFALLSSLAG – BESKRIVNING, UPPKOMST, MÄNGDER OCH 

BEHANDLING 

2.4.1 Hushållsavfall – avfall som kommunen ansvarar för att samla in  

Kommunen ansvarar för allt avfall som ryms i begreppet ”hushållsavfall”, vilket 
definieras i Miljöbalken 15 kap, § 2: Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.   

Till kategorin ”avfall från hushåll” brukar köksavfall, latrin och slam från slambrunnar 
och slamtankar räknas, liksom utrangerade möbler och cyklar. Med ”därmed 
jämförligt avfall” menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad 
verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från 
hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor 
oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. 
Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och 
toalettavfall.   

Här nedan beskrivs de avfallsslag som kommunen ansvarar för samt uppgifter om hur 
stora avfallsmängderna var per avfallsslag i Lomma kommun 2014.  

 
Tabell 1 Förteckning över insamlad mängd för olika avfallsslag som innefattas i kommunens ansvar. 

Avfallsslag  Insamlad mängd 2014 
(ton) 

Insamlad mängd per 
invånare 2014 (kg) 

Kärl- och säckavfall, 
inklusive matavfall 

4068 177 

Grovavfall 7095 309 

Matavfall  1408 61 

Slam från enskilda 
anläggningar 

150 6,5 

Farligt avfall 43 1,9 
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Här följer en beskrivning av vad de olika avfallsslagen innefattar.  

Kärl- och säckavfall 

Det hushållsavfall som uppkommer mest frekvent ryms oftast i en soppåse, exempelvis 
köksavfall eller soppåsen från badrummet. Soppåsen läggs i en insamlingsbehållare 
som töms eller hämtas av kommunens entreprenör. I Lomma kommun används 
företrädesvis plastkärl med hjul, där kärlens storlek varierar mellan 140 och 660 liter 
beroende på hur många hushåll som betjänas. I villahushåll finns det möjlighet att 
välja mellan antingen fyrfackskärl, två kärl på vardera 370 liter uppdelade i fyra 
fraktioner; eller tvåfackskärl, ett kärl uppdelat i två fraktioner för rest- och matavfall. 
Fyrfackskärlen är uppdelade på ”kärl 1” där matavfall, restavfall, plastförpackningar 
och färgade glasförpackningar sorteras; samt ”kärl 2” där pappersförpackningar, 
tidningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar sorteras. För 
tvåfackskärlet och kärl 1 är det vanligast med tömning varannan vecka, men en del har 
även tömning varje vecka, medan kärl 2 töms var fjärde vecka. För att främja valet av 
fyrfackskärl är kostnaden för de två olika alternativen samma.  I flerbostadshus 
används större kärl med hämtning mellan två gånger per vecka och en gång varannan 
vecka. 

I flerbostadshusområden eller i tätare bebyggelse med radhus används också i enstaka 
fall molok (underjordsbehållare) som ett alternativt insamlingssätt. Dessa behållare 
töms en gång per vecka.  

Grovavfall 

Hushållsavfall som är stort eller tungt eller har andra egenskaper som gör att det inte 
ska lämnas som säck- och kärlavfall kallas för grovavfall. Exempel på grovavfall är 
uttjänta möbler och cyklar. Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna. 
Grovavfall kan också hämtas av entreprenören från villa- och flerfamiljsfastigheter.   

Matavfall 

Matavfall är det avfall som uppstår i samband med beredning av mat samt överblivna 
rester, exempelvis potatisskal, mat som har blivit dålig eller som ändå slängs. I vanliga 
hushåll sorteras matavfallet ut och samlas in i en papperspåse som sedan läggs i 
fyrfackskärlet, tvåfackskärlet eller 140- liters-kärlet beroende på om det är en-, två- 
eller flerfamiljshus.   

I flerbostadshusområden eller i tätare bebyggelse med radhus används i enstaka fall 
molok som ett alternativt insamlingssätt för matavfall. Dessa behållare töms en gång 
per vecka.  

Matavfall från butiker eller andra verksamheter med större mängder matavfall kan 
samlas in i större 45-literspåsar av papper, som sedan läggs i 140-literskärl.  

Det är inte tillåtet att använda matavfallskvarn i kommunen enligt kommunens 
”Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen” (ABVA).   

Utsorterat matavfall kan också komposteras på den egna tomten, vilket ska anmälas till 
kommunen. Under 2014 var det totalt 62 hushåll i kommunen som hade anmält egen 
kompost, vilket motsvarar cirka 10 ton matavfall per år.  
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Samtidigt som fyrfackskärlen infördes i Lomma kommun år 2010 blev det obligatoriskt 
att sortera ut matavfall. Det innebär att 100 procent av hushållen och verksamheterna 
har haft möjlighet att sortera ut matavfall sedan 2010.  

Slam från enskilda avloppsanläggningar   

Slam från enskilda avloppsanläggningar, som till exempel minireningsverk, BDT-
anläggningar eller täta tankar, samlas in med slamsugbil vilket utförs av entreprenör 
upphandlad av kommunen. Under 2014 fanns i Lomma kommun cirka 50 sådana 
anläggningar, som kan vara för såväl permanent- som fritidshus. Det insamlade 
slammet transporteras till Borgeby avloppsreningsverk för behandling.  

Farligt avfall  

Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som gör att det behöver behandlas 
på ett särskilt sätt för att inte sprida farliga ämnen. Farligt avfall från hushållen kan 
lämnas på en återvinningscentral. Små uttjänta el-produkter och ljuskällor kan också 
lämnas i skåpet Samlaren, som finns i några livsmedelsbutiker.    

Trädgårdsavfall  

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i samband med trädgårdsskötsel, 
exempelvis löv, gräsklipp och avklippta grenar. Trädgårdsavfall kan de boende själva 
lämna på någon av återvinningscentralerna. Kommunen erbjuder också abonnemang 
för trädgårdsavfallskärl med hämtning varannan vecka.   

Latrinavfall 

Hämtning av latrinavfall från hushåll utan vattentoalett är under avveckling bland 
annat på grund av de arbetsmiljörisker för kommunens entreprenör som är 
förknippade med tömningen.  

2.4.2 Avfall med producentansvar 

Flera av de mest frekventa och vardagliga avfallsslagen omfattas av producentansvar. I 
praktiken fördelas ansvaret för insamling och behandling på lite olika sätt för de olika 
avfallsslagen. Överlag är det svårt att få fram kommunspecifika siffror för dessa 
avfallsslag och tillförlitligheten varierar i de siffror som producenterna tillhandahåller. 
Både kommunen och producenterna har ansvar att informera sina invånare om hur 
avfall med producentansvar ska sorteras och hanteras.  
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Tabell 2 Förteckning över insamlad mängd för olika avfallsslag som omfattas avproducentansvar. 

Avfallsslag  Insamlad mängd 2014 
(ton) 

Insamlad mängd per 
invånare 2014 (kg) 

Returpapper 746 33 

Wellpapp- och 
kartongförpackningar 

466 20 

Plastförpackningar 184 8,0 

Träförpackningar - - 

Metallförpackningar 78 3,4 

Glasförpackningar 407 1,8 

Däck 184 8,0 

El-avfall - - 

Bärbara batterier - - 

Bilbatterier 7 0,3 

Bilar - - 

Här följer en beskrivning av vad de olika avfallsslagen innefattar. 

Returpapper och förpackningar (av wellpapp och kartong samt plast, metall, glas) 

Producentansvaret för tidningar och förpackningar ombesörjs i praktiken av FTI AB. 
Det är FTI AB som ansvarar för att etablera och driva de offentliga 
återvinningsstationerna där det är möjligt att lämna tidningar och förpackningar. 
Hösten 2014 fanns fem återvinningsstationer i Lomma kommun.  

Träförpackningar 

Inga uppgifter har gått att få fram för insamlingen av träförpackningar.  

Däck 

Svensk Däckåtervinning AB ansvarar för insamlingen av däck.  

El-avfall 

Avfall i form av uttjänta elektriska och elektroniska produkter brukar kallas el-avfall. 
El-kretsen är den aktör som ansvarar för att det av kommunen insamlade el-avfallet 
kommer till rätt behandling och återvinning.  

Småbatterier och blybatterier  

Producenterna ser till att småbatterier kan samlas in i holkar som finns på samtliga 
återvinningsstationer och återvinningscentraler. De kan också lämnas i skåpet 
Samlaren, som finns vid några livsmedelsbutiker. Större batterier, som bilbatterier, kan 
lämnas på återvinningscentralerna.  

Efter insamlingen ser producenterna till att batterierna kommer till rätt behandling och 
återvinning.  
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Bilar 

Inga uppgifter har gått att få fram för insamlingen av bilar.  

Läkemedel 

Inga uppgifter har gått att få fram för insamlingen av läkemedel.  

2.4.3 Avfall som inte innefattas i kommunens eller producenters ansvar 

Det avfall som ligger utanför kommunens och producenternas ansvar hanteras på den 
fria privata marknaden. Det är avfall som inte har någon likhet med avfall som 
kommer från hushåll, utan är avfall som uppkommer i samband med en verksamhets 
produktion av varor eller tjänster. Det finns en mängd aktörer som arbetar med att 
bistå verksamheter med sortering och hantering av den här sortens avfall, vilket gör 
det svårt att samla in och sammanställa uppgifter över det avfall verksamheter ger 
upphov till. I det här kapitlet ges därför en mycket översiktlig beskrivning över 
mängder och hantering för en del av det avfall som inte omfattas av kommunens eller 
producenters ansvar.    

Park- och trädgårdsavfall 

Som park- och trädgårdsavfall räknas avfall som uppkommer vid normal skötsel av 
parker och större trädgårdsanläggningar. I Lomma kommun sköts drift- och 
underhållsskötseln av gator och park av en entreprenör upphandlad av kommunen. 
Entreprenören ansvarar för att hantera allt park- och trädgårdsavfall, vilket lämnas till 
olika anläggningar och företag för kompostering, som exempelvis Sysav.  

Bygg- och rivningsavfall 

Avfall som uppkommer i samband med nybyggnation, renovering och rivning räknas 
som bygg- och rivningsavfall. Avfallet kan bestå av många olika sorters material, 
exempelvis trä, betong, gips, asfalt, sten och tegel, som alla behöver hanteras och 
behandlas på olika sätt 

Bygg- och rivningsavfall är en av de största avfallskategorierna i ett nationellt 
perspektiv. Avfallet hanteras av privata entreprenörer på en fri marknad. Det är 
byggentreprenören som ansvarar för att byggavfallet tas om hand på rätt sätt.  

Avfall från energiåtervinning 

Det hushållsavfall som går till förbränning behandlas på Sysavs anläggning i Malmö. 
Restprodukter efter förbränning är slagg och aska. Rester efter det utbrända avfallet, 
slaggen, kyls i en vattenfylld slaggsläckare och lagras i en dagbunker. Slaggen 
transporteras sedan till en sorteringsanläggning på Spillepengs avfallsanläggning där 
den sorteras för återvinning genom att metaller avskiljs. Det resterande slaggruset 
återvinns som anläggningsmaterial, i huvudsak vid återställning av gamla deponier.   

Askan efter reningsprocesserna går till en silo för mellanlagring. Askan matas ut till 
bulkbilar för transport till Langöya i Norge för deponering. 

Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten 

Spillvattnet i kommunens norra delar pumpas till Borgeby reningsverk och spillvattnet 
från de södra delarna pumpas via Arlöv till Sjölunda reningsverk i Malmö. På Sjölunda 
reningsverk rötas slammet i anaerob miljö och lagras för att antingen läggas ut på 
åkermark eller används som en av komponenterna i anläggningsjord. På Borgeby 
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reningsverk samlas det avvattnade slammet i en så kallad slam-lada och hämtas under 
hösten för spridning på åkermark. Varje år bildas cirka 200 ton torrsubstans (ts) slam 
på Borgeby reningsverk, vilket motsvarar mellan 1500-2000 ton slam, och allt läggs ut 
åkermarken.    

Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten 

Vissa industriverksamheter måste ha egen rening av avloppsvattnet innan det släpps 
till det kommunala avloppsvattennätet. Slammet från dessa reningsverk kan ha mycket 
olika sammansättning. Verksamheterna har ansvar för att det uppkomna slammet 
omhändertas på rätt sätt vid godkända anläggningar. I Lomma kommun finns i 
nuläget inga sådana anläggningar.  

Avfall från utvinning av mineraliska produkter 

Avfall från utvinning av mineraliska produkter uppkommer vid brytning eller 
utvinning av exempelvis mineraler, torv och naturgas. I Lomma kommun finns inga 
sådana verksamheter.  

Branschspecifikt industriavfall 

Avfall med särskilda egenskaper som uppkommer som en direkt följd av en 
verksamhet kallas för branschspecifikt industriavfall. Avfallet kan därmed komma från 
olika typer av verksamheter som tillverkningsindustri, varuhandel eller offentlig 
förvaltning och avfallet har därmed olika karaktär.  

Verksamheten ansvarar själv för att se till att avfallet samlas in och behandlas på ett 
riktigt sätt. I förteckningen över anmälnings- och tillståndspliktiga anläggningar 
redovisas vilka aktörer som behandlar sådant avfall i kommunen.   

Ej branschspecifikt industriavfall 

Verksamheter ger upphov till avfall som inte uppkommer som en direkt följd av 
verksamheten, som till exempel emballage och förpackningar.  

Insamling och behandling av ej branschspecifikt industriavfall görs av privata aktörer. 
Verksamheten ansvarar själv för att se till att avfallet samlas in och behandlas på ett 
riktigt sätt. 
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2.5 BEHANDLING AV AVFALL  

All avfallsbehandling ska ske i enlighet med avfallshierarkins prioritering, se figur 2. 
Det bästa är när avfall aldrig uppstår – då har avfallet minimerats. För det avfall som 
uppstått gäller att det i första hand ska återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, 
i tredje hand återvinnas t.ex. genom utvinnande av energi. Endast det avfall som inte 
kan tas tillvara på något annat sätt ska bortskaffas (deponeras).  

 
Figur 2 Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, som visar prioritetsordningen för hur avfall ska hanteras och 

behandlas för att ge minsta möjliga miljöpåverkan. Bild från sysav.se.  

Prioritetsordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt 
rimligt. Farligt avfall behöver exempelvis behandlas utifrån sina egenskaper.  

Hur merparten av det hushållsavfall som omhändertogs under 2014 behandlades 
framgår i nedanstående tabell. 

 
Tabell 3 Förteckning över hushållsavfallsmängder per behandlingsmetod 2014.  

Nedan beskrivs vad respektive behandlingsmetod innebär. 

2.5.1 Återanvändning och materialåtervinning  

Materialåtervinning innebär att avfallets material processas så att det blir råvara till 
nya produkter.  Förpackningar, returpapper och delar av el-avfall är exempel på 
sådana avfallsslag. Genom materialåtervinning minskas behovet av jungfruliga 
råvaror.  

Behandlingsmetod Mängd 2014 (ton) 

Kärl- och säckavfall till förbränningsanläggning 2660 

Trädgårdsavfall till förbränningsanläggning 270 

Matavfall till central biogasanläggning 1408 

Trädgårdsavfall till central biologisk behandling 2104 

Matavfall som komposteras i en- och tvåfamiljshus 10,4 
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Återanvändning innebär att produkten kan användas i sin ursprungliga form, gäller 
bland annat 33-cl glasläskflaskor med pant.  

Det material som omfattas av producentansvar, som exempelvis förpackningar, 
tidningar och el-avfall, behandlas centralt på anläggningar som har handlats upp av 
producenterna.   

2.5.2 Biologisk behandling 

Det insamlade matavfallet förbehandlas på Sysavs anläggning på Spillepengen i 
Malmö och skickas därefter till rötning i Kristianstad. Rötning är en syrefri 
nedbrytningsprocess där energin omvandlas till metangas och näringsämnena finns 
kvar i biogödselresten. Metangasen används som fordonsbränsle och biogödseln 
används som gödselmedel och kan då ersätta konstgödning.  

Det trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentralerna behandlas genom 
kompostering eller energiutvinning. Kompostering är en syrekrävande process där 
energin avgår genom värme och den färdiga komposten är ett bra 
jordförbättringsmedel.   

2.5.3 Förbränning med energiutvinning 

Förbränning med energiåtervinning lämpar sig för avfall som inte kan återvinnas på 
annat sätt, såsom restavfall. Energiåtervinning tar vara på energin i avfallet, vilket ger 
fjärrvärme och el. Det brännbara avfallet som samlas in och transporteras till Sysavs 
kraftvärmeverk i Malmö, där avfallet blir el och fjärrvärme.  

2.5.4 Deponering 

Deponering är en behandlingsmetod för avfall som inte kan eller ska återvinnas, 
exempelvis inert material som kakel (som inte är brännbart) eller farligt avfall som 
riskerar att sprida farliga ämnen vid förbränning. Deponering innebär att avfallet 
förvaras på ett långsiktigt säkert sätt. Det är förbjudet att deponera brännbart eller 
organiskt avfall. Sysav har aktiva deponier på Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad och 
Spillepeng, Malmö.   

2.5.5 Farligt avfall 

Farligt avfall kan behandlas med någon eller flera av behandlingsmetoderna ovan 
beroende på avfallets egenskaper. Farligt avfall i form av asbest deponeras på 
anläggningen i Spillepeng, Malmö, medan övrigt insamlat farligt avfall paketeras och 
skickas till extern särskild behandlingsanläggning.    

2.6 KOMMUNIKATION MED KOMMUNINVÅNARNA 

I Lomma kommun sker kommunikationen med invånarna främst genom kommunens 
hemsida och direktutskick. På kommunens hemsida finns särskilda sidor för 
avfallsverksamheten med information som exempelvis: aktuella nyheter i form av 
kampanjer och aktualiteter, information om avfallstrappan, information och tips 
inriktade på avfallsminimering och återbruk, information om respektive avfallsslag, 
vad som ska slängas var och hur avfallet behandlas för återvinning, de olika tjänsterna 
som kommunen erbjuder samt specifik information för företag och verksamheter.  

Direktutskick är till exempel olika foldrar från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
tekniska avdelningen eller genom en bilaga som tillsammans med fakturan skickas ut 
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av entreprenören. Lomma kommun har bland annat en sorteringsguide som skickas ut 
till samtliga nyinflyttade i kommunen. Lomma kommun har även en egen tidning, 
Lomma Aktuellt, som skickas ut till samtliga invånare i kommunen fem gånger om 
året. 

Kundtjänsten sköts av entreprenören upphandlad av kommunen och de svarar på 
frågor gällande bland annat: tömning, fakturafrågor, sortering och övriga tjänster de 
tillhandahåller på uppdrag av kommunen.   
  



Avfallsplan 2016-2020 Lomma kommun - BILAGOR 
 

14 

 

3 Översiktsbild över avfallshanteringen i Sysavregionen 
 

Bilden beskriver 
avfallshanteringen i 
Sysavregionen. Avfall är 
resurser som måste återföras 
till samhället i form av 
material och energi. Varje 
avfallsslag behandlas efter 
sina specifika egenskaper för 
att kunna bli så bra 
produkter som möjligt, och 
farliga ämnen tas ur 
kretsloppet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 Avfallshanteringen i 

Sysavregionen 
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4 Uppföljning av Avfallsplan 2011-2015 
Lomma kommuns tidigare avfallsplan antogs 2011 och hade en nulägesbeskrivning 
över 2009 samt mål att nå till 2015. Här följer en genomgång av huruvida målen har 
uppnåtts. Målen i avfallsplanen var strukturerade i inriktningsmål och delmål. 
Inriktningsmålen var övergripande mål för hela regionen och de var gemensamma för 
Sysav och dess ägarkommuner. Delmålen angav en mer detaljerad och konkret nivå 
över vad Lomma kommun ville uppnå och genomföra för att bidra till 
inriktningsmålet.  

Alla mål från avfallsplanen finns redovisade i kolumnen MÅL i tabellen nedan. I 
kolumnen UPPFÖLJNING är det noterat huruvida målet är uppfyllt eller inte (se 
teckenförklaring för använda symboler nedan). Kommentar till bedömningen över 
huruvida målet är uppfyllt eller inte samt vilka åtgärder som har genomförts och/eller 
måltal som har uppnåtts, beskrivs i kolumnen GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER. 

Många mål är inte direkt mätbara och inte helt enkla att följa upp. Det är oftast inte helt 
självklart om ett mål är uppfyllt eller inte, det handlar om en bedömning. Att ha 
genomfört åtgärder i linje med målet har här ansetts vara ett sätt att ha uppfyllt målet.   

Uppföljningen baseras på uppgifter över vad som är gjort/uppnått till och med år 
2014. Lomma kommun har fram till och med 2014 uppfyllt eller delvis uppfyllt 
samtliga av sina nio delmål. 

 Målet är uppfyllt 

 Målet är delvis uppfyllt 

 Målet är inte uppfyllt 

? Uppgift saknas 
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MÅL UPPFÖLJNING GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

Inriktningsmål 1: Verka för avfallsminimering  

Delmål 1: Kommunen ska i sina 
informationsinsatser gällande avfall 
informera om konsumtionens betydelse för 
avfallsproduktionen och om vilka 
möjligheter till avfallsminimering och 
återanvändning som finns i kommunen. 
 
 

 Genomförda åtgärder nedan anses 
uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder (2011): 
Framtagning av teknisk handbok 
för hushåll där möjligheter för 
avfallsminimering och 
återanvändning i kommunen 
beskrivs.   
 
Genomförda åtgärder (2014): 
Uppdaterad och ökad information 
gällande avfall, återvinning och 
avfallsminimering på kommunens 
hemsida. Ökad information genom 
utskick med fakturan och 
kommuntidningen.     

   

Delmål 2: Beakta avfallsminimering vid 
inköp och upphandling samt arbeta aktivt 
med att öka kunskapen kring detta 
 
 
 

 Genomförd åtgärd nedan anses 
uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder (2013): 
Inför planering och byggnation av 
skola ställs krav på avfallssortering 
och avfallsminimering i 
förfrågningsunderlaget. 
Utsortering ska ske i minst åtta 
fraktioner och avfallssamordnare 
ska utses. 

    

Delmål 3: Minska mängden mat som 
kasseras vid kommunens egna storkök och 
restauranger genom att öka medvetenheten 
och kunskapen 
 
 
 

 Genomförd åtgärd enligt nedan 
anses uppfylla delar av målet.  
 
 
Genomförda åtgärder (2010-2015): 
För att utreda omfattningen av 
matavfallet och matsvinnet i 
kommunens skolkök har 
mätningar på matavfallet gjorts 
varje år sedan 2010. Mätningarna 
har visat på en mindre minskning 
under åren. Dessutom gjordes 
plockanalys på matavfallet från 
skolköken år 2013.   
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Inriktningsmål 2: Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall 

Delmål: Andelen farligt avfall i restavfallet 
ska kontinuerligt minska genom förbättrade 
insamlingssystem och genom att upprätthålla 
en hög kunskap om farligt avfall hos hushåll 
samt verksamheter i kommunen.  
 
 

 
 

Genomförda åtgärder nedan anses 
uppfylla delar av målet.   
 
Genomförda åtgärder (2012-214): 
Plockanalyser och mätningar har 
genomförts.  
 
Plockanalyser visar att andelen 
farligt avfall i restavfallet både har 
minskat och ökat något under 
perioden 2012-2014 enligt nedan.  
 
Andelen farligt avfall i restavfallet: 
I 4-fackssortering: 
2012: 0,1% 
2013: 0,24% 
2014: 0,05% 
 
I flerfamiljshus: 
2012: 0,1%  
2013: 0,06%  
2014:0,14% 
 
Den totala mängden farligt avfall 
har minskat i kommunen under 
perioden 2011-2013 enligt nedan.  
 
Mängd farligt avfall under 
kommunalt ansvar (kg/person) 
2011:2,29  
2012:2,11  
2013:2,03 
 
Mängden farligt avfall från 
hushållen (kg):  
2011: 48 809  
2012: 45 434  
2013: 44 253 
 
Genomförda åtgärder (2012): 
Planering för att införa 
ambulerande miljöbil för insamling 
av farligt avfall. Information 
utskickad till hushåll och skyltning 
gällande farligt avfall-bilen. 
 
Genomförda åtgärder (2013): 
Information, via annonsering och 
affischering, gällande besök av 
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ambulerande miljöbil för insamling 
av farligt avfall.   
 
Genomförda åtgärder (2014): 
Information, via annonsering och 
affischering, gällande besök av 
ambulerande miljöbil för insamling 
av farligt avfall 
 
Undersökning av vilka 
livsmedelsbutiker som kan inhysa 
ett miljöskåp för insamling av 
farligt avfall. 
 

Inriktningsmål 3: Öka återanvändningen av varor och produkter 

Delmål: Återanvändningen av varor och 
produkter ska öka inom kommunen 
 
 

 Genomförda åtgärder nedan anses 
uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder (2012):  
Samarbete med 
frivilligorganisation i byggprojekt 
som omhändertar och 
återanvänder begagnade möbler. 
 
Genomförda åtgärder (2014):  
Informerat på hemsidan om vilka 
möjligheter som finns att lämna 
avfall till återanvändning inom 
kommunen. 

Inriktningsmål 4: Maximera återvinning av material och energi 

Delmål 1: Kommunen ska stödja en ökad 
insamling av tidningar och förpackningar, 
mängden förpacknings- och tidningsavfall i 
hushållsavfallet ska därmed minska. 
 
 

 
  

Genomförda åtgärder nedan anses 
uppfylla delar av målet. 
 
 
 
Genomförda åtgärder (2011-2013): 
Plockanalyser och mätningar har 
genomförts.  
 
Andelen hushållsavfall som 
återvinns genom 
materialåtervinning inklusive 
biologisk behandling har ökat:  
2011: 49 %  
2011: 53 %  
2013: 60 % 
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Mängd insamlade förpackningar 
och returpapper har minskat 
(kg/person): 
2011: 93 kg/person 
2012: 85 kg/person 
2013: 60 kg/person 
 
Genomförda åtgärder 2011:  
Kommunens verksamheter ska 
utföra obligatorisk sortering i åtta 
fraktioner. 
 
Genomförda åtgärder 2013:  
Utsortering i åtta fraktioner har 
införts på alla kommunens 
verksamheter tillsammans med 
nybyggda inhägnader.   

    

Delmål 2: I kommunens fysiska planering ska 
det finnas väl underbyggda förslag på platser 
för återvinningsstationer, 
återvinningscentraler och andra anläggningar 
för avfallshantering (exempelvis miljöhus och 
gemensamma avfallslösningar)   
 
 

 Genomförd åtgärd nedan anses 
uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder (2014): 
I kommunens fysiska planering, 
t.ex. fördjupad översiktplan för 
kommundelen Bjärred, har 
placering av framtida 
återvinningsstationer och 
återvinningscentral föreslagits.    

    

Delmål 3: Ytterligare öka insamlingen av 
matavfall. Framförallt från restauranger, 
storkök och butiker.   

 

 

 

 Målet är uppfyllt, enligt nyckeltal 
nedan.   

Andel av uppkommet matavfall 
som återvinns genom biologisk 
behandling har ökat: 

2011: 54 %  

2012: 52 %  

2013: 61 % 

Inriktningsmål 5: Verka för effektiva och klimatriktiga avfallstransporter 

Delmål: Minska hushållens egna transporter 
av avfall genom att verka för en 
återvinningscentral 
med miljöstation i kommunen 
 
 

 
 

Genomförd åtgärd nedan anses 
uppfylla målet.   
 
Genomförda åtgärder (2014-2015): 
Föreslagen plats för 
återvinningscentral finns i 
kommunens fördjupade 
översiktsplan för kommundelen 
Bjärred. Planerings- och 
utredningsenheten har fått i 
uppdrag att göra en detaljplan där 
bland annat en återvinningscentral 
ska finnas med.    
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5 Omvärldens krav och regelverk 
5.1 LAGSTIFTNING PÅ EU-NIVÅ 

Avfallsområdet regleras och vägleds av lagar, planer, mål och strategier på EU-nivå 
samt nationell, regional och lokal nivå. EU anger ramarna för den europeiska 
avfallslagstiftningen, riksdagen beslutar utifrån dessa ramar om den svenska 
avfallshanteringen. Därtill tas miljömål fram på såväl nationell som regional och 
kommunal nivå. I detta avsnitt beskrivs översiktligt den lagstiftning och de miljömål 
som berör avfallshantering generellt i Sverige och specifikt för kommunen.  

EU utformar direktiv och förordningar som ska införas i medlemsländernas nationella 
lagstiftning. Sveriges avfallshantering styrs därmed till stora delar av EU-gemensam 
lagstiftning. EU-regleringen om avfall finns i avfallsdirektivet från 2008 (2008/98/EG). 
Direktivet anger en avfallshierarki om vilken prioriteringsordning som ska gälla för 
avfall i medlemsländernas lagstiftning. Det är ett ramdirektiv, vilket innebär att det är 
möjligt att anta specialdirektiv.  

Avfallshierarkin innebär att största prioritet är att förebygga att avfall uppkommer. Att 
minska avfallsmängderna är något som hela Europa eftersträvar. Det avfall som ändå 
uppkommer ska utifrån avfallshierarkin i första hand återanvändas, i andra hand 
materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas t.ex. genom utvinnande av energi och 
endast i sista hand bortskaffas (deponeras). Ordningen gäller under förutsättning att 
det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt. Avfallshierarkin inkluderades i den 
svenska avfallsförordningen 2011. 
 

 
Figur 4 Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, visar prioritetsordningen för hur avfall ska hanteras och 

behandlas för att ge minsta möjliga miljöpåverkan. Det bästa avfallet är det som inte alls uppstår, medan 

deponering är det miljömässigt sämsta alternativet. Bild från sysav.se. 

 

Enligt EU-direktivet ska alla medlemsländer också ha en nationell avfallsplan och ett 
program för förebyggande av avfall.  
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5.1.1 Förslag till förändringar av avfallsdirektivet 

Under 2014 har EU-kommissionen godkänt ett förslag till nya mål i Program för ett 
avfallsfritt Europa. Förslaget ska behandlas av ministerrådet och EU-parlamentet innan 
det kan träda i kraft och tidplanen för detta är i nuläget oviss. Programmet innehåller 
kraftigt höjda målnivåer för insamling och behandling av avfall högre upp i 
avfallshierarkin. Bland annat föreslås: 

 Öka återanvändningen och återvinningen av kommunalt avfall till minst 70% 
till 2030  

 Öka återvinningsnivån för förpackningsavfall till 80% senast 2030, med 
etappmål på 60% senast 2020 och 70% senast 2025, inklusive mål för specifika 
material.  

 Förbjuda deponering av återvinningsbar plast, metall, glas, papper och kartong 
samt biologiskt nedbrytbart avfall senast 2025, samtidigt som medlemsstaterna 
bör sträva efter att så gott som helt avskaffa deponering senast 2030.  

 Medlemsstaterna ska utarbeta nationella strategier för förebyggande av 
livsmedelssvinn och arbeta för att minska detta med minst 30% senast 2025 
inom framställning, detaljhandel/distribution, livsmedelstjänster/hotellsektorn 
och hushåll.  

 Deponeringsförbud 2030 för allt återvinningsavfall 

 Max 30% energiåtervinning av avfall som inte kan eller bör återvinnas på annat 
sätt.  

För förpackningsavfall föreslås ett mål om 80% återvinning och förberedelse för 
återanvändning till 2030. Det finns dessutom förslag till materialspecifika 
återvinningsmål:  

 90% för pappers- och kartongavfall till 2025 

 60% för plastavfall till 2025 

 80% för träavfall till 2030 

 90% för järn, aluminium och glas till 2030 

Ett annat aktuellt ämne som uppmärksammas är återanvändningen av fosfor. Detta 
föreslås ske genom att främja innovation, förbättra marknadsvillkoren och integrera 
dess hållbara användning i EU:s lagstiftning om gödselmedel, livsmedel, vatten och 
avfall. Marin nedskräpning är ytterligare ett område som behandlas i programmet.  

 

5.2 SVENSK LAGSTIFTNING  

På nationell nivå finns såväl styrande lagstiftning och förordningar som föreskrifter, 
miljömål, planer, strategier och program inom avfallsområdet. Avfallshanteringen i 
Sverige är styrd av olika lagkrav. De lagar som styr den kommunala 
avfallshanteringen och hanteringen av hushållsavfall är framför allt Miljöbalken med 
tillhörande förordningar. Avfallsområdet är dock omfattande, det berörs av och berör 
olika delar av samhället och därmed även flera olika lagområden. Förutom Miljöbalken 
(MB 1998:808), Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och flertalet förordningar om 
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producentansvar är annan anknytande lagstiftning i sammanhanget t.ex. Plan- och 
bygglagen och Arbetsmiljölagen. Några av de lagar och förordningar som är relevanta 
för avfallsområdet beskrivs översiktligt nedan.   

5.2.1 Miljöbalken (1998:808) 

Redan i Miljöbalkens 1 kap 1 § pekas avfallshanteringens viktiga roll ut: ”Miljöbalken 
ska tillämpas så att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”. Denna 
portalparagraf lägger grunden för att tillämpa EU:s avfallshierarki. I Miljöbalkens 2 
kap redovisas allmänna hänsynsregler som ska följas: ”Alla som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara 
energikällor användas.”. I Miljöbalkens 9 kap finns regler som berör avfallshanteringen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Miljöbalkens 15 kap berör avfall, dess hantering och ansvarsfördelning. Här fastställs 
t.ex. den kommunala renhållningsskyldigheten, vilken innebär att varje kommun är 
skyldig att se till att hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning samt att 
det återvinns eller bortskaffas. Här framkommer också att varje kommun ska ha en 
renhållningsordning inkluderat en avfallsplan.  

5.2.2 Avfallsförordningen (2011:927) 

Avfallsförordningen innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. I 
Avfallsförordningen regleras bl.a. att varje kommun ska besluta om en 
renhållningsordning enligt Miljöbalken 15 kap. Här bemyndigas kommunen att fatta 
beslut om föreskrifter gällande avfallshanteringen. I denna förordning finns även 
regler om tillstånd för transporter av avfall. Enligt avfallsförordningen ska vissa 
avfallsslag sorteras ut och hanteras separat, såväl farligt avfall som förpackningar, 
returpapper och elektriska och elektroniska produkter.  

5.2.3 Förordningar om producentansvar  

För vissa avfallstyper gäller så kallat producentansvar, vilket innebär att producenten 
ska se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem för det aktuella avfallet samt se 
till att avfallet transporteras bort och materialåtervinns eller tas om hand på ett 
miljömässigt godtagbart sätt. De ska också informera om den sortering och insamling 
som gäller, ett ansvar som också ligger på kommunen. Hushåll och andra förbrukare 
av produkten ansvarar för att avfallet lämnas in till det system som producenterna 
tillhandahåller. Syftet med producentansvaret är att stimulera till att de produkter som 
tillverkas förbrukar minsta möjliga mängd naturresurser, är lätta att återvinna och att 
de inte innehåller miljöfarliga ämnen. Här nedan följer en beskrivning av de 
avfallstyper som råder under förordningar om producentansvar.  

Returpapper (2014:1074) 

Syftet med förordningen är att producenterna (de som tillverkar, trycker och/eller 
importerar tidningar/tidningspapper) ska se till att de tidningar som konsumeras i 
Sverige samlas in som returpapper och materialåtervinns eller tas om hand på annat 
miljömässigt godtagbart sätt. Som returpapper räknas exempelvis tidningar, 
tidsskrifter och direktreklam. Målet är att materialåtervinningsgraden före den 1 
januari 2020 ska vara minst 75 procent och därefter minst 90 procent. 
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Insamlingssystemet ska ha tillstånd, vilket dock inte krävs om det är kommunen som 
samlar in returpappret eller om returpappret har uppkommit i yrkesmässig 
verksamhet. Om en kommun samlar in returpapper ska returpappret lämnas till ett 
insamlingssystem som har tillstånd. Det är Naturvårdsverket som prövar frågan om 
tillstånd. Kommunen får begära ersättning för att lämna returpapperet endast om det 
mellan kommunen och den som driver insamlingssystemet finns en överenskommelse 
om sådan ersättning. 

Förpackningar (2014:1073) 

Syftet med förordningen är att förpackningar ska framställas så att deras volym och 
vikt begränsas och att producenterna ska ta ansvar för förpackningarna när de blir 
avfall. Producenterna ska anordna system för insamling av allt förpackningsavfall som 
uppkommer och ta om hand förpackningsavfallet. Insamlingssystemet kräver tillstånd, 
vilket dock inte krävs om det är kommunen som samlar in förpackningsavfall eller om 
förpackningsavfallet har uppkommit i yrkesmässig verksamhet. Frågor om tillstånd 
prövas av Naturvårdsverket. I tabell 4 visas de uppsatta återvinningsmålen.  

 
Tabell 4 Återvinningsmål för förpackningsavfall 

Förpackningstyp  Återvinningsmål i viktprocent 

Allt förpackningsavfall Före den 1 januari 2020 ska 
materialutnyttjandegraden vara minst 55 procent 
och därefter minst 65 procent. 

Papper, Kartong, Wellpapp, 
Papp 

Före den 1 januari 2020 ska 
materialutnyttjandegraden vara minst 65 procent 
och därefter minst 85 procent. 

Plast (ej dryckesförpackning) Före den 1 januari 2020 ska 
materialutnyttjandegraden vara minst 30 procent 
och därefter minst 50 procent. 

Polymera material 
(dryckesförpackning) 

Minst 90 % materialutnyttjandegrad 

Glas Före den 1 januari 2020 ska 
materialutnyttjandegraden vara minst 70 procent 
och därefter minst 90 procent. 

Metall (ej dryckesförpackning) Före den 1 januari 2020 ska 
materialutnyttjandegraden vara minst 70 procent 
och därefter minst 85 procent. 

Metall dryckesförpackning Minst 90 % materialutnyttjandegrad  

Trä Minst 15 % materialutnyttjandegrad 

Övriga material Minst 15 % materialutnyttjandegrad  

Kommunen har informationsansvar gentemot hushållen. Informationen ska upplysa 
om syftet med insamlingen, invånarnas skyldighet, insamlingssystem samt 
återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. 
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Elutrustning (2014:1075)  

Med elutrustning avses produkter som är beroende av elektrisk ström eller 
elektromagnetiska fält. Producent är det företag som för in och sätter elektriska och 
elektroniska produkter på den svenska marknaden. Förordningen omfattar 
elutrustning som ingår i någon av följande kategorier: 
 
1. stora hushållsapparater, 
2. små hushållsapparater, 
3. it- och telekommunikationsutrustning, 
4. ljudutrustning, bildutrustning och solcellspaneler, 
5. belysningsutrustning, 
6. elektriska och elektroniska verktyg, 
7. leksaker samt sport- och fritidsutrustning, 
8. medicintekniska produkter, 
9. övervaknings- och kontrollinstrument, eller 
10. automater. 

Insamlingsmålen är olika för de olika kategorierna, vilket redovisas i tabell 5 

 

Tabell 5.  

 
Tabell 5 Insamlingsmål för olika kategorier av elutrustning.  

1. Stora 
hushållsapparater 

1. Före den 15 augusti 2015 ska minst 80 procent återvinnas 
och minst 75 procent förberedas för återanvändning eller 
materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska 85 procent 
återvinnas och minst 80 procent förberedas för 
återanvändning eller materialåtervinnas. 

2. Små 
hushållsapparater 

1. Före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas 
och minst 50 procent förberedas för återanvändning eller 
materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent 
återvinnas och minst 55 procent förberedas för 
återanvändning eller materialåtervinnas. 

3. It- och 
telekommunikations-
utrustning 

1. Före den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent återvinnas 
och minst 65 procent förberedas för återanvändning eller 
materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 80 procent 
återvinnas och minst 70 procent förberedas för 
återanvändning eller materialåtervinnas. 

4. Ljudutrustning, 
bildutrustning och 
solcellspaneler 

1. Före den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent återvinnas 
och minst 65 procent förberedas för återanvändning eller 
materialåtervinnas, och 
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 80 procent 
återvinnas och minst 70 procent förberedas för 
återanvändning eller materialåtervinnas. 
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5. Belysningsutrustning 1. Före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas
och minst 50 procent förberedas för återanvändning eller
materialåtervinnas, och
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent
återvinnas och minst 55 procent förberedas för
återanvändning eller materialåtervinnas.

6. Elektriska och
elektroniska verktyg

1. Före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas
och minst 50 procent förberedas för återanvändning eller
materialåtervinnas, och
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent
återvinnas och minst 55 procent förberedas för
återanvändning eller materialåtervinnas.

7. Leksaker samt sport- 
och fritidsutrustning

1. Före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas
och minst 50 procent förberedas för återanvändning eller
materialåtervinnas, och
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent
återvinnas och minst 55 procent förberedas för
återanvändning eller materialåtervinnas.

8. Medicintekniska
produkter

1. Före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas
och minst 50 procent förberedas för återanvändning eller
materialåtervinnas, och
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent
återvinnas och minst 55 procent förberedas för
återanvändning eller materialåtervinnas.

9. Övervaknings- och
kontrollinstrument

1. Före den 15 augusti 2015 ska minst 70 procent återvinnas
och minst 50 procent förberedas för återanvändning eller
materialåtervinnas, och
2. från och med den 15 augusti 2015 ska minst 75 procent
återvinnas och minst 55 procent förberedas för
återanvändning eller materialåtervinnas.

10. Automater 1. Före den 15 augusti 2015 ska minst 80 procent återvinnas
och minst 75 procent förberedas för återanvändning eller
materialåtervinnas, och
2. från och med den 15 augusti 2015 ska 85 procent
återvinnas och minst 80 procent förberedas för
återanvändning eller materialåtervinnas.

Enligt förordningen ska producenter av elutrustning utforma produkterna så att 
batterier lätt kan avlägsnas. Den som säljer elutrustning ska se till att någon som har 
tillstånd att driva ett insamlingssystem har åtagit sig att ta hand om utrustningen när 
den blir avfall och den andel av historiskt konsumentelavfall som uppkommer i 
Sverige som motsvarar producentens andel av marknaden för konsumentelutrustning i 
Sverige. Den som tar emot elavfall ska ge god service till den som lämnar ifrån sig 
avfallet, underlätta för den som lämnar ifrån sig avfallet att kunna sortera ut det från 
annat avfall, främja att avfallet kan förberedas för att återanvändas, se till att avfallet 
samlas in på ett sådant sätt att den som hanterar avfallet inte utsätts för hälso- eller 
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säkerhetsrisker och se till att avfallet behandlas på ett hälso- och miljömässigt 
godtagbart sätt. 

Glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208) 

Denna förordning reglerar producenternas skyldighet att ta hand om avfall som utgör 
sådana elektriska och elektroniska produkter i form av glödlampor eller 
belysningsarmaturer som tillverkats för att användas i hushåll. Producenten ska utan 
ersättning ta emot produktavfall samt se till att produktavfallet återanvänds, återvinns 
eller på annat sätt hanteras på ett godtagbart sätt ur miljösynpunkt.  

Bilar (2007:185) 

Syftet med förordningen är att bilar ska utformas och framställas på ett sådant sätt att 
uppkomsten av avfall förebyggs. Vad gäller det avfall som ändå uppkommer av 
uttjänta bilar har producenten dels ansvar för att tillhandahålla ett system för 
mottagning av detta avfall och dels ansvar för att avfallet återvinns eller att 
komponenter återanvänds. Producenten ska se till att minst 85 viktprocent av bilen 
återanvänds eller återvinns. År 2015 höjs detta till 95 %.  

Däck (1994:1236) 

I denna förordning regeleras producenternas ansvar att på ett miljömässigt godtagbart 
sätt ta hand om däck som har tjänat ut. Med däck avses däck från personbilar, lastbilar, 
bussar, motorcyklar, traktorer, terrängfordon, motorredskap, släpfordon och 
efterfordon.  

Batterier (2008:834) 

Förordningen syftar till att batterier ska utformas och framställas på ett sådant sätt att 
uppkomsten av avfall förebyggs. Producenten ansvarar för att tillhandahålla system 
för insamling av det avfall som ändå uppkommer och att målen för insamling nås, 
d.v.s. att 95 % av det totala antalet sålda bil- och industribatterier samlas in (såväl 
innehållandes bly som inte) samt att 75 % av det totala antalet sålda övriga batterier 
samlas in.  

Producenten ansvarar också för att avfallet omhändertas och återvinns enligt uppsatta 
mål: 98 % av batterier innehållandes kvicksilver ska omhändertas särskilt, 65 
viktprocent av batterier innehållandes bly ska återvinnas med högsta möjliga 
återvinningsgrad av blyinnehållet, 75 viktprocent av batterier innehållandes 
nickelkadmium ska återvinnas med högsta möjliga återvinningsgrad av 
kadmiuminnehållet och 50 viktprocent av övriga batterityper ska återvinnas.   

Läkemedel (2009:1031) 

I denna förordning regleras att producenten, den som bedriver detaljhandel med 
läkemedel, ska ta hand om avfall som utgörs av läkemedel som uppkommit i hushåll 
och som lämnas av allmänheten till producenten. Producenten är skyldig att ta emot 
avfallet på de försäljningsställen som omfattas av producentens verksamhet. Detta 
innebär att alla apotek som lämnar ut receptbelagda läkemedel är skyldiga att ta emot 
gamla läkemedel som inte är farligt avfall.  

Vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (2007:193) 

Förordningen reglerar att producenterna ansvarar för de radioaktiva produkter som 
sätts på marknaden. Radioaktiva produkter ska vara märkta så att de kan hanteras på 
rätt sätt efter användandet. Producenten är skyldig att ta emot uttjänta produkter I 
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samband med försäljning av motsvararande varor. Dessutom är producenterna 
skyldiga att se till att det finns ett insamlingssystem för avfallet.  

5.2.4 Annan avfallsrelaterad lagstiftning 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten 
samt byggande. Bestämmelserna syftar till att främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Det är 
kommunerna som planlägger användingen av mark och vatten.  

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun upprätta en översiktsplan som anger 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen och 
som fungerar som vägledning i beslut om mark- och vattenanvändning samt 
byggande. Användningen av mark- och vattenområden regleras vidare med 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Lagen reglerar också bl.a. tillstånd för bygg- 
och rivningslov.  

Av lagen framgår att bebyggelse vid planläggning och i ärenden om bygglov ska 
lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna 
avfallshantering och hantera avfall. God och rationell avfallshantering pekas ut som ett 
viktigt allmänt intresse.  

Boverket menar att avfallshanteringen bör uppmärksammas i ett tidigt stadium i den 
fysiska planeringen. Att ha med avfallshanteringen i den fysiska planeringsprocessen 
är betydelsefullt, något som det dock i stor grad saknas erfarenhet och vägledning 
kring.  

Boverkets byggregler (BFS 2011:6, BBR 18) 

Boverkets byggregler innehåller både föreskrifter och allmänna råd. Förutsättningar för 
avfallshantering berörs i kapitel 3:422. Där framgår det att det ”i eller i anslutning till 
en byggnad ska finnas utrymmen eller anordningar för hantering av avfall som kan 
nyttjas av alla brukare av byggnaden”.  Utrymmena ska utformas så att återvinning av 
avfallet är möjlig. I det allmänna rådet till denna formulering står det:   

”Hushållsavfall som av hygieniska skäl behöver lämnas ofta, som t.ex. matavfall, bör kunna 
lämnas så nära bostaden som möjligt. Avståndet mellan byggnadens entréer och utrymmen 
eller anordningar för avfall bör inte överstiga 50 meter för flerbostadshus. Av avsnitt 3:1 
framgår att avfallsutrymmen och avfallsanordningar ska vara tillgängliga och användbara.” 

Föreskriften reglerar också att avfallsutrymmen och andra avfallsanordningar bland 
annat ska anpassas till hämtningsfrekvens, avfallsmängder och till lokala regler för hur 
avfall ska sorteras, förvaras och hämtas. Det allmänna rådet förtydligar detta genom att 
hänvisa till kommunens renhållningsordning. Av BBR 3:423 framgår att det i 
bostadslägenheter ska finnas plats för källsortering av avfall.  

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 
uppnå en god arbetsmiljö. Det är en ramlag, vilket innebär att den bara i stora drag 
beskriver de krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar arbetsgivaren har. Lagen 
kompletteras med detaljerade regler utfärdade av regeringen och Arbetsmiljöverket.  
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Arbetsmiljöfrågor är en ständigt central aspekt i insamlingen och behandlingen av 
avfall. I planeringen av ny bebyggelse eller vid förändring av befintlig bebyggelse 
gäller det att vara framsynt för att förekomma situationer som kan orsaka 
arbetsmiljöproblem. På senare år har man på en del platser tvingats förändra 
avfallsinsamlingen i befintliga områden för att avfallstransporterna har ansetts för 
riskfyllda, till exempel på grund av backning.   

5.2.5 Kommande förändringar i nationell lagstiftning 

Frågan om hur ansvaret för insamling av såväl hushållsavfall som förpackningar och 
returpapper ska fördelas mellan kommunerna och producenterna är ständigt aktuell. 
Under de senaste åren har en avfallsutredning på uppdrag av Regeringen gjorts och 
olika förslag har presenterats över tid, utan att få något enhetligt gehör. Under 2014 har 
en arbetsgrupp under miljöministerns ledning fått i uppdrag att ta fram ett nytt 
förslag. I augusti 2014 antogs nya förordningar för producentansvar (som har 
beskrivits i föregående kapitel), där ansvaret för insamling av förpackningar och 
returpapper finns kvar hos producenterna med krav på att de ska ingå i ett 
tillståndspliktigt insamlingssystem. Efter dessa förordningars antagande har Sverige 
fått en ny regering. I Stefan Löfvens regeringsförklaring den 3 oktober 2014 sa han att 
”Avfallet behöver minska och återvinningen öka. Ansvaret för insamlingen läggs 
därför hos kommunerna.”. Det är med andra ord svårt att veta var ansvaret för 
insamlingen av förpackningar och tidningar kommer att ligga på längre sikt.  

 

5.3 NATIONELLA MÅL OCH PROGRAM  

5.3.1 Nationella miljömål 

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att lämna över ett samhälle till 
nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta på ett sätt som inte orsakat 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Till grund för miljöarbetet 
finns 16 nationella miljömål, som olika myndigheter ansvarar för.  

De 16 miljömålen: 

 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft  

 Bara naturlig försurning  

 Giftfri miljö  

 Skyddande ozonskikt  

 Säker strålmiljö  

 Ingen övergödning  

 Levande sjöar och vattendrag  

 Grundvatten av god kvalitet  

 Hav i balans samt levande kust 
och skärgård  

 Myllrande våtmarker  

 Levande skogar  

 Ett rikt odlingslandskap  

 Storslagen fjällmiljö  

 God bebyggd miljö  

 Ett rikt växt- och djurliv 

Miljömålen har använts som riktmärken i det svenska miljöarbetet sedan 1999. Avfalls 
hanteringen är en del av målet God bebyggd miljö, men åtgärder inom avfallsområdet 
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påverkar även möjligheterna att nå miljömålen för Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 
Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och Ingen övergödning.  

Tidigare fanns delmål kopplade till miljömålen. Dessa ersattes 2012 av 13 etappmål 
inom fem prioriterade områden: biologisk mångfald, luftföroreningar, farliga ämnen, 
begränsad miljöpåverkan och avfall. För avfallsområdet finns två etappmål för att öka 
resurshushållningen. 

Etappmål 1: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 

Insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar. Detta genom att 
minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut 
och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara. Minst 40 % ska behandlas så att 
även energi tas tillvara. Etappmålet ska vara uppnått år 2018.  

Etappmål 2: Ökad resurshushållning i byggsektorn 

Insatser ska vidtas så att minst 70 viktprocent av icke-farligt byggnads- och 
rivningsavfall förbereds för återanvändning, materialåtervinning eller annat 
materialutnyttjande. Etappmålet ska vara uppnått år 2020.  

Nya förslag till etappmål på remiss under 2014  

Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet 2013 ett vidare uppdrag från regeringen om 
att ta fram förslag till nya etappmål som rör avfallsområdet, uppdraget redovisades i 
december 2013 i rapporten ”Nya etappmål”. Förslaget var ute på remiss fram till 30 
juni 2014. Till varje etappmål finns en redovisning av åtgärder, styrmedel och 
uppföljning samt en samhällsekonomisk analys.  

De fem föreslagna nya etappmålen är: 

1. Ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 

 År 2020 tas materialet i avfallet från hushåll och verksamheter till vara så långt 
som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö 
minimeras.   

o Minst 60 procent av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från 
verksamheter förbereds för återanvändning eller materialåtervinns.  

o Det är enkelt för hushåll och verksamheter att lämna produkter till 
återanvändning och avfall till förberedelse för återanvändning.  

o Landsting och branscher med en betydande potential att bättre ta vara på 
materialet i avfallet har tagit fram branschspecifika avfallsmål. 

För att uppnå etappmålet föreslås följande åtgärder: 

 Möjlighet att lämna produkter och avfall till återanvändning  

 Lättillgängliga insamlingssystem för tidningar och förpackningar  

 Möjlighet att lämna grovavfall av plast till materialåtervinning  

 Insamling i materialströmmar  

 Ökad insamling av förpackningar och tidningar från verksamheter 

2. Minskat matavfall 
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 Matavfallet ska till år 2020 minska med minst 20 %, jämfört med år 2010,
sammantaget för hela livsmedelskedjan utom primärproduktionen. Inom
primärproduktionen ska det finnas en handlingsplan för minskat
produktionssvinn senast 2016.

För att uppnå etappmålet föreslås många olika typer av åtgärder riktade mot hushåll, 
storkök och restaurang, butiker och grossister samt livsmedelsindustrin.  

3. Textil och textilavfall

 År 2020 är kretsloppen för textilier så långt som möjligt resurseffektiva och fria
från farliga ämnen.

o Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier
i första hand återanvänds.

o År 2020 återanvänds 40 % av de textilier som satts på marknaden.

o År 2020 materialåtervinns 25 % av de textilier som satts på marknaden, i
första hand till nya textilier.

o Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen
och andra ämnen med oönskade egenskaper inte förekommer i
nyproducerade textilier.

Föreslagna åtgärder för uppfyllelse av detta etappmål är: 

 Lättillgängliga insamlingssystem

 Utbildning för att uppnå ändrat konsumentbeteende

 Utbildning av designers och inköpare

 Uthyrning och bytesmarknad

 Pantsystem

 Teknisk utveckling

 Insamling till befintlig återanvändning och återvinning (ÅVC)

 Reparationsverkstäder för textiler.

4. Efterbehandling av förorenade områden

Etappmålet för efterbehandling av förorenade områden innebär att: 

 Minst 25 % av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön
är åtgärdade år 2025.

 Minst 15 % av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är
åtgärdade år 2025.

 Användningen av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan
föregående behandling av massorna, har ökat år 2020.

För att uppnå etappmålet föreslås åtgärder inom följande områden: 

 Tillsynsdriven och frivillig efterbehandling

 Statligt anslag för efterbehandling
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 Teknikutveckling och tillämpning av befintlig alternativ teknik  

 Information som underlag för prioritering och planering 

5. Minskad exponering för kadmium via livsmedel 

Senast år 2018 är styrmedel beslutade som minskar befolkningens exponering för 
kadmium via livsmedel.   

Åtgärder för att uppnå etappmålet inriktas mot följande områden:  

 Gödselfraktioner/växtnäring 

 Kadmiumhalten i åkermark 

 Minska kadmiumhalten i svenska grödor/livsmedel 

 Exponering 

Det finns också förslag till etappmål inom andra områden som berör avfallsområdet. 
Ett exempel på detta är hållbar återföring av fosfor. I Naturvårdsverkets förslag från 
2013 finns följande förslag till etappmål för fosfor:  

 Senast år 2018 kommer minst 40 procent av fosforn i avlopp tas tillvara och 
återföras som växtnäring till åkermark utan att detta medför en exponering för 
föroreningar som riskerar att vara skadlig för människor eller miljö. 

Ytterligare ett område som nyligen har aktualiserats är marin nedskräpning. Havs- och 
vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram där ”kommunerna 
föreslås identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska 
uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete”.   

5.3.2 Nationell avfallsplan  

Sveriges nationella avfallsplan ”Från avfallsplanering till resurshushållning – Sveriges 
avfallsplan 2012-2017” togs fram av Naturvårdsverket 2012. Planen ska fungera som ett 
komplement till Miljöbalken och annan avfallslagstiftning samt bidra till att nå 
relevanta miljömål. Planen innehåller exempel på vad som behöver göras för att nå ett 
mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt i de nationella miljömålen och EU:s 
avfallshierarki. Den nya avfallsplanen trycker mer än tidigare på behovet av att minska 
avfallets mängd och farlighet genom att förebygga avfallets uppkomst. Förebyggande 
arbete ges högsta prioritet. Siktet är inställt på att komma tillrätta med problem som 
matsvinn, otillräcklig utsortering av byggmaterial, läckage av farliga ämnen från 
skrotade bilar samt illegal export av avfall.  

Avfallsplanen pekar ut fem prioriterade områden där det bedöms finnas ett extra stort 
behov av åtgärder. Dessa områden är:  

 Avfall i bygg- och anläggningssektorn 

 Hushållens avfall 

 Resurshushållning i livsmedelskedjan 

 Avfallsbehandling 

 Illegal export av avfall till andra länder 

För områdena Hushållens avfall och Resurshushållning i livsmedelskedjan framhålls ett 
antal särskilt viktiga underkategorier:  
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Hushållens avfall:    

 Återanvändning   

 Textilier   

 Materialåtervinning och insamling  

 Elavfall och batterier 

 Nedskräpning 

Resurshushållning i livsmedelskedjan: 

 Minskat matavfall 

 Återvinning av växtnäring och energi från matavfall 

 Återvinning av näring ur avlopp 

Av den nationella avfallsplanen framgår att det krävs samarbete mellan en rad aktörer 
för att nå de mål som satts upp och planen innehåller också en åtgärdslista där olika 
aktörer (kommuner, myndigheter, näringslivet och forskarsamhället) pekas ut som 
ansvariga för olika typer av insatser. 

5.3.3 Nationellt program för att förebygga avfall 

Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett 
avfallsförebyggande program. I december 2013 publicerades Sveriges 
avfallsförebyggande program ” Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt 
samhälle – Sveriges program för förebyggande avfall 2014-2017”, som tagits fram av 
Naturvårdsverket. I programmet finns 8 mål och 167 åtgärder för arbetet med att 
förebygga avfall. Dessa utgår från fyra fokusområden:  

 Mat 

 Textil 

 Elektronik 

 Byggande och rivning  

Fokusområdena är valda baserat på att dessa avfallsslag orsakar stora samlade utsläpp 
av växthusgaser från utvinning, produktion och avfallshantering. Målen i programmet 
för förebyggande avfall kompletterar de nationella miljömålens etappmål och ska bidra 
till att de svenska miljömålen uppfylls. Naturvårdsverket ska följa upp och ta fram ett 
nytt program för förebyggande avfall senast år 2018.  

5.4 REGIONALA MÅL OCH PROGRAM 

5.4.1 Länsstyrelsen i Skåne läns miljömål 

Skånska åtgärder för miljömålen är det regionala åtgärdsprogrammet för att nå 
miljökvalitetsmålen i Skåne län och ett hållbart Skåne. I programmet redovisas 
sammanlagt 76 åtgärder varav 15 anses vara särskilt strategiskt viktiga. Dessa samlas 
under de fem största utmaningarna för miljöarbetet i länet, varav nummer 1 och 5 är 
särskilt relevanta ur ett avfallsperspektiv:  

1. Hållbara transporter i Skåne 
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 Ökad andel kollektivtrafikresande 

 Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering 

 Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter 

2. Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 

 Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering 

 Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten 

3. Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser 

 Begränsad expolatering av åkermark 

 Framtagande av vatten- och avloppsvattenplaner 

 Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter 
 

4. Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 

 Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer 

 Värdetrakter och landskapsperspektiv i fokus 

 Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur- och kulturvärden  

 Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark 

5. Hållbar konsumtion i Skåne 

 Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling 

 Information för en giftfri vardag 

 Minskning av avfallsmängden 

5.4.2 Region Skånes miljömål 

I miljöstrategiskt program för Region Skåne finns sju prioriterade insatsområden:   

 Hållbara transporter i Skåne 

 Attraktiva och välbesökta natur- och rekreationsområden i Skåne 

 Friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne 

 Hållbar stadsutveckling i Skåne 

 Hållbart och produktivt jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor i Skåne 

 Hållbart energisystem i Skåne 

 Klimatneutralt Skåne 

Avfallsområdet berör flera av dessa insatsområden.   
 

  



Avfallsplan 2016-2020 Lomma kommun - BILAGOR 
 

34 
 

5.5 LOKALA MÅL OCH PROGRAM 

På kommunal nivå finns, utöver renhållningsordningens avfallsplan och föreskrifter, 
andra lokala mål och program med anknytning till miljö- och avfallsfrågor så som 
lokala miljömål och kommunens översiktsplan.  

5.5.1 Miljömål för Lomma kommun 2014 – 2020 

Lomma kommun har antagit lokala inriktningsmål med utgångspunkt i de nationella 
miljökvalitetsmålen. De lokala fokuseringarna pekar inte på mål som direkt kopplade 
till avfallshanteringen.  

 
Tabell 6 Förteckning över Lomma kommuns fokusområden för miljöarbetet.  

Nationellt 
miljömål 

Lokalt fokusområde 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Att minska utsläppen av växthusgaser från Lomma kommun 
genom minskad energianvändning. 

Frisk luft Att påbörja mätningar av luftföroreningar.   

Bara naturlig 
försurning 

Utsläppen av försurande ämnen ska vara kända och 
kommunen ska verka för att utsläpp från arbetsredskap ska 
minska.   

Giftfri miljö Minska utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Öka 
kunskapen av vilka miljö och hälsoskadliga ämnen som finns 
i Lomma kommun. 

Skyddande 
ozonskikt 

Eliminera användningen av ozonnedbrytande ämnen i 
kommunens egna kylanläggningar.     

Säker strålmiljö Minska antalet fall av hudcancer orsakade av UV-strålning, 
samt skydda människor och den biologiska mångfalden från 
skadliga effekter av strålning. 

Ingen övergödning Kontinuerligt minska utsläpp av kväve och fosfor till 
vattendrag och kustvatten. 

Levande sjöar och 
vattendrag 

Återskapa vattenmiljöer och höja kvaliteten på befintliga 
vattenmiljöer.   

Grundvatten av god 
kvalitet 

Uppnå god kännedom om kommunens känsliga 
grundvattenförekomster. 

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

Lomma kommun ska verka för att god tillgänglighet för 
allmänheten och gynnsamma livsmiljöer för växt och djurlivet 
längs kusten. Vattenkvaliteten och livsmiljöerna för djur och 
växter i Lommabukten ska förbättras och kunskapen om 
Lommabukten ska öka. 

Myllrande 
våtmarker 

Våtmarker och dammar åter- eller nyskapas. 

Levande skogar De trädmiljöer som finns ska värnas mot exploatering samt att 
öka andelen gamla och stora ädellövträd. 
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Ett rikt odlings-
landskap 

Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet ska förbättras 
genom att skapa nya gröna områden samt bevara och knyta 
ihop befintliga.   

God bebyggd miljö Kommunen ska vara ett gott exempel genom att bygga 
ekologisk och socialt hållbart och kompensera för negativa 
effekter som byggande innebär. Kommunen ska också arbeta 
för att öka resor med gång, cykel och kollektivtrafik. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Den biologiska mångfalden, både naturtyper och arter ska ges 
förutsättningar att behållas och utvecklas. 

 

5.5.2 Översiktsplan 2010  

Lomma kommuns översiktsplan antogs 2010 och dess primära mål är att skapa en god 
livsmiljö för boende och ett långsiktigt hållbart samhälle till glädje även för kommande 
generationer. Skapandet av den goda livsmiljön förutsätter ett starkt engagemang och 
en helhetssyn i planeringen.  

I översiktsplanen berörs avfallsområdet genom ett av kommunens ställningstaganden: 
”Mark för återvinningscentral bör reserveras inom kommunen”.  
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5.6 ENKÄT OM AVFALLSHANTERINGENS FRAMTID I KOMMUNEN OCH 

REGIONEN 

Som ett första steg i det regiongemensamma arbetet med kommunernas avfallsplaner 
och regional kretsloppsplan genomfördes en web-enkät, riktad till kommunala 
tjänstemän och politiker. Syftet med enkäten var att få in en övergripande bild av 
politikers och tjänstemäns associationer och uppfattningar kring avfallshanteringens 
framtid i den egna kommunen samt i regionen. Undersökningen genomfördes mellan 
den 17 september 2014 och den 17 oktober 2014. Enkäten bestod av totalt 21 frågor, 
med fokus på hur viktigt de anser att det är att utveckla och förbättra olika 
avfallsområden som går att återknyta till avfallshierarkin (förebygga, återanvända, 
återvinna, deponera). Projektledaren för avfallsplanen i varje kommun ansvarade för 
att skicka ut enkäten till tjänstemän och politiker i sin kommun. Enkäten skickades 
också till tjänstemän och politiker inom Sysavs organisation. Totalt för regionen inkom 
253 enkätsvar. 

Enkätens resultat gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av synen på 
framtidens avfallshantering i kommunen och regionen, men svaren kan användas som 
en indikation på hur tjänstemän och politiker ser på utvecklingen av avfallsarbetet i 
kommunen och regionen.  

Fördelningen av antal svarande från varje kommun varierade, som kan ses figur om 
”Fördelning över de svarandes kommuntillhörighet”.  

Av enkätens resultat är det svårt att urskilja något enskilt utvecklingsområde som ses 
som mer viktigt än andra, men på den avslutande frågan skulle de svarande ange 
vilket område man ser som allra viktigast att förbättra under 2016-2020 och i de svaren 
kan ett mönster skönjas. Flest, en av fyra svarande, har valt förebyggandearbete som 
prioriterat område, medan en av fem valde kommunikation och beteendepåverkan. På 
tredje plats kom materialåtervinning och på fjärde plats hamnade insamling och 
omhändertagande av farligt avfall.  

Sammantaget kan detta tolkas som en indikation på att tjänstemän och politiker i 
regionen ser avfallsförebyggande arbete tillsammans med kommunikation och 
beteendepåverkan, samt materialåtervinning och hantering av farligt avfall som 
prioriterade områden. Se figure om ”Fördelningen av svar på frågan om vilket område 
man ser som det viktigaste att förbättra under 2016-2020”. 
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Figur 5 Fördelning över de svarandes kommuntillhörighet. 
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Figur 6 Fördelningen av svar på frågan om vilket område man ser som det viktigaste att förbättra under 

2016-2020 
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Samla in och lägga avfall som inte kan behandlas på annat sätt på deponi

Samla in och ta hand om farligt avfall

Effektiva och klimatriktiga avfallstransporter

Planering av plats för insamling av avfall

Förebygga nedskräpning på offentliga platser

Planering av plats för behandling av avfall

Kommunikation och beteendepåverkan

Annat, fyll på nästa sida

Obesvarat
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5.7 DIALOG MED SKOLBARN OM FRAMTIDENS AVFALLSHANTERING 

För att höra om barnens syn på den framtida avfallshanteringen och vad de tycker är 
viktigt genomfördes rundabordssamtal med miljöråden från två olika skolor. Från 
Kastanjeskolan i Malmö kom en grupp bestående av sju elever i åk 4-9 och från 
Kungshögsskolan i Oxie kom sju elever i åk 3-6. Före samtalet fick de en kortare 
visning av Sysavs verksamhet.  

Samtalet genomfördes med hjälp av inspirationsbilder och skapandet av ett 
bildcollage. Samtalsledaren försökte hålla en så förutsättningslös diskussion som 
möjligt, utan att styra barnen och där barnen kunde utveckla sina tankar, men 
samtidigt se till att alla kom till tals.  

Gemensamt för båda grupperna var att källsortering och återvinning var en 
självklarhet – det gör man bara. Samtalen handlade även mycket om hur man får fler 
att återvinna och hur det kan bli ännu enklare att göra rätt.  

Viss skillnad fanns det mellan de yngre och de äldre barnen.  I gruppen med yngre 
barn lades stor del av samtalet på just diskussionerna om återvinning. De hade många 
kreativa idéer om återbruk och hur man kunde göra nytt av gammalt. I den gruppen 
var det också självklart att både köpa och sälja på loppis. De ville gärna att det skulle 
finnas fler mötesplatser för byteshandel, loppis, reparation och kreativt skapande. Att 
vara rädd om naturen och inte skräpa ner var viktigt, men barnen reflekterade även 
över en social och ekonomisk hållbarhet och visade ett tydligt rättvisetänk genom att 
till exempel uttrycka vikten av att alla får gå i skola och att alla ska ha ett jobb.  

Bland de äldre barnen märktes påverkan av grupptryck mer tydligt. De diskuterade 
vikten av mediala förebilder som skapar positiva trender av att göra bra miljöval. De 
var överens om att det var bra att sälja och köpa på loppis men kände ett visst behov 
av att det skulle vara socialt accepterat. De var tydliga med att ansvaret är deras eget 
och att alla måste bidra till en mer hållbar miljö. För att ändra sitt beteende måste 
budskapen göras tydligare och vara kopplade till människors vardag och verklighet. 
De tyckte att sociala medier för att sprida goda exempel skulle användas mer. Barn och 
ungdomar lever i nuet, så fokus måste vara här och nu.  

Båda grupperna pratade också mycket om våra konsumtionsmönster och att vi köper 
mycket som vi egentligen inte behöver. De äldre eleverna var också starkt medvetna 
om hur yttre faktorer lockar oss att konsumera mer och att vi gör en mängd 
ogenomtänkta val. Men deras budskap var att det gäller att agera för en förändring nu.  
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5.8 WORKSHOP OM FRAMTIDENS AVFALLSHANTERING I LOMMA KOMMUN 

Onsdagen den 28 januari 2015 kl.13.30-16.30 i Folkets hus, Lomma 

Britt-Marie Fagerström och Johanna Hellsten, från 
stadsutvecklingsavdelningen på Tyréns AB, ledde workshoppen. 
En workshop är ett möte med tydligt syfte där människor med 
olika bakgrund samlas för att tänka nytt och producera något som 
tidigare inte har funnits. Syftet med denna workshop är dels att 
sprida kunskap om kommunens arbete med 
renhållningsordningen och att förankra arbetet, dels att engagera 
alla deltagarna och att gemensamt ta fram förslag till mål och 
åtgärder till kommunens avfallsplan och regionens kretsloppsplan.  

 

Inspirationsföreläsning, Rustan Nilsson, Sysav 

Rustan Nilsson, miljöpedagog Sysav, gav en 
inspirationsföreläsning kring synen på avfall och avfallshantering. 
Här följer en kort resumé.  

Vi gör mycket för att det är en gammal vana, det är ett farligt 
agerande i sammanhanget. Kan man göra på andra sätt? I 
statistiken synliggörs t.ex. bara hur stor andel av avfallet som 
hamnar på deponi respektive som återvinns. Det som hamnar på 
deponi är en mycket liten andel och är i stora drag avfall som ska 
hamna där. Det ser alltså ganska bra ut, men faktum är att 
mängden avfall ökar. Det är det vi borde prata om.  

År 1921 genererade en person ca 30 kg avfall per år. Idag genererar 
varje person i Sverige ca 500 kg avfall per år. Den här utvecklingen 
hänger samman med den ekonomiska utvecklingen - idag har vi 
råd att kasta. Även om mängden avfall har ökat kraftigt per person 

är det fortfarande mycket som inte syns i den här statistiken. Allt 
avfall som uppkommer i produktionen av produkten som slängs är 
inte inräknat. Det går åt enorma resurser för att producera t.ex. ett 
par jeans eller ett ägg på grund av långa produktionskedjor där 
varje del ska ha sitt av råvaror till t.ex. maskiner och transporter. 
Även om vi kan energiåtervinna, materialåtervinna eller till och 
med återanvända produkten så är det bästa för miljön de 
produkter (avfall) som aldrig uppstår. Behöver vi den här 
produkten? Kan vi förebygga att avfall uppstår?  

Var tredje person i Sverige tror inte att den egna privata 
konsumtionen påverkar mängden avfall. Var fjärde matkasse 
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slängs utan att ens passera tallriken. En tvättmaskin tillverkas inte 
för att hålla så länge som möjligt, utan tillräckligt länge för att 
kunden ska vara nöjd och vilja köpa en ny av samma leverantör. 
Tänk om vi köpte tvättar istället för tvättmaskin, det vill säga att 
tvättmaskinen hemma hos oss ägdes av tillverkaren och vi 
prenumererade på att använda den. Då skulle tillverkaren vilja 
producera en så hållbar maskin som möjligt.  

 

Vad är en renhållningsordning och hur går arbetet till? Jonna 
Ganslandt, Lomma kommun 

Jonna Ganslandt, renhållningsansvarig Lomma kommun, 
presenterade kommunens avfallsarbete med information om 
nuläget och vad en renhållningsordning är. Här följer en kort 
resumé. 

Kommunens uppgift är att upprätta en renhållningsordning, vilket 
innefattar en avfallsplan (mål) och föreskrifter (regler). 
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument som ska innehålla mål 
för en hållbar avfallshantering - mål för att minska mängden avfall 
och minska avfallets farlighet. Avfallsplanen gäller hela 
kommunen, allt avfall, och därför behövs input från en bred grupp. 
Lomma kommun ska nu, tillsammans med övriga 13 kommuner i 
Sysav-regionen, ta fram en ny avfallsplan med mål till 2020. 
Gemensamma mål ska tas fram för hela Sysav-regionen.  

Det finns en hel del som påverkar avfallsplaneringen. Det finns 
lagar, mål och krav på såväl EU-nivå som nationell, regional och 
lokal nivå. Det finns också mer informella förväntningar. Som ett 
rättesnöre för allt arbete finns ”Avfallstrappan”, som är gemensam 
för hela EU. Trappstegen går från deponi till energiåtervinning, 
materialåtervinning, återanvändning och förebyggande. Det gäller  

att klättra uppåt på trappan – att sträva efter att förebygga att 
avfall uppkommer. I Lomma kommun genererade varje person ca 
118 kg restavfall 2014.  
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Arbete i grupper 

Grupp 1 
 
Deltagare 
Gruppledare: Sara Hansson (Miljöinspektör) 
Louise Rosdahl (Fastighetskoordinator) 
Cecilia Lind (Kökschef, Karstorpsskolan) 
Annie Ekegren (Miljövetare, PEAB) 
Åsa Liljengren (Fritidspedagog, Alfredshällsskolan) 
Jan Rydén (Politiker, Kommunfullmäktige) 

Gunilla Tynell (Politiker, Tekniska nämnden) 

 

 

 

 

 

Prioriterade områden 
Förebyggande (prioriterat område) 
Skolorna har lika återvinnings-/sorteringssystem och material. 
Sköts kommunalt 
Förebygga avfall  
Mindre avfall (matavfall) 
Mindre mängd avfall 
Att premiera mindre avfall via taxan 
Färre stormarknader 
Mindre kärl - lägre taxa 
Utveckling (prioriterat område) 
Teknisk utveckling – insamlingssystem och behandlingsmetoder 
Fler ställen att samla avfallet på 
Matavfall -> biogas 
Inga sopbilar som kör till varje hus utan till uppsamlingsplatser 
Återanvändning (prioriterat område) 
Återanvända – loppis 
Återanvända centralt: kläder/saker, folk – pensionär kunskap 
Skräddare 
Mer återbruk 
Bättre kvalitet genererar mindre avfall 
Kvalitet framför kvantitet 
Förebygga förpackningar – affärssystem 
Bäst före-datum förlängs 
Förpackningshysterin har avtagit 
Förpacka varor mindre 
 
Andra tankar 
Lagen skärps: miljöbyggnad, miljöbedömningssystem 
Alla kommuner sorterar som Lomma, med t.ex. fyrfackskärl 
Vi handlar direkt från producenten 
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Fler företag som producerar med återvinningsmaterial 
Högre medvetenhet bland producenter och konsumenter 

 

 

Prioriterat område: Förebygga 

Vad har förändrats 
sedan 2015? 

Vad har vi gjort för att 
nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 
hjälp? 

Vilka svårigheter 
mötte vi på vägen? 

Hur löste vi 
svårigheterna? 

-Mindre avfall 
-Ökad medvetenhet 

- Informerat 
-Färdiga koncept för 
avfallshantering 
- Lägre taxa -> mindre 
avfall 
- Uppsamlingsplatser – 
för gemensam tömning 
av kärl 

- Skolan 
- Kommunen – 
politikerna 
- Sita/Sysav 
(avfallsbolag) 
- Samverkan med 
kommuninvånare 
- ”Goodwill” 

- Utbildning av 
kommande 
kommuninvånare 
- Politiska beslut, 
avfallstaxa 
- Informationsforum 

- Attitydförändringar 
- Gammal vana  
- Effekt och betydelse 
svårt att visa 
- Byråkrati tar tid 
 

- ”Morötter”/visade på 
bra effekter:  
Pengavinst, renare luft, 
trafikmiljö tryggare, 
mindre buller 
- Upprepning 
- Ambassadörer 

Nyhetsvärde: Lomma kommun har minskat avfallsmängden och ökat medvetenheten! 

”Vi har arbetat medvetet för att minska avfallsmängden och öka medvetenheten. Detta har vi gjort genom att informera, gjort koncept över hur man kan 
göra och rutiner där det är enklare att göra rätt. Vi har sett till att det inte blir så tungrott. Vi har gett folk en morot att minska avfallsmängden genom att 
ge dem mindre taxa. Vi har involverat skolan mycket i det här arbetet, de blir ambassadörer framöver.”  
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Grupp 2 

 

Deltagare 

Gruppledare: Tim Schnoor (Miljöstrateg) 

Urban Linse (Exploateringsingenjör) 

Niklas Håkansson (Fastighetssamordnare) 

Ann Ellis (Kostchef) 

Christer Carlsson (Projektledare, fastighetsavd.) 

Lena Wahlgren (Politiker, Tekniska nämnden) 

Britt Hjertqvist (Politiker, Socialnämnden) 

 

Prioriterade områden 
Beteende, kunskap (prioriterat område) 
En beteendefråga, bygger på kunskap, ökad kunskap 
Ökat samägande 
Samnyttjande över fastigheter 
Alla sorterar 
Arbetar mer förebyggande 
Utbildning för framtiden till barnen 
Ökad möjlighet till distansarbete 
Teknik (prioriterat område) 
Ny teknik som 100 procentigt återvinner 
Kretslopp (cirkulärt hus) 
Allt förpackningsmaterial återvinns 
Titta på livscykelanalys på allt 
Minska utsläpp av farliga medicinavfall mm i våra vatten 
Samhällsplanering (prioriterat område) 
Bilpooler 
Samordnade transporter 
Småskalighet 
Ny Pågatågsstation, mindre bilkörning 
Minska bilkörning till Lomma genom att få Pågatåg 
Lätt hanterligt för barn – vuxna att återvinna 
”Mindre slit och släng” (hopslagning av de prioriterade 
områdena) 
Ställ mer krav vid upphandlingar 
Kompostodling av egna grönsaker 
Mindre användning av papper (papperslösa samhället) 
Mindre användning av förpackningar, t.ex. påsar för bananer  
Bostadsrättsföreningar äger tillsammans t.ex. skruvdragare 
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Bytesaffär, t.ex. kläder och leksaker Andra tankar 
Styrmedel – Avgifter på onödigt avfall

Prioriterat område: Mindre slit och släng 
Vad har förändrats 

sedan 2015? 

Vad har vi gjort för att 

nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 

hjälp? 

Vilka svårigheter mötte 

vi på vägen? 

Hur löste vi 

svårigheterna? 

-Bostadsrättsföreningar 
äger tillsammans t.ex. 
skruvdragare 
-Bytesaffär, t.ex. kläder 
och leksaker 
-Mindre användning 
av förpackningar, t.ex. 
påsar för bananer  
-Mindre användning 
av papper (papperslösa 
samhället) 
-Kompostodling av 
egna grönsaker 
-Ställ mer krav vid 
upphandlingar 

-Sop – KBT 
 
-Information 
 
-Blivit påverkade av 
unga 
 
-Fastighetsnära 
insamling fullt ut 
 
-Styrmedel 

-Producenter (FTI) 
 
-Skola 
 
-Hemmet 
 
-Sysav 

-Kampanjer 
 
-Informationsmaterial 
 
-Synliggörande av hela 
avfallskedjan 
(konsekvenser) 
 
-Kvalitet på produkter 

-Förändringströghet 
 
-Få med alla 
 
-Bekvämlighet 
 
-Kostnader 
 
 

-Differentierad 
avfallstaxa 
 
-Morötter (eller piska) 

 

Nyhetsvärde: Lomma kommun har blivit utsedd till ”Bästa återvinningskommun 2020” 

”Vi har jobbat aktivt med att förändra beteenden, att får bort slit- och släng-mentaliteten. Vi har för detta arbetat med en KBT-kurs som fått enormt 

genomslag. Vi har också arbetat med information om hur avfall uppkommer och återvinns, vi har placerat ut fler återvinningskärl så att det alltid är när, 

klädaffärer har kärl för klädinsamling, alla som bidragit har fått morötter av olika slag.”
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Grupp 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prioriterade områden 
Cirkulationsplats (prioriterat område 1) 
Återanvändningscentral 
Textil-recycling 
Värde på avfall 
Byta 
Hyrstationer 
Lånecentral 
Kretslopp/återbruk 
Kretsloppspark 
Laga, limma och reparera 
Skänka saker 
Använd längre 
Producentansvar (prioriterat område 2)  
Producentansvar 
Producentansvar på allt 
Textil-recycling 
Packa upp i affären 
Medvetenhet (prioriterat område 3) 
Kommunen som inköpare av varor och tjänster 
Sniffa först! 
Håll Sverige rent/kunskap 
Ökad medvetenhet 
Energi 
Minskat bioavfall 
Värme i avloppsvatten blir fjärrvärme 
e-fordon – mindre CO2 
 

Deltagare 

Gruppledare: Jonna Ganslandt (Renhållningsansvarig) 

Ola Åkesson (Driftledare, Gata/park) 

Linnea Quarnström (Planarkitekt) 

Richard Nilsson (Säljare, Ragn-Sells) 

Pia Johansson (Politiker, Tekniska nämnden) 

Christian Idström (Politiker, Kommunstyrelsen) 
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Prioriterat område 1: Cirkulationsplats (Cirkulationsplatser finns på nätet med ut- och inlämningsplatser, en pedagogisk plats) 

 

Nyhetsvärde: I Lomma kommun är det häftigt med återanvändning! ”Vi har skapat en cirkulationsplats utifrån ett ”Blocket”-koncept. Många saker vi 

slänger är helt ok. Vi har lyckats ändra attityden så att det är häftigare att ha införskaffat sina saker begagnat på cirkulationsplatsen än att köpa nytt.”   

Vad har förändrats 

sedan 2015? 

Vad har vi gjort för att 

nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 

hjälp? 

Vilka svårigheter mötte 

vi på vägen? 

Hur löste vi 

svårigheterna? 

-Cirkulationsplatser 
finns för alla varor 
 
-Cirkulationsbil, 
cirkulationscykel, 
cirkulationsbuss 
 
-Ökad medvetenhet 
 
-Minskad konsumtion 
 
-”Arbetarna” får andra 
uppgifter som 
kompensation för ev. 
minskade 
arbetstillfällen 
 
-Miljö – väder och vind 
 
-Klimat 
- Tillgänglighet till 
cirkulationsplats 
 
- Åker till 
cirkulationsplats före 
köpcentrum  

-Lag – bättre kvalitet 
 
-Skolplanen – kunskap 
om cirkulationsplatsen 
 
-Kampanj, information 
(tänk rökning) 
 
-Ökad kunskap hos 
tjänstemän 
 
-DP 

-Staten 
 
-Producenterna 
 
-Drivna politiker 
 
-Medvetna invånare 
 
-Kommunen 

-Lagstifta om 
livslängd, material, 
återvinning 
 
-Cirkulär ekonomi får 
tillbaka materialet 
 
-Skapa opinion och 
ställer krav 
 
-Politiker vågade 
lagstifta 
 
-Invånare ställer krav 
 
-Kommunen avsätter 
plats för 
cirkulationsplatser 

-Vana 
 
-Lagkrav 
 
-Svårt att följa lagar 
 
-Kortsiktighet 
 
-Producenterna? 

-Tid (får ta tid) 
 
-Dialog 
 
-Samverkan 
 
-Delaktighet i 
processen 
 
-Producenterna 
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Grupp 4

Deltagare 

Gruppledare: Mattias Persson (Gatuchef) 

Mikael Leijon (Platschef, PEAB) 

Conny Bäck (Miljösamordnare, Reningsverket) 

Hannes (Praktikant planavd.) 

Alf Michelsen (Politiker, Tekniska nämnden) 

Åsa Ahlström (Politiker, Tekniska nämnden) 

 

 

 

Prioriterade områden 
Förpackningar (prioriterat område) 
Kostnadseffektivt 

Kostnader kan styra eller kommer att styra 
Förpackningar måste gå att återvinna 
Smarta förpackningar (vin i box, TV mm) 
Kunskap (prioriterat område) 
Morot – pris för bästa sorterare 
Miljömärkning 
Enklare att se klimatkostand på saker ungefär som med flygstolar  
Högre miljömedvetenhet 
Hushållsnära sopsortering 
Få bort individtänket – ”jag gör ingen skillnad” – Skapa ett 
kollektivt tänk 
Nedskräpning av stränderna har minskat med 50 % p.g.a. 
utbildning och information (Beteendepåverkan) 
Minska avfallet 
Hyrespool (prioriterat område) 
Lånebibliotek för saker som sällan används, t.ex. borrmaskin, 
stege, gräsklippare 
Hyresdepå, alla behöver inte ha eget 
Personskött återvinningscental med kommunadministrerad 
verktygspool 
Möjligheter till återanvändning 
Laga och fixa  
Lag-krav 
Laga mer (det är för billigt att köpa) 
Lomma 2020 – Man har pengamärkt avfallshantering mer – Privat 
Samtliga fordon kommunala som privata aktörer kör på el eller 
biogas 
Biobränsle i kommunen och egen tillverkning 
El-bil 
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Prioriterat område: Hyrespool/Laga och fixa  
(Det svarta hålet – Det är borrhålet man behöver, inte borren) 

Vad har förändrats 

sedan 2015? 

Vad har vi gjort för att 

nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 

hjälp? 

Vilka svårigheter mötte 

vi på vägen? 

Hur löste vi 

svårigheterna? 

-Kommunen 
administrerar en pool 
 
-Vi lagar saker, inte 
slänger 

-Information 
 
-Skapat forum, 
mötesplats 
 
-Gett förutsättningar 

-Leverantörer 
 
-Lomma kommun 
 
-Sysav 
 
 

-Marknadsföring 
 
-Lokal/Mark 
 
-Utbildning 

-Göra som vi brukar 
 
-Ekonomi 
 
-För alla!? 

-Startbidrag, stötta 
 
-Information 
 
-Det ska vara lätt 
 
-Utkörning 

Prioriterat område: Kunskap / Förpackningar  
Vad har förändrats 

sedan 2015? 

Vad har vi gjort för att 

nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 

hjälp? 

Vilka svårigheter mötte 

vi på vägen? 

Hur löste vi 

svårigheterna? 

-Smarta förpackningar 
 
-Återvinning av 
förpackningar 
 
-Mindre plats 
 
-I upphandlingar ställa 
krav på förpackningar 
 
-Tillverkningsindex 
 
-Medvetenhet 

-Information 
 
-Riktlinjer 
 
-Renhållningsvärdar 

-FTI 
 
-Sysav 
 
-Lomma kommun 
 
-Verksamheter 
 
 

 - Bekvämlighet - Information 

Nyhetsvärde: I Lomma finns ”maskinbibliotek” 

”Vi har utvecklat en pool där man kan låna t.ex. gräsklippare och andra liknande produkter som man behöver ibland. Knutet till denna pool finns också 

personal som kan laga saker. Utgångspunkten är att det man behöver är ett hål i väggen eller en klippt gräsmatta, det är inte borrmaskinen eller 

gräsklipparen i sig som man behöver.”  
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Grupp 5 

 

Deltagare 

Grupledare: Ann Thorén (Sysav) 

Patrik Flensburg (IT- och Servicechef) 

Tommy Samuelsson (Samhällsbyggnadschef) 

Charlotte Thulgren (Fritidspedagog,, Alfredshällsskolan) 

Lennart Nilsson (Politiker, Miljö- och byggnadsnämnden) 

Karl Gustav Nilsson (Politiker, Kultur- och fritidsnämnden) 

 

 

 

Prioriterade områden 
Systemutveckling (prioriterat område) 
Allt grönt komposteras inom kommunen 
Betala avgift efter vikt och kvalitet 
Köpa produkter utan förpackning 
Mindre medicinförbrukning, mindre förpackningar 
Ominskade mängder – ingen deponering 
Bättre kvalitet på produkter 
Vi lagar mer mat från grunden – mindre matsvinn 
Färre transporter 
Det är enkelt att sortera 
Man kan samsas om soptunnan 
Andra fraktioner samlas in, t.ex. elektronik och kläder 
Allt matavfall sorteras ut, inkl. flytande 
Färre engångsprodukter 
Teknikutveckling (prioriterat område) 
Smarta hem 
Tydliga regler på IT-utrustnings livslängd (lagstiftning) 
Datorkraft finns någon annan stans återspegalas på skärm 
datorkraft i modulärt uppbyggda servicehallar 
Modulärt uppbyggda mobiler/dator/itutrustning 
Fler använder el-drivna fordon 
Vakuumsystem 
Fler åker kommunalt i mindre fordon som är eldrivna 
Avfallskvarnar i nya hushåll 
Beteendeutveckling (prioriterat område) 
Mer närproducerad mat 
Fler flyttar ut på landet till småbruk igen 
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Vi går och cyklar mer 
Resurs (inte avfall) 
Fler kläder tillverkas i Sverige 
Alla kommuner är med på banan – sopsortera 
Second hand är ett naturligt val 
Ärva barnvagnar 

Enkelt att låna ut saker - bibliotek, kommunalt fastighetsbolag, 
arbetsplatser (jmf. Friskvårdsbidrag) 
Vi lagar våra saker 
Återburkshus byggs med hjälp av insamlat byggmaterial 
Importförbud 
Inga sopor köps in för att förbrännas 

 

Prioriterat område: Beteendeutveckling 
Vad har förändrats 

sedan 2015? 

Vad har vi gjort för att 

nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 

hjälp? 

Vilka svårigheter mötte 

vi på vägen? 

Hur löste vi 

svårigheterna? 

-Tekniken har 
utvecklats 
 
 
 
 
 
 
-Färre förpackningar 

-Infört vacuumsystem 
(sopsug) 
 
-Infört modulsystem i 
alla kommunala 
verksamheter och 
tunna klienter 
 
-Ökat medvetenheten 

-Politiker 
 
 
-IT-avdelningen 
 
 
 
 
-Politiker och 
näringslivet 

-Tog beslut och gav 
resurser 
 
-Upprättade 
strategidokument 
 
 
 
-Lagstiftning/Skatter 

-Kostnader, opinion, 
förankring 
 
-Slit och släng 
beteende, Ha begäret, 
Status 
 
 
 
-Producenternas ovilja 

-Information, kunskap, 
högre avgift 
 
-Förankring 
 
 
 
 
-Lagstiftning, skatter 

 

Nyhetsvärde: Lomma kommun minskar avfallet genom att laga istället för att köpa nytt 

Vi har jobbat aktivt med att förändra beteenden och synen på att laga saker istället för att köpa nytt.  
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Grupp 6 

 

Deltagare 

Gruppledare: Jenny Lindström (Planingenjör) 

Hans Gyllestad (Driftledare, SITA) 

Jacob Thollonen (Bygglovshandläggare) 

Mattias Nilsson (Arbetsledare, PEAB) 

Lennart Månsson (Politiker, Tekniska nämnden) 

Monica Jeding (Politiker, Tekniska nämnden) 

 

 

 

 

 

 

Prioriterade områden 
Avgifts- och kostnadsbaserat (prioriterat område) 
Lagstiftningen är skarpare i sin definition om vad som räknas som 
avfall för deponi 
Avfall är mer värdefullt 
Fler fraktioner hämtas vid dörren 
Man får betala per kilo restavfall 
Det är dyrare att INTE sortera 
Avgift då du lämnar avfall 
Strängare regler, mer eget ansvar, högre avgifter 
Låne-/medlemssystem (prioriterat område) 
Det finns ”bibliotek” för utlåning av elektriska prylar/maskiner 
Medlem i ”låneföretaget” 
Medlem i ”ICA” – låna kassar utan avgift 
Många ”hyrfirmor” – låg avgift, lång väntan, hög avgift, kort väntan 
Producentansvar/längre livslängd (prioriterat område) 
Tillbaka till tygblöjor, återvinning 
Inga platspåsar hos ”ICA” 
Vi går mot kvalitet istället för kvantitet (elektronik, möbler, bilar etc.) 
Mer hållbar elektronik 
Pelletuppvärmning 
Produkter är mer standardiserade så att reservdelar kan produceras 
och användas mellan modeller 
Belöning 
Belöningssystem  
Deponi-kuponger till de som lämnar för deponi 
Returavgift på kläder 
Returavgift på tidningar 
Mer genomtänkt och hållbart insamlingssystem 
Mindre kärl som pressar fram en effektivare sortering och i längden 
mindre konsumtion 
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Alla bilar drivs med el 
Inga bensinbilar 
Minskad körning för sopbilar 
Ha miljöstation på gatan 
Minska antal plastkassar, ta tygkasse 

Källsorteringssystem på offentligt avfall. Idag blir det mesta 
restavfall.  
Det är enklare att sortera så sortering sker digitalt/elektroniskt i 
större utsträckning på Sysav 
Det råder större kunskap om hur avfall bör hanteras 
Vi återbrukar mer, t.ex. möbler. Återbruk är ”inne”

Prioriterat område: Låne- och medlemssystem 
Vad har förändrats 

sedan 2015? 

Vad har vi gjort för att 

nå förändringen? 

Vilka fick vi hjälp av? På vilket sätt fick vi 

hjälp? 

Vilka svårigheter mötte 

vi på vägen? 

 

Hur löste vi 

svårigheterna? 

 

-Kunskap avfall 
 
-Syn på ägande 
 
-Företagsidé 
 
-Syn på produkters 
livslängd 
 

-Öka allmänbildning 
 
-Lagstiftning 

-Skola 
 
-Informationssamhället 
 
-Visionärer 

-Politiska beslut 
 
-Läroplanen 
 
-Eldsjälar 

-Tillbakasträvarna 
 
-Gamla vanor 

-Information 
 
-Fakta 
 
-Belöningssystem 
 
-Teknikutveckling 

Nyhetsvärde: I Lomma kommun kan man låna istället för att köpa 

Vi har skapat förutsättningar för en företagsidé där man blir medlem och kan låna saker, allt från en timme till en vecka. Det är ett framgångsrikt 

avfallsförebyggande arbete. Vi har som ett led i detta också infört avfall som ett eget ämne i skolorna.  

 

Andra idéer kring framtidens avfallshantering i Lomma och i regionen 

Bra sopsorteringssystem i skolan. Färdiga koncept efter skolans behov (låg/mellan/hög) beroende på ämne. Kommunstyrt.  

Sopvärdar (vakter) på offentliga platser och stranden (ungdomsjobb) 

Skylta: ”I Lomma håller vi rent efter oss!”
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6 Förteckning över nedlagda deponier 
I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om deponier som 

inte längre tillförs avfall eller som inte längre används för detta ändamål.   

Deponi Fastighet Påbörjad  Avslutad Beskrivning/ 
deponerat avfall 

Klass Kontroll-
program 

Kommentar Övrig information  

Fd avfallsdeponi 
Lomma 33:11 

Lomma 33:11     Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

    Identifiering - 
avslutad - 
inventering ej 
påbörjad 

 

Erik Larssons gård 
(båda sidor av 
nuvarande 
Nordmannavägen)  

Bjärred 13:1, 
13:61 

Hushållsavfall 1940-talet 1950-talet       Bebyggt med bostäder 

Fd Avfallsdeponi Lomma 33:45     Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

    Identifiering - 
avslutad - ingen 
åtgärd 

Fastigheten är sanerad och 
bebyggd.  

Lilla östra dammen 
(bland annat) 

Lomma 11:56, 
11:274, 24:6, 
24:17 

Tidigast 1975 Tidigast 
1975 

Avfallsdeponier - 
byggnads- och 
trädgårdsavfall 

      Delar av fastigheten 
Lomma 11:56 är sanerad. 
Lomma 11:274 och Lomma 
24:17 är bebyggd.   

Fd Skandinavisk 
Eternit  

Lomma 25:149 1906 1960 Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

  JM har ett 
utarbetat 
kontrollprogram 

Identifiering - 
avslutad - 
inventering ej 
påbörjad 

Fastigheten är sanerad och 
bebyggd.  

Domedajlamossen i 
Borgeby 

Borgeby 16:8 1940-talet 1950-talet Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

    Identifiering - 
avslutad - 
inventering ej 
påbörjad 
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Deponi Fastighet Påbörjad  Avslutad Beskrivning/ 
deponerat avfall 

Klass Kontroll-
program 

Kommentar Övrig information  

Fd Avfallsdeponi Bjärred 15:15?     Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

    Identifiering - 
avslutad - 
inventering ej 
påbörjad 

 

Flädie, 
Märgelgraven vid 
Leråkra 

Fjelie 9:22 
(Utbredning i 
detalj okänd) 

Runt 1930 Runt 1975 Avfallsdeponier - 
Hushålls-, 
trädgårds- och 
industriavfall, 
skrot, ≥ 1 bil på 30-
talet 

    Identifiering - 
avslutad - 
inventering ej 
påbörjad 

  

Haboljung m.fl Lomma 26:3     Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

    Identifiering - 
avslutad - 
inventering ej 
påbörjad 

 

Fd Avfallsdeponi Fjelie 38:1     Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

    Identifiering - 
avslutad - 
inventering ej 
påbörjad 

Delar av fastigheten är 
bebyggd.  

Havsblicksdammen 
och Hamnhusen. Fd 
Lomma Eternittipp 
vid Höje å, 
Strandparken.  

Lomma 33:41 1930 1967 Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall. 
Industriavfall, 
miljöfarligt avfall, 
asbestcement.  

    Identifiering - 
avslutad - 
inventering ej 
påbörjad 

Fastigheten är bebyggd. 
Sanerades i samband med 
byggnation i slutet av 80-
talet.  
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Deponi Fastighet Påbörjad  Avslutad Beskrivning/ 
deponerat avfall 

Klass Kontroll-
program 

Kommentar Övrig information  

Haboområdet Lilla Habo 3:2, 
3:9. Lomma 
26:3, 33:11. 

1964 1970-talet Avfallsdeponier - 
Hushålls-, 
industri- och 
trädgårdsavfall, 
spillolja, bilar, 
vitvaror. 

  Kontrollprogram 
fastställt av 
länsstyrelsen 
1972.  

   

Haboområdet. 
Lomma kommun, 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. AB 
Eurocs (Skånska 
cement) område. 

Lomma 26:3>1 
(N åkanten av 
Höje å, SV 
Lomma k:a). 

Mitten av 1960-
tal  

Mitten av 
1960-tal 

Krossade 
asbestcement-
plattor på en 
sträcka av ca 250 
m 

      Övertäckt med 
jordmassor. 
Utfyllnadshöjd ca 1,5 m.  

Haboområdet. 
Lomma kommun, 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. AB 
Eurocs (Skånska 

cement) område. 

Lomma 
33:11>1 (V 
åkanten av 
Höje å, mitt för 
cementbolagets 
gårdsbyggnad) 

Början på 1960-
tal 

Början på 
1960-tal 

Krossat 
asbestcement-
material på en 
sträcka av ca 150 
m 

      Täckt med jordmassor och 
besått med gräs. 
Utfyllnadshöjd ca 1 m.  
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Deponi Fastighet Påbörjad  Avslutad Beskrivning/ 
deponerat avfall 

Klass Kontroll-
program 

Kommentar Övrig information  

Haboområdet. 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område. 

Lomma 26:3>1, 
33:11>1 (N 
delområdet) 

1971 1977 Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, schakt-, 
jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

  Cementrörsbrun
n för 
provtagning i N 
delen. 
Kontrollprogram 
fastställt av 
länsstyrelsen 
1972.  

   

Haboområdet. 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område. 

Lomma 26:3>1, 
33:11>1 (S 
delområdet) 

1969 1977 Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
metallskrot, tegel, 
trä. Transport-vägar 
av slagg från 
Spillepengen. 

  Kontroll-
program 
fastställt av 
länsstyrelsen 
1972.  

  Fyllningens mäktighet 1-7 
m. 1991 konstaterades 
genomträngning av 
lakvatten till Höje å. 
Båtuppläggningsplats 
anlagd 2008 över deponi. 

Haboområdet. 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område. 

Lomma 25:1>5, 
33:11>1, Lilla 
Habo 3:3 (tid. 
stä 159) 

1969 1989 Granulerat avfall, 
hushållsavfall, 
rötslam, schakt-, 
rivnings- och 
muddermassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 
Otillåten deponering 
av oljefat, dunkar, 
plast m.m. 
konstaterad 1985, 
ska ha tagits bort 
samma år. 

  Kontrollprogram 
fastställt av 
länsstyrelsen 
1972 

  Mäktighet ca 6-8 m. 
Åtminstone t.o.m. 1986 
leddes vatten vidare till 
området söder om för att 
sedan pumpas ut i Höje å. 
Lomma 25:1 kommer snart 
att bebyggas. 
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Deponi Fastighet Påbörjad  Avslutad Beskrivning/ 

deponerat avfall 
Klass Kontroll-

program 
Kommentar Övrig information  

Habo-tippen 
(Lomma kommun) 

Lilla Habo 1:7 Början på 1930-
tal 

1938 Hushållsavfall, 
latrin 

        

Lomma Hamn, 
Trädgårdsstaden  

Lomma 25:1, 
25:2 

1969 1973 Hushållsavfall   CA-fastigheter 
har ett utarbetat 
kontrollprogram 

    

Lomma Lergravar 
norr om 
Prästbergavägen 

Lomma 21:34 1900-talets 
början 

2009 Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall. 
Mellanlagring 
trädgårdsavfall 
och asfaltsmassa.  

    Identifiering - 
avslutad - 
inventering ej 
påbörjad 

Kommunal avfallsdeponi 

Norr om Lilla 
Lomma, AB Lomma 
tegelfabrik 

Lomma 24:6>2, 
24:12>2, 24:22, 
24:30, 24:34 

1960-talet Tidigast 
1986  

Hushålls-, 
trädgårds-, 
industri-, 
byggnadsavfall, 
rivningsmaterial, 
schaktmassor, 
plåt, slamsten, 
organiskt material, 
skräp. Har använts 
som "smygtipp" 
enl. boende i 
området. 

      Tillstånd utfyllnad av 
täktområde 1982-1983. Två 
geotekniska 
undersökningar 2001. 
Lomma 24:22, 24:30, 24:34 
är bebyggda. 
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Deponi Fastighet Påbörjad  Avslutad Beskrivning/ 
deponerat avfall 

Klass Kontroll-
program 

Kommentar Övrig information  

Pråmlyckan (två 
deponier). Södra 
deponin (dammen) 
och norra deponin 

Lomma 22:12 Norra deponin 
mellan 1955 och 
1960. Södra 
deponin delvis 
igenfylld 1991. 

Norra 
deponin 
efter 1984. 
Södra 
deponin 
delvis 
igenfylld 
1991. 

Avfallsdeponier - 
Norra deponin 
hushålls-, 
trädgårds-, 
industri-, 
byggnads-, grov-, 
plast- och 
pappersavfall, 
rivningsmaterial, 
jord, restmaterial 
från 
tegelbalkstillverkn
ing m.m. Södra 
deponin 
byggnads- och 
rivningsmaterial. 
Tillförseln av 
hushålls- och 
trädgårdsavfall 
skedde 
okontrollerat. 

      Norra deponin: tillstånd 
deponering 1983 för rena 
massor. Ändrade villkor i 
nytt beslut 1984, bl.a. krav 
på omhändertagande av 
slam från 
sedimenteringsbrunn.                                        

Pråmlyckan 1, AB 
Lomma tegelfabrik 

Lomma 
22:11>3 

1970 1975-1978 Avfallsdeponier - 
Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, 
schakt-, jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

      Delar av Lomma 22:11 är 
bebyggd.  
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Deponi Fastighet Påbörjad  Avslutad Beskrivning/ 

deponerat avfall 
Klass Kontroll-

program 
Kommentar Övrig information  

Pråmlyckan 2, AB 
Lomma tegelfabrik 

Lomma 
22:13>1 

1970 1975-1978 Avfallsdeponier - 
Schaktmassor, 
byggnadsmaterial, 
troligen även 
rivningsmaterial. 
Okänt vad för typ 
av avfall som syns 
på flygfoto från 
1978. 

       

Pråmlyckan 3, AB 
Lomma tegelfabrik 

Lomma 22:5, 
22:6 

Mellan 1955 och 
1960 

Mellan 1967 
och 1973 

Avfallsdeponier - 
Rena jordmassor 
från Trafikverket 

      Lomma 22:6 är bebyggd 

Söder om 
Lumabyvägen, Fd 
Lomma kommuns 
avfallsdeponi 

Lomma 21:34 Okänt material 
på 1900-talets 
början, parkafall 
1985, 
schaktmassor 
1994 

2009 Okänt material, 
parkavfall, 
schaktmassor från 
gatu- och 
ledningsarbeten 
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7  Förteckning över avfallsanläggningar 
I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om 
anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall som finns i kommunen. Detta gäller anläggningar som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga.  
 
Namn Fastighet Adress SNI-kod Typ av verksamhet/avfall Maximalt tillåten 

avfallsmängd (ton/år) 
Kapacitet 
avfallsmängd 
(ton/år) 

Totalt 
mottagna 
mängder avfall 
(ton/år) 

Metoder för 
återvinning eller 
bortskaffande 

Demab 
Entreprenad AB 

Vinstorp 4:7 Mariedalsvägen 1 90.40 
90.80  
90.110 

Mellanlagring annat avfall 
än farligt avfall. betong, 
asfalt, betongkross, 
asfaltkross, matjord 

Mellanlagring och 
sortering max 10 000 
ton 

5000-6000 ton 4000 ton Mellanlagring 
avfall, sortering av 
avfall, återvinning 
genom mekanisk 
bearbetning 

Malmö 
Metallteknik 

Önnerup 8:18 Lerbäcksvägen14 90.40,  
90.60 
90.80 
90.90 
90.110 

Mellanlagring och 
behandling av avfall. 
metall, trä, elektronik, 
bygg- och rivningsavfall 
samt farligt avfall m.m 

Mellanlagring avfall 
och sortering max 10 
000 ton 

10 000 ton  8000 ton Mellanlagring 
avfall, mellanlagri
ng farligt avfall, 
sortering av 
avfall, förbehandli
ng av avfall som 
utgörs av 
elektriska och 
elektroniska 
produkter, återvin
ning genom 
mekanisk 
bearbetning 

Tekniska 
nämnden  

Lomma 27:17 Koppargatan 17 90.40  
90.60 

Mellanlagring farligt 
avfall.  schaktmassor, 
betong, asfalt, eternit 

Mellanlagring avfall 
max 10 000 ton 

    Mellanlagring 
avfall, mellanlagri
ng farligt avfall 
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SLU Alnarp 1:60 CH Granzows väg 2 90.60 Mellanlagring farligt 
avfall. Plastemballage med 
rester av kloroform 

Max 1 ton     Mellanlagring farli
gt avfall 

Tekniska 
avdelningen 

Lomma 33:11 Fritidsvägen 90.40 Mellanlagring annat avfall 
än farligt avfall. 
Muddermassor, lermassor 

Mellanlagring avfall 
max 24 000 ton 

  7500 ton Mellanlagring 
avfall 

 
Namn Fastighet Adress SNI-kod Typ av verksamhet/avfall Maximalt tillåten 

avfallsmängd (ton/år) 
Kapacitet 
avfallsmängd 
(ton/år) 

Totalt 
mottagna 
mängder avfall 
(ton/år) 

Metoder för 
återvinning eller 
bortskaffande 

Tekniska 
nämnden 

Karstorp 28:5 Farmvägen 3 90.40 Mellanlagring annat avfall 
än farligt avfall. 
gatuanläggningsmaterial 

Mellanlagring avfall 
max 10 000 ton 

    Mellanlagring   
avfall 

Förpackning- 
och 
tidningsinsamlin
gen (FTI). 
Återvinningsstati
on, Lomma 
kommun. 

  Mellanvångsvägen 
Svanetorpsvägen 
Bäckvägen 
Sandstensgatan 
Alfredshällsvägen 

  Glas, metall, kartong, 
plast, tidningar 

      Mellanlagring 
avfall 
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8 Avfallsplanens mål belysta ur ett 
barnperspektiv 

Enligt FN:s Barnkonvention och Sveriges Riksdag ska ett barnperspektiv beaktas i alla 
beslut och åtgärder i samhället. Syftet med det här avsnittet är att belysa vilka 
konsekvenser avfallsplanens mål kan få för barn.  

Många samhällsaktörer genomför idag så kallade barnkonsekvensanalyser (BKA) för 
att analysera hur barn påverkas av beslut, åtgärder och planering av konkret karaktär. 
Analysmetoden är i första hand utvecklad för att beakta ett barnperspektiv i samband 
med förändringar av den fysiska miljön. Eftersom avfallsplanen är av mer strategisk 
karaktär har analysen här anpassats till det.  

Här belyses avfallsplanens mål översiktligt ur ett barnperspektiv och speglas i de 
barnpolitiska mål som Regeringen har föreslagit, vilka bland annat berör barns 
levnadsstandard, trygghet, utbildning och delaktighet. Först beskrivs avfallsplanens 
tänkbara samhällspåverkan baserat på de typer av åtgärder som kan bli aktuella att 
genomföra i arbetet med att uppnå avfallsplanens mål. Därefter åskådliggörs vilka 
konsekvenser dessa möjliga åtgärder kan tänkas få för barn, samt hur åtgärderna kan 
genomföras på ett sätt som får positiva konsekvenser för barn. Avslutningsvis 
presenteras en samlad bedömning av avfallsplanens mål som helhet utifrån 
Regeringens barnpolitiska mål.  

 

8.1 AVFALLSPLANENS MÅL OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER  

Avfallsplanens mål kan påverka samhället både på kort och på lång sikt - både genom 
de konkreta åtgärder som behöver genomföras för att nå målen och genom de 
miljöeffekter det innebär på längre sikt att målen uppfylls. Det handlar om hållbar 
utveckling i alla dess bemärkelser med ekonomiska, sociala och miljömässiga 

Regeringens barnpolitiska mål 

- En god levnadsstandard 
Verka för en ekonomisk och materiell standard, god ekonomi och boende för 
barn. 

- Bästa möjliga hälsa 
Barns fysiska hälsa, tandhälsa, psykiska välbefinnande, frihet från alkohol och 
droger 

- En god utbildning 
Goda studieresultat, bra personal och arbetsmiljö i skolan 

- En trygg uppväxt 
Tid med föräldrar, trygghet och minskade olycksfall 

- Samhällets stöd och skydd 
God samhällsvård, frihet från utsatthet och delaktighet i brott, ett barnvänligt 
rättsväsende och mottagande av barn i asylprocessen, minskade 
tonårsgraviditeter.  

- Delaktighet i samhället 
Medbestämmande i skolan, tillgång till och utnyttjande av kultur och information, 
fritid, lek och föreningsliv.  
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perspektiv, och från lokal till global skala. Flera av målen liknar varandra genom att de 
innebär behov av samma typer av åtgärder för att uppnås.  

Utifrån ett barnperspektiv har tre rubriker identifierats under vilka avfallsplanens 8 
mål har grupperats. Dessa tre rubriker är: Ökat fysiskt utrymme och tillgänglighet till 
avfallshantering och återbruk, Förändrade transporter samt Ökad transparens och 
kommunikation i avfallskedjan.  

Avfallsplanens sex första mål kan samlas inom åtgärdstemat Ökat fysiskt utrymme och 
tillgänglighet till avfallshantering och återbruk. Dessa mål handlar om att minska 
mängden avfall och nedskräpningen samt att öka utsorteringen av textil- och 
matavfall, tidningar och förpackningar samt farligt avfall - för en ökad återvinning och 
minskad miljöpåverkan. Arbetet med samtliga dessa mål innebär att öka möjligheterna 
till återbruk och sortering.  

Rubriken förändrade transporter berör de sex första målen genom att fler och tätare 
platser för avfallshantering påverkar avfallstransporterna. Därutöver är förändrade 
transporter en typ av åtgärd som behövs för att uppnå målet om att samtliga 
avfallstransporter ska ske med fossilfria drivmedel, där det bland annat kan behöva 
ställas krav i upphandlingen av fordon och av entreprenörer för att säkerställa val av 
bränsle.  

Ökad kommunikation är också betydelsefullt i arbetet med att uppnå avfallsplanens 
sex första mål, eftersom det kommer att krävas ökad kunskap och motivation till 
återbruk och sortering. Kommunikation och transparens i avfallskedjan är centralt för 
att uppnå målet om alla intressenters ökade förtroende för hela avfallskedjan. Det 
gäller såväl olika branschaktörer som alla medborgare.  

På lång sikt kan samtliga åtta mål medföra en positiv miljöpåverkan ur flera aspekter, 
till exempel minskade gifter, bättre klimat och ett mer hållbart resursutnyttjande – 
lokalt, regionalt och globalt.  

 

8.2 AVFALLSPLANENS KONSEKVENSER FÖR BARN 

Avfallsplanens mål kan påverka samhället i stort och i smått, på kort och på lång sikt, 
vilket innebär att avfallsplanens konsekvenser för barn också berör hela skalan från 
den konkreta insatsen i närmiljön till de långsiktiga och globala effekterna.  

Avfallsplanens mål 
 

1. År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015 

2. År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 2015 

3. År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiska så att växtnäring och 

energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre 

4. År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive 

material jämfört med 2015 

5. År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016 

6. År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll 

7. År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria 

8. År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016 
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På olika sätt få målen och dess möjliga åtgärder konsekvenser för barns vardagsliv, 
trygghet, säkerhet, hälsa, utbildning, delaktighet, medbestämmande samt tillgång till 
information, fritid och lek.  
 

Det är viktigt för barn och unga att samhället tar tag i klimatomställningen och inte 
skjuter det på framtiden av flera skäl. Många unga mår idag dåligt över kommande 
klimatförändringarna, denna oro och ångest kan minska om vuxensamhället agerar 
istället för att passivt betrakta utvecklingen. Barn och unga kommer också i större 
utsträckning än dagens vuxna att uppleva de klimatförändringar som blir 
konsekvensen av dagens utsläpp. Ju längre det dröjer innan åtgärder införs desto mer 
långtgående förändringar kommer det att krävas. 

 

8.2.1 Ökat fysiskt utrymme och tillgänglighet till avfallshantering och 
återbruk 

Det kan komma att behöva upprättas fler och tätare placerade utrymmen och platser 
för att lämna utsorterat avfall och för att lämna och hämta saker för återbruk. 
Konkurrensen om stadens och bostadsmiljöns fysiska utrymme är stor, såväl utomhus 
som inomhus. Det är många intressen och funktioner som ska samsas och få plats. I 
dessa möjliga intressekonflikter är det viktigt att få till kreativa lösningar där flera 
funktioner kan samsas på en plats. Med rätt planering kan nya platser för 
avfallshantering skapa mervärde i staden och i bostadsmiljön. Hur och var platserna 
utformas är a och o. Ur ett barnperspektiv är det till exempel viktigt att ta hänsyn till 
att barn har god tillgång till ytor för fritid och lek i bostads- och stadsmiljön. Genom att 
kombinera flera intressen och funktioner på platsen för avfallshantering behöver 
viktiga värden inte stå tillbaka. Med rätt utformning kan en plats för avfallshantering 
vara mycket mer. Platser för avfallshantering är mötesplatser, en funktion som på olika 
sätt har potential att förstärkas. Platserna utformas med fördel som attraktiva 
mötesplatser i samband med andra funktioner i bostadsmiljön eller staden så att de blir 
inbjudande och blir en del av folklivet.  

Platser som utformas på ett sätt som bidrar till folkliv bidrar samtidigt till trygghet. För 
att känna sig trygg är en central aspekt att se och vara sedd. En befolkad plats bidrar 
till detta, men det finns också andra centrala element i platsens utformning som 
påverkar. Det är viktigt att tänka på siktförhållanden och överblickbarhet, att undvika 
slutna fasader, murar, tät vegetation, återvändsgränder och prång. Att använda 
kamerabevakning kan också fungera som en trygghetsfrämjande faktor för barn 
genom att det är ett sätt att ”vara sedd”. Belysning och skötsel på platsen är andra 
viktiga aspekter för trygghetsupplevelsen. En skräpig och misskött plats signalerar att 
platsen är övergiven, vilket kan skapa en känsla av att ”ingen skulle se eller bry sig om 
det händer mig något här”.  

För att platsen ska vara inbjudande, attraktiv och tillgänglig är det också viktigt med 
orienterbarhet och tydlighet. Det handlar om att skapa logiska system på platsen och 
logiska strukturer till och från den. Att använda skyltar på ett informativt sätt är ett 
viktigt inslag, men system och strukturer bör också utformas så tydligt att de är så 
självförklarande som möjligt.  Då bidrar de till barns tillgång till information och 
möjlighet till delaktighet. På den aktuella platsen kan det handla om att placera 
inkasten tillräckligt lågt. Detsamma gäller för information och skyltning, som också 
med fördel sker med bilder och färger. 
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För barns säkerhet är det viktigt att undvika tunga lock, vassa föremål och fallrisker, 
samt även se till att farligt avfall förvaras på ett säkert sätt. Skydd från väder och vind 
är härutöver en viktig trivselfaktor. Det handlar generellt om att skapa en trivsam och 
säker plats.  

För barns möjlighet till delaktighet är det också avgörande att det på ett tryggt, säkert 
och enkelt sätt går att ta sig till platserna för avfallshantering och återbruk. Det behöver 
finnas trafiksäkra och sammanhållna gång- och cykelvägar. Platsernas lokalisering i 
förhållande till andra målpunkter för barn är en annan faktor att väga in, där en 
lämplig lokalisering kan vara i redan befintliga rörelsetråk för barnfamiljer.  

Med god tillgänglighet till kända, trygga och självförklarande platser för sortering och 
återbruk kan avfallsplanen bidra till barns tillgång till information, delaktighet i 
samhället och lärande. Väl utformade kan platser för avfallshantering fungera som 
externa klassrum och utgöra ett inslag i skolundervisningen om miljö och hållbarhet. 
Genom barns tillgång till platser för sortering och återbruk kan de öka sitt 
medbestämmande i familjens hantering av avfall. Genom att möjliggöra barns 
delaktighet och öka deras medvetenhet kan också deras fysiska hälsa påverkas positivt 
eftersom kunskap och medvetenhet om miljö och hållbarhet kan bidra till en 
hälsofrämjande livsstil.  

Täthet, tillgänglighet, tydlighet och självförklarande system är nyckelord även I 
utformandet av system och strukturer för avfallshantering med sorteringsmöjligheter i 
stads- och parkmiljö. För barns tillgång till information och för deras säkerhet är 
utformning med bilder och färger samt placering i förhållande till trafik viktiga 
aspekter att ta hänsyn till även i detta sammanhang.  

Genom att främja en hållbar konsumtion med fokus på återbruk – med möjlighet att 
laga, reparera, re-designa, byta och låna – kan avfallsplanens mer långsiktiga effekter 
också bidra till barns ekonomiska och materiella standard på ett positivt sätt genom ett 
hållbart resursutnyttjande och tillväxt i en cirkulär ekonomi. En hållbar konsumtion 
innebär att främja ett hållbart produktionsled där jordens naturresurser inte 
överutnyttjas och där människor inte arbetar under ohälsosamma villkor. Detta är 
mycket centralt ur ett barnperspektiv globalt. Det gäller både barnens framtida 
möjlighet till jordens naturtillgångar och dagens levnadsmiljö för dem och deras 
föräldrar.  

Genom att minska nedskräpningen och undvika att farligt avfall hanteras ovarsamt 
bidrar avfallsplanen även till minskade gifter, vilket är främjande för barns hälsa både 
på kort och lång sikt.  

8.2.2 Förändrade transporter 

Fler och tätare placerade platser för att lämna sitt avfall medför ökade 
avfallstransporter i närmiljön med hämtning på fler platser som är lokaliserade 
närmare bostäder och närmare barns vardagsmiljöer. Detta skulle kunna medföra 
negativ påverkan på barns fysiska hälsa genom ökade bullerstörningar, ökad trafikfara 
och olycksrisk samt ökade luftföroreningar och förlorade lekmiljöer. Det är viktigt att 
ta hänsyn till barnens säkerhet, hälsa och lek i förhållande till transporter och hämtning 
i deras närhet. En central aspekt kan vara att i den fysiska planeringen se till att 
undvika att fordon behöver backa eftersom det utgör en stor olycksrisk.   
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Å andra sidan kan fler insamlingsplatser i samband med bostadsmiljöer samtidigt 
medföra att färre privata bilresor behöver göras för att lämna avfall, då man istället kan 
gå eller cykla till platser i närheten av bostaden. Detta tillsammans med effekterna av 
att alla avfallstransporter ska vara fossilbränslefria kan bidra till minskade utsläpp och 
en bättre miljö som på längre sikt främja barns fysiska hälsa.  

8.2.3 Ökad transparens och kommunikation i avfallskedjan  

I kommunikationskampanjer med syfte att öka kunskapen om avfallshantering och 
hållbar konsumtion samt öka förtroendet för avfallskedjan, är det viktigt att ta hänsyn 
till barns möjlighet att ta till sig informationen. Genom att informera och motivera till 
hållbar konsumtion, sortering, återvinning och återbruk främjas en hållbar 
resursanvändning och en bättre miljö, vilket på lång sikt är positivt för barns fysiska 
hälsa – både lokalt och globalt. Barns tillgång till information och kunskap främjar 
också deras delaktighet i samhället och möjlighet till att känna förtroende för 
avfallskedjan.  

Barn kan spela en viktig roll i kommunikationsarbetet eftersom möjligheterna att 
kommunicera med denna grupp ökar, då den är tydligt avgränsad och att det därför 
finns andra vägar och möjlighet till mer återkoppling än till många andra grupper. 
Denna grupp kan inom skolväsendet få utbildning med platsbesök och kontakt med 
människor som arbetar med avfall- och miljöfrågor på olika nivåer. Väl genomfört kan 
detta skapa förståelse och ringar på vatten effekt och budskapet kan nå vidare till 
andra grupper i samhället. 

Transparens genom kvalitets- och kontrollarbete inom avfallskedjans alla delar är 
viktigt ur ett barnperspektiv globalt, där det behöver kunna säkerställas att vårt avfall 
inte hamnar på soptippar i andra länder där barn arbetar för att leta värdefulla 
material i avfallet.   

8.3 SAMLAD BEDÖMNING 

I Regeringens barnpolitiska mål är några nyckelfaktorer att se till barns ekonomiska 
och materiella standard, bästa möjliga hälsa, god utbildning, trygghet, minskade 
olycksfall samt barns delaktighet i samhället med medbestämmande och tillgång till 
information, fritid och lek. Avfallsplanens mål kan få konsekvenser som främjar de 
flesta av dessa aspekter. Genom hållbar konsumtion kan barns materiella och 
ekonomiska standard påverkas positivt. Med minskade avfallsmängder, ökat återbruk, 
ökad återvinningsgrad, minskad nedskräpning och fossilfria transporter förbättras 
miljön och klimatet, vilket påverkar barns fysiska hälsa positivt både idag och i 
framtiden. God tillgänglighet till och utformning av platser för avfallshantering kan 
främja barns tillgång till god utbildning, trygghet, delaktighet, medbestämmande samt 
tillgång till information. Målen skulle kunna medföra negativa effekter genom 
minskad tillgång till platser för fritid och lek om dessa platser tas i anspråk för 
avfallshantering, samt ge ökade bullerstörningar, luftföroreningar och olycksrisker i 
och med ökade avfallstransporter i barns boendemiljöer.  

Med en genomtänkt planering av platser för insamling och återbruk kan negativa 
konsekvenser för barn minimeras och positiva förstärkas genom att i genomförandet 
främja barns trygghet, säkerhet utan olyckor, delaktighet samt tillgång till information 
och kunskap. Att planera på ett sätt som är bra för barn medför dessutom samtidigt att 
det generellt är bra för alla, genom att det med barnen i fokus blir god tillgänglighet 
både fysiskt och informativt.  
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9  Miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning för Lomma 
kommuns avfallsplan  

9.1 SAMMANFATTNING  

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan som syftar till att ta fram mål 
och åtgärder för hur avfallets mängd och farlighet ska minska. Den här avfallsplanen 
sträcker sig till och med år 2020 och har därmed samma målår som Lomma kommuns 
miljöprogram.  

Lomma kommun är en av 14 kommuner som är delägare i det kommunala 
avfallsbolaget Sysav. Tillsammans har Lomma kommun, de övriga 
delägarkommunerna och Sysav formulerat tre gemensamma fokusområden med 
tillhörande effektmål: 

Fokusområde 1: Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder 
Effektmål: 

 År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015 

 År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 
2015 

Fokusområde 2: Hållbar sortering med ökad återvinning 

Effektmål:  

 År 2018 är 50 procent av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att 
växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre 

 År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för 
respektive material jämfört med år 2015  

 År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016 

Fokusområde 3: Hållbar hantering för renare miljö 

Effektmål: 

 År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll 

 År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria 

 År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016 

För varje effektmål finns det beskrivningar hur uppföljningen ska ske.  

Kommunens ansvar för avfallshantering omfattar primärt hushållsavfall och målen är 
därför i huvudsak inriktade på det området. Samtidigt kan inte kommunens 
avfallsverksamhet på egen hand uppnå målen i avfallsplanen utan samarbete med 
andra förvaltningar, avfallsentreprenörer, privata företag, andra organisationer och 
intresseorganisationer vilket är en förutsättning för att skapa långsiktig förändring.  
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Avfallsplanens mål inverkar framför allt på sex av de nationella miljömålen, framför 
allt God bebyggd miljö men också Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig 
försurning, Giftfri miljö och Ingen övergödning. 

Avfallsplanens miljöpåverkan är till den övervägande delen positiv eftersom det avfall 
som förebyggs minskar miljöpåverkan på samtliga miljömål. Arbetet med att 
förebygga avfall måste göras av många olika aktörer och kommunen har en begränsad 
möjlighet att uppnå en mätbar effekt i det arbetet under avfallsplanens giltighet. Det 
förebyggande arbetet är ändå mycket viktigt och nödvändigt, eftersom kommunen 
behöver föregå med gott exempel genom att visa att det är möjligt att göra på andra 
sätt än idag och berätta hur det är möjligt att göra. 

Flera av målen handlar om att sortera avfallet på ett bättre sätt än idag, vilket ger 
ökade möjligheter för såväl återanvändning som återvinning. På så sätt är det möjligt 
att förflytta sig uppåt i avfallshierarkin och miljöpåverkan från avfallsbehandlingsledet 
minskar. Genom materialåtervinning minskar behovet av jungfruliga råvaror och 
därmed blir miljöpåverkan mindre även i materialutvinningsledet. Med 
återanvändning kan nya produkter ersättas av befintliga och då minskar även 
miljöpåverkan från tillverkningsledet. Med utsortering av matavfall och separat 
behandling av matavfallet genom rötning med biogasutvinning kan matavfallets 
innehåll av både energi och näring tas tillvara. Energin blir till biogas som kan ersätta 
fossila bränslen och näringen blir biogödsel som kan återföras till åkermark och 
därmed ersätta jordförbättringsmedel. Det avfall som kan gå till återanvändning eller 
materialåtervinning istället för att förbrännas genererar en positiv miljövinst när 
slaggmängderna och utsläppen från avfallsförbränningsanläggningarna minskar.  

Ökade återanvändning och återvinning kräver välplanerade fysiska utrymmen i hela 
hanteringskedjan – från utrymmen i den egna bostaden och vid fastigheten, till plats 
för anläggningar där material och avfall kan hanteras och behandlas. Det fysiska 
utrymmet i tätbebyggda områden är ofta begränsat och ska betjäna olika intressen, 
utrymmen för avfallshantering måste därför prioriteras. Miljöpåverkan av 
markanvändningen är beroende på var marken är belägen och vad den alternativa 
användningen är. En ökad täthet av insamlingsplatser kräver också god planering för 
att göra transportarbetet så litet som möjligt och för att de transporter som alstras ska 
ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Ökad närhet med fler insamlingsplatser kan 
minska mängden transporter med privata fordon eftersom fler invånare då har 
insamlingen på gång- eller cykelavstånd, samtidigt som de transporter som utförs på 
uppdrag av avfallsverksamheten kan göras med högt ställda miljökrav när det gäller 
miljöklassning och bränsleanvändning.  

9.2 INLEDNING 

Föreliggande avfallsplan för Lomma kommun ersätter avfallsplanen från 2011. Syftet 
med avfallsplanen är att, i enlighet med lagstiftningen, ta fram ”uppgifter om avfall 
inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet”.  

Enligt miljöbalken 6 kap ska en miljöbedömning utföras för planer som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan (SFS 1998:808). Syftet med avfallsplanens 
miljöbedömning är dels att kontrollera att inget väsentligt förbises i avfallsplanen och 
dels att belysa den miljöpåverkan som planen kan ge upphov till. Avfallsplanen för 
Lomma kommun innehåller mål som ska minska avfallsmängderna och göra avfallet 
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mindre farligt viket innebär förändringar i arbetssätt inom och mellan olika aktörer, 
som kommunens förvaltningar, privata bolag och andra organisationer. Avfallsplanens 
mål påverkar stadens planeringsprocesser och den fysiska utformningen av 
bebyggelsen. Därmed kan avfallsplanen anses medföra en betydande miljöpåverkan 
och en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. 

9.3 AVFALLSPLANENS INNEHÅLL  

Avfallsplanen sträcker sig till och med år 2020 och därmed har den samma målår som 
Lomma kommuns miljöprogram. Avfallsplanen innehåller: 

 Tre fokusområden med tillhörande åtta effektmål som är gemensamma för det 
gemensamägda kommunala bolaget Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner  

 Beskrivning av hur åtgärder kommer att beslutas och uppföljning av mål 
kommer att gå till 

 Beskrivning av hur dagens avfallshantering ser ut i Lomma kommun, med 
avseende på mängder, insamling och behandling 

 Översiktsbild över avfallshanteringen i Sysavregionen  

 Översiktlig uppföljning av Lomma kommuns tidigare avfallsplan, vilka mål 
som den innehöll och bedömning av om och hur dessa har uppnåtts 

 Beskrivning av andra förhållanden som påverkar inriktningen på mål och 
åtgärder, som lagstiftning, nationella, regionala och lokala mål som berör 
avfallsområdet samt kommunala planer som översiktsplan och miljöprogram 

 Sammanställning från enkät om framtidens avfallshantering i kommunen och 
regionen, där tjänstemän och politiker i kommunen och regionen har tillfrågats 

 Sammanställning från workshop om framtidens avfallshantering i Lomma 
kommun, med bland annat politiker och representanter från kommunala 
förvaltningar, avfallsentreprenörer, fastighetsägare, näringslivet och 
intresseorganisationer  

 Sammanställning från workshop om framtidens avfallshantering med barn i 
skolåldern  

 Belysande av barnperspektivet med utgångspunkt i avfallsplanens effektmål  

 Uppgifter om anläggningar inom kommunen för återvinning och bortskaffande 
av avfall, samt uppgifter om nedlagda deponier 

Avfallsplanens tre fokusområden med tillhörande effektmål är:  

Fokusområde 1: Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder 
Effektmål: 

 År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015 

 År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 
2015 

Fokusområde 2: Hållbar sortering med ökad återvinning 

Effektmål:  
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 År 2018 är 50 procent av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att 
växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre 

 År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för 
respektive material jämfört med år 2015  

 År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016 

Fokusområde 3: Hållbar hantering för renare miljö 

Effektmål: 

 År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll 

 År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria 

 År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016 

Under respektive effektmål beskrivs hur uppföljning ska ske och exempel på åtgärder 
som kan bidra till att uppnå målen.  

Kommunens ansvar för avfallshantering omfattar primärt hushållsavfall och målen är 
därför i huvudsak inriktade på det området. Samtidigt kan inte kommunens 
avfallsverksamhet på egen hand uppnå målen i avfallsplanen utan samarbete med 
andra förvaltningar, avfallsentreprenörer, privata företag, andra organisationer och 
intresseorganisationer vilket är en förutsättning för att skapa långsiktig förändring.  

9.4 AVGRÄNSNINGAR OCH ALTERNATIV 

Avfallsplanen för Lomma kommun innehåller mål som innebär förändringar i 
arbetssätt inom och mellan olika aktörer, som kommunens förvaltningar, privata bolag 
och andra organisationer. Avfallsplanens mål påverkar också stadens 
planeringsprocesser och den fysiska utformningen av bebyggelsen. Därmed kan 
avfallsplanen anses medföra en betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. 

9.4.1 Nollalternativ 

I en miljökonsekvensbeskrivning ska ett nollalternativ finnas, för att möjliggöra en 
jämförelse av konsekvenserna av den föreslagna åtgärden med att inte göra någon 
planerad förändring.  

Ett nollalternativ för en avfallsplan är de konsekvenser som skulle uppstå om en ny 
avfallsplan med tillhörande mål inte skulle antas. Det skulle innebära att 
avfallshanteringen i Lomma kommun skulle fortsätta utvecklas, men utan att 
verksamheten har en långsiktig och förankrad målbild hos andra aktörer som 
kommunen är beroende av.  

Det skulle i sin tur medföra större risk för kortsiktiga beslut, svårigheter för den 
kommunala avfallsverksamheten att samverka i det strategiska arbetet med andra 
kommunala förvaltningar och en otydlighet i kommunikationen med invånare och 
verksamheter. I Lomma kommun, med en ökande befolkning, blir konsekvenserna 
dessutom ännu större med risk för ännu snabbare ökande avfallsmängder. 
Sammantaget skulle risken vara att gå miste om den strategiska kraft som 
avfallsplanering innebär när det gäller att arbeta för långsiktig förändring för att 
minska avfallsmängderna och avfallets farlighet i Lomma kommun. Att inte ha en 
giltig avfallsplan innebär också att miljöbalken 15 kap inte efterföljs.  
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9.5 SAMRÅD UNDER ARBETET MED ATT TA FRAM AVFALLSPLANEN 

Arbetet med avfallsplanen har gjorts av en projektgrupp med deltagare från flera 
kommunala förvaltningar. Stora delar av arbetet med att ta fram gemensamma 
regional fokusområden och effektmål har utförts i en regional projektgrupp 
tillsammans med representanter från Sysav och övriga 13 ägarkommuner.  

En central del av arbetet har också varit att engagera en bredd av aktörer som är 
verksamma inom respektive kommun, exempelvis kommunala politiker samt 
representanter från kommunala förvaltningar, avfallsentreprenörer, fastighetsägare, 
näringsliv, handel, föreningar och intresseorganisationer. Synpunkter från dessa 
aktörer har fångats in genom enkät och workshop med framtidens avfallshantering i 
fokus. Det har även genomförts en barndialog på regional nivå. Syftet har varit att 
fånga upp synpunkter och information från så många intressenter som möjligt tidigt i 
arbetet och ha det som en utgångspunkt för avfallsplanens innehåll. De framkomna 
idéerna och förslagen har påverkat utformningen av fokusområden och effektmål. 

Länsstyrelsen i Skåne har varit informerad om arbetet med avfallsplanen för Lomma 
kommun under projektets gång.  

Avfallsplanen med tillhörande miljöbedömning kommer att ställas ut för allmänheten 
och gå ut på remiss till berörda parter och kommer sedan att antas av 
kommunfullmäktige.  

9.6 MILJÖPÅVERKAN 

Till grund för miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen ligger framför allt 
de nationella miljökvalitetsmålen, Länsstyrelsen i Skåne läns åtgärdsprogram, Region 
Skånes miljömål samt övrig omvärldsanalys som arbetet med framtagningen av 
avfallsplanen har inneburit.   

9.6.1 Nulägesbeskrivning 

Lomma kommun hade vid årsskiftet 2014/15 22 941 invånare och 
befolkningsutvecklingen förväntas vara positiv och år 2020 beräknas invånaranatalet 
uppgå till 24 778 stycken. 2013 uppgick antalet bostäder och lägenheter i 9072 stycken, 
varav 70 procent består av småhus och 30 procent av flerfamiljshus. Den största 
arbetsplatsen är kommunen, följt av Sveriges Lantbruksuniversitet och Förenade Care.   

I nedanstående tabell presenteras hur mycket hushållsavfall, det vill säga avfall som 
kommunen ansvarar för att samla in och behandla, som samlades in under 2014.  
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Tabell 7 Förteckning över insamlad mängd för olika avfallsslag som innefattas i kommunens ansvar. 

Avfallsslag  Insamlad mängd 2014 
(ton) 

Insamlad mängd per 
invånare 2014 (kg) 

Kärl- och säckavfall, 
inklusive matavfall 

4068 177 

Grovavfall 7095 309 

Matavfall  1408 61 

Slam från enskilda 
anläggningar 

150 6,5 

Farligt avfall 43 1,9 

 

För de avfallsslag som inte omfattas av kommunens ansvar är det svårare att få fram 
underlag, men av nedanstående tabell framgår bland annat vilka mängder av olika 
förpackningsslag som samlades in under 2014.  

 
Tabell 8 Förteckning över insamlad mängd för olika avfallsslag som omfattas avproducentansvar. 

Avfallsslag  Insamlad mängd 2014 
(ton) 

Insamlad mängd per 
invånare 2014 (kg) 

Returpapper 746 33 

Wellpapp- och 
kartongförpackningar 

466 20 

Plastförpackningar 184 8,0 

Träförpackningar - - 

Metallförpackningar 78 3,4 

Glasförpackningar 407 1,8 

Däck 184 8,0 

El-avfall - - 

Bärbara batterier - - 

Bilbatterier 7 0,3 

Bilar - - 

Hur merparten av hushållsavfallet som omhändertogs 2014 behandlades i Lomma 
kommun framgår i nedanstående tabell. Under 2014 skedde merparten av 
behandlingen genom förbränning med el- och värmeutvinning, men även biologisk 
behandling av trädgårdsavfall och matavfall som behandlats på biogasanläggning för 
betydande delar av behandlingen.  
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Tabell 9 Förteckning över hushållsavfallsmängder per behandlingsmetod 2014.  

 

9.6.2 Beaktande av nationella miljökvalitetsmål 

Utgångspunkten för den här miljökonsekvensbeskrivningen har varit att relatera den 
inverkan avfallsplanens mål har på de 16 nationella miljömålen.  

1. Begränsad klimatpåverkan  

2. Frisk luft  

3. Bara naturlig försurning  

4. Giftfri miljö  

5. Skyddande ozonskikt  

6. Säker stråkmiljö  

7. Ingen övergödning  

8. Levande sjöar och vattendrag  

9. Grundvatten av god kvalitet  

10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård  

11. Myllrande våtmarker  

12. Levande skogar  

13. Ett rikt odlingslandskap  

14. Storslagen fjällmiljö  

15. God bebyggd miljö  

16. Ett rikt växt- och djurliv  

Miljömålen har använts som riktmärken i det svenska miljöarbetet sedan 1999. Avfalls-
hanteringen är en del av målet God bebyggd miljö, men åtgärder inom avfallsområdet 
påverkar även möjligheterna att nå miljömålen för Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning, Giftfri miljö och Ingen övergödning.  

För att nå miljömålen i Skåne Län och ett hållbart Skåne har Länsstyrelsen i Skåne 
framarbetat ett regionalt åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet finns de 15 strategiskt 
viktigaste åtgärderna samlade under de fem största utmaningarna i länet, där nummer 1 och 
5 är särskilt relevanta ur ett avfallsperspektiv: 

1. Hållbara transporter i Skåne 

 Ökad andel kollektivtrafikresande 

 Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering 

 Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter 

2. Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 

 Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering 

 Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten 
  

Behandlingsmetod Mängd 2014 (ton) 

Kärl- och säckavfall till förbränningsanläggning 2660 

Trädgårdsavfall till förbränningsanläggning 270 

Matavfall till central biogasanläggning 1408 

Trädgårdsavfall till central biologisk behandling 2104 

Matavfall som komposteras i en- och tvåfamiljshus 10,4 
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3. Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser 

 Begränsad expolatering av åkermark 

 Framtagande av vatten- och avloppsvattenplaner 

 Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter 

4. Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 

 Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer 

 Värdetrakter och landskapsperspektiv i fokus 

 Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur- och kulturvärden  

 Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark 

5. Hållbar konsumtion i Skåne 

 Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling 

 Information för en giftfri vardag 

 Minskning av avfallsmängden 

Förutom Länsstyrelsen i Skåne Läns miljömål har Region Skåne framarbetat ett 
miljöstrategiskt program med sju prioriterade insatsområden, där flera berör avfallsområdet: 

 Hållbara transporter i Skåne 

 Attraktiva och välbesökta natur- och rekreationsområden i Skåne 

 Friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne 

 Hållbar stadsutveckling i Skåne 

 Hållbart och produktivt jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor i Skåne 

 Hållbart energisystem i Skåne 

 Klimatneutralt Skåne 

Som ett komplement till miljöbalken och annan avfallslagstiftning har Sveriges nationella 
avfallsplan framarbetats. Den nationella avfallsplanen ska även bidra till att uppfylla de 
nationella miljökvalitetsmålen och innehåller fem prioriterade områden, där två av dessa är 
Hushållens avfall och Resurshushållning i livsmedelskedjan. Särskilt viktiga underkategorier till 
Hushållens avfall är: Återanvändning, Textilier, Materialåtervinning och insamling, Elavfall 
och batterier samt Nedskräpning. Särskilt viktiga underkategorier till Resurshushållning i 
livsmedelskedjan är: Minskat matavfall, Återvinning av växtnäring och energi från matavfall 
samt Återvinning av näring ur avlopp. Sverige har även ett avfallsförebyggande program 
som innehåller fyra fokusområden för arbetet med att förebygga avfall, dessa är: Mat, Textil, 
Elektronik samt Byggande och rivning. 

Det finns dessutom nationella etappmål som är särskilt relevanta för avfallsområdet: 

Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan: Etappmålet innebär att insatser ska vidtas så att 
resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från 
hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 
2018. 
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Ökad resurshushållning i byggsektorn: Insatser ska vidtas så att minst 70 viktprocent av icke-
farligt byggnads- och rivningsavfall förbereds för återanvändning, materialåtervinning eller 
annat materialutnyttjande. Etappmålet ska vara uppnått år 2020.  

 

9.6.3 Miljöpåverkan från avfallsplanens fokusområde 1: Hållbar konsumtion 

för minskade avfallsmängder  

Effektmål: År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

 Samtliga miljömål 

 Effektmålet ligger även i linje med utmaning nummer 5, Hållbar konsumtion i Skåne, i det 
regionala åtgärdsprogrammet, då en minskning av den totala mängden hushållsavfall ger 
förutsättningar för åtgärder som Minskning av avfallsmängden 

 Effektmålet bidrar även till Region Skånes miljömål Klimatneutralt Skåne, eftersom en 
minskning av den totala mängden hushållsavfall även bidrar till att minska Skånes 
klimatpåverkan 

 Effektmålet bidrar även till samtliga underkategorier i avfallsplanens prioriterade område 
Hushållens avfall 

 Effektmålet bidrar även till det nationella avfallsförebyggande programmets fokusområden 
Mat, Textil och Elektronik 

Eftersom de totala hushållsavfallsmängderna ska minska innebär effektmålet indirect 
förebyggande av avfall. Att förebygga avfall innebär även att arbeta i riktning mot det 
översta steget i EUs avfallshierarki, vilket ger en positiv miljöpåverkan och därmed en 
positiv påverkan på samtliga av de nationella miljömålen. Effektmålet innebär även en 
minskning av antalet avfallstransporter, vilket är ett positivt bidrag till flera av miljömålen. 

Effektmål: År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 
2015. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 Ettappmålet bidrar även till Region Skånes miljömål Klimatneutralt Skåne 

 Effektmålet bidrar även till underkategorin Textilier i avfallsplanens prioriterade område 
Hushållens avfall 

 Effektmålet bidrar även till det nationella avfallsförebyggande programmets fokusområde 
Textil 

En minskning av mängden textilavfall i restavfallet innebär att mängden textil som 
återanvänds eller materialåtervinns måste öka. Det innebär även en minskning av den 
resursanvändning som produktionen av textil ger upphov till, gällande vatten-, energi- och 
kemikalieanvändning samt klimatpåverkande utsläpp, vilket ger en positiv miljöpåverkan. 
Materialåtervinning av textilier kan medföra att ohälsosamma ämnen som återfinns i 
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textilierna återvinns och inte försvinner ur kretsloppet, vilket kan ge negativ miljöpåverkan. 
Däremot bedöms den negativa miljöpåverkan från återvinning av ohälsosamma ämnen vara 
lägre än den positiva miljöpåverkan som en minskad nyproduktion av textilier skulle 
medföra.   

Om textilavfallet ska materialåtervinnas krävs sorterings- och återvinningsanläggningar 
samt utrymme vid eller i bostäder och verksamheter för utsortering av textilt avfall.  Ytorna 
som då tas i anspråk för det ändamålet kan medföra olika stor miljöpåverkan beroende på 
vilken lokalisering som är aktuell.  

 

9.6.4 Miljöpåverkan från avfallsplanens fokusområde 2: Hållbar sortering med 

ökad återvinning 

Effektmål: År 2018 är 50 procent av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att 
växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Ingen övergödning 

 Effektmålet ligger även i linje med utmaning nummer 1 i det regionala åtgärdsprogrammet, 
Hållbara transporter i Skåne, då ökad matavfallsbehandling ger förutsättningar för åtgärder 
som Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter 

 Effektmålet bidrar även till uppfyllandet av Region Skånes miljömål Hållbart och produktivt 
jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor i Skåne, Hållbart energisystem i Skåne och 
Hållbara transporter i Skåne 

 Effektmålet bidrar även till underkategorierna Minskat matavfall och Återvinning av 
växternäring och energi från matavfall, i avfallsplanens prioriterade område 
Resurshushållning i livsmedelskedjan 

 Effektmålet bidrar även till uppfyllandet av det nationella etappmålet Ökad resurshushållning 
i livsmedelskedjan 

 Effektmålet bidrar även till det nationella avfallsförebyggande programmets fokusområde Mat 

Genom att sortera ut matavfall för biologisk behandling är det möjligt att återvinna den 
energi och näring som finns i matavfallet, vilket har en positiv miljöpåverkan. När 
matavfallet rötas kan det bli till biogas, vilket kan användas som bränsle istället för fossila 
bränslen. Den näringsrika restprodukten efter rötningsprocessen kan användas som 
biogödsel på åkermark och därmed ersätta konstgödsel.  

Vid utsortering av matavfall krävs det fysiskt utrymme, både i bostäder, hos verksamheter 
som hanterar livsmedel, platser för insamlingskärl eller insamlingsbehållare, samt för- och 
slutbehandlingsytor. Beroende på vald lokalisering kan markanvändningen resultera i olika 
stor miljöpåverkan. 

Effektmål: År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverade för 
respektive material jämfört med år 2015. 
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Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Giftfri miljö 

 Effektmålet går även i linje med Region Skånes miljömål Klimatneutralt Skåne 

 Effektmålet bidrar även till underkategorierna Återanvändning och Materialåtervinning och 
insamling, i avfallsplanens prioriterade område Hushållens avfall 

Effektmålet innebär att mängden förpackningar och tidningar som materialåtervinns måste 
öka samt att mängden förpackningar och tidningar som förbränns i 
förbränningsanläggningar kommer att minska. Minskad förbränning medför en minskning 
av utsläpp från förbränningsanläggningar orsakade av den här typen av avfall.  Ökad 
materialåtervinning av förpackningar och tidningar innebär även ett minskat uttag av 
jungfruliga råvaror och en minskad energiåtgång i produktionen. 

För ökad materialåtervinning av tidningar och förpackningar kan ytor för insamlingskärl 
eller insamlingsbehållare i och vid bostäder eller verksamheter komma att tas i anspråk. 
Även för- och slutbehandlingsytor kan komma att tas i anspråk. Beroende på vald 
lokalisering kan markanvändningen resultera i olika stor miljöpåverkan.  

Effektmål: År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

 God bebyggd miljö 

 Giftfri miljö 

 Effektmålet bidrar även till Region Skånes miljömål: Attraktiva och välbesökta natur- och 
rekreationsområden i Skåne, Friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne och Hållbar 
stadsutveckling i Skåne 

 Effektmålet bidrar även till underkategorin Nedskräpning i avfallsplanens prioriterade område 
Hushållens avfall 

Genom att minska nedskräpningen minskar även risken att farliga eller icke-önskvärda 
ämnen inte tas om hand och behandlas på ett riktigt sätt samt att avfall hamnar direkt i 
naturen. En minskad nedskräpning bidrar även till renare natur- och rekreationsområden 
vilket ger en positiv miljöpåverkan.    

För att minska nedskräpningen krävs bland annat ökad tillgänglighet för att kunna lämna 
olika avfallsslag i offentliga miljöer. Det innebär att ytor tas i anspråk samt att resurser krävs 
för att tömma och transportera bort avfallet. Den ökade tillgängligheten kan ge olika stor 
miljöpåverkan, beroende på vilka ytor som tas i anspråk, samt hur det insamlade avfallet 
transporteras, vilka drivmedel som används och hur avfallet behandlas.  
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9.6.5 Miljöpåverkan från avfallsplanens fokusområde 3: Hållbar hantering för 

en renare miljö 

Effektmål: År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

 God bebyggd miljö 

 Giftfri miljö 

 Effektmålet ligger även i linje med utmaning nummer 5, Hållbar konsumtion i Skåne, i 
Skånes regionala åtgärdsprogram, eftersom en minskning av farligt avfall i restavfallet ger 
förutsättningar för åtgärder som Information för en giftfri vardag 

 Effektmålet bidrar även till underkategorin Materialåtervinning och insamling i 
avfallsplanens prioriterade område Hushållens avfall 

Då mängden farligt avfall i restavfallet är noll innebär det att mängden rester från farligt 
avfall som finns i energiåtervinningens förbränningsaska minskar. Det i sin tur medför att 
utsläpp från förbränningsanläggningar till följd av okontrollerad förbränning av farligt avfall 
kommer att minska. Det minskar även risken för olyckor såsom bränder under 
förbränningsprocessen, eftersom en del av det farliga avfallet är brandfarligt eller explosivt. 
Om det farliga avfallet sorteras ut och samlas in på rätt sätt minskar även risken för att farligt 
avfall dumpas eller läcker ut i miljön. 

För att mängden farligt avfall i restavfallet ska vara noll kan det komma att krävas ökade 
insamlingsmöjligheter för hushållen, vilket då även innebär att ytor kan komma att tas i 
anspråk, i och vid bostäder, vilket kan medföra olika stor miljöpåverkan beroende på val av 
lokalisering. Det är även möjligt att transporter för vidare behandling och slutförvaring av 
det farliga avfallet kan komma att öka. Miljöpåverkan från transporter kan medföra olika 
stor miljöpåverkan beroende på antalet transporter och valt drivmedel för insamlingsfordon.  

Effektmål: År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till: 

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Ingen övergödning 

 Effektmålet ligger även i linje med utmaning nummer 1, Hållbara transporter i Skåne, i det 
regionala åtgärdsprogrammet då effektmålet ger förutsättningar för åtgärder som ökad andel 
fossilbränslefria transporter 

 Effektmålet bedöms även bidra till Region Skånes miljömål Hållbara transporter i Skåne, 
Friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne och Klimatneutralt Skåne 

Ett genomförande av effektmålet bidrar till förbättrad luftkvalitet i samhällen, städer och på 
landsbygden. De utsläpp av partiklar, kväveoxider och organiska ämnen som fossila 
drivmedel ger upphov till kommer att minska, vilket medför förbättrad luftkvalitet och då 
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även förbättrad hälsosituation för medborgarna. Det innebär även att mängden försurande 
och övergödande ämnen såsom svaveldioxid och kväveoxid kommer att minska, samt även 
utsläpp av växthusgaser som koldioxid, vilket minskar avfallssektorns klimatpåverkan.  

Fossilbränslefria avfallstransporter innebär att avfallstransporterna måste köras på 
förnyelsebara bränslen som biogas eller el. En utökad användning av förnyelsebara bränslen 
innebär att ytor för exempelvis laddningsstationer, vid användning av elbilar, kan komma 
att behöva tas i anspråk. På samma sätt kan biogasdrivna fordon medföra att 
biogasproduktionen måste öka samt att nya biogasanläggningar och tankställen för biogas 
behöver upprättas. Beroende på vilka ytor som tas i anspråk kan det medföra olika stor 
miljöpåverkan.  

Effektmål: År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016. 

Effektmålets konsekvenser för de nationella miljömålen 

Genomförande av effektmålet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö 

 Ingen övergödning 

 Effektmålet ligger även i linje med utmaning 1, Hållbara transporter i Skåne och utmaning 5, 
Hållbar konsumtion i Skåne, i Skånes regionala åtgärdsprogram eftersom målet ger 
förutsättningar för samtliga åtgärder som tillhör dessa utmaningar 

 Effektmålet bedöms även bidra till samtliga av Region Skånes miljömål 

 Effektmålet bidrar även till samtliga underkategorier i avfallsplanens prioriterade område 
Hushållens avfall, samt underkategorin Minskat matavfall i det prioriterade området 
Resurshushållning i livsmedelskedjan 

 Effektmålet bedöms även bidra till de nationella etappmålen Ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan och Ökad resurshushållning i byggsektorn 

 Effektmålet bidrar även till det nationella avfallsförebyggande programmets fokusområden 
Mat, Textil, Elektronik samt Byggande och rivning 

Ett ökat förtroende för avfallskedjan innebär en ökad vilja hos intressenter att agera i linje 
med avfallsplanens mål i stort. Det medför i sin tur en positiv påverkan på flera miljömål. Ett 
ökat förtroende för avfallskedjan kan leda till bättre utfall på informationsinsatser med 
minskade avfallsmängder och ökad sortering som följd. Det kan även innebära ett bättre 
utfall från kommunen och övriga i avfallsbranschen.   
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9.6.6 Samlad bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan 

I tabellen nedan är avfallsplanens effektmål uppställda i en bedömning av huruvida de kan 
sägas ha en betydande miljöpåverkan eller inte. 

 
Tabell 10 Bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan.  

Avfallsplanens effektmål 
Betydande 
miljöpåverkan  Kommentar 

Fokusområde 1: Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder  

År 2020 är den totala mängden 
hushållsavfall per person mindre 
än år 2015 

Ja Effektmålet innebär att 
återanvändning och 
materialåtervinning kan komma att 
öka, vilket minskar miljöpåverkan i 
flera led. 

År 2020 är den totala mängden 
textilavfall i restavfallet halverad 
jämfört med år 2015 

Ja Effektmålet har en positiv 
miljöpåverkan eftersom ökad 
mängd återanvänd och 
materialåtervunnen textil, vilket 
minskar miljöpåverkan i flera led. 

Fokusområde 2: Hållbar sortering med ökad återvinning 

År 2018 är 50 procent av 
matavfallet utsorterat och 
behandlat biologiskt så att 
växtnäring och energi tagits 
tillvara, år 2020 är nivån ännu 
högre 

Ja Ökad behandling av matavfall 
innebär att energin i matavfallet kan 
tas tillvara, vilket medför en positiv 
miljöpåverkan. 

År 2020 är mängden 
förpackningar och tidningar i 
restavfallet halverad för 
respektive material jämfört med år 
2015 

Ja Effektmålet innebär att 
återanvändning och 
materialåtervinning av tidningar 
och förpackningar ska öka, vilket 
medför en positiv miljöpåverkan i 
flera led.  

År 2020 är nedskräpningen 
mindre än år 2016 

Nej Uppfyllande av effektmålet 
kommer att medföra en positiv 
miljöpåverkan, men inte av 
betydande karaktär.  
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Fokusområde 3: Hållbar hantering för renare miljö 

År 2020 är mängden farligt avfall i 
restavfallet noll 

Ja Effektmålet innebär en ökad 
utsortering, insamling och 
omhändertagande av farligt avfall 
vilket medför en positiv 
miljöpåverkan i flera led.  

År 2020 är avfallstransporterna 
fossilbränslefria 

Ja  Fossilbränslefria avfallstransporter 
innebär en positiv miljöpåverkan då 
mängden förnyelsebara drivmedel 
ökar och andelen klimatpåverkande 
utsläpp minskar.  

År 2020 är våra intressenters 
förtroende för hela avfallskedjan 
större än år 2016 

Nej Ökat förtroende bland intressenter 
bedöms medföra ett utökat 
engagemang för avfallsplanens mål 
i stort, men genererar inte någon 
betydande miljöpåverkan.     

Positiv miljöpåverkan 

Avfallsplanen som helhet syftar till att minska avfallets mängd och farlighet. Det avfall som 
förebyggs minskar miljöpåverkan på samtliga miljömål. Arbetet med att förebygga avfall 
måste utföras av många olika aktörer och kommunen har en begränsad möjlighet till att 
uppnå en mätbar effekt i det här arbetet under avfallsplanens giltighet. Det förebyggande 
arbetet är ändå mycket viktigt och nödvändigt, eftersom kommunen behöver föregå med 
gott exempel och både visa att det är möjligt att göra på andra sätt än idag och berätta hur 
det kan göras. 

Flera av målen handlar om att sortera avfallet på ett bättre sätt än idag, vilket ger ökade 
möjligheter för såväl återanvändning som återvinning. På så sätt är det möjligt att förflytta 
sig uppåt i avfallshierarkin och miljöpåverkan från avfallsbehandlingsledet minskar. Genom 
materialåtervinning minskar behovet av jungfruliga råvaror och därmed blir miljöpåverkan 
mindre även i materialutvinningsledet. Med återanvändning kan nya produkter ersättas av 
befintliga och även miljöpåverkan från tillverkningsledet minskar. Med utsortering av 
matavfall och separat behandling av matavfallet genom rötning med biogasutvinning kan 
matavfallets innehåll av både energi och näring tas tillvara. Energin blir biogas som kan 
ersätta fossila bränslen och näringen blir biogödsel som kan återföras till åkermark och 
därmed ersätta jordförbättringsmedel. 

Det avfall som kan gå till återanvändning eller materialåtervinning istället för att förbrännas 
genererar en positiv miljövinst när slaggmängderna och utsläppen från 
avfallsförbränningsanläggningarna minskar.  

Ökad närhet med fler insamlingsplatser minskar mängden transporter med privata fordon 
eftersom fler invånare då har insamlingen på gång- eller cykelavstånd. De transporter som 
utförs på uppdrag av avfallsverksamheten kan göras med högt ställda miljökrav när det 
gäller miljöklassning och bränsleanvändning.  

Negativ miljöpåverkan 

Ökad återanvändning och återvinning kräver välplanerade fysiska utrymmen i hela 
hanteringskedjan – från utrymmen i den egna bostaden och vid fastigheten till plats för 
anläggningar där material och avfall kan hanteras och behandlas. Det fysiska utrymmet i 
tätbebyggda områden är ofta begränsat och ska betjäna olika intressen och utrymmen för 
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avfallshantering måste därför prioriteras. Miljöpåverkan av markanvändningen är beroende 
på var marken är belägen och vad den alternativa användningen är.  

9.7 UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Lomma kommun har olika roller när det gäller avfallshanteringen i kommunen och därmed 
även genomförandet av avfallsplanen:  

 Kommunen har ansvar enligt miljöbalken att se till att hushållsavfallet samlas in och 
behandlas. Kommunen är också skyldig att ta fram riktlinjer för hur det ska gå till, 
genom avfallsplan med föreskrifter.  

 Kommunen driver egna verksamheter som ger upphov till avfall, allt ifrån 
kontorsverksamheter till omsorgsboenden och parkskötsel.  

 Kommunen gör upphandlingar av både varor och tjänster som i sin tur ger upphov 
till avfall.  

 Kommunen har dessutom planmonopol, det vill säga kommunen ansvarar själv för 
sin egen fysiska planering och hur staden ska utvecklas.  

 Kommunen är markägare och har därmed makt över vilka villkor som ska gälla för 
markens användning.  

 Kommunen är tillsynsmyndighet över verksamheter som drivs inom kommunen. 

Kommunens många och olika roller gör det tydligt att behovet av samverkan är stort mellan 
kommunens olika förvaltningar och bolag. För att det ska vara möjligt att uppfylla 
avfallsplanens mål med så stor positiv miljöpåverkan som möjligt är det också viktigt med 
samverkan och samråd med andra offentliga aktörer, entreprenörer, privata företag, 
intresseorganisationer och invånarna själva. En del av hemligheten för att lyckas nå målens 
uppfyllelse handlar om att göra framsynta upphandlingar med tydligt ställda krav. Det är då 
viktigt att den som ska göra upphandlingen är medveten om vilka krav som ska ställas och 
varför. Att ställa krav i upphandlingar är ofta ett effektivt sätt att starta en 
förändringsprocess, men det förutsätter också att kraven följs upp och att ouppfyllda krav få 
konsekvenser. Dessa arbetsuppgifter behöver prioriteras för att avfallsplanens mål ska vara 
möjliga att uppnå.  

Många av målen innebär ett ökat fokus på att skapa platser för att kunna lämna sitt avfall i 
fler avfallsslag närmare bostaden än idag, eller om att avsätta ytor för att förändra eller 
skapa nya återvinningscentraler, återvinningsstationer eller andra platser för återbruk. För 
att kunna skapa sådana platser behöver avfallsverksamheten vara med i kommunens 
planeringsprocesser, som en av flera aktörer inom infrastruktur som måste finnas för att 
bygga en hållbar stad med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.  
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10  Samrådsredogörelse 
Skrivs efter utställning – hösten 2015 

Sammanställa inkomna synpunkter, inkl. kommunens svar.  






