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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Avfallsplanen är ett levande dokument som ingår i kommunens verksamhetsplanering. Denna 
avfallsplan lägger fast en vision för år 2027 och vilka mål som ska vara uppfyllda år 2018. För 
varje mål finns en strategi för att nå målet och utförda aktiviteter ska årligen redovisas för 
Avfallsnämnden. Inför 2018 presenteras en mer utförlig utvärdering av avfallsplanen.  

Arbetet med avfallsplanen har till stora delar skett i samverkan med kommunerna i östra 
Värmland; Karlskoga, Storfors, Filipstad, Degerfors och Kristinehamn. Gruppen har gemensamt 
strukturerat upp arbetet för avfallsplanen, tagit fram en symbol för avfallshanteringen i östra 
Värmland och genomfört enkäter och samråd enligt en gemensam mall.  

Det finns mycket att vinna både ekonomiskt och kompetensmässigt med att ta fram en 
avfallsplan i samverkan med andra kommuner 

Renhållningsordningen för Mariestad och Gullspång har även samordnats så långt det är möjligt 
med Töreboda då det finns en gemensam organisation för de tre kommunernas 
myndighetsfrågor inom avfallsområdet. Samverkan mellan kommunerna nu och i framtiden är en 
förutsättning för att nå visionen. 

1.2 Avfallsplanens syfte och mål 
Syftet med avfallsplanen är att klargöra vilka nuvarande förhållanden som gäller för avfall och 
avfallshantering i Mariestads och Gullspångs kommuner och föreslå framtida mål och aktiviteter 
för att medverka till att de nationella och regionala miljömålen inom avfallsområdet uppfylls. 

1.3 Avgränsningar och utgångspunkter 
Avfallshanteringen styrs av ramdirektivet om avfall (2008/98/EG artikel 45), miljöbalkens 
(1998:808) 15 kapitel samt avfallsförordningen (2001:1063). Utöver dessa finns förordningar och 
föreskrifter som reglerar avfallsfrågor mer detaljerat. 

Avfallsplanen har upprättas med utgångspunkt från gällande lagstiftning inklusive 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 
2006:6). 

Målen har utformats i samarbete med kommunerna i östra Värmland med hänsyn till lokala 
förutsättningar i Mariestads och Gullspångs kommuner.  

1.4 Metod  
En behovsbedömning har genomförts under avfallsplaneringsprocessen där det konstaterades att 
förslaget till ny avfallsplan ska miljöbedömas men att det inte behöver upprättas en mer utförlig 
miljökonsekvensbedömning. Miljöbedömningen redovisas i bilaga 4. 

En viktig del i avfallsplanering är att samråda med berörda aktörer för att fånga upp önskemål 
och synpunkter. I Gammalkroppa i Filipstad genomfördes en träff med politiker och tjänstemän 
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från de berörda kommunerna för att diskutera fram prioriterade mål och förslag till åtgärder för 
den nya avfallsplanen. Därefter har mål och åtgärder presenterats för kommunala företrädare, 
företag och föreningar i Mariestad och Gullspång, där de fick möjlighet att framföra vad de 
tycker är bra och mindre bra med avfallshanteringen i kommunerna. Det lagstadgade samrådet 
som enligt miljöbalken krävs med myndigheter, kommuner och allmänheten äger rum under 
avfallsplanens utställningsperiod.  

1.4.1 Revidering år 2014 
Revidering av avfallsplanen ska ske med 4 års mellanrum. Tjänstemän från de berörda 
kommunerna har tillsammans utarbetat nya målområden för perioden 2014 -2018. De lokala 
målen är därefter framtagna i de egna kommunerna tillsammans med övriga förvaltningar för att 
skapa förutsättningar att nå målen. Planen är också reviderad med nya faktauppgifter för 
avfallsstatistik, invånarantal och förändringar i anläggningar så som återvinningsstationer samt ny 
lydelse för de nationella miljömålen. 

Till revideringen hör också en uppföljning av målen i tidigare avfallsplan. 

2 Förutsättningar 
Ansvaret för avfallet delas mellan olika aktörer i samhället till följd av reglerande lagstiftning. 

Konsumenten ansvarar för att sortera och hantera sitt avfall enligt gällande 
lagar och föreskrifter 

Fastighetsägarna ansvarar för  

 

att informera den eller de som bor i eller är 
verksam i fastigheten om gällande regler för 
avfallshanteringen 

att tillhanda utrymmen och ge en förutsättning för 
avfallshantering 

Industrier och andra verksamheter  
ansvarar för 
 

ett riktigt omhändertagande av det avfall som 
uppkommer i den egna verksamheten vid till 
exempel tillverkning och försäljning 

Producenterna ansvarar för 

 

att samla in, forsla bort och återvinna produkter 
som omfattas av förordningar om producentansvar 

Avfallsavdelningen för Mariestads och 
Gullspångs kommuner ansvarar för 

 

att fastställa och arbeta enligt en 
renhållningsordning med föreskrifter och 
avfallsplan 

att fastställa och besluta om renhållningstaxan  

att samla in hushållsavfall och se till att det 
slutligen omhändertas 

att hushållens farliga avfall mottages och 
transporteras till en godkänd 
behandlingsanläggning 

att informera om insamling av hushållsavfall, 
inklusive avfall som omfattas av producentansvar 

att planera i avfallsfrågor 
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Tillsynsmyndigheterna ansvarar för 

 

att besluta om renhållningsdispenser enligt 
renhållningsföreskrifterna 

att utföra, pröva och utöva tillsyn av verksamheter 
utifrån Miljöbalken 

att pröva dispenser från förbudet att deponera 
brännbart och organiskt avfall 

2.1 Ramdirektivet om avfall 
Europaparlamentet och rådet beslutade under hösten 2008 om ett nytt ramdirektiv om avfall 
(2008/96/EG). Direktivet ersätter tre gamla direktiv; ramdirektivet (2006/12/EG) om avfall, 
direktiv (91/689/EEG) om farligt avfall och direktiv (75/439) om spillolja. Reglerna ska finnas i 
svensk lagstiftning från december 2010.  

I det nya ramdirektivet lyfter man fram avfallshierarkin (även kallad avfallstrappan) som 
prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet, syftet är att klargöra vilken 
hanteringsmetod som är mest önskvärd. I första hand ska det strävas efter att förhindra att avfall 
uppstår genom förbättrad produktionsmetod och förändrade konsumtionsmönster, deponering 
ska vara den sista lösningen.  

 

1. Förebyggande  

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Annan återvinning,  
till exempel energiåtervinning  

5. Bortskaffande 

 

 

2.2 Allmänna hänsynsregler i miljöbalken 
Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, så som företagare, privatperson och kommun. De allmänna 
hänsynsreglerna är: 

1 § Bevisbörderegeln  
Verksamhetsutövaren har, exempelvis vid tillståndsprövning och vid tillsyn, bevisbördan för att 
hänsynsreglerna tillämpas.  

2 § Kunskapskravet  
Verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet.  
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3 § Skyddsåtgärder/försiktighetsmått 
Verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Redan risken för negativ påverkan innebär en 
skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått. För yrkesmässig verksamhet 
gäller principen om bästa möjliga teknik. 

4 § Lokaliseringsregeln 
Regeln ställer krav på hänsyn till människors hälsa och miljön vid val av plats för verksamheten. 

5 § Hushållning och kretslopp 
Verksamhetsutövaren ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheter till 
återanvändning och återvinning.  

6 § Produktvalsregeln 
Verksamhetsutövaren ska undvika att välja sådana kemiska produkter eller biotekniska 
organismer som kan befaras medföra hälso- eller miljörisker om de kan ersättas med produkter 
eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller för varor som 
innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.   

Kraven enligt 1§ till 6§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid 
den bedömningen ska det göras en avvägning mellan nyttan och kostnaderna. 

2.3 Producentansvar 
Producenter ska samla in och återvinna sina produkter när dessa blir avfall. Syftet är att minska 
mängden avfall, öka återvinningen och uppnå en mer miljöanpassad produktutveckling. Även 
gemensamma EU-regler ställer krav på producentansvar, till exempel förbud mot att använda 
farliga ämnen i produkter. Producentansvaret har minskat den totala mängden förpackningar. 
Från 2005 ska producenterna löpande redovisa till Naturvårdsverket hur de uppfyller 
lagstiftningen.  

2.4 Miljömål 

2.4.1 Nationella miljömål 
Det svenska miljömålssystemet, som riksdagen har beslutat om innehåller:  
 

‐ Ett generationsmål som anger inriktningen för en samhällsomställning som behöver ske 
inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 

‐ Miljökvalitetsmål, med preciseringar som anger det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till.  

‐ Etappmål som anger steg på vägen till generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 
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Tre av de sexton nationella miljökvalitetsmål som avfallsplanen har starkast koppling till är 
”Begränsad klimatpåverkan”, ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö” och dessa beskrivs därför 
nedan tillsammans med preciseringarna för respektive miljömål. 

Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala 
målet kan uppnås. 

Temperatur  
Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört 
med den förindustriella nivån. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet 
inriktas mot detta mål. 

Koncentration  
Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i 
atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter 
(ppmv koldioxidekvivalenter). 

Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.  

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen  
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är 
skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 

Användningen av särskilt farliga ämnen  
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört. 

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper  
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och 
uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen 
och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga. 

Förorenade områden  
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön. 

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper  
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för 
riskbedömning. 
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Information om farliga ämnen i material och produkter  
Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är 
tillgänglig. 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Hållbar bebyggelsestruktur  
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 

Hållbar samhällsplanering  
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett 
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och 
hälsorelaterade frågor. 

Infrastruktur  
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att 
lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att 
minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen 
till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

Kollektivtrafik, gång och cykel  
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns 
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. 

Natur- och grönområden  
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet 
och tillgänglighet. 

Kulturvärden i bebyggd miljö  
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. 

God vardagsmiljö  
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser 
och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. 

Hälsa och säkerhet  
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 
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Hushållning med energi och naturresurser  
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara 
energikällor används. 

Hållbar avfallshantering  
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög 
grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

 
De etappmål som avfallsplanen har koppling till är etappmål kring ökad resurshushållning inom 
avfallsområdet samt etappmål om giftfria och resurseffektiva kretslopp. De etappmålen beskrivs 
därför nedan.  

Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, 
storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och 
minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 

Ökad resurshushållning i byggsektorn 
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 
2020. 

Giftfria och resurseffektiva kretslopp 
Användningen av återvunna material ska vara säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att 
återcirkulation av farliga ämnen så långt som möjligt undviks, samtidigt som resurseffektiva 
kretslopp eftersträvas. Detta uppnås genom en samlad åtgärdsstrategi inom EU, vilken senast 
2018 resulterat i bland annat följande insatser: 

- EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak kompletterade och 
samordnade så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp. 

- Principen om höga och likvärdiga krav på innehållet av farliga ämnen i nyproducerade 
och återvunna material är fastslagen genom beslut där så är lämpligt. 

2.4.2 Vattenvårdsplan 
Vänerns vattenvårdsförbund har med anledning av EU:s ramdirektiv för vatten (200/60/EG) 
tagit fram en vattenvårdsplan med mål och prioriterade åtgärder för att Vänern ska uppnå god 
ekologisk status. De prioriterade åtgärder som berör avfallshantering är: 

- Byt ut miljöfarliga produkter, kemikalier och bekämpningsmedel. 

- Kartlägg och sanera förorenade områden i tillrinningsområdet. 
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2.5 Kommunala policy- och styrdokument 
Mariestads och Gullspångs kommuner har upprättat flertalet policydokument, i avfallsplanen 
anses dessa extra viktiga:  

Mariestad 
Informations- och kommunikationspolicy, 2006 

Riktlinjer för upphandling och inköp, 2014  

Gullspång 
Informations- och kommunikationspolicy, 2003 

Upphandlings- och inköpspolicy, 2001 

3 Styrmedel  
De viktigaste styrmedlen för kommunen att nå målen i avfallsplanen är renhållningstaxan, de 
lokala renhållningsföreskrifterna, tillsyn och information. Genom att använda dessa resurser i 
kombination med information kan arbetet med att uppfylla avfallsplanens mål bli mer effektivt. 

Föreskrifterna reglerar hur insamlingen ska ske, bidrar till att arbetsmiljön är god och ger grunden 
för de olika abonnemangen i taxan. Taxan premierar de som arbetar för att minska 
avfallsmängden. Tillsynen bidrar till att målen uppfylls utanför det som är kommunens 
ansvarsområde.  

4 Mål och handlingsplaner  
Avfallshanteringen är en viktig del i att nå en hållbar utveckling, därför grundar sig avfallsplanens 
vision 2027 på den hållbara utvecklingens tre dimensioner, den sociala, ekonomiska och 
ekologiska. Dessa dimensioner ska genomsyra alla strategier och aktiviteter som föreslås för att nå 
visionen.  

Grundförutsättningen för att avfallsplanen ska få genomslagskraft bygger på ett fortsatt 
samarbete med kommunerna i närområdet. Nedan följer visionen för Mariestad och Gullspångs 
kommuner samt de mål som ska leda till att uppnå visionen.  
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4.1 Vision 2027 

Den sociala dimensionen Människan står i centrum för all avfallshantering! 
 Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och 

vara anpassad både till den som lämnar och den som 
hämtar avfall.  

Den ekonomiska dimensionen Hela avfallshanteringen är en effektiv process där nya 
råvaror skapas! 
Det insamlade avfallet transporteras till moderna och 
energieffektiva behandlingsanläggningar och varje 
avfallsfraktion hanteras utifrån sin egenskap för att undvika 
slöseri med energi. 

Den ekologiska dimensionen  Vår största bedrift är att vi lyckas avgifta kretsloppet! 
 Genom att satsa på kunskapsspridning och enkla 

insamlingssystem hamnar allt farligt avfall i ett separat 
kretslopp. Dessutom har mängden farligt avfall som 
uppkommer minskat kraftigt. 

4.2 Mål 2018 

4.2.1 MÅL 1; Minska avfallet och nedskräpningen 
Förebyggande arbete för att minska de avfallsmängder som ändå uppkommer ska göras. Det har 
högst prioritet i avfallstrappan. 

Övergripande strategier 
I kommunens egen organisation arbetar vi med åtgärder kring avfallsminimering och samt med 
information till våra medarbetare. 

I kommunens geografiska område arbetar vi med information till hushåll och verksamheter. 
Dessutom underlättar vi genom att utveckla/stödja system för avfallsminimering för våra 
invånare. 

Nationella mål och strategier 
I Sveriges nationella avfallsplan är återanvändning av produkter och material prioriterade 
områden. Ett annat prioriterat område i den nationella avfallsplanen är att minska 
nedskräpningen då skräpiga platser minskar trivseln och upplevs otrygga. Även i kommunen lyfts 
detta arbete fram. 

Naturvårdsverkets nationella avfallsförebyggande program innehåller inriktningsmål för 
minskning av avfallet inom bland annat mat-, textil-, bygg- och elektronikområdena och delar av 
detta har en plats i kommunens mål. 

Nationella miljömål 
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och God bebyggd miljö med preciseringar samt etappmål 
om resurshushållning samt giftfria och resurseffektiva kretslopp.  
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  Strategi Aktivitet Mätning Ansvarig och berörd 

1:1 Åtgärder för att öka 
återanvändningen har gjorts från 
2015 till 2018 såväl inom 
kommunal verksamhet som 
inom kommunens geografiska 
område. 

En kommunikationsplan 
upprättas för 
avfallsavdelningens 
arbete med information 
kring återanvändning. 

Antalet informations-
insatser gjorda för att 
öka återanvändningen. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen 
  
Berörd:  
Kommunen och kommunala 
bolag, kommunens invånare 
och verksamheter 

1:2 Den totala mängden 
hushållsavfall per person har 
inte ökat från 2013 till 2018. 

Information om 
avfallsminimering och 
återvinning ingår i 
avfallsavdelningens 
kommunikationsplan för 
information. 

Mängden hushållsavfall 
2013 jämfört med 2018, 
uppgifter från Avfall 
Web. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen 
  
Berörd:  
Kommunens invånare och 
verksamheter 

1:3 Nedskräpningen har minskat i 
såväl urban miljö som i naturen 
från 2014 till 2018. 

Ändamålsenliga system 
för insamling ska finnas 
på allmänna platser. 

Antal nedskräpnings-
ärenden som 
registrerats hos Miljö- 
och byggnads-
förvaltningen. 

Ansvarig:  
Gatuavdelningen,  
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
  
Berörd:  
Allmänheten 

1:4 År 2018 har möjligheter till 
källsortering på allmänna platser 
i centrala delar av tätorterna 
införts. 

Olika kärl för 
källsortering på 
allmänna köps in och 
introduceras med början 
i centrum. 

Antalet monterade 
papperskorgar och 
pantrör. 

Ansvarig:  
Mark och exploaterings-
avdelningen, 
Gatuavdelningen  
 
Berörd:  
Allmänheten 

1:5 Kommunen har en 
taxekonstruktion som stimulerar 
till långsiktigt hållbara lösningar 
och styr mot bättre utsortering. 

Förändringar i taxan 
görs utifrån 
kundbeteenden, 
lagändringar och 
nationella miljömål. 

Delta i enkäten Kritik-på-
teknik där frågor om 
kundnöjdhet ingår. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen  
 
Berörd:  
Kommunens invånare och 
verksamheter 

1:6 År 2018 har alla kommunens 
medarbetare och elever 
utbildning i avfallshantering. 
 
År 2018 följer alla kommunens 
medarbetare de rutiner som 
finns kring avfallshantering. 
 
År 2018 har matavfallet i 
kommunens verksamheter 
minskat med 10 % sedan 2015. 

Skola och 
förskola arbetar aktivt 
med avfallshantering. 
 
En miljöutbildning för 
alla medarbetare tas 
fram och där ingår 
information om 
avfallshantering. 
 
Projekt kring 
matavfallsminimering 
startas. 

Redovisning av vilka 
aktiviteter som gjorts i 
skolorna och för 
kommunens personal. 
 
Årlig mätning av 
mängden matavfall 
mellan 2015 och 2018. 

Ansvarig:  
Kostavdelningen, 
Barn- och utbildning,  
Social verksamhet, 
Avfallsavdelningen 
 
Berörd:  
Elever, personal och 
brukare 

1:7 År 2018 arbetar alla förskolor 
regelbundet med information om 
avfall och VA-verksamhet. 

VA och avfalls-
avdelningarna i 
samarbete arbetar med 
informationsmaterial och 
studiebesök för 
skolorna. 

Redovisning av de 
studiebesök som gjorts 
under åren 2015-2018. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen, 
VA-avdelningen, 
Barn- och utbildning  
 
Berörd:  
Elever, personal 

1:8 År 2018 har alla kommunala 
lokaler system för fullständig 
källsortering. 

Fortsatt arbete med 
kommunens avfalls-
inventering från år 2013. 

Mätning av antalet 
abonnemang för 
förpackningar och 
tidningar. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen, 
Fastighetsavdelningen 
 
Berörd:  
Kommunala verksamheter 
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4.2.2 MÅL 2; Avgifta kretsloppet 
Farliga ämnen ska bort ur kretsloppet genom att källsorteras på rätt sätt. 

Att få bort farliga ämnen ur kretsloppet är en viktig del i avfallshanteringen. Att källsortera detta 
och sedan lätt kunna lämna materialet på rätt sätt är viktigt då farligt avfall är mycket svårt att 
skilja ut senare i hanteringskedjan. 

Övergripande strategier 
I den kommunala verksamheten är vi föredöme genom att våra medarbetare har rätt verktyg och 
information på sin arbetsplats. 

I kommunens geografiska område arbetar vi med information till hushåll och verksamheter. 
Dessutom underlättar vi genom att utveckla avfallshanteringssystemen för farligt avfall för våra 
invånare. 

Nationella mål och strategier 
Av Sveriges nationella avfallsplan 2012-2017 framgår ett mål för giftfri miljö där hanteringen av 
farligt avfall är en viktig del och innebär bland annat att förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Kommunens 
mål ansluter till denna strävan. 

Nationella miljömål 
God bebyggd miljö med hållbar avfallshantering och etappmål för giftfria och resurseffektiva 
kretslopp. 

  Strategi Aktivitet Mätning Ansvarig och berörd 

2:1 År 2016 hanteras farligt avfall 
från kommunala verksamheter 
och bolag på ett föredömligt sätt. 

Fortsatt information och 
hjälp till verksamheterna 
för en bättre hantering 
av farligt avfall. 

Ingår i 
Miljöförvaltningens 
tillsynskontroller. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen, 
Miljö- och byggnads-
förvaltningen  
 
Berörd:  
Kommunala verksamheter 
och bolag 

2:2 År 2016 finns en aktiv 
informationsstrategi till 
kommunens hushåll för ökad 
kunskap om vad som är farligt 
avfall och var det ska lämnas. 

Farligt avfall utgör den 
första delen i 
avfallsavdelningens 
kommunikationsplan för 
arbete med information. 
Se mål 1:1. 

Hur många utskick, 
annonser och 
arrangemang som har 
hållits. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen  
 
Berörd:  
Kommunens invånare 

2:3 År 2018 är slammet från 
kommunens reningsverk av 
sådan god kvalitet, avseende 
innehåll av förorenande ämnen, 
att det är möjligt att sprida på 
åkermark enligt gällande 
kvalitetskrav. 
 
(Bakgrund: Kvalitetskraven för 
spridning på åkermark förväntas 
att kontinuerligt skärpas i fram-
tiden och används här som en 
måttstock för att definiera ett lågt 
belastat slam. Ett lågt belastat 
slam ökar möjligheterna att 
nyttiggöra slammets innehåll av 
växtnäringsämnen till exempel 
genom spridning på åkermark.) 

Att arbeta uppströms, 
det vill säga att minska 
föroreningarna redan vid 
källan. 
 
Reningsverken klarar att 
rena organiskt material, 
kväve och fosfor. Övriga 
föroreningar hamnar i 
recipienten eller i 
slammet. Det är därför 
av betydelse att arbeta 
för att minimera 
mängden föroreningar i 
inkommande avlopps-
vatten till kommunens 
reningsverk. 

Provtagning och analys 
av avloppsslammet. 

Ansvarig:  
VA-avdelningen 
 
Berörd:  
Miljö- och byggnads-
förvaltningen, kunder med 
kommunalt avlopp 
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4.2.3 MÅL 3; Utnyttja avfallet som resurs 
Förpackningar, matavfall och annat avfall ska nyttjas som materialresurs. 

Övergripande strategier 
För att kunna utnyttja de resurser som förpackningar, matavfall med mera är, krävs att de har 
tillräcklig renhet. Detta uppnås genom att invånarna har tillgång till system som gör det enkelt att 
göra rätt och genom att alla har tillräcklig kunskap. 

I den kommunala verksamheten är vi föredöme genom att våra medarbetare har rätt verktyg och 
information på sin arbetsplats. 

I kommunens geografiska område arbetar vi med information och utveckling av 
avfallshanteringssystemen för våra invånare. 

Nationella mål och strategier 
I nationella avfallsplanen betonas återvinning av material som ett viktig steg i avfallstrappan efter 
förebyggande av avfall och återanvändning. 

Nationella miljömål 
God bebyggd miljö med hållbar avfallshantering samt etappmål för ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan och i byggsektorn. 
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  Strategi Aktivitet Mätning Ansvarig och berörd 

3:1 År 2018 sorterar alla 
kommunens verksamheter och 
bolag ut matavfall, förpackningar 
och tidningar samt 
kontorspapper. 

Mål 1:8. Jämför abonnemangen i 
Future med antalet 
verksamheter. 

Ansvarig: 
Avfallsavdelningen, 
Fastighetsavdelningen          
 
Berörd:  
Kommunala verksamheter 
och bolag 

3:2 När kommunen eller kommunala 
bolag bygger om eller nytt 
sorteras allt byggavfall senast 
2018. 

Ingå i upphandling och 
efterlevnadskontroll. 

Dokumentation från 
upphandling hur 
avfallssorteringen skötts 
ska kunna redovisas. 

Ansvarig:  
Avdelningschefer, 
Fastighetsavdelningen, 
kommunala bolag 
 
Berörd: 
Upphandlingsenheten, 
Fastighetsavdelningen, 
kommunala bolag 

3:3 År 2018 sorterar mer än 75 % av 
kommunens hushåll och 
verksamheter ut matavfallet och 
lämnar det för central 
behandling. 

Beslut om 
sorteringssystem fattas 
senast år 2015. God 
strategi för 
implementering och 
information om det nya 
systemet. 

Abonnemangsstatistik i 
Future. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen  
 
Berörd:  
Kommunens invånare och 
verksamheter 

3:4 År 2018 har kommunen system 
för att erbjuda olika former av 
hushåll och verksamheter 
fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar. 

Beslut om 
sorteringssystem fattas 
senast år 2015. God 
strategi för 
implementering och 
information om det nya 
systemet. 

Kan system erbjudas, ja 
eller nej. 

Ansvarig: 
Avfallsavdelningen  
 
Berörd:  
Kommunens invånare och 
verksamheter 

3:5 År 2018 samlas plast som inte 
ingår i producentansvaret in som 
egen fraktion på 
återvinningscentralerna. 

Åvc-verksamheterna 
förbereds för hantering 
av fraktionen plast. 
Information hanteras i 
avfallsavdelningens 
kommunikationsplan för 
information. 

Finns plastfraktionen, ja 
eller nej. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen  
 
Berörd:  
Kommunens invånare och 
verksamheter 

3:6 År 2018 samlas textilier in som 
egen fraktion på 
återvinningscentralerna. 

Åvc-verksamheterna 
förbereds för hantering 
av fraktionen textil. 
Information hanteras i 
avfallsavdelningens 
kommunikationsplan för 
information. 

Finns textilfraktionen, ja 
eller nej. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen    
 
Berörd:  
Kommunens invånare och 
verksamheter 

3:7 År 2016 finns 
kretsloppsanpassade system för 
omhändertagande av fekalier 
och urin. 

Mariestads kommun ska 
medverka till att det 
finns hygieniserings-
anläggningar för 
utsorterat 
toalettavloppsvatten. 

Dokumentation om det 
pågående arbetet samt 
beslut om att 
anläggningar är igång. 

Ansvarig:  
Kommunstyrelserna 
 
Berörd:  
Kunder med enskilda 
avloppsanläggningar, 
Avfallsnämnden, 
Miljö- och byggnads- 
nämnden 

3:8 Rutin för information i samband 
med tillsyns- och kontrollarbetet 
hos Miljö- och 
byggnadsförvaltningen ska ha 
införts senast under år 2016. 

Förvaltningen ska 
rutinmässigt informera 
vid tillsyns- och 
kontrollbesök om kraven 
på avfallshantering. 

Finns rutinen, ja eller 
nej. 

Ansvarig:  
Miljö- och byggnads-
förvaltningen 
 
Berörd:  
Tillsynspliktiga 
verksamheter, 
Avfallsavdelningen 
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4.2.4 MÅL 4; Planera och samverka för långsiktigt hållbar 
avfallshantering 

Regional och lokal samverkan ska etableras för en långsiktigt hållbar och effektiv avfallshantering. 

Övergripande strategier 
För en riktig avfallshantering tas avfallsfrågorna upp som en naturlig del i kommunens 
planprocess samt vid utformning av byggnader, miljöer och placeringar.  Förutsättningar skapas 
för de boende att göra rätt. Det innebär också god framkomlighet, säkerhet och arbetsmiljö för 
dem som arbetar med avfallshantering. 

Genom regional samverkan når vi samordningsvinster från enkla upphandlingar till gemensam 
formaliserad avfallshantering inom specifika områden.  

Nätverken inom avfallsbranschen regionalt och nationellt är viktiga för den lokala utvecklingen 
och fungerar som viktiga inspirations- och kunskapskällor. 

Nationella miljömål 
God bebyggd miljö med preciseringar om bebyggelsestruktur, samhällsplanering och 
avfallshantering. 

 Strategi Aktivitet Mätning Ansvarig och berörd 

4:1 Vid all ny bebyggelse och större 
ombyggnationer beaktas 
avfallshanteringen, inklusive 
arbetsmiljö-aspekter, redan i den 
inledande planeringen och även 
i alla följande steg. Detta är 
infört till år 2015. 

Avfallshantering har en 
given plats i kommunens 
upphandling, i allt 
planarbete och 
bygglovsärenden. 

Dokumentation som 
styrker att 
avfallshanteringen har 
beaktats i 
upphandlingssteget. 

Ansvarig:  
Kommunens verksamheter 
och bolag 
 
Berörd:  
Avdelningschefer 

4:2 År 2016 har den regionala 
samverkan utvecklats och lett till 
samordningsvinster på flera 
plan. 

Aktivt söka 
samarbetspartners 
utanför den egna 
kommunen i frågor om 
avfallshantering. Aktivt 
delta i VG-regionens 
miljö- och energiarbete. 

Redovisning av 
regionala samarbeten. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen 
 
Berörd: 
Kommunledningar, Sektor 
samhällsbyggnad 

4:3 Samverkan med det lokala 
näringslivet om vilken 
avfallshantering kommunen 
erbjuder och föreskriver. 

Informationsarbete. Dokumentation av 
genomförda 
informationsträffar. 

Ansvarig:  
Miljö- och byggnads-
förvaltningen, 
Avfallsavdelningen, 
Näringslivsutvecklare 
 
Berörd:  
Näringsliv och handel 

4:4 Öka medvetenheten och 
engagemanget för avfallsfrågor 
hos politiker och personal i 
kommunens organisation. 

Engagera politiker och 
personal i faktiskt 
avfallsarbete. 
Mål 1:6, 2:1. 

Dokumentation av 
genomförda aktiviteter. 

Ansvarig:  
Avfallsavdelningen  
 
Berörd:  
Politiker och personal 
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4.3 Sammanställning av hur avfallsplanens mål berörs av 
lagstiftning, nationella mål och kommunala 
styrdokument  

  

R
am

d
ir

ek
ti

v 
om

  
av

fa
ll 

D
e 

al
lm

än
n

a 
 

h
än

sy
n

sr
eg

le
rn

a 

G
od

 b
eb

yg
gd

 
m

ilj
ö 

B
eg

rä
n

sa
d

  
m

ilj
öp

åv
er

ka
n

 

G
if

tf
ri

 m
ilj

ö 

V
än

er
n

s 
 

va
tt

en
vå

rd
sp

la
n

 

In
fo

rm
at

io
n

- 
oc

h
  

ko
m

m
u

n
ik

at
io

n
s

-p
ol

ic
y 

In
kö

p
- 

oc
h

  
u

p
p

h
an

d
lin

gs
-

p
ol

ic
y 

1:1 X  X  X  X 
1:2 X  X  X  X 
1:3 X  X  X  X  X 
1:4 X  X  X 
1:5 X  X  X  X 
1:6 X  X 
1:7 X  X  X  X 
1:8 X  X  X  X 

2:1 X  X  X  X  X  X  X 
2:2 X  X  X 
2:3 X  X  X  X  X  X 

3:1 X  X  X  X 
3:2 X  X  X  X  X 
3:3 X  X  X  X  X  X 
3:4 X  X  X 
3:5 X  X  X 
3:6 X  X  X  X  X 
3:7 X  X  X  X  X 
3:8 X  X  X 

4:1 X  X  X  X  X  X 
4:2 X 
4:3 X  X  X 
4:4 X 
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5 Uppföljning och redovisning 
För att följa utvecklingen av de mål och aktiviteter som föreslås i denna plan, redovisar 
avfallsavdelningen årligen en uppföljning till kommunstyrelsen. Kommunernas gemensamma 
avfallsavdelning har det operativa ansvaret för uppföljningen av avfallsplanens mål och 
aktiviteter. Strategier och aktiviteter berör även andra nämnders ansvarsområden, ansvariga ska 
rapportera utförda aktiviteter enligt respektive kommuns målstyrningsmall. I avsnitt 4.2 finns en 
sammanställning över aktiviteter och ansvar. 

Enkäten som gjordes 2008 visar att vissa är mer benägna att göra rätt om de är en bra förebild för 
barnen, därför är det viktigt att aktiviteterer och resultat blir lättillgängligt för allmänheten, 
hemsidan är en effektiv informationslänk som uppdateras regelbundet. I bilaga 7 redovisas en 
informations- och kommunikationsplan över hur planens innehåll och målsättningar ska 
förmedlas till de berörda.  

En ny enkät genomförs under år 2014 för uppföljning av planens tidigare mål och åtgärder. 
Denna redovisas separat till respektive kommunledning. 

5.1 Tidsplan för planerade strategier 
Nedan står en preliminär fördelning över planerade strategier fram till år 2018. Det är viktigt att 
planen har en långsiktig vision som visar vägen för avfallsarbetet i kommunen. Det är även viktigt 
att det sker regelbunden utvärdering och revidering av målen för att hålla arbetet vid liv och att 
det hålls aktuellt.  
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6 Utvecklingsmöjligheter och framtidsvisioner 
Riket 
Avfall Sveriges statistik 
från 2008 – 2013 

 
- Hushållsavfall har minskat med 6,0 % till 4 447 880 ton. 

- Materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, har ökat 
från 47,6 % till 48,7 %. 

- Avfallsförbränning med energiutvinning har ökat från 48,5 % 
till 50,3 %. 

- Deponering har minskat med 76,3 % (från 3,0 % till 0,7 %).  

Mariestad och Gullspång 
Avfall Sveriges statistik 
från 2008 – 2013  

 
- Hushållsavfall sjönk från år 2008 till 2009 med 29 % i 

Gullspång till 1 336 ton och i Mariestad med drygt 3 % till 
5 773 ton, för att sedan vara i stort sett oförändrade till år 
2013. 

- Materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, har en 
svagt nedåtgående trend om knappt 5 %. 

- Avfallsförbränning med energiutvinning har ökat med 20 %, 
grovavfall från hushåll utgör hela ökningen. 

- Deponering har minskat med 70 % i Gullspång och 48 % i 
Mariestad. 

 
Enligt Naturvårdsverket så har inte styrmedlen deponiskatt, producentansvar, miljöbalkens 
hänsynsregler tydligt resulterat i att avfallsmängderna minskat, däremot hade förmodligen 
avfallsmängderna ökat snabbare om åtgärder inte vidtagits. 

För att avfallsmängderna ska minska krävs att det förebyggande arbetet ger resultat. 
Naturvårdsverket har tagit fram en nationell avfallsplan med prioriterade områden för att nå 
målen och ett nationellt program för avfallsminimering. De prioriterade områdena är: 

- Genomföra de regler och använda de styrmedel som beslutats och följa upp att de får 
avsedd effekt 

- Flytta fokus till att minska avfallets farlighet och mängd 

- Öka kunskapen om miljögifter 

- Det ska vara enkelt för hushållen att sortera avfall 

- Utveckla svenskt deltagande i EU-arbetet inom avfallsområdet 

Dessa prioriterade områden visar att det främst är informationsinsatser som behövs för att 
förändra de konsumtionsmönster som leder till ständigt ökade avfallsmängder. Konsumenter och 
avfallsproducenter behöver bli mer medvetna om i vilken grad de påverkar avfallsflödet, både till 
mängd och i farlighet. 

Ett flertal åtgärder inom kemikalie- och produktområdet har inneburit att avfallets farlighet har 
minskat. Samtidigt har användningen av andra ämnen med något mindre farliga miljöegenskaper 
eller med delvis okända miljöegenskaper ökat, exempelvis andra typer av bromerade 
flamskyddsmedel. Kemikalieanvändningen i stort har fortsatt att öka.  
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1 Mariestads kommun 

1.1 Geografi och folkmängd 
Mariestads kommun ligger vid Tidans utlopp i sydöst om Vänern. I kommunen bor cirka 24 000 
invånare, av dessa bor cirka 16 000 i tätorten och dess närområde. I kommunen finns ytterligare 
sex mindre tätorter; Sjötorp, Lyrestad, Torsö, Hassle, Lugnås och Tidavad.  

Kommunen genomkorsas av vägen E20 och Kinnekullebanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Näringsliv 
Största arbetsgivare i kommunen är Metsä Tissue AB, Electrolux Homeproducts AB, Mariestads 
Kommun, DS Smith packaging, CGI Sverige AB, ICA Kvantum Oxen och Länsstyrelsen. 

1.3 Kommunal avfallsorganisation 
Avfallshanteringen sker i egen regi och har 15 ordinarie anställda, varav fyra arbetar inom 
arbetsledning, kundtjänst och administration. 

Antal invånare 23 870

Hushåll i en- och 
tvåfamiljhus 

6 464

Hushåll i flerbostadshus 5 464

Fritidshus 1 080
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1.4 Hushållsavfall som kommunen ansvarar för 

1.4.1 Kärl- och säckavfall 
Hushållsavfall samlas in i gröna plastkärl. Kärlens storlek varierar mellan 130-770 liter. Hämtning 
av hushållsavfall från en- och tvåfamiljsbostäder utförs var 14:e dag och från flerfamiljsbostäder 
en gång i veckan. Hämtning av hushållsavfall från fritidshus sker under perioden maj till 
september. Insamlat hushållsavfall transporteras till Skövde värmeverk sedan 2014 (tidigare 
Lidköpings värmeverk) för produktion av fjärrvärme. 

1.4.2 Grovavfall 
Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det är olämpligt att lägga det i 
det gröna kärlet. Grovavfall lämnas fritt av hushåll på Bångahagens avfallsanläggning. Målet är att 
utreda system för budad hämtning.  

1.4.3 Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall är sådant avfall som kommer från villaträdgårdar och omfattar främst löv, mindre 
kvistar, mossa, gräs och liknande, mindre mängd grövre grenar och stammar får förekomma. 
Trädgårdsavfall lämnas fritt av hushåll på Bångahagens återvinningscentral. 

1.4.4 Farligt avfall 
Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller miljön och därför inte ska läggas i kärl- 
och säckavfallet eller i grovavfallet. Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja, färgrester och 
lösningsmedel. Hushållens farliga avfall lämnas fritt på Bångahagens återvinningscentral samt i 
miljöskåpet Samlaren som finns i 3 större matbutiker.  

Batterier och elektronikavfall som utgör hushållsavfall och som inte lämnats direkt till 
producenternas insamlingssystem ansvarar kommunen för. Blybatterier lämnas fritt på 
Bångahagens återvinningscentral och batteriholkar för småbatterier finns placerade vid 
matvarubutiker och vissa återvinningsstationer, Renhållaren ansvarar för tömningen.  

1.4.5 Matavfall 
I dagsläget sker det ingen separat insamling av matavfall i kommunen, men system kommer att 
införas under kommande år fram till år 2018.  

1.4.6 Enskilda avlopp 
Tömning av trekammarbrunnar och slutna tankar utförs av kommunens utsedda entreprenör. 
Tömning sker en gång per år. I kommunens ansvarsområde ingår drygt 2700 enskilda 
avloppsanläggningar. Slammet transporteras till kommunens reningsverk för att rötas, gasen 
används för uppvärmning av avloppsreningsverkets byggnad. 

1.4.7 Latrinavfall 
Hämtning av latrin sker vid fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp eller saknar 
eget avloppssystem. I kommunen finns år 2014 drygt 60 abonnenter, en minskning med 60 
abonnenter sedan år 2009. Eftersom hämtning av latrin inte är en hållbar ekologisk lösning 
strävar kommunen efter att minska antalet abonnemang. Latrin hämtas i täta kärl och det finns 
två abonnemang att välja mellan. 
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1.5 Avfall från företag och verksamheter 
Verksamhetsavfall är avfall från till exempel industriers och företags produktion som inte är 
jämförbart med hushållsavfall och därför inte kan omfattas av det kommunala 
renhållningsansvaret. Ansvaret för att avfallet forslas bort och omhändertas ligger istället hos 
verksamhetsutövarna. 

Avfallet från företagen och verksamheterna i Mariestads kommun tas till största del hand om av 
entreprenörer som XR miljöhantering, PR Slamsug och SITA som ordnar transport och 
behandling av avfallet. 

Vid behov kan kommunen begära statistik över insamlade och omhändertagna mängder från alla 
företag och verksamheter, i denna avfallsplan har kommunen har valt att inte göra någon 
sammanställning över detta. 

1.6 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av 
avfall 

1.6.1 Återvinningscentral 
På Bångahagens återvinningscentral kan hushåll och företag lämna sorterat avfall till återvinning 
eller återanvändning.  

Hushållen betalar användandet av återvinningscentralen genom renhållningstaxans grundavgift 
och behöver därför inte betala något på plats när de lämnar avfallet.  

Företagen väger in och betalar enligt taxa, vissa avfallslag lämnas gratis. 

1.6.2 Återvinningsstationerna 
Återvinningsstationerna är till för att ge service till kommunens invånare. I kommunen finns 
16 stationer, varav 10 i tätorten. Detta motsvarar en återvinningsstation per 1 500 invånare. Vid 
återvinningsstationerna får endast förpackningar och tidningar från hushåll lämnas enligt nedan: 

- Färgat glas  

- Ofärgat glas  

- Trycksaker – tidningar, journaler, kataloger, reklam och skrivpapper 

- Pappersförpackningar som innehåller minst 50 % papper 

- Mjuka och hårda plastförpackningar tillsammans 

- Metallförpackningar – aluminium, stålplåt  

- Småbatterier – alla typer  

 

Dessa platser är avsedda för material från hushåll: 

- Bantorget 

- Bråtenvägen 

- Bångahagens återvinningscentral 

- Gärdesgatan bakom Statoil 

- Högelid Station 1 

- Myran 
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- Sandbäcksvägen 

- Strandvägen 

- Västra vägen 

- Lugnås 

- Lyrestad 

- Sjötorp 

- Tidavad 

- Torsö 

- Ullervad 

1.6.3 Miljöstationer 
I kommunen finns två miljöstationer där hushållen utöver producentansvarsmaterial även kan 
lämna in farligt avfall. I Mariestad finns miljöstationerna på dessa platser: 

- Bångahagen - Lugnås 

Verksamheter kan lämna sitt farliga avfall på Bångahagens återvinningscentral mot avgift eller 
kontakta godkänd entreprenör.  

 

1.6.4 Karta över anläggningarna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt över tätorten: 

1. Bantorget 
2. Bråtenvägen 
3. Bångahagens 

återvinningscentral 
4. Gärdesgatan bakom 

Statoil 
5. Högelid Station 1 
6. Myran 
7. Sandbäcksvägen 
8. Strandvägen 
9. Västra vägen 
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1. Bantorget 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans  

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer  

 

 
2. Bråtenvägen 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans  

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer  
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3. Bångahagens 
återvinningscentral 

Här kan du lämna: 

Farligt avfall 

Grovavfall 

Saker och kläder till återanvändning 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer 

 

 
4. Gärdesgatan bakom Statoil 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer 
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5. Högelid Station 1 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer 

 

 
6. Myran 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer 

 

 
7. Sandbäcksvägen 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans  

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer  
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8. Strandvägen 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer  

 

 
9. Västra vägen 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer	 
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I övriga kommunen 

Lugnås 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans  

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer  

Farligt avfall i miljöcontainer 

 

 
Lyrestad 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans  

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer  

Container för hushållsavfall - 
sommartid 
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Sjötorp 

Här kan du lämna: 

Färgat glas 

Ofärgat glas 

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans  

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer		

 

 
Tidavad 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans  

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer	 

 

 
Torsö 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans  

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer	 
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Ullervad 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans  

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer 

 

 

1.7 Sammanställning avfallsmängder och behandling  
Data från Bångahagens miljörapport för 2013. 

 Avfall till Lidköpings värmeverk/ from 2014-01-01 Skövde värmeverk 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Hushållsavfall till förbränning 5 773 

Brännbart grovavfall från hushåll/företag 1 842 

Totalt 7 615 

 Avfall till deponering 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Grovavfall från hushåll 277,53 

Asbestavfall 20,87 

Totalt 298,4 
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 Massor för sluttäckning av deponi 

Typ Mängd (ton) 

Jord- och schaktmassor 18 072 

Aska från KKAB 20 915 

Trädgårdsavfall 800 

Avloppsslam 1 650 

Totalt 41 437 

 Farligt avfall 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Kvicksilverhaltigt avfall 0,07 

Tvättvätskor organiska 0,08 

Limavfall 0,15 

Nickelkadmium batterier 0,045 

Batterier 0,02 

Fotokemikalier 0,12 

Oljefilter 1,05 

Isocyanater 0,032 

Rengöringsmedel diverse 0,96 

Tjärprodukter 0,17 

Laborationskemikalier oorganisk ospecificerat 0,371 

Blybatterier 37,83 

Syror 0,053 

Basiskt avfall 0,099 

Bekämpningsmedel 0,582 

Oljeavfall 9,5 

Spillolja 10,5 

Oljeavskiljarslam 8,84 

Färg, tryckfärg, lim, harts 43,365 

Småbatterier 7,511 

Tryckimpregnerat trä 199,18 

Totalt 320,528 ton + 235 st brandsläckare 
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 Avfall till återvinningscentral 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Metallskrot 775 

Trä till flisning  502 

Kläder Ingen uppgift 

Asfalt 26,48 

Förpackningar Se avfall som omfattas av producentansvar 

Totalt 1 303,48 

 Avfall som omfattas av producentansvar 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Tidningar 924 

Pappersförpackningar och wellpapp 397 

Plastförpackningar 78 

Metallförpackningar 30 

Glas 316 

Totalt (per person) 73 kg 

Totalt (kommunen)* 1 745 ton 

* Totalt (per person) * antal invånare 
 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Diverse elektronik 193,723 

Vitvaror 143,315 

Kylskåp och frysar 175,850 

Glödlampor 1,312 

Totalt 514,2 

 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Däck 53,25 

Returpapper Ingen uppgift 

Bilar Ingen uppgift 

Totalt Ingen uppgift 
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 Avfall till kompost 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Trädgårdsavfall 800 

Parkavfall Ingen uppgift 

Totalt 800 

 Totala mängder 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Totalt  53 493 

 Avfallsmängd per behandlingssätt  

Viktmässig fördelning (ton) 

Återanvändning 41 437 

Materialåtervinning 2 520 

Biologisk behandling 800 

Energiutvinning genom förbränning 8 117 

Farligt avfall 321 

Deponering 298 

Totalt 53 493 

 

Procentuell fördelning (%) 

Återanvändning 77 

Materialåtervinning 5 

Biologisk behandling 1 

Energiutvinning genom förbränning 15 

Farligt avfall 1 

Deponering 1 

Totalt 100 
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2 Gullspångs kommun 

2.1 Geografi och folkmängd 
Gullspångs kommun ligger öster om Vänern. I kommunen bor cirka 5 200 personer. Kommunen 
har två huvudtätorter, Gullspång och Hova. Övriga tätorter är Otterbäcken, Skagersvik och 
Gårdsjö.  

Kommunen genomkorsas av vägen E20, Inlandsvägen och Kinnekullebanan.  

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2.2 Näringsliv 
De största arbetsgivarna i kommunen är Moelven Vänerply AB, Bröderna Perssons rör AB, 
Nimo-verken AB, Partex Marking Systems AB, AB Zinkano, Gordons project AB, Hova 
Rörledningsaffär AB, Jonsac AB, Plast Petter AB. 

2.3 Kommunal avfallsorganisation 
Avfallshanteringen sker i egen regi med 4 ordinarie anställda, varav 1 arbetar inom arbetsledning, 
kundtjänst och administration. 

Antal invånare 5 185

Hushåll i en- och 
tvåfamiljhus 

2 009

Hushåll i flerbostadshus 705

Fritidshus 754
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2.4 Hushållsavfall som kommunen ansvarar för 

2.4.1 Kärl- och säckavfall 
Hushållsavfall samlas in i gröna plastkärl. Kärlens storlek varierar mellan 130-660 liter. Hämtning 
av hushållsavfall från en- och tvåfamiljsbostäder utförs normalt var 14:e dag och från 
flerfamiljsbostäder en gång i veckan. Hämtning av hushållsavfall från fritidshus sker under 
perioden maj till september. Insamlat hushållsavfall transporteras till Skövde värmeverk sedan 
2014 (tidigare Lidköpings värmeverk) för produktion av fjärrvärme. 

2.4.2 Grovavfall 
Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det är olämpligt att lägga det i 
det gröna kärlet. Grovavfall lämnas fritt, av hushåll, på Odenslunds återvinningscentral. Målet är 
att utreda system för budad hämtning.  

2.4.3 Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall är sådant avfall som kommer från villaträdgårdar och omfattar främst löv, mindre 
kvistar, mossa, gräs och liknande, mindre mängd grövre grenar och stammar får förekomma. 
Trädgårdsavfall lämnas fritt, av hushåll, på Odenslunds återvinningscentral. 

2.4.4 Farligt avfall 
Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller miljön och därför inte ska läggas i kärl- 
och säckavfallet eller i grovavfallet. Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja, färgrester och 
lösningsmedel.  

Hushållens farliga avfall kan lämnas fritt på Odenslunds återvinningscentral och i miljöskåpet 
Samlaren i mataffär i Hova. 

Batterier och elektronikavfall som utgör hushållsavfall och som inte lämnats direkt till 
producenternas insamlingssystem ansvarar kommunen för. Blybatterier lämnas fritt på 
Odenslunds återvinningscentral. Batteriholkar för småbatterier finns placerade vid 
matvarubutiker och återvinningsstationer, kommunen ansvarar för tömningen av dessa.  

2.4.5 Matavfall 
I dagsläget sker det ingen separat insamling av matavfall i kommunen, men system kommer att 
införas under kommande år fram till år 2018.  

2.4.6 Avloppsslam 
Sedan år 2010 sköter en entreprenör slamtömning av enskilda avlopp på kommunens uppdrag. 
Tömning ska ske en gång per år. I kommunens ansvarsområde ingår drygt 1100 enskilda 
avloppsanläggningar.  

2.4.7 Latrinavfall 
Hämtning av latrin sker vid fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp eller saknar 
eget avloppssystem. I kommunen finns år 2014 knappt 20 abonnenter, vilket är en minskning 
med 40 abonnenter sedan år 2009. Eftersom hämtning av latrin inte är en hållbar ekologisk 
lösning strävar kommunen efter att minska antalet abonnemang. Latrin hämtas i täta kärl och det 
finns två abonnemang att välja mellan. 
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2.5 Avfall från företag och verksamheter 
Verksamhetsavfall är avfall från till exempel industriers och företags produktion som inte är 
jämförbart med hushållsavfall och därför inte kan omfattas av det kommunala 
renhållningsansvaret. Ansvaret för att avfallet forslas bort och omhändertas ligger istället hos 
verksamhetsutövarna. 

Avfallet från företagen och verksamheterna i Gullspångs kommun tas till största del hand om av 
entreprenörer som XR miljöhantering, PR Slamsug och SITA, som ordnar transport och 
behandling av avfallet. 

Vid behov kan kommunen begära statistik över insamlade och omhändertagna mängder från alla 
företag och verksamheter. Kommunen har valt att inte göra någon sådan sammanställning i 
denna avfallsplan. 

2.6 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av 
avfall 

2.6.1 Återvinningscentral 
På Odenslunds avfallsanläggning kan hushåll och företag lämna sorterat avfall till återvinning eller 
återanvändning.  

Hushållen betalar användandet av återvinningscentralen genom renhållningstaxans grundavgift 
och behöver därför inte betala något på plats när de lämnar avfallet.  

Företagen väger in och betalar enligt taxa, vissa avfallslag lämnas gratis. 

2.6.2 Återvinningsstationer 
Återvinningsstationerna är till för att ge service till kommunens boende. I kommunen finns fem 
stationer, vilket motsvarar en återvinningsstation per 1 100 invånare. Vid återvinningsstationerna 
får endast förpackningar och tidningar från hushåll lämnas enligt nedan: 

- Färgat glas  

- Ofärgat glas  

- Trycksaker – tidningar, journaler, kataloger, reklam och skrivpapper 

- Pappersförpackningar som innehåller minst 50 % papper 

- Mjuka och hårda plastförpackningar tillsammans 

- Metallförpackningar – aluminium, stålplåt  

- Småbatterier – alla typer  

Dessa platser är avsedda för förpackningsmaterial från hushåll: 

- Gullspång 

- Skagersvik 

- Otterbäcken 

- Odenslunds återvinningscentral 

- Hova
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2.6.3 Miljöstationer 
I kommunen finns en miljöstation, Odenslunds återvinningscentral, där hushållen utöver 
producentansvarsmaterial även kan lämna in farligt avfall. Farligt avfall kan även lämnas i 
miljöskåpet Samlaren i butik i Hova.  

Verksamheter kan lämna visst farliga avfall på Odenslunds återvinningscentral mot avgift annars 
gäller att kontakta godkänd entreprenör. 

 

2.6.4 Karta över anläggningarna 
Översikt över tätorten: 

1. Gullspång 
2. Skagersvik 
3. Otterbäcken 
4. Odenslunds 

återvinningscentral 
5. Hova 
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1. Gullspång 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer 

 

2. Skagersvik 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer 

 

3. Otterbäcken 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer   
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4. Odenslunds återvinningscentral 

Här kan du lämna: 

Farligt avfall 

Grovavfall 

Saker till återanvändning 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer   

 

5. Hova 

Här kan du lämna: 

Färgat glas  

Ofärgat glas  

Trycksaker - tidningar, journaler, 
kataloger, reklam och skrivpapper 

Pappersförpackningar som 
innehåller minst 50 % papper 

Mjuka och hårda plastförpackningar 
tillsammans 

Metallförpackningar - aluminium, 
stålplåt  

Småbatterier - alla typer 

 



Renhållningsordning för Mariestad och  
Gullspångs kommuner 2014 

 

52 
 

2.7 Sammanställning avfallsmängder och behandling  
Data från Odenslunds miljörapport för 2013. 

 Avfall till Lidköpings värmeverk 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Hushållsavfall till förbränning 1 317 

Brännbart grovavfall från hushåll 
275 

Brännbart avfall från företag 

Totalt 1 592 

 Avfall till deponering 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Grovavfall från hushåll 

80 
Bygg- och rivningsavfall 

Avfall jordbruk 

Asbestavfall 

Totalt 80 

 Massor för sluttäckning av deponi 

Typ Mängd (ton) 

Avloppsslam 665 

Jord- och schaktmassor 6 200 

Trädgårdsavfall 750 

Aska från KKAB 981 

Aska från Vänerply 243 

Totalt 8 839 

 Farligt avfall 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Elavfall utan producentansvar 9,39 

Oljefilter 0,250 

Glykolrester 0,065 

Laborationskemikalier oorganisk ospecificerat 0,013 

Blybatterier 7,04 
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Lösningsmedel 0,04 

Syror 0,02 

Basiskt avfall 0,01 

Bekämpningsmedel 0,1 

Oljeavfall 0,007 

Färg, tryckfärg, lim, harts 8,305 

Rengöringsmedel, diverse 0,08 

Diverse elektronik 41,585 

Gasurladdningsbara lampor 0,923 

Tryckimpregnerat trä 62 

Småbatterier 1,44 

Lysrör och lågenergilampor 1,049 

Totalt 132,317 ton + 82 st brandsläckare 

 Avfall till återvinningscentral 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Metallskrot 147,7 

Trä till flisning 868 

Kläder Ingen uppgift 

Förpackningar Se avfall som omfattas av producentansvar 

Totalt 1 015,7 

 Avfall som omfattas av producentansvar 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Tidningar 143 

Pappersförpackningar och wellpapp 58 

Plastförpackningar 21 

Metallförpackningar 7,8 

Glas 96 

Totalt (per person) 62,8 kg 

Totalt (kommunen)* 325,8 ton 

* Totalt (per person) * antal invånare  



Renhållningsordning för Mariestad och  
Gullspångs kommuner 2014 

 

54 
 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Vitvaror 30,57 

Kylskåp och frysar 22,15 

Totalt 52,72 

 
Avfallsslag Mängd (ton) 

Däck 17,75 

Returpapper Ingen uppgift 

Bilar Ingen uppgift 

Totalt 17,75 

 Totala mängder 

Avfallsslag Mängd (ton) 

Totalt  12 055 

 Avfallsmängd per behandlingssätt  

Viktmässig fördelning (ton) 

Återanvändning 8 839 

Materialåtervinning 1 413 

Biologisk behandling 0 

Energiutvinning genom förbränning 1 592 

Farligt avfall 132 

Deponering 80 

Totalt 12 055 

 

Procentuell fördelning (%) 

Återanvändning 73 

Materialåtervinning 12 

Biologisk behandling 0 

Energiutvinning genom förbränning 13 

Farligt avfall 1 

Deponering 1 

Totalt 100 
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BILAGA 2: Nedlagda deponier och förorenade 
områden 
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1 Mariestads kommun  
Tekniska förvaltningen utförde under 1998 en riskklassificering av gamla avfallsupplag enligt 
Östgötamodellen. Efter detta har länsstyrelsen gjort en MIFO-inventering 2002. 

Klass 1 – Mycket stor risk 

Klass 2 – Stor risk 

Klass 3 – Måttlig risk 

Klass 4 – Liten risk 

 

Listan över nedlagda deponier och förorenade områden uppdateras om ny information 
framkommer.  

 

 Kommunala 

Hassle 

Fastighetsbeteckning Fåleberg 1:3 

Deponerade avfallsslag Hushållsavfall, spillolja 

Möjliga föroreningar Olja, metaller, bekämpningsmedel 

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  Städning av deponin med bortforslande av 
kvarvarande avfall.  

 Förslag till upprättande av skyddsområde med 
begränsning av framtida bebyggelse, etablering av 
brunnar, diken etc. i kommande översiktsplan. 

 

Karleby 

Fastighetsbeteckning Karleby 2:12 

Deponerade avfallsslag Jord, kompost, glas, skrot 

Möjliga föroreningar  

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  Ej nämnd i Tekniskas inventering 1998. 

 



Renhållningsordning för Mariestad och  
Gullspångs kommuner 2014 

 

57 
 

Lugnås 

Fastighetsbeteckning Björsäter 17:12 

Deponerade avfallsslag Grovavfall från hushåll och lantbruk och andra 
småföretagare 

Möjliga föroreningar Olja, metaller, bekämpningsmedel 

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  Städning av deponin med bortforslande av 
kvarvarande avfall. 

 Förslag till upprättande av skyddsområde med 
begränsning av framtida bebyggelse, etablering av 
brunnar, diken etc. i kommande översiktsplan.  

 

Lyrestad 

Fastighetsbeteckning Ärlingevadet 1:1 

Deponerade avfallsslag Hushållsavfall, trädgårdsavfall 

Möjliga föroreningar Olja, metaller, bekämpningsmedel 

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  Städning av deponin och bortskaffande av allt 
gammalt avfall.  

 Förslag till upprättande av skyddsområde med 
begränsning av framtida bebyggelse, etablering av 
brunnar, diken etc. i kommande översiktsplan. 

 

Stora Ek 

Fastighetsbeteckning Ek 5:1 

Deponerade avfallsslag Hushållsavfall från Ullervad kommun, gårdstipp för 
grovavfall från Stora Ek 

Möjliga föroreningar Olja, metaller, bekämpningsmedel 

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  Kompletterande geologiska undersökningar samt 
upprättande av kontrollprogram för vissa brunnar i 
området.  

 Förslag till upprättande av skyddsområde med 
begränsning av framtida bebyggelse, etablering av 
brunnar, diken etc. i kommande översiktsplan. 
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Torsö 

Fastighetsbeteckning Nolby s:1 

Deponerade avfallsslag Hushållsavfall, bark och spån 

Möjliga föroreningar Olja, metaller, bekämpningsmedel 

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  Kompletterande geologiska undersökningar samt 
upprättande av kontrollprogram för vissa brunnar i 
området. 

 Förslag till upprättande av skyddsområde med 
begränsning av framtida bebyggelse, etablering av 
brunnar, diken etc. i kommande översiktsplan. 

 Omgivande natur har högsta naturvärde enligt 
våtmarksinventering. 

 

Torsö 

Fastighetsbeteckning Torsö prästbol 6:2 

Deponerade avfallsslag Hushållsavfall, grovavfall 

Möjliga föroreningar Olja, metaller, bekämpningsmedel 

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  Kompletterande geologiska undersökningar samt ett 
med Nolby gemensamt kontrollprogram för 
undersökningar av vattnet i vissa brunnar. 

 Förslag till upprättande av skyddsområde med 
begränsning av framtida bebyggelse, etablering av 
brunnar, diken etc. i kommande översiktsplan. 

 Området klassas som högsta naturvärde och det 
förekommer ett rikt friluftsliv. 
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 Övriga 

Hassle-Säby 

Fastighetsbeteckning Säby 3:8 

Deponerade avfallsslag Jord, kompost, glas, skrot 

Möjliga föroreningar Olja, metaller, bekämpningsmedel 

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  Deponin ligger i våtmark som klassats som högsta 
naturvärde i våtmarksinventering. 

 

Vänern 

Fastighetsbeteckning  

Deponerade avfallsslag Ammunition, bomber, minor, sprängämnen, lysraketer. 
Ca 800 ton mässing, 300 ton koppar, 100 ton krut, 350 
ton sprängämne, 7 ton bly, 60 kg kvicksilver 

Möjliga föroreningar Metaller, sprängämnen 

Riskklass 4 

Planerade och vidtagna åtgärder  Det dumpade avfallet ligger nedbäddat i sedimentet 
vilket gör att nedbrytning av de metalliska höljena till 
ammunitionen går långsamt. 
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2 Gullspångs kommun 
Länsstyrelsen har gjort en MIFO-inventering 2002. 

Klass 1 – Mycket stor risk 

Klass 2 – Stor risk 

Klass 3 – Måttlig risk 

Klass 4 – Liten risk 

 

Listan över nedlagda deponier och förorenade områden uppdateras om ny information 
framkommer.  

 

 Kommunala 

Björnemossen 

Fastighetsbeteckning Björnemossen 3:40 

Deponerade avfallsslag Hushållsavfall, grovavfall, restfraktioner från 
industriavfall 

Möjliga föroreningar  

Riskklass  

Planerade och vidtagna åtgärder  

 

Hova 

Fastighetsbeteckning Klockarbolet 11:1 

Deponerade avfallsslag Kommunal avfallsdeponi hushållsavfall, industrideponi 
industriavfall 

Möjliga föroreningar Tungmetaller, klorerade och icke klorerade 
lösningsmedel, klorerade hydrokarboner, fenoler, olja, 
näringssalter 

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  
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Otterbäcken 

Fastighetsbeteckning Torsvid 3:66 

Deponerade avfallsslag Kommunal avfallsdeponi, hushållsavfall, schaktmassor 

Möjliga föroreningar Tungmetaller, klorerade och icke klorerade 
lösningsmedel, klorerade hydrokarboner, fenoler, olja, 
näringssalter 

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  

 

 

 Övriga 

Fagerlid 

Fastighetsbeteckning Storkila 1:40 

Deponerade avfallsslag Sågverk 

Möjliga föroreningar Flourid, acetat, olja, pentaklorfenol 

Riskklass  

Planerade och vidtagna åtgärder  Markundersökning gjord. 

 

Gullspång 

Fastighetsbeteckning Gullspång 14:1 

Deponerade avfallsslag Industrideponi, Koltorpet, GEAs deponi 

Möjliga föroreningar Metaller (Cr, Mo, V)? 

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder  

 

Gårdsjö 

Fastighetsbeteckning Gårdsjö 1:13 

Deponerade avfallsslag Industrideponi, kommunal avfallsdeponi 

Möjliga föroreningar  

Riskklass 3 

Planerade och vidtagna åtgärder Inventering avslutad, ingen åtgärd 
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Otterbäcken 

Fastighetsbeteckning Otterbäcken 2:2 

Deponerade avfallsslag Impregneringsanläggning 

Möjliga föroreningar Kresot 

Riskklass  

Planerade och vidtagna åtgärder  

 

Otterbäcksviken 

Fastighetsbeteckning  

Deponerade avfallsslag  

Möjliga föroreningar Kresot 

Riskklass  

Planerade och vidtagna åtgärder Förstudien är avslutad 
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3 Karta över nedlagda deponier och förorenade 
områden  
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BILAGA 3: Uppföljning av föregående avfallsplan 
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1 Mariestads kommun 
Nedan följer en lista över översiktliga mål, delmål och strategier från föregående avfallsplan, samt 
uppföljning av dessa och hur de kopplas till nya avfallsplanen. En sammanställning av 
avfallsmängder och trend under åren 1998-2008 redovisas i avsnitt 1.2. 

 

Avfall som är särskilt skadligt för miljö och hälsa ska sorteras bort och tas 
om hand speciellt 

 Allt farligt avfall från hushållen ska samlas in och omhändertas i kommunens 
insamlingssystem. 

 Allt speciellt miljö- eller hälsoskadligt avfall som kylar, frysar, elektriska och 
elektroniska produkter, batterier och smittförande avfall ska samlas in och 
omhändertas i kommunens insamlingssystem, alternativt i det system 
producenterna ställer till förfogande.  

 Allt farligt avfall från företag ska omhändertas av godkänd transportör och föras 
till godkänt omhändertagande. 

Strategi för att uppnå målet 
 Information. 

 Ökad service för insamling av farligt avfall, speciellt för mindre företag och 
lantbrukare; ev. en mottagningsstation på Bångahagen även för företag. 

Uppföljning 
- Ombyggnad av mottagningsstation för privatpersoner är planerad. Företag förväntas 

köpa tjänsten av godkänd entreprenör. 

- Smittförande avfall kan lämnas på apoteket. 

- Alla tillståndspliktiga verksamheter har godkänt omhändertagande, övriga förväntas 
hantera sitt farliga avfall på egen hand. Företagen informeras kontinuerligt genom 
”Avfallsguide för företag”. 

Koppling till nya avfallsplanen 
- Avfallsfrågor är en viktig del i tillsynen – Information till verksamhetsutövare om 

resurshushållning. 

- Taxan stimulerar till ökat engagemang – Ekonomiskt incitament för att minska 
mängden avfall. 

- Det är lätt att sortera och att ta hand om sitt avfall – Utökad information och fler 
mottagningsplatser för glödlampor, lågenergilampor och lysrör. 

- Slam från reningsverk är en tillgång – Förbättring av slammets kvalitet genom att 
informera om vikten att inte släppa ut skadliga ämnen i avloppet. 
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Mängden avfall ska minska 
 Totala mängden avfall från hushållen ska årligen minska med 5 %.  

 Mängden farligt avfall från hushållen ska minska med 5 % per år.  

 Mängden farligt avfall från företag ska minska med 5 % per år. 

 Hemkomposteringen, speciellt på landsbygden ska öka.  

Målsättning till 2004:  

- 80 % av landsbygdshushållen och 30 % av villahushållen i tätort ska 
kompostera sitt trädgårdsavfall, 

- 50 % av landsbygdshushållen och 25 % av villahushållen i tätort ska 
kompostera sitt grönsaksavfall och 

- 30 %.av landsbygdshushållen och 20 % av villahushållen i tätort ska 
kompostera sitt matavfall  

 Återanvändning av begagnat material ska öka.  

- Mängden användbara saker som slängs, ska minska med 10 % per år.  

- Mängden återanvänt byggmaterial ska öka med 10 % per år. 

Strategi för att uppnå målet 
 Information. 

 Utbildning i kompostering ska organiseras. 

 Senast 2004 ska ett system för återanvändning av bygg- och rivningsavfall ha 
organiserats. 

 Bättre bemanning vid återanvändningscontainern på Bångahagen. 

Uppföljning 
- Eftersom allt farligt avfall från företag transporteras av privata aktörer saknar 

kommunen möjlighet till uppföljning. 

- Insamling av farligt avfall från hushåll har ökat, vilket visar att insamlingen har blivit 
bättre. 

- Föreningen Jula BK sköter insamlingen av återanvändbara saker som är skänkta till 
föreningen så det är ej möjligt att följa upp.  

- Det finns inget system för återanvändning av bygg- och rivningsavfall. 

Koppling till nya avfallsplanen 
- Det är lätt att sortera och att ta hand om sitt avfall – Utökad information och bättre 

möjligheter att ta hand om sitt avfall. 

- Kommunal verksamhet är ett föredöme – Inom de kommunala verksamheterna ska 
det utredas möjligheten att sortera ut och behandla matavfallet. Intranätet ska kunna 
erbjuda ett system för intern handel och därigenom återbruk istället för nyinköp.  
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Materialåtervinning ska öka 
 Antalet abonnenter för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial ska öka 

med 5 % per år. 

Strategi för att uppnå målet 
 Information.  

 Utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen av återvinningsmaterial ska 
fortsätta. Även villaområden ska kunna erbjudas gemensamma abonnemang. 
Målet är en årlig ökning med 5 %. När den fastighetsnära insamlingen ökar, kan 
antalet återvinningsstationer minska.  

 Försiktig marknadsföring av kommunens tjänster till företag.  

 De återvinningsstationer som blir kvar görs attraktivare att använda. Samtliga 
återvinningsstationer ska vara åtgärdade 2003.  

 Fritidsverksamheter och tillfälliga arrangemang ska förmås och ges möjlighet att 
bättre sortera sitt avfall.  

 Myndigheterna (i de flesta fall Miljökontoret) ställer krav på lagstiftad sortering 
vid företag. 

Uppföljning 
- Det har skett en årlig utbyggnad av den fastighetsnära insamlingen under åren 2001-

2008.  

- En utredning av kommunens återvinningsstationer genomfördes 2006. 

Koppling till nya avfallsplanen 
- Kommunal verksamhet är ett föredöme – Resurser för rätt hantering av avfallet.  

- Det är lätt att sortera och att ta hand om sitt avfall – Åtgärda de brister som 
uppmärksammades i rapporten om återvinningsstationerna, FTI har huvudansvaret. 
Det kommer inte ske någon fortsatt utbyggnad av det fastighetsnära 
insamlingssystemet för förpackningsavfall på grund av att det är sämre ur 
miljösynpunkt med tanke på ökade transporter.  
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Det avfall som samlas in ska behandlas på bästa möjliga sätt  
 Mängden hushållsavfall till förbränning ska årligen minska med 5 %. 

 Mängden grovavfall till deponi ska minska med 20 % per år. 

 Bångahagen ska drivas på ett sätt att miljöpåverkan minimeras. 

Strategi för att uppnå målet 
 Information. 

 Möjligheterna att samla in och biologiskt behandla organiskt avfall från storkök 
och restauranger ska utredas. En utredning presenteras senast 2003.  

 Sluttäckningen av Bångahagens gamla delar fortlöper kontinuerligt därmed kan 
även lakvattenbildningen minska. 

Uppföljning 
- Pilotprojekt med att använda aska som sluttäckningsmaterial pågår.  

Koppling till nya avfallsplanen 
- Avfallshierarkin tillämpas. Så liten del som möjligt går till deponi. Vid 

omlastningsstationen sker även viss handpåläggning för att sortera bort felsorterat 
material. Utökad information, lätt att sortera, kommunal verksamhet ska vara ett 
föredöme. 

- Kommunal verksamhet är ett föredöme – Utredning av utsortering av matavfall. 

- Det är lätt att sortera och att ta hand om sitt avfall – En förutsättning för att avfallet 
ska behandlas på bästa sätt är att det så tidigt som möjligt sorteras rätt. 
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Renhållningsverksamheten ska drivas ekonomiskt med hög kvalitet, minsta 
möjliga miljöbelastning och ge de anställda en god arbetsmiljö. Kunden ska 
erbjudas en behovsanpassad service  

Strategi för att uppnå målet 
 Arbetet med en strukturerad miljö- och kvalitetssäkring ska påbörjas under 

2002.  

 Taxan för avfallshanteringen ska bli mer tydlig och visa abonnenten vad som 
ingår. En tydligare taxekonstruktion införs till år 2004.  

 Service för mottagande av grovavfall, trädgårdsavfall m.m. ska förbättras. En 
utredning om möjligheter, kostnader och en enkätundersökning genomförs och 
presenteras senast under 2003. I denna utredning ska även en ökad service 
beaktas. 

 Ett mer användarvänligt system för insamling av glödlampor införs senast 2004.

Uppföljning 
- Taxan har genomgått vissa förändringar. 

- Bångahagens öppethållande har utretts och är numer öppet extra länge på måndagar 
och dessutom varje lördag.  

- Det saknas fortfarande mer användarvänliga system för insamling av glödlampor. 

- Det sker löpande arbetsmiljöarbete med skyddsrond varje år.  

Koppling till nya avfallsplanen 
- Arbetsmiljö är en viktig aspekt i all avfallshantering – Taxan ska visa ännu tydligare 

vad varje del kostar och vad som kan göras för att minska den egna kostnaden. 

- Utöka insamlingspunkter för glödlampor och lysrör. 
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Intresset, kunskapen och engagemanget för avfallsfrågor hos politiker, 
allmänhet och företag ska öka  

Strategi för att nå målet 
 Genomföra minst två seminarier och utbildningar riktade till olika målgrupper 

per år.  

 Ge ut minst en utgåva av Cirkulera till kommunens företagare per år.  

 Minst en årlig kampanjdag med ett speciellt tema ska organiseras.  

 Information om regler, taxor, sortering o. dyl. ska finnas tillgängligt på 
kommunens hemsida.  

 Kommunen ska ha tillgång till en informatör med kompetens inom 
avfallsområdet med uppdrag att informera hushåll, företag och föreningar om 
avfallshantering i kommunen.  

 En för politiker och allmänhet lätt förståelig uppföljning av avfallsplanen 
presenteras och distribueras varje år. 

Uppföljning 
- Avfallsavdelningen uppdaterar regelbundet kommunens hemsida om avfall och 

författar informationsbroschyrer. 

- Det har inte skett någon utvärdering av avfallsplanen under åren.  

Koppling till nya avfallsplanen 
- För att sprida informationen så att den blir tillgänglig för många har det upprättats en 

informations- och kommunikationsplan utifrån avfallsplanen mål och syfte.  

- Taxan stimulerar till ökat engagemang. 
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1.1 Åtgärder som har vidtagits under åren 2001-2007 för 
att minska mängden avfall till deponering och/eller 
öka återvinningsgraden 

Utdrag ur Bångahagens miljörapporter för åren 2001-2007. 

År Åtgärder 

2001 

‐ Föreläsning om avfall för företagare bland annat inom ramen för företagarnas 
miljöutbildning.  

‐ Fortsatt utbyggnad av hushållsnära hämtning av returmaterial. Dessutom 
införande av hämtning av wellpapp hos företag.  

‐ Informationsinsatser med bland annat "öppet hus" på anläggningen. 
Förbättrad skyltning på återvinningscentralen.  

2002 

‐ Fortsatt utbyggnad av hushållsnära hämtning av returmaterial. Dessutom 
utökning av hämtning av wellpapp hos företag. Informationsinsatser.  

‐ För företag planeras/har genomförts under februari 2002 föreläsningar om 
den nya/kommande förändringar i lagstiftningen och deras skyldigheter att 
sortera.  

‐ Utskick till större avfallslämnare om skyldighet att sortera ut brännbart avfall 
och om dispensmöjligheten.  

‐ Diskussion om förbättrad återvinningsservice i kransorter har påbörjats med 
samhällsföreningar.  

2003 

‐ Fortsatt utbyggnad av hushållsnära hämtning av returmaterial. Dessutom 
utökning av hämtning av wellpapp hos företag.  

‐ Ett antal branschvisa träffar har organiserats, där kommunens företag har 
bjudits in till så kallad miljöfika. Vi har haft till exempel byggare, elektriker, 
rörinstallationsfirmor, transportfirmor, frisörer, bilverkstäder och så vidare. 
Tjänstemän från tekniska kontoret och miljökontoret har informerat om regler 
och rutiner. Därefter har i regel mycket intressanta diskussioner uppstått, ofta 
om avfallshantering. Bångahagens personal har även deltagit på dessa 
träffar.  

‐ En informationsbroschyr till företag har tagits fram, samt en 
sorteringsvägledning, dels i text som bilaga till de lokala föreskrifterna som 
tillsammans med avfallsplanen har antagits under året, dels som en affisch.  

‐ Kommunens hemsida har under året förbättrats. Vi lägger ut våra 
informationsblad som nedladdningsbara pdf-filer.  

‐ Utskick till större avfallsavlämnare om skyldighet att sortera ut brännbart 
avfall och om att möjlighet att få dispens ej längre föreligger (i april 2003).  

‐ Sortering av ej användbara schaktmassor har påbörjats.  

2004 

‐ Fortsatt utbyggnad av hushållsnära hämtning av returmaterial. Dessutom 
utökning av hämtning av wellpapp hos företag.  

‐ Kommunens hemsida används för information. Vi lägger ut våra 
informationsblad som nedladdningsbara pdf-filer.  
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‐ Sortering av ej användbara schaktmassor har påbörjats. 

2005 

‐ Fortsatt utbyggnad av hushållsnära hämtning av returmaterial. Dessutom 
utökning av hämtning av wellpapp hos företag.  

‐ Kommunens hemsida används för information. Vi lägger ut våra 
informationsblad som nedladdningsbara pdf-filer.   

‐ Utökad mottagningskontroll på deponin.  

‐ Tillstånd att använda aska från KKAB för konstruktionsarbeten inför 
sluttäckning av deponin.  

‐ Informationsmöte med företag som lämnar avfall till deponi om regler för 
deponering.  

‐ Besök hos företag som lämnar avfall till deponi med genomgång av regler för 
personalen. I stort sett all invägning sker av anläggningens personal, ingen 
självbetjäning.  

2006 

‐ Fortsatt utbyggnad av hushållsnära hämtning av returmaterial. Dessutom 
utökning av hämtning av wellpapp hos företag.  

‐ Kommunens hemsida används för information. Vi lägger ut våra 
informationsblad som nedladdningsbara pdf-filer.  

‐ Mottagningskontroller på deponin skärps undan för undan. I stort sett all 
invägning sker av anläggningens personal. Ingen självbetjäning.  

‐ Ombyggnad av återvinningscentralen med dubbla linjer har påbörjats. För att 
minska mängden felsorterat brännbart avfall från hushållen har texten på 
skyltarna på återvinningscentralen ändrats: tidigare icke brännbart nu "endast 
deponi" med de vanligaste avfallsslagen såsom gips, isolering, porslin som 
angivna exempel.  

‐ Deltagande i RVF:s informationskampanj ”Farligt avfall” genom annonser och 
lokal-TV. 

2007 ‐ Driftinstruktioner för personalen har uppdaterats under 2007. En miljöarbetare 
har genomgått utbildning för provtagare av recipienter (Alcontrol 2 dagar). 
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1.2 Sammanställning av avfallsmängder 1998-2008 
Data från Bångahagens miljörapporter för åren 1998-2008. 

1.2.1 Deponerad mängd 
 

 
 

1.2.2 Mellanlagring av farligt avfall  
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1.2.3 Avfall till förbränning 
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2 Gullspångs kommun 
Det har inte gjorts någon uppföljning av föregående avfallsplan från 1995 för Gullspångs 
kommun.  
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BILAGA 4: Samråd och miljöbedömning 
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1 Sammanställning av beslutsprocessen 
 

2008  

3-4 april Utbildning för politiker och tjänstemän i Gammelkroppa, 
förslag till mål och strategier upprättas 

 
Under hösten Enkätundersökning av kommuninvånarnas vanor och syn på 

avfallshantering 

 
2009 

29 januari Tidigt samråd med kommunala företrädare 

 
9 mars Tidigt samråd med föreningar och företag  

 
20 juli – 18 oktober Samråd och utställning av Renhållningsordningen 

  

2 Samråd innan framtagandet av mål och åtgärder i 
avfallsplanen 

2.1 Omfattning på undersökningen  
Kommunerna i östra Värmland har gjort en undersökning av kommuninvånarnas vanor när det 
gäller avfallshantering och hur de kan motiveras till att öka sin källsortering. Undersökningen 
gjordes genom telefonintervjuer under hösten 2008 med 2500 invånare kommunerna Degerfors, 
Filipstad, Gullspång, Karlskoga, Kristinehamn, Mariestad och Storfors. I Mariestad, 
Kristinehamn och Karlskoga intervjuades 500 personer per kommun. I Filipstad och Degerfors 
intervjuades 300 personer per kommun och i Gullspång och Storfors intervjuades ca 200 
personer per kommun.  

2.2 Resultat 
Undersökningen visar att miljöengagemanget hos invånarna i regionen är stor. Något som ur 
miljösynpunkt upplevs som viktigt är att vi i framtiden minskar avfallsmängden. 

Att sälja eller skänka bort begagnade varor är relativt vanligt. Det är dock fler som säljer eller 
skänker bort varor än de som köper sådana varor. 
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2.2.1 Det som skulle få invånarna att sortera ännu mer avfall 
är: 

- för att vara en förebild för barnen 

- insamlingssystem som är lätta att förstå 

- vetskapen om att sorteringen gör nytta för miljön och att man kan lita på att materialet 
återvinns 

2.2.2 Olika förutsättningar för fastighetsnära insamling 
Det varierar mycket mellan lägenhetsinnehavarna hur många fraktioner som de kan sortera 
fastighetsnära. Över 70 % kan sortera fraktionerna tidningar, returpapper, pappersförpackningar, 
färgat och ofärgat glas fastighetsnära. Cirka 60 % kan även sortera ut metallförpackningar och 
plastförpackningar.  

Glödlampor och lysrör, elektronikavfall och farligt avfall är fraktioner som inte sorteras ut 
fastighetsnära i någon större omfattning. Enbart var femte lägenhetsinnehavare kan lämna 
grovavfall fastighetsnära.  

2.2.3 Inte allt farligt avfall samlas in 
Fyra av fem villaägare lämnar sitt farliga avfall till en återvinningscentral medan enbart tre av fem 
lägenhetsinnehavare lämnar sitt farliga avfall på samma plats. Anmärkningsvärt är att nästan var 
tionde lägenhetsinnehavare inte har någon uppfattning om var de ska lämna sitt farliga avfall. 

Var femte vill ha närmare till insamlingsplatsen för farligt avfall. Hämtning som sker 
fastighetsnära är 20 % intresserade av. Möjligheten att lämna farligt avfall i lokalt centrum är 
10 % intresserade av. Däremot var det enbart 3 % som var intresserad av mobil insamling.  

Nästan 20 % uppger att de skulle sortera ut mer farligt avfall om de skulle få bättre kunskap om 
vad farligt avfall är och hur det ska hanteras. 

Tre av tio anser att kommunen har tillräckligt bra insamlingssystem för farligt avfall, eftersom de 
uppger att de redan sorterar ut allt farligt avfall. 

2.2.4 Källsortering av matavfall 
65 % av invånarna uppger att de är villiga att börja sortera ut matavfall om kommunen erbjuder 
system för detta.  

Bland villaägarna kan 60 % tänka sig att börja sortera ut matavfall om kommunen erbjuder ett 
system för hämtning. 16 % sorterar ut matavfallet redan idag. 

Bland lägenhetsinnehavarna kan över 70 % tänka sig att börja sortera ut matavfall. I dagsläget är 
det enbart 3 % som uppger att de sorterar ut matavfallet. 

Yngre är mer intresserade av att sortera ut matavfall än genomsnittet. 

2.2.5 Högt förtroende för kommunens avfallshantering 
Nära 80 % har ganska eller mycket bra förtroende för att det utsorterade avfallet hanteras på ett 
bra sätt. Yngre har något högre förtroende än genomsnittet. 
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Kostnad för hämtning för villaägare 
40 % vet inte hur mycket de betalar för avfallshanteringen per år. Vid en uppskattning av hur 
mycket de betalar i sophämtningsavgift gissar ca 20 % någorlunda rätt. 

Invånarna i Mariestad, Kristinehamn och Gullspång är villiga att betala mer än 2500 kr i 
sophämtningsavgift för en bra service och väl utbyggd avfallshantering. 

3 Sammanställning av synpunkter från det första 
samrådet med kommunala företrädare, företag 
och föreningar 

Efter att visionen och målen tagits fram utifrån enkätundersökningen, genomfördes ett första 
samråd där kommunala företrädare, företag och föreningar var inbjudna att delta. Vid dessa 
möten presenterades visionen och de övergripande målområdena. Deltagarna på mötena fick 
möjlighet att berätta hur avfallshanteringen fungerade vid deras verksamheter och vilka problem 
och möjligheter som de såg med visionen och de övergripande målen. Efter genomfört samråd 
kom flera prioriteringspunkter fram. Dessa var: 

Yttrande Bemötande 

Barn och utbildningsförvaltningen i 
Gullspångs kommun 

‐ Målsättning är att källsortering ska ske 
både där elever och personal uppehåller 
sig, behöver resurser för det.  

‐ Tycker avfallsplanens mål ”kommunal 
verksamhet ska vara ett föredöme” är 
bra. 

‐ Wellpapp och papper ska skiljas åt 
eftersom well är en värdefullare fraktion 
än papper. 

‐ Bättre möjlighet till insamling av farligt 
avfall. 

‐ Viktigt att behålla möjligheten till 4 
veckors hämtningsintervall med krav på 
hemkompost. 

‐ En av strategierna för att kommunala 
verksamheter ska vara ett föredöme är 
att inventera arbetsplatserna för att 
kunna göra en lista med prioriterade 
åtgärdspunkter. 

‐ Även bättre sorteringsmöjligheter för 
farligt avfall beaktas i målet ” Det är lätt 
att sortera och ta hand om sitt avfall”. 

 

Agenda 21- rådet 

‐ Viktigt med återvinningsstationer i 
kransorterna. 

‐ Viktigt med ekonomiska incitament till 
glesare avfallshämtning som stimulerar 
till ökad återvinning och kompostering. 

‐ Under målet ”Det är lätt att sortera och ta 
hand om sitt avfall” anges strategin att 
åtgärda brister som uppmärksammats på 
återvinningsstationerna, placering av 
stationerna ansvarar FTI för. 

‐ Under målet ”Taxan stimulerar till ökat 
engagemang” kommer det ekonomiska 
incitamentet till glesare sophämtning 
beaktas. 
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Utvecklingsavdelningen 

‐ Viktigt att det är enkelt att sortera och att 
det beaktas när nya bostadsområden 
planeras. 

‐ Fler platser för materialslag som inte är 
förpackningar, nu finns bara Bångahagen 
som alternativ. 

‐ Sopsug i Sjöstaden? 

‐ Röta sopor för att få biogas? 

‐ Bättre information på hemsidan var 
återvinningsstationerna finns i form av 
kartor.  

‐ Öppet på Bångahagen även några 
timmar på söndagen. 

‐ Bör finnas återvinningsstationer vid 
större matvarubutiker. 

‐ Vägning av sopor och betalning därefter 
som ett ekonomiskt styrmedel för att få 
människor att sortera bättre. 

‐ En återvinningsstation i varje kransort, 
varför måste det finnas så många i 
tätorten när det är så få i kransorterna? 

‐ Avfallsplanen lägger stor vikt vid att det 
ska vara enkelt att sortera och att det 
även ska vara enkelt att arbeta inom 
renhållningen. 

‐ Kartor över återvinningsstationerna är 
redan färdiga och kommer att 
presenteras på den nya hemsidan. 

‐ FTI ansvarar för återvinningsstationerna 
och dess placering. Avfallsavdelningen 
kommer däremot vidarebefordra 
synpunkter som förhoppningsvis beaktas. 

‐ Renhållningsorganisationen i Mariestad 
är så pass liten att det i dagsläget inte är 
möjligt att ha öppet på Bångahagen sju 
dagar i veckan. Nyligen utreddes utökade 
öppettider vilket har lett till att det varje 
måndag är öppet till kl 18 och att det 
varje lördag är öppet mellan kl 8-13. 

‐ Avfallsplanen tar upp att det ska vara 
enkelt att sortera och ta hand om sitt 
avfall och däri ingår ökade 
insamlingsmöjligheter. 

‐ Avfallsnämnden har tidigare haft uppe 
frågan om vägning av sopor och sagt nej 
om att införa systemet på grund av de 
höga omkostnaderna det innebär.  

 

4 Formellt samråd och utställning av förslag till 
renhållningsordning 

Renhållningsordningen ställdes ut under perioden 20 juli – 18 oktober. Den skickades ut till 
berörda, annonserades i Mariestads tidning, och fanns för beskådan i Mariestads, Hova och 
Gullspångs bibliotek, även på kommunkontoret i Hova och stadshuset i Mariestad.  

Yttrande Bemötande 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

‐ Avfallsplanen ska vara ett levande 
dokument och ska utvärderas var sjätte 
år.  

‐ Målen ska vara realistiska och mätbara, 
det bör även vara med en prioritering av 
målen.  

‐ Det är viktigt att definiera hur uppföljning 
ska redovisas gentemot politiker m.m. 

‐ I bilaga 7 redovisas en informations- och 
kommunikationsplan.  
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Tekniska nämnden 

‐ Saknar redovisning av Lugnås 
återvinningscentral under bilaga 1.15. 
Tekniska nämnden motsäger sig en 
eventuell nedläggning av Lugnås 
återvinningsstation.  

‐ Tekniska nämnden önskar en 
kommunikationsplan – en redovisning av 
hus budskapet med minskning av 
mängden avfall skall komma ut till 
medborgarna.  

‐ FTI ansvarar för återvinningsstationerna, 
avfallsavdelningen beslutar alltså inte om 
att lägga ner eller upprätta nya 
återvinningsstationer. I detta fall är det 
enbart en miss i dokumentet som är 
åtgärdat.  

‐ Det är av största vikt att sprida 
information om hur arbetet med 
avfallsplanen fortskrider, därav har 
planen utökats med en informations- och 
kommunikationsplan som återfinns under 
bilaga 7. 

Kommunstyrelsen 

‐ Det är viktigt att utredningen om att 
sortera ut och behandla matavfall i 
närområdet prioriteras. Den planerade 
utredningen bör förslagsvis ha en tydlig 
inriktning mot att kunna närproducera 
biogas/fordosgas. 

‐ Kommunernas hantering av avloppsslam 
skulle i större utsträckning kunna förädlas 
lokalt. Förslagsvis bör den planerade 
utredningen ha en tydlig inriktning mot att 
kunna närproducera biogas/fordonsgas. 
Uppdraget bör studera möjligheterna att 
skapa en lokal uppgraderingsanläggning.

‐ Det är positivt att företag och 
privatpersoner kan påverka sina avgifter 
för avfallshantering. 

‐ Miljöstationen i Lugnås nämns bara på 
vissa avsnitt, ska också tydligöras i de 
andra avsnitten. 

‐ Avfallsplanen tar inte upp frågan om hur 
matavfall och slam ska förädlas. 

‐ Lugnås återvinningsstation finns nu med i 
alla bilagor som den berörs av. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

‐ Förädling av hushållsavfall och slam bör 
tas upp i planen med syfte att t.ex. kunna 
hitta former för att producera 
biogas/fordonsgas. 

‐ En ökad tillgänglighet vid 
återvinningscentral och 
återvinningsstationer bör prioriteras. 

‐ Hantering av asbestavfall bör redovisas. 

‐ Under målet ”Det är lätt att sortera och 
att ta hand om sitt avfall” bör tidigare mål 
om system för 
återvinning/återanvändning av byggavfall 
tas upp dock med angivande av ny tid.  

‐ I och med att det finns en gemensam 

‐ Hur hushållsavfall och slam ska förädlas 
är en fråga för kommunledningen. 

‐ Målet det är lätt att sortera och att ta 
hand om sitt avfall som behandlar frågan 
om återvinningsstationerna har 
prioriterats till 1. 

‐ Hantering av asbestavfall kommer att 
redovisas i sorteringsanvisningarna.  

‐ Tidigare mål om bygg- och rivningsavfall 
har nu tagits med.  

‐ Det står nu ännu tydligare i planen om 
hur viktigt det är med samverkan mellan 
närkommunerna.  
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organisation för de tre kommunernas 
myndighetsfrågor inom avfallsområdet, 
borde det omnämnas i avfallsplanen att 
det är angeläget att avfallsplan och 
föreskrifter samordnas så långt det är 
möjligt för Mariestad, Gullspång och 
Töreboda (AÖS). 

Mariestad Töreboda Energi AB 

‐ MTAB anser att det finns en stor potential 
att nyttja avloppslammet på ett för alla 
parter positivt sätt.  

‐ MTEAB är villigt att bidra till en utveckling 
av biogasen i närområdet. 

‐ Positivt med engagemang och drivkraft 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

‐ AÖS har inte något att erinra. Tycker det 
är önskvärt att tillämpningen av era och 
våra avfallsföreskrifter är likartade, vilket 
också redan verkar vara beaktat. 

‐  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

‐ Har inget att erinra. 

‐ Det framhålls dock det angelägna att 
återvinningsstationer placeras och 
utformas på så sätt att risken för brands 
uppkomst minimeras genom inhägnad 
och belysning nattetid. 

‐ Vidare bör risken för brandspridning från 
en återvinningscentral beaktas vid 
etablering av sådana. Åtgärder som kan 
behöva vidtas är skyddsavstånd, 
avskärmning eller liknande. 

‐ Det är bra att hantering av farligt avfall 
behandlas i planen. I sammanhanget 
rekommenderar Räddningstjänsten 
också en översyn över lämpliga 
uppställningsplatser för fordon lastade 
med farligt gods. Sådana platser bör 
samordnas efter samråd med 
Räddningstjänsten. 

‐  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

‐ Angående fastighetsnära insamling. 

‐ FTI ser gärna att avfallstaxan utformas 
så att utsortering av 

‐ Fastighetsnära insamlings fanns med 
som mål i föregående avfallsplan för 
Mariestads kommun. I nuvarande plan 
finns inga tankar att utöka den 
fastighetsnära insamlingen. 
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producentansvarsmaterial stimuleras. 

‐ Tycker det är bra med fler 
mottagningsstationer för glödlampor 
eftersom det fortfarande slängs stora 
mängder i glasåtervinningen där de utgör 
en förorening av massorna.  

‐ Ser gärna att kommunen i sin kontakt 
med nyetablerade företag som berörs av 
producentansvaret, informerar om att de 
bör ansluta sig till ett återvinningssystem.

‐ Vill betona värdet av att 
återvinningsstationer och fastighetsnära 
insamling beaktas tidigt i planarbeten. 
Detta bör även gälla när köpcentra, 
större butiker och andra knytpunkter 
planeras. 

‐ Pågår arbete med ny taxekonstruktion. 

Gullspångs Naturskyddsförening 

‐ Går det öka med ytterligare 
återvinningsstationer med en anläggning 
i Södra Råda och Gårdsjö, för att lättare 
kunna nå målet? Dessutom ha flexiblare 
öppettider på Odenslund för att förenkla 
och förbättra tillgängligheten? 

‐ Hur ser planerna ut för de andra 
deponierna som inte har planerade eller 
vidtagna åtgärder? 

‐ Hur kan man veta att planen inte kommer 
medföra betydande miljöpåverkan? 

‐ FTI ansvarar för återvinningsstationerna. 

‐ Det har gjorts försök under 2008 med 
flexiblare öppettider på Odenslund. 
Måndagskvällar var inte särskilt frekvent 
besökt. Finns anledning att utreda hur 
Odenslund ska göras mer tillgängligt.  

‐ Miljö- och byggnadsförvaltningen har 
tillsynsansvaret över nedlagda deponier 
som också räknas som förorenade 
områden.  

‐ Målen i planen utgår från de nationella 
miljömålen och ramdirektivet för avfall, 
därför anser vi att de strategier som har 
tagits fram borde ha en positiv påverkan 
för miljön. 

 

4.1 Samrådsförfarande vid revidering av planen 
Renhållningsordningen har varit ute på remiss under perioden 19 juni – 15 september 2014. Den 
har varit utskickad till ett flertal olika remissinstanser och funnits tillgänglig för beskådan i 
Mariestads, Hova och Gullspångs bibliotek samt stadshuset i Mariestad. Nedan redovisas de 
yttranden som har kommit in under samrådstiden och kommenteras om det finns anledning.  

Yttrande Bemötande 

Miljö och byggnadsnämnden 

‐ Avfallsplanen bör tydligt peka ut behovet 
och uppdraget att sortera ut 
klosettavloppsvatten från övrigt 
avloppsvatten eftersom det är viktigt att 

‐ En ny strategi läggs in under Mål 4 för att 
säkerställa kommunens arbete med 
utsortering av klosettvatten 
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synliggöra detta för Kommunstyrelserna i 
respektive kommun. Avfallsenhetens 
uppdrag är att se till att det finns 
fungerande hämtningsrutiner för det 
utsorterade avloppsvattnet. 

‐ Förslag på ändring: § 40 Intervallet för 
tömning av slamavskiljare utan 
toalettanslutning bör kunna utökas till vart 
5:e år istället för vartannat år. Miljö- och 
byggnadsnämnden ska ha kvar 
möjligheten att fatta beslut om ett annat 
intervall i det enskilda fallet.  

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

‐ En uppskattning över prioriteringsnivå av 
mål och åtgärder bör göras. Detta ska 
sedan beaktas vid val av åtgärder och 
viljeriktning. 

‐ Avfallsplanen kopplas inte till 
kommunens gällande översiktsplaner. 
Gör tydligare kopplingar (eller 
kommentarer) till gällande 
översiktsplaner och fördjupade 
översiktsplaner. 

‐ Gör tydligare krav/mål/uppföljning för 
aktiv hantering av 
avfallshanteringsfrågorna i plan- och 
byggprocessen.  

 

‐ Kommunen utgår från naturvårdsverkets 
bedömningar, samt utifrån lagkrav. Att 
genomföra en LCA över samtliga 
avfallsfraktioner blir svår att genomföra, 
och orimligt resurskrävande för en liten 
kommun.  

‐ Påpekandet om att avfallsfrågor ska 
behandlas och kopplas till olika planer 
lämnas vidare till respektive kommuns 
plan och exploateringsavdelning. I övrigt 
anser kommunen att avfallsfrågan 
hanteras i samband med planändringar 
och nya planer, samt i byggärenden.  

‐ Det finns inarbetade rutiner för hur 
avfallsfrågan kan följas upp inom 
respektive kommuns mark- och 
exploateringsavdelning. I övrigt anser 
kommunerna att antalet framtagna 
detaljplaner inte är ett bra nyckeltal för att 
mäta hur planavdelningarna arbetar med 
avfallsfrågan.  

‐ Ändring av strukturen på måldokumentet 
Vi har fyra övergripande mål som vi 
anser är lika viktiga och dessa prioriteras 
inte inbördes. Våra verksamheter har i 
åtgärdena olika områden att arbeta med. 

Social verksamhet i Gullspångs kommun 

‐ Inget att invända mot gjorda förändringar. 

‐ Synpunkter finns på att ta med omsorgen 
i målet för matavfallsminimering 
(Mål 1:2). 

‐ Tar gärna del av utbildningar riktade till 
personalen och ställer sig bakom målen 
1:6 och 1:8. 

‐ I förslag på åtgärder ingår nu omsorgen i 
målet för matavfallsminimering (Mål 1:2). 
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Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

‐ Avser inte att yttra sig 

 

Tekniska nämnden 

‐ Inget att erinra. 

 

Trafikverket 

‐ Inget att erinra mot förslaget. 

 

Barn och utbildning, Gullspångs Kommun 

‐ Inga synpunkter 

 

 

5 Behovsbedömning för MKB 
När en plan upprättas eller ändras ska kommunen alltid göra en behovsbedömning om planens 
genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. 

Om planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning göras. Syftet med miljökonsekvensbeskrivning är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 

5.1 Bedömningsgrunder 

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH NORMER Betydande påverkan 

 Ja Nej Bör 
utredas 

1. Miljö- och kvalitetsmål    
Nationella mål 

Sveriges riksdag har fastställt 16 miljömål som skall ligga till 
grund för all planering. De miljömålen är: 1) Begränsad 
klimatpåverkan, 2) Frisk luft, 3) Bara naturlig försurning, 4) Giftfri 
miljö, 5) Skyddande ozonskikt, 6) Säker strålmiljö, 7)Ingen 
övergödning, 8) Levande sjöar och vattendrag, 9) Grundvatten 
av god kvalitet, 10) Hav i balans, 11) Myllrande våtmarker, 12) 
Levande skogar, 13) Ett rikt odlingslandskap, 14) Storslagen 
fjällmiljö, 15) God bebyggd miljö, 16) Ett rikt växt- och djurliv. 

Regionala mål 

De regionala miljömålen grundar sig på de nationella delmålen 
som fått regional anpassning. 

   

Kommentar/åtgärd  X  
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2. Miljökvalitetsnormer    
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som 
regleras i 5 kap. miljöbalken. Normer kan meddelas av 
regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga 
miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås 
eller för att kunna genomföra EG-direktiv. 

Idag finns tre förordningar om miljökvalitetsnormer, en för 
föroreningar i utomhusluft (SFS 2001:527), en för olika 
parametrar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) och en för 
omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 

EFFEKTER PÅ MILJÖN Betydande påverkan 

 Ja Nej Bör 
utredas 

3. Riksintresse, Natura 2000    
Berörs lagenligt skyddad natur enligt miljöbalken 3, 4 och 7 kap, 
Natura 2000 eller världsarv? 

Förordnanden gäller nationalparker, naturreservat, 
kulturreservat, naturminnen, biotopskydd, djur- och 
växtskyddsområden, strandskyddsområden, 
miljöskyddsområden, vattenskyddsområden eller andra enligt 
lagen särskilt skyddade områden. 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
4. Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga 

områden, naturresurser 
   

Berörs område som utpekas i; 

‐ Länsstyrelsens eller kommunens naturvårdsplan som högt 
naturvärde? 

‐ Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering? 

‐ Kommunens översiktsplan som ekologiskt särskilt läge? 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
5. Kulturmiljö    
Berörs fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull miljö?    

Kommentar/åtgärd  X  
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6. Landskapsbild/stadsbild    
Påverkan på landskapsbilden? 

Påverkan på stadsbilden? 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
7. Transport och kommunikation    

Berörs viktiga transport- eller kommunikationsleder?    

Kommentar/åtgärd  X  

 
8. Rekreation och rörligt friluftsliv    

Påverkas kvalitén eller kvantiteten på någon 
rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, 
friluftsanläggning etc.)? 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
9. Mark    

Orsakar programmet/detaljplanen;  

‐ Betydande förändring av markanvändning? 

‐ Instabilitet i mark- eller de geologiska grundförhållandena: 
risk för skred, ras etc.? 

‐ Skada eller förändring av någon värdefull geologisk 
formation? 

Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö eller 
havsområde? 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
10. Luft och klimat    

Orsakar programmet/detaljplanen; 

‐ Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitén? 

‐ Obehaglig lukt? 

Förändringar i luftrörelse, luftfuktighet, temperatur eller klimat 
(regionalt eller lokalt)? 

   

Kommentar/åtgärd  X  
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11. Vatten    

Orsakar programmet/detaljplanen; 

‐ Förändringar av grundvatten- eller ytvattenkvalitén? 

‐ Förändring av flödesriktning för grundvattentäkt? 

‐ Minskning av vattentillgång i någon yt- eller grundvattentäkt?

‐ Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller 
dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning? 

‐ Förändrat flöde eller riktning eller strömförhållande i något 
vattendrag, sjö, eller havsområde? 

Finns det översvämningsrisk i området? 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
12. Vegetation    

Orsakar programmet/detaljplanen; 

‐ Förändringar i antalet eller sammansättningen av växtarter 
eller växtsamhällen? 

‐ Påverkan av någon hotad växtart eller växtsamhälle enligt 
Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv? 

‐ Införandet av någon ny växtart? 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
13. Djurliv    

Orsakar programmet/detaljplanen; 

‐ Förändringar av antalet eller sammansättningen av antalet 
djurarter? 

‐ Påverkan på någon hotad djurart enligt Artdatabankens 
rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv? 

Försämring av fiskevatten eller jaktmarker? 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
14. Areella näringar    

Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske?    

Kommentar/åtgärd  X  

 
15. Andra planer och program    

Har programmet/detaljplanen betydelse för andra planers eller 
programs miljöpåverkan? 

   

Kommentar/åtgärd  X  
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EFFEKTER PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET Betydande påverkan 

 Ja Nej Bör 
utredas 

16. Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, ljus och skarpt 
sken, lukt 

   

Orsakar programmet/detaljplanen; 

‐ Ökning av nuvarande ljudnivå så att människor exponeras 
för ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden? 

‐ Nya ljussken som kan vara bländande? 

‐ Risk för vibrationer, explosioner, utsläpp eller lukt? 

‐ Risk att människor utsätts för joniserande strålning (radon)? 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
17. Miljöpåverkan från omgivningen    
‐ Finns miljöstörande verksamhet i omgivningen som har 

negativ inverkan? 

‐ Har området tidigare använts som tipp, utfyllnadsplats eller 
dylikt varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas 
lagrade i marken? 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
18. Trafiksäkerhet    
‐ Sker transporter av farligt gods? 

‐ Skapas trafikproblem eller äventyras trafiksäkerheten? 

‐ Innebär projektet ökning av fordonstrafik? 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 

VERKSAMHETER Betydande påverkan 

 Ja Nej Bör 
utredas 

19. Kommer planen tas i anspråk för    
1. Industriändamål, 

2. Köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för 
sammanhållen bebyggelse, 

3. Skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande 
anläggningar,  

4. Hamn för fritidsbåtar,  

5. Hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande 
anläggningar, utför sammanhållen bebyggelse, 

6. Permanent campingplats, 
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7. Nöjespark, eller 

8. Djurpark? 

 

Om svaret avser ett ”Ja” ska en motivering om verksamheten 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan göras enligt Bilaga 
2 till MKB-förordningen (1998:905). 

Kommentar/åtgärd  X  

 
20. Medger genomförandet av planen, programmet eller 

ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller 
åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28a § 
miljöbalken.  

   

De tillstånd som avses gäller påverkan på Natura 2000-
områden. Tillstånd krävs för verksamheter som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i närområdet. 

   

Kommentar/åtgärd  X  

 
21. Övrigt    
Kommentar/åtgärd  X  

 

5.2 Sammanfattning av relevanta konsekvenser 
Förslaget kommer inte att innebära någon sådan betydande miljöpåverkan att det behövs 
upprättas en miljökonsekvensbedömning.  

5.3 Bedömning 
Ett genomförande av avfallsplanen bedöms 

‐ inte strida mot de nationella eller regionala miljömålen 

‐ inte innebära miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet 

‐ inte ha betydelse för genomförandet av miljölagstiftningen 

‐ inte innebära någon risk för människors hälsa och säkerhet 

‐ inte skada någon natur- eller kulturmiljö som har erkänd nationell- eller internationell 
skyddsstatus 

i den utsträckningen att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning krävs. 
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6 Miljöbedömning 

6.1 Inledning 

6.1.1 Bakgrund 
Enligt miljöbalken (1998:808, kap 6) samt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsen sammanställning (NFS 2006:6) ska det 
göras en miljöbedömning när det upprättas en ny avfallsplan.  

Upprättande av förslag till den nya avfallsplanen år 2010 har skett i samarbete med kommunerna 
i östra Värmland, Karlskoga, Storfors, Filipstad, Degerfors, Gullspång och Kristinehamn. Skälen 
till samarbetet var att, över kommungränserna, finna underlag för gemensamma lösningar och 
politiska beslut som gynnar teknisk, ekonomisk och miljömässig utveckling inom avfallsområdet i 
östra Värmland.  

Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden för 
miljökonsekvensbeskrivningen ska myndigheten eller kommunen samråda med den eller de 
kommuner och länsstyrelser som berörs av planen.  

6.1.2 Syfte 
Miljöbedömningen ska integrera miljöaspekterna i avfallsplanprocessen, samt identifiera, beskriva 
och bedöma miljöpåverkan, positiv som negativ, som planens genomförande kan antas medföra. 
Tanken med miljöbedömningen är också att den ska vara ett underlag vid beslut om ny 
avfallsplan så att en hållbar utvecklig främjas. 

6.2 Avgränsningar 

6.2.1 Allmänt 
Denna miljöbedömning ska i första hand inrikta sig på den påverkan som kan uppstå om förslag 
till ny avfallsplan antas. Den har därför avgränsats till att enbart beskriva de föreslagna mål i 
avfallsplanen som antas medföra en miljöpåverkan. Nuvarande förhållande och alternativen 
kommer att beskrivas och bedömas utifrån dessa kommunala mål. Denna miljöbedömning 
omfattar inte en beskrivning och bedömning av projektet för insamling och behandling av 
matavfall, det arbetet blir aktuellt i ett senare skede. 

6.2.2 Geografiska avgränsningar 
Den huvudsakliga geografiska avgränsningen och beskrivning av miljöbedömningen utgår från 
förhållandena inom samverkanskommunerna, Karlskoga, Storfors, Filipstad, Degerfors och 
Kristinehamn tillsammans med Mariestad och Gullspång.  

6.2.3 Alternativ 
Följande alternativ har valts för miljöbedömningen: 

‐ Nollalternativet - Är ett tänkt framtida läge som uppstår om förslag till ny avfallsplan inte 
antas. En hypotetisk bedömning av hur omvärlden kommer att påverka kommunens 
avfallshantering görs i nollalternativet på grund av att förändringar kommer att ske även 
om förslaget till ny avfallsplan inte godkänns. 
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‐ Huvudalternativet - Innebär att förslag till ny avfallsplan antas och att kommunerna 
arbetar för att nå de mål som satts upp i planen. 

6.2.4 Nationella och regionala miljömål 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, avfallshanteringen berör främst de tre 
målen ”En god bebyggd miljö”, ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Giftfri miljö”. Inverkan på 
miljökvalitetsmålen bedöms med utgångspunkt från redovisade alternativ. Bedömning år 2010 
har gjorts utifrån de regionala delmål till miljökvalitetsmålen som tagits fram av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. 

6.2.5 Förslag till kommunala mål i avfallsplanen 
Förslag till avfallsplan och mål omfattar tiden 2010-2017. Vid avgränsning, av vad som är av 
intresse att värdera ur miljösynpunkt, har tre av målen i förslag till ny avfallsplan bedömts antas 
ha störst inverkan på miljön. Dessa tre mål och de åtgärder som krävs för att genomföra målen 
bedöms medföra viss miljöpåverkan om ny avfallsplan antas. 

- Kommunal verksamhet är ett föredöme 

‐ Det är enkelt att sortera 

‐ Slam från kommunalt reningsverk är en tillgång 

6.2.6 Miljöaspektavgränsningar 
För att avgöra den miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra bedöms de 
olika alternativen genom att titta på ett antal miljöaspekter av betydelse. 

‐ Utsläpp till luft 

‐ Utsläpp till vatten 

‐ Påverkan på mark och markanvändning 

‐ Hushållning med resurser och energi 

‐ Infrastruktur och stadsbild 

‐ Övriga aspekter 

‐ Miljömål 

6.2.7 Bedömningsgrunder 
Alternativens påverkan bedöms jämfört med nuvarande förhållanden enligt följande 
bedömningsgrunder: 

+ =  Innebär en positiv konsekvens i förhållande till nuvarande förhållanden. Konsekvensen 
bidrar till en hållbar utveckling och att nationella, regionala och lokala miljömål nås. 

0 =  Oklart om positiv eller negativ konsekvens i förhållande till nuvarande förhållanden eller så 
är det ingen skillnad i förhållande till nuvarande förhållanden. 

− =  Innebär negativ konsekvens i förhållande till nuvarande förhållanden. Konsekvensen bidrar 
inte till hållbar utveckling eller att nationella, regionala eller lokala miljömål nås. 
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6.2.8 Nuvarande förhållanden 
Redovisning av nuläget återfinns i bilaga 1. 

6.3 Konsekvensbedömning 
Konsekvenserna bedöms efter miljöaspekterna, utsläpp till luft, utsläpp till vatten, påverkan på 
mark- och markanvändning, hushållning med resurser och energi, infrastruktur och stadsbild, 
övriga aspekter och miljömål. 

6.3.1 Kommunal verksamhet är ett föredöme 
Utsläpp till luft 

Nollalternativet Huvudalternativet 

− : Dålig sortering medför mer avfall och 
ökat transportbehov. 

 

0 : Transporterna för insamling av matavfall 
bedöms öka marginellt. Avfallet avlämnas på 
samma geografiska plats. 

+ : Lokalt omhändertagande av matavfallet 
medför minskade transporter till Lidköpings 
värmeverk, och mindre utsläpp från 
förbränningen av avfallet. 

 

Utsläpp till vatten 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

 

Påverkan på mark- och markanvändning 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

 

Hushållning med resurser och energi 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Matavfallet fortsätter att förbrännas med 
energiutvinning. 

+ : Rötning av matavfallet ger en positiv 
effekt då avfallet behandlas genom en 
miljömässigt fördelaktigare metod som gas 
som kan användas för uppvärmning.  

+ : När matavfallet har efterkomposterats 
kan det användas som 
jordförbättringsmedel. 
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Infrastruktur och stadsbild 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

 

Övriga aspekter 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

− : Investeringskostnader för att inventera 
arbetsplatser. 

+ : Kan innebära fler arbetstillfällen om 
matavfall ska kunna behandlas i 
närområdet. 

 

6.3.2 Det är enkelt att sortera 
Utsläpp till luft 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Dålig sortering medför mer avfall och 
ökat transportbehov. 

0 : Transporterna för insamling av matavfall 
bedöms öka marginellt. Avfallet avlämnas på 
samma geografiska plats. 

+ : Lokalt omhändertagande av matavfallet 
medför minskade transporter till Lidköpings 
värmeverk, och mindre utsläpp från 
förbränningen av avfallet. 

− : Ökade transporter. 

 

Utsläpp till vatten 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

 

Påverkan på mark- och markanvändning 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 
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Hushållning med resurser och energi 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

+ : Bättre sortering innebär mer av avfallet 
som kan återvinnas. 

 

Infrastruktur och stadsbild 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

 

Övriga aspekter 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

 

6.3.3 Slam från reningsverk är en tillgång 
Utsläpp till luft 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad jämfört med nuvarande 
förhållande. 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

 

Utsläpp till vatten 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

+ : Bättre kvalitet på slammet innebär att det 
blir lättare att få bra vattenkvalitet. 

 

Påverkan på mark och markanvändning 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 
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Hushållning med resurser och energi 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

+ : Slammet och används som resurs istället 
för att vara avfall. 

+ : Mindre mängd kemikalier behöver 
användas för att rena slammet. 

 

Infrastruktur och stadsbild 

Nollalternativet Huvudalternativet 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

 

Övriga aspekter 

Nollalternativet Huvudalternativet 

 + : Kan bidra till fler arbetstillfällen om 
slammet kan användas i närområdet. 
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6.3.4 Miljömål 
 Nollalternativet Huvudalternativet 

G
o

d
 b

eb
yg

g
d

 m
ilj

ö
 

0 : Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

+ : Bättre sortering av avfall inklusive utsortering 
av matavfall minskar mängden till deponi. 
Indirekt kan det genom information även bidra 
till att den totala mängden avfall minskar när 
kunskapen ökar.  

+ : Arbetet med återbruk medför minskade 
mängder som blir avfall.  

+ : Genom att säkra slammets kvalitet medför 
det större möjlighet att kunna nyttja slammet i 
närområdet. 

B
eg

rä
n

sa
d

 k
lim

at
p

åv
er
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n

 

0: Ingen skillnad mot nuvarande 
förhållanden. 

+ : Avslutning av befintlig deponi medför 
minskade utsläpp av metan.  

+ : Utsläppen av klimatgaser kan minskas 
genom att återvinning innebär en effektivare 
användning av den resurs som avfall utgör i 
form av material och energi.  

− : Förbränning av plast, transporter av avfall, 
kompostering av matavfall och annat biologiskt 
lättnedbrytbart avfall bidrar också till utsläpp av 
klimatgaser men i mindre omfattning. 

+ : Indirekt kan utsläppen också minskas genom 
att återvunnet material ersätter så kallad 
jungfrulig råvara. Exempelvis spar man energi 
genom att använda återvunnen metall eller plast 
jämfört med att bryta och förädla ny metall eller 
framställa ny plast.  

+ : Att använda matavfallet för framställning av 
värme och el och på så sätt ersätta kol eller olja 
bidrar också indirekt till att minska utsläppen av 
fossil koldioxid. 

G
if

tf
ri

 m
il

jö
 

− : Ofullständig sortering gör att 
farliga ämnen kan spridas i 
kretsloppet när de ingår i mindre 
mängd i avfall för 
materialåtervinning.  

− : Utsläpp kan också ske vid 
olyckshändelser, dumpning eller 
annan felaktig hantering av avfall. 

− : Dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränning av 
avfall.  

− : Utsläpp kan också ske vid olyckshändelser, 
dumpning eller annan felaktig hantering av 
avfall. 

+ : Bättre utsortering av farligt avfall genom 
information och enklare system medför en 
minskad risk för att farliga ämnen sprids.  

+ : Avslutningen av befintlig deponi bidrar till 
minskad risk för läckage av oönskade ämnen.  
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6.4 Strategiska vägval 
Nollalternativet innebär inga direkta förändringar jämfört med nuvarande förhållanden. 
Avfallshanteringen sker redan idag delvis enligt den föreslagna planens syfte däremot bedöms 
inte nollalternativet ge ytterligare positiva effekter till en hållbar utveckling. 

Förslag till ny avfallsplan ger kommunerna möjlighet till strategiska vägval för en hållbar 
utveckling genom: 

‐ Medverkan till att nationella och regionala miljömål uppnås. 

‐ Utnyttjande av den resurs som matavfall utgör till att framställa värme. 

‐ Minskad resursförbrukning och utsläpp från transportarbete. 

‐ Att samarbeta med andra kommuner för att uppnå alla de resursrelaterade och 
ekonomiska vinsterna som är möjliga. 

6.5 Planprocess och samråd 
Arbetet med avfallsplanen har bedrivits i en arbetsgrupp bestående av Gunilla Kowalczyk, 
Annika Kjellkvist, Leif Wallroth och Sara Odh, avfallsavdelningen, Lars Sylvén och Robert 
Skogh, miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbete med kommunerna i östra Värmland. 

Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från kommunala företrädare, företag och 
föreningar. Ett utkast till avfallsplan har sänts ut på samråd till berörda myndigheter, kommunala 
nämnder, länsstyrelser, intresseorganisationer, samhällsföreningar och entreprenörer. 

En enkät skickades ut till hushållen för att undersöka hur avfallshanteringen uppfattas i 
kommunen. De synpunkter som kom fram i enkäten redovisas i stycke 4.2.  

De synpunkter som inkommit efter det första samrådet redovisas i bilaga 4.3.  

De synpunkter som kom in efter utställningen redovisas i stycke 4.4 

Följande miljörelaterade synpunkter har tagits hänsyn till i det fortsatta arbetet med planen: 

- Bättre möjligheter för insamling av glödlampor, lågenergilampor och lysrör. 

- Använda ekonomiska incitament för bättre sortering genom en bättre utformning av 
taxan. 

- Det ska vara enkelt att sortera och hantera avfallet på ett miljöriktigt sätt, både för den 
som lämnar och hämtar, det ska beaktas när nya bostadsområden planeras. 

6.5.1 Arbete vid revidering av planen 
Arbetet med revideringen avfallsplanen har bedrivits i en arbetsgrupp bestående av Annika 
Kjellkvist, Elin Junghard, avfallsavdelningen, Lars Sylvén, Fredrik Johansson och Håkan 
Magnusson, miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbete med kommunernas övriga 
förvaltningar samt avfallsansvariga i kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Karlskoga och 
Degerfors i östra Värmland. 

Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från kommunala företrädare och bolag, företag 
och föreningar. Planen med förslag till revideringar har sänts ut på samråd till berörda 
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myndigheter, kommunala nämnder, länsstyrelser, intresseorganisationer, samhällsföreningar och 
entreprenörer. Under samrådstiden har planen varit tillgänglig för allmänheten på Stadshuset i 
Mariestad och biblioteken i Gullspångs kommun samt på kommunernas hemsidor, annonsering 
har skett i lokalpress. 

De synpunkter som inkommit efter samråd och utställning redovisas i bilaga 4, kapitel 4.1 
tillsammans med de hänsyn som tagits i det fortsatta arbetet med planen.  

6.6 Uppföljning och övervakning 
Utöver den årliga sammanställningen av genomförda åtgärder kommer även en mer utförlig 
uppföljning om avfallsplanens miljöpåverkan genomföras efter årsskiftet 2018/2019. 

6.7 Åtgärder för att minska risken för negativ 
miljöpåverkan 

Risken för negativ påverkan till följd av genomförandet av avfallsplanen är främst kopplat till 
ökade transporter av avfall. Vid planering av nya insamlings- och sorteringsplatser bör planering 
och lokalisering ta hänsyn till transportarbetet. Vår avsikt är att renhållningsföreskrifterna och 
avfallstaxorna i kommunerna ska anpassas för att styra mot avfallsplanens mål. 
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BILAGA 5: Länsstyrelsens sammanställning 
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1 Mariestads kommun 

1.1 Administrativa uppgifter 

År Statistiken avser 2008 

Datum när planen antogs 2009-12-14 

Ansvarig nämnd Avfallsnämnden 

Övriga medverkande nämnder I första hand har samråd kring planen skett 
med Miljö- och byggnadsnämnden som 
aktivt deltagit i framtagandet av 
renhållningsföreskrifterna. Övriga nämnder 
har informerats och beretts tillfälle att yttra 
sig över samrådshandlingar. 

1.2 Kommunens befolkning och struktur 
Se bilaga 1 kapitel 1.1. 

1.3 Avfall som kommunen ansvarar för 
Se bilaga 1 kapitel 1.4 och 1.7. 

1.4 Avfall som omfattas av producentansvar 
Se bilaga 6 kapitel 1.  

1.5 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av 
avfall 

Se bilaga 1 kapitel 1.6. 

1.6 Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål 
och regionala mål 

Se Avfallsplanen kapitel 4. 
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2 Gullspångs kommun 

2.1 Administrativa uppgifter 
 

År Statistiken avser 2008 

Datum när planen antogs 2010-02-22 

Ansvarig nämnd Avfallsnämnden 

Övriga medverkande nämnder I första hand har samråd kring planen skett 
med Miljö- och byggnadsnämnden som 
aktivt deltagit i framtagandet av 
renhållningsföreskrifterna. Övriga nämnder 
har informerats och beretts tillfälle att yttra 
sig över samrådshandlingar. 

2.2 Kommunens befolkning och struktur 
Se bilaga 1 kapitel 2.1. 

2.3 Avfall som kommunen ansvarar för 
Se bilaga 1 kapitel 2.4 och 2.7. 

2.4 Avfall som omfattas av producentansvar 
Se bilaga 6 kapitel 2.  

2.5 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av 
avfall 

Se bilaga 1 kapitel 2.6. 

2.6 Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål 
och regionala mål 

Se Avfallsplanen kapitel 4. 
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BILAGA 6: Avfall som omfattas av producentansvar 
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1 Mariestads kommun 
Producentansvaret är under ständig utveckling. I dagsläget gäller producentansvar för bilar, däck, 
elektriska och elektroniska produkter, förpackningar av plast, glas, metall, papper, kartong, 
wellpapp och tidningar. Ansvaret innebär att producenterna ska tillhandahålla lämpliga 
insamlingssystem för att underlätta för hushåll och andra att sortera ut och lämna det avfall som 
omfattas av producentansvar. 

1.1 Förpacknings- och tidningsavfall 
Producenterna har tillsammans bildat olika materialbolag som ansvarar för insamling och 
återvinning. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, är en sammanslutning mellan de fem 
materialbolagen Plastkretsen, Svensk Returkartong, Metallkretsen, Pressretur och Svensk 
Glasåtervinning. Syftet med FTI är att effektivisera och förbättra driften av 
återvinningsstationerna och verka för ett långtgående samarbete mellan materialbolag, kommuner 
och entreprenörer.  

Kommunen har inte något ansvar för insamling, transport och behandling av detta avfall, 
däremot ansvarar kommunen för informationsspridning om insamlingssystemen till allmänheten. 
Varje hushåll eller annan konsument är skyldig att sortera ut och lämna producentansvarsavfallet i 
de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. 

1.1.1 Insamlingsstatistik år 2006-2008 

 

Statistiken är sammanställd av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, den ger en ungefärlig bild 
av den totala vikten insamlade förpackningar och tidningar per kommun. Statistiken anges i kilo 
per fast boende invånare och år (invånarantal från 31/12 gällande år). I mängderna ingår även 
insamlingen från den fastighetsnära insamlingen. 

Avfallsavdelningen är idag insamlingsentreprenör för fastighetsnära insamling i Mariestad av 
förpackningsmaterialen: Papper, metall, glas, och plast.  

Tidningar
Well- och
kartong

Plast Metall Glas

2006 48,16 9,09 2,46 1,57 16,96

2007 46,09 10,36 2,09 1,42 17,97

2008 47,55 9 2 1,63 21,99
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Avfallsavdelningen är städentreprenör för samtliga återvinningsstationer i kommunen. I det fall 
som behållarna är överfulla ska ansvarig transportör kontaktas, kontaktuppgifter finns angivet på 
informationstavlan på respektive återvinningsstation.  

1.1.2 Insamlingsstatistik år 2009-2013 
Insamlade mängder förpackningsmaterial redovisas som kg/person och år. Sammanställningen är 
gjord av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 

 

1.2 Övriga avfallsslag  
Se bilaga 1. Nulägesbeskrivning under ”Mängder hushållsavfall”.  

Tidningar
Well- och
kartong

Plast Metall Glas

2009 47,14 9,82 3,18 1,57 24,32

2010 43,76 11,71 3,69 2,03 14,91

2011 41,98 9,15 3,24 1,42 16,81

2012 41,42 10,58 2,85 1,75 16,68

2013 38,7 10,23 3,27 1,27 13,32
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2 Gullspångs kommun 
Producentansvaret är under ständig utveckling. I dagsläget gäller producentansvar för bilar, däck, 
elektriska och elektroniska produkter, förpackningar av plast, glas, metall, papper, kartong, 
wellpapp och tidningar. Ansvaret innebär att producenterna ska tillhandahålla lämpliga 
insamlingssystem för att underlätta för hushåll och andra att sortera ut och lämna det avfall som 
omfattas av producentansvar. 

2.1 Förpacknings- och tidningsavfall 
Producenterna har därför tillsammans bildat olika materialbolag som ansvarar för insamling och 
återvinning. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, är en sammanslutning mellan de fem 
materialbolagen Plastkretsen, Svensk Returkartong, Metallkretsen, Pressretur och Svensk 
Glasåtervinning. Syftet med FTI är att effektivisera och förbättra driften av 
återvinningsstationerna och verka för ett långtgående samarbete mellan materialbolag, kommuner 
och entreprenörer.  

Kommunen har inte något ansvar för insamling, transport och behandling av detta avfall, 
däremot ansvarar kommunen för informationsspridning om insamlingssystemen till allmänheten. 
Varje hushåll eller annan konsument är skyldig att sortera ut och lämna producentansvarsavfallet i 
de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. 

2.1.1 Insamlingsstatistik år 2006-2008 

 
Statistiken är sammanställd av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, den ger en ungefärlig bild 
av den totala vikten insamlade förpackningar och tidningar per kommun. Statistiken anges i kilo 
per fast boende invånare och år (invånarantal från 31/12 gällande år). I mängderna ingår även 
insamlingen från den fastighetsnära insamlingen. 

I Gullspångs kommun finns ingen fastighetsnära insamling.  

Tidningar
Well- och
kartong

Plast Metall Glas

2006 32,17 9,4 2,49 1,57 15,25

2007 32,48 9,22 2,02 1,42 17,14

2008 33,32 8,27 1,94 1,8 15,82
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Avfallsavdelningen är städentreprenör för samtliga återvinningsstationer i kommunen. I det fall 
som behållarna är överfulla ska ansvarig transportör kontaktas, kontaktuppgifter finns angivet på 
informationstavlan på respektive återvinningsstation.  

2.1.2 Insamlingsstatistik år 2009-2013 
Insamlade mängder förpackningsmaterial redovisas som kg/person och år. Sammanställningen är 
gjord av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 

 

2.2 Övriga avfallsslag  
Se bilaga 1. Nulägesbeskrivning under ”Mängder hushållsavfall”. 

  

Tidningar
Well- och
kartong

Plast Metall Glas

2009 27,6 11,2 4,04 1,5 18,51

2010 29,01 10,47 3,92 1,32 18,77

2011 30,67 9,75 3,96 1,95 13,33

2012 33,76 9,78 3,68 1,79 17,01

2013 35,04 9,54 3,65 2,08 13,68
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BILAGA 7: Informations- och kommunikationsplan 
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1 Bakgrund 
Information är en av de viktigaste styrmedel kommunen kan använda sig av för att förmedla 
budskap. Mariestad arbetar med information utifrån sin kommunikationspolicy och Gullspång 
utifrån sin informationspolicy. Avfallsarbetet är gemensamt i de båda kommunerna och därför 
arbetar vi med gemensamma kampanjer och informationssatsningar för att kommunicera ärenden 
om avfall. 

2 Syfte och mål med avfallsplanen 
Syftet med avfallsplanen är att klargöra vilka nuvarande förhållanden som gäller för avfall och 
avfallshantering i Mariestads och Gullspångs kommuner och föreslå framtida mål och åtgärder 
för att medverka till att de nationella och regionala miljömålen inom avfallsområdet uppfylls. 

Avfallshanteringen är en viktig del i att nå en hållbar utveckling, därför grundar sig avfallsplanens 
vision 2027 på den hållbara utvecklingens tre dimensioner, den sociala, ekonomiska och 
ekologiska. Dessa dimensioner ska genomsyra alla delmål och åtgärder som föreslås för att nå 
visionen. Grundförutsättningen för att 
avfallsplanen ska få genomslagskraft bygger 
på ett fortsatt samarbete med kommunerna 
i närområdet.  

Det eftersträvas bättre information om vad 
som händer inom avfall i kommunen. 
Bättre informationsflöden medverkar till 
förståelse och uppfyllelse av avfallsplanens 
mål.  

2.1 Informationsvägar 
Informationsvägarna ska väljas efter ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera. Även vilken 
målgruppen är ska påverka hur informationen delges. Exempel på målgrupper är medborgare, 
politiker, anställda inom Mariestad och Gullspångs kommuner, verksamhetsutövare, 
grannkommuner, Avfall Östra Värmland och Avfall Östra Skaraborg.  Nedan är en lista på 
aktuella informationskanaler: 

 Hemsida 
 Dagstidningar och annonsering 
 Temadagar och deltagande i evenemang 
 Telefontjänster 
 E-post 
 Brev och tycksaker 
 Möten och nämndmöten 
 Navet, Sambandet och APT-möten 
 Fakturautskick 
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DEL 2 
 

AVFALLSFÖRESKRIFTER  
för Mariestads och Gullspångs kommuner 

 

 

 

Antaget i Kommunfullmäktige i Mariestads kommun 2014-12-15 

Antaget i Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun 2015-01-26 
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Inledande bestämmelser 

Tillämpliga föreskrifter 
§ 1. För Avfallsnämndens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och 

avfallsförordningen (2011:927), föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade 
med stöd av miljöbalken och andra författningar t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering. 

Avfallsnämnden beslutar om anvisningar till dessa föreskrifter. 

Definitioner 
§ 2. Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 

miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser 
som här anges: 

1. Med hushållsavfall avses, i enlighet med 15 kap. 2§ miljöbalken (1998:808), avfall som 
kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

2. Med grovavfall avses, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om 
hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller 
skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller 
kärl. 

3. Med fastighetsägare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

4. Med nyttjanderätt avses nyttjandeformer jämställda med ägande såsom t ex arrendeavtal 
och tomträtt.  

5. Med Avfallsnämnden avses MG Avfallsnämnd som ansvarar för renhållningen i 
kommunen. 

6. Med Renhållaren avses den eller de som på uppdrag av kommunerna sköter hämtning 
av hushållens avfall. 

7. Med Miljö- och byggnadsnämnden avses Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen 
som har tillsynsansvaret enligt miljöbalken. 

8. Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare, container eller någon annan 
anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

9. Med avfallstaxa avses avgifter fastställda av Kommunfullmäktige med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. 

10. Med områden med utökad sortering avses geografiska områden som via beslut i 
Avfallsnämnden beretts möjlighet till sortering av matavfall. 
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Ansvar för renhållning, information och tillsyn 
§ 3. Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper, för att inte 

orsaka skador på människor eller natur. I Sverige är ansvaret för avfallet fördelat på: 

 Brukarna, den som lämnar ett avfall har ansvar för att sortera avfallet och lämna det 
enligt renhållningsordningens bestämmelser 

 Kommunerna, som ansvarar för hämtning av hushållens avfall  

 Producenterna, som ansvarar för sina respektive produktgrupper 

 Övriga avfallsinnehavare, i praktiken industrin/näringslivet, när ansvaret för avfallet 
inte faller på de två övriga 

§ 4. Kommunen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller de 
som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad Renhållaren. 

§ 5. Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av Miljö- och byggnadsnämnden. 

§ 6. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den 
eller de som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 
Fastighetsägaren är också skyldig att meddela de som bor i eller är verksamma i fastigheten 
varje förändring av förhållanden som berör avfallshanteringen.  

Fastighetsägares och nyttjanderättshavares ansvar för 
betalning 
§ 7. Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 

utförs genom kommunens försorg och i enlighet med fastställd avfallstaxa. Ansvar för 
betalning framgår av avfallstaxan.  

Hushållsavfall 

Sortering av avfall 
§ 8. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och hålla det 

skilt från annat avfall: 

1. Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall  

2. Läkemedel 

3. Riskavfall och smittförande avfall. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansvarar 
för att avfall som uppstår vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras 
och omhändertas enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:26. 

4. Kasserade bilbatterier 



Renhållningsordning för Mariestad och  
Gullspångs kommuner 2014 

 

117 
 

5. Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa 
avlägsnas. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall 

6. Matavfall inom områden med utökad sortering 

7. Avfall som omfattas av producentansvar 

8. Grovavfall 

9. Trädgårdsavfall 

10. Latrin 

11. Slam 

12. Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt 

13. Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande 
byggverksamhet på fastigheten) 

14. Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller anvisning av Avfallsnämnden kan 
komma bli föremål för utsortering 

Närmare uppgift om sortering anges i anvisningar från Avfallsnämnden. 

§ 9. Fastighetsägare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Renhållaren för 
borttransport. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
§ 10. Hushållsavfall under Avfallsnämndens ansvar ska lämnas till Renhållaren om inte annat 

sägs i dessa föreskrifter eller i anvisningar till dessa föreskrifter. 

Hushållsavfall ska lämnas i den av Avfallsnämnden godkända avfallsbehållaren. 

§ 11. Utsorterade avfallsslag ska lämnas på plats som anvisas av Avfallsnämnden i 
sorteringsanvisningar eller hämtas i särskild ordning vid fastigheten. Det utsorterade 
avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa 
och miljön inte uppstår. 

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 
§ 12. I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och 

förvaringsplatsen är avsedd för. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket 
av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet 
inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan 
olägenhet inte uppkommer. 

§ 13. Hantering av matavfall i enbostadshus, flerbostadshus och restauranger, storhushåll eller 
liknande sker i enlighet med Avfallsnämndens matavfallsanvisningar. 

§ 14. Farligt avfall ska vara tydligt märkt när det lämnas på plats som anvisas av Avfallsnämnden. 
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§ 15. I de fall grovavfall från hushåll hämtas för separat borttransport av Renhållaren ska i den 
mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med 
märkning som klargör att det är fråga om grovavfall. 

§ 16. Renhållaren hämtar endast förslutna latrinbehållare. Ansvaret för att försluta 
latrinbehållaren är fastighetsägarens/nyttjarens. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare 
ska tillse att latrinbehållare tillsluts. 

§ 17. Närmare uppgift om paketering anges via sorteringsanvisning från Avfallsnämnden. 

§ 18. Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att 
det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 
Behållare som är överfull, för tung eller som innehåller dåligt emballerat avfall hämtas inte. 
Avfallet ska omfördelas och/eller emballeras om av 
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren till nästa hämtningstillfälle. 

§ 19. Behållaren ska genom fastighetsägarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte 
orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda 
nedskräpning på hämtningsplatsen.  

§ 20. Gällande arbetsmiljökrav med närmare uppgift om fyllnadsgrad, vikt och placering samt 
övriga krav på uppställningsplats anges i Avfallsnämndens hämtningsanvisningar. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan 
utrustning 
§ 21. Efter Avfallsnämndens bestämmande används följande behållare och utrustning för 

uppsamling av olika avfallsslag: Kärl, säckar och container. Användande av andra typer av 
behållare och utrustning kan i undantagsfall ske efter skriftlig godkännande av 
Avfallsnämnden. 

Information: Fast uppställning av behållare kan kräva bygglov. 

§ 22. Kärl och container ägs av Avfallsnämnden och tillhandahålls genom Renhållaren. Säckar 
och extra latrinbehållare tillhandahålls mot avgift. Ägare av flerbostadshus kan efter 
Avfallsnämndens medgivande själv anskaffa av Avfallsnämndens godkända säckar. 

Andra behållare såsom säckhållare och slamtankar som Avfallsnämnden medgivit, 
anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsägaren.  

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen. 

Utrustning och utrymmen ska vara utformade för sitt ändamål. 

§ 23. Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn 
för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Såväl behållare 
som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering 
ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för 
olycksfall minimeras.  
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§ 24. Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i 
Avfallsnämndens renhållningssystem kan ske och att hämtning underlättas. De ska placeras 
så att de kan hämtas med kärra eller sidlastande bil där sådan används och baklastande bil 
där sådan används.  

§ 25. Fastighetsägaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare. Fastighetsägare som 
omfattas av insamling av matavfall ska utföra rengöringen med särskild noggrannhet. För 
gemensamma kärl gäller särskilda regler. 

§ 26. Slamavskiljare med eller utan toalettanslutning, fettavskiljare, slutna tankar och liknade 
anläggningar för alternativa toalettlösningar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller 
manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. 
Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.  

§ 27. Fastighetsägare ansvarar för att slamavskiljare med eller utan toalettanslutning, fettavskiljare 
och slutna tankar är tydligt markerade. Vid risk för förväxling med andra installationer ska 
markeringen vara särskilt tydlig. 

§ 28. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till Renhållaren. Ändringar ska 
utan anmaning meddelas Renhållaren. 

§ 29. Närmare uppgift om anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 
anges i Avfallsnämndens hämtningsanvisningar. 

Hämtnings- och transportvägar 
§ 30. Hämtning av hushållsavfall sker normalt på av Renhållaren anvisad plats nära 

fastighetsgränsen eller vid en av fastighetsägaren anordnad annan plats efter godkännande 
av Avfallsnämnden.  

Behållare ska placeras så att backning minimeras med sophämtningsfordon. 

§ 31. Avfallsnämnden får besluta att behållaren ska placeras på annan plats.  

§ 32. Fastighetsinnehavare kan i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar från 
Avfallsnämnden transportera olika typer av hushållsavfall till en av Avfallsnämnden anvisad 
uppsamlingsplats. 

§ 33. Närmare uppgift om behållarens placering anges i Avfallsnämndens hämtningsanvisningar.  

§ 34. Fastighetsägaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och 
tömningsplats hålls i farbart skick. Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och 
bärkraftig, samt hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.  

Erforderlig vändmöjlighet ska finnas i nära anslutning till sista hämtningsplatsen 
på respektive väg. 

Fastighetsägare ansvarar för sådana skador på hämtningsvägen som uppkommer 
vid hämtning av avfall samt för sådana skador på hämtningsfordon som 
uppkommer till följd av brister i väghållningen. 
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Om farbar väg inte kan upprätthållas ska fastighetsägaren avlämna avfallet på 
plats som kan godkännas av Avfallsnämnden. 

§ 35. Närmare uppgift om krav på transportväg anges via hämtningsanvisning från 
Avfallsnämnden. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
Hushållsavfall 

§ 36. Hela kommunen utgör ett hämtningsområde. 

Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall i den 
ordning som Avfallsnämnden fastställer. 

§ 37. Permanentbostäder i småhus 

Hämtning en gång varannan vecka året om,  

Permanentbostäder i flerbostadshus 

Hämtning normalt en gång varannan vecka året om, i den ordning som 
Avfallsnämnden fastställer. Miljö- och byggnadsnämnden kan förelägga om tätare 
hämtningsintervall. 

Icke- permanentbostäder i fritidshus, koloniområden och fritidsanläggningar 

Hämtning en gång varannan vecka under perioden från maj till och med 
september, i den ordning som Avfallsnämnden fastställer.  

Hämtning under perioden från oktober till och med april sker efter 
fastighetsägarens beställning, samordnat med ordinarie hämtning hos 
permanentbostäder i området i den ordning som Avfallsnämnden fastställer. 
Fastighetsägaren ska beställa hämtning i erforderlig omfattning. 

Verksamheter 

Hämtning normalt en gång varannan vecka året om, i den ordning som 
Avfallsnämnden fastställer. Miljö- och byggnadsnämnden kan förelägga om tätare 
hämtningsintervall. 

Verksamheter som bedrivs korta perioder 

Hämtning av hushållsavfall beställs hos Avfallsnämnden under de perioder som 
verksamheten pågår. 

§ 38. Inom områden med utökad sortering (insamling av matavfall) bereds boende i 
permanentbostäder i en- och tvåfamiljshus utsortering av organiskt avfall. Renhållaren 
hämtar i förekommande fall organiskt avfall en gång var annan vecka. 

Hos verksamheter samt flerbostadshus hämtar Renhållaren organiskt avfall en gång per 
vecka  
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§ 39. Renhållaren hämtar latrin med nedan angivna intervall. 

Permanentbostäder i småhus 

Hämtning av latrin 4 gånger per år, i den ordning som Avfallsnämnden fastställer. 

Icke- permanentbostäder i fritidshus, koloniområden och fritidsanläggningar 

Hämtning av latrin 2 gånger under perioden från maj till och med september, i 
den ordning som Avfallsnämnden fastställer. Fastighetsägaren tilldelas varje 
period ett antal kärl vilka kan ställas fram för hämtning vid något av de tillfällen 
som hämtning sker. 

§ 40. Renhållaren hämtar slam från slamavskiljare, slutna tankar och andra toalettlösningar enligt 
nedan: 

Slamavskiljare med toalettanslutning 

Hämtning en gång per år eller med annat intervall som kan beslutas av Miljö- och 
byggnadsnämnden i respektive medlemskommun. Fastighetsägaren ansvarar för 
att hos Renhållaren i erforderlig omfattning beställa tömning för att upprätthålla 
en god funktion i avskiljaren. 

Slamavskiljare utan toalettanslutning 

Hämtning normalt en gång vart 5:e år eller med annat intervall som kan beslutas 
av Miljö- och byggnadsnämnden i respektive medlemskommun. Fastighetsägaren 
ansvarar för att hos Renhållaren i erforderlig omfattning beställa tömning för att 
upprätthålla en god funktion i avskiljaren. 

Sluten tank 

Hämtning normalt, via budning, en gång per år eller med annat intervall som kan 
beslutas av Miljö- och byggnadsnämnden i respektive medlemskommun. 
Fastighetsägaren ansvarar för att hos Renhållaren i erforderlig omfattning beställa 
tömning.  

Andra toalettlösningar 

Hämtning av avfall med det intervall och i den ordning och omfattning som 
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer. 

Grovavfall 

Särskild hämtning kan beställas av grovavfall enligt Avfallsnämndens anvisningar. 

§ 41. Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För 
hushållsavfall från verksamheter gäller 7-35 §§ om ej annat anges nedan. 

Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid 
Avfallsnämndens insamlingsställe eller vid annat ställe som anges i 
Avfallsnämndens sorteringsanvisningar. 

Särskild hämtning vegetabiliska oljor och fetter från restauranger, storkök och 
liknande, kan beställas. 
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Särskilda bestämmelser för öar och andra platser där 
farbar väg saknas 
§ 42. För öar utan broförbindelse gäller följande särskilda bestämmelser om hushållsavfall inkl. 

grovavfall och latrin: 

 Uppkommet hushållsavfall från såväl årsbostäder som fritidsbostäder lämnas i 
behållare på särskilt anvisade platser. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska själv 
lämna sitt avfall i dessa storbehållare.  

 Källsorterat förpackningsavfall lämnas på en återvinningsstation och farligt avfall på 
miljöstation. Alternativt lämnas avfallet på återvinningscentral.  

 Latrinbehållare av engångstyp tillhandahålls genom Renhållarens försorg. Behållarna 
ska förslutas och lämnas på särskild plats i anslutning till anvisad storbehållare för 
hushållsavfall.  

 Grovavfall ska lämnas av nyttjanderättshavaren vid kommunens återvinningscentral. 

Annat avfall än hushållsavfall 
§ 43. Fettavskiljare 

Hämtning normalt, via budning, en gång per år eller med annat intervall som kan 
beslutas av Miljö- och byggnadsnämnden i respektive medlemskommun. 
Fastighetsägaren ansvarar för att hos Renhållaren i erforderlig omfattning beställa 
tömning för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren. 

Uppgiftsskyldighet 
§ 44. Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall 

ska på begäran av Avfallsnämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för Avfallsnämndens 
arbete. 

§ 45. Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara 
som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av Avfallsnämnden lämna de 
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 
behövs som underlag för Avfallsnämndens arbete. 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
§ 46. Anmälan/ansökan om kompostering av matavfall, latrin, fekalier etc. eller annat 

omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten handläggs av Miljö- och 
byggnadsnämnden. 
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§ 47. Anmälan och ansökan ska vara Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast sex veckor 
före den avsedda ändringen. 

§ 48. Anmälan och ansökan ska alltid innehålla följande uppgifter: 

 Namnuppgifter 

 Fastighetsuppgifter 

 Vilka avfallsslag som avses 

 En redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för 
olägenhet för människors hälsa och miljön vilken tidsperiod som avses. 

§ 49. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen förmultningsanläggning ska innehålla 
beskrivning av anläggningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska översända kopia av beslutet till 
Avfallsnämnden. 

§ 50. Beviljade undantag, i enlighet med och 56 samt §§ 57-59, gäller under maximalt tre år. 
Beviljade undantag är personliga och knutna till fastigheten/-erna. Beslutade undantag 
upphör att gälla om förhållandena ändras och/eller förutsättningarna inte uppfylls. 
Fastighetsägare ska omgående meddela Miljö- och byggnadsnämnden ändrade förhållande 
eller annat som kan påverka beviljat undantag. 

§ 51. Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om eget omhändertagande och utsträckt 
hämtningsintervall. 

Eget omhändertagande av hushållsavfall 
§ 52. Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan i §§ 53-

55 och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

Information: Plast och andra typer av avfall som riskerar att ge upphov till ur hälso- och 
miljöskyddssynpunkt skadliga utsläpp får inte grävas ned eller eldas i tunna, vedpanna, kamin 
eller liknande.  

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i isolerad och skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. Utrymme för miljöriktigt omhändertagande av komposterat material ska 
finnas på fastigheten.  

§ 53. Kompostering av latrin och fekalier från fastigheten får efter ansökan ske i särskild därför 
avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande 
omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.  

§ 54. Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

Information: Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människors 
hälsa och miljön utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller 
annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. 
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Utsträckt hämtningsintervall 
§ 55. Medgivande om att restavfallet hämtas var fjärde vecka ges av Miljö- och 

byggnadsnämnden under förutsättning att kompostering sker i en varmkompost samt att 
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Medgivande om förlängt hämtningsintervall till var fjärde vecka kan också 
medges under förutsättning att den sökande kan visa att hämtningsbehovet blir 
mycket litet, och att olägenheter för miljön eller människors hälsa inte uppstår.   

Transport av avfallet till en annan fastighet, att ge till djur, elda eller på annat sätt 
bortskaffa uppkommet organiskt avfall utgör inte grund för medgivande om 
förlängt hämtningsintervall till var fjärde vecka. 

Utsträckt hämtningsintervall medges inte i områden med gemensam 
avfallsbehållare. 

§ 56. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan hos Miljö- och 
byggnadsnämnden medges så kallad årshämtning. Förutsättning för medgivandet är att 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren kan visa att uppkommen avfallsmängd är 
mycket liten och att uppkommet organiskt avfall tas om hand i en varmkompost. 

Transport av avfall till en annan fastighet, att ge till djur, elda eller på annat sätt 
bortskaffa uppkommet organiskt avfall utgör inte grund för medgivande om 
årshämtning 

Med årshämtning avses 3 hämtningar per år i den ordning som Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar. I de fall årshämtningen avser fritidsfastighet så sker 
hämtningen en gång under perioden maj till och med september. 

Årshämtning medges inte i områden med gemensam avfallsbehållare. 

§ 57. Utsträckt hämtningsintervall för slam från slamavskiljare, slutna tankar och andra 
toalettlösningar kan medges av Miljö- och byggnadsnämnden om den enskilda 
avloppsanläggningen är godkänd och överdimensionerad. Fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare ska ansöka om detta skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden. 

Byte av storlek på avfallsbehållare, delat kärl eller 
gemensam avfallsbehållare 
§ 58. Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot en annan av Avfallsnämnden godkänd storlek kan 

efter anmälan hos Avfallsnämnden medges om bestämmelserna i dessa föreskrifter om 
fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår. 

§ 59. Närboende fastighetsägare kan efter ansökan hos Avfallsnämnden medges rätt att dela kärl 
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt 
beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansvar för 
betalning framgår av avfallstaxan. 
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Medgivande om hämtning via delat kärl kan komma att återkallas om 
Avfallsnämnden konstaterar att avgift uteblir, eller om olägenhet för människors 
hälsa eller miljön uppstår. 

§ 60. Avfallsnämnden kan besluta om att ett avgränsat antal hushåll inom lämpligt område 
medges gemensam avfallsbehållare för hushållsavfall. 

§ 61. Om Avfallsnämnden inte medger rätt att dela kärl ska Miljö- och byggnadsnämnden, om 
sökanden så önskar, pröva ansökan. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall inkl. slam 
§ 62. Uppehåll i hämtning vid permanentbostad och fritidsbostad kan efter ansökan hos 

Avfallsnämnden medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra månader. Ansökan ska 
på Avfallsnämndens begäran styrkas med intyg eller styrkas på annat sätt som kan 
godkännas av Avfallsnämnden. 

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad och fritidsbostad i områden med 
gemensam avfallsbehållare kan efter ansökan hos Avfallsnämnden medges 
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas 
under en sammanhängande tid om minst ett år. Ansökan ska styrkas med intyg 
eller på annat sätt som kan godkännas av Avfallsnämnden. 

Vid medgivande om uppehåll i hämtning ska det vara ställt utom allt rimligt tvivel 
att fastigheten uppenbart är helt obeboelig eller i övrigt helt outnyttjad under den 
sammanhängande tid som ansökan avser.  

Ansökan ska lämnas till Avfallsnämnden senast sex veckor före den avsedda 
uppehållsperioden. Uppehåll i hämtning beviljas som längst ett år i taget. 

Hämtning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut. 

§ 63. Om Avfallsnämnden inte medger uppehåll ska Miljö- och byggnadsnämnden, om 
sökanden så önskar, pröva ansökan. 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
Avfallsnämnden 
§ 64. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett 

sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Miljö- och 
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till 
Avfallsnämnden för transport, bortskaffande och återvinning. Medgivande ges som längst 
ett år i taget.  

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 januari 2015 eller tidigast tre veckor efter beslut i 
kommunfullmäktige.  
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Mariestads kommun: 2015-01-05. 
Gullspångs kommun: 2015-02-16. 


