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Plats och tid: Brisen/Grynnan, Strömsvik, 2021-12-08, 08:15
Distansdeltagande
Det finns fortsatt möjlighet till distansdeltagande för ledamöterna. Länkinbjudan
skickas ut till samtliga ledamöter.
·
·

Upprop
Val av protokollsjusterare

Sammanträdet inleds med följande föredragningar
Anders Bäckstrand, Region Östergötland kl. 08:15
Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 (information KSAU)
·
Carina Magnusson, personalchef kl. 08:35
Personalfrågor (information KSAU)
·
Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare kl. 08:50
Näringslivsfrågor (information KSAU)
·
Caroline Starkås, arbetsledare medborgarservice kl. 09:05
Stöd till övriga föreningar 2022
·
Mikael Jonsson, teknisk chef kl. 09:20
Revidering av avfallsplan och renhållningsföreskrifter
·
Karl Öhlander, kommundirektör
Samverkansavtal gemensamt plan- och byggkontor
·
Riktad satsning till ideella föreningar
·
Kommundirektörens information (information KSAU)
·

Nr
1
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Dnr
KSSA.2021.102
KSKcS.2021.30

3

KSKcS.2021.43

4

KS-SA.2021.90

5
6

KS-SA.2021.44
KSTEK.2021.74
KS-SA.2020.56
KS-SA.2017.73
KSTEK.2021.111
KSTEK.2021.114

7
8
9
10

Ärende
Kommunens låneramar 2022
Ansökan om befrielse från arrendeavgift
för Valdemarsviks Hembygdsförening år
2021/2022
Samverkansavtal gemensamt plan- och
byggkontor Valdemarsvik och
Söderköping
Riktad satsning till ideella föreningar
2022
Stöd till övriga föreningar 2022
Revidering av avfallsplan och
renhållningsföreskrifter
Motion - Mål- och strategidokument
Motion - Hållbart byggande
Motion - Högkostnadsbiljett kommunal
färdtjänst
Motion - Staket vid lekpark i Gusum

Anmärkning

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Sida
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11
12
13

KSMotion - Inrätta insektshotell i rosariet
TEK.2020.80
KS-SA.2021.95 Motion - Kommunalrådens redovisning
av utfört arbete
Nämnd.2021.3 Information KS-AU

Lars Beckman

Matilda Carlström

Ordförande

Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag
_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

Justerare
..........
..........

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-11-26

KS-SA.2021.102

1(1)

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Sven Stengard
Ekonomichef
Tel: 0123-191 24
E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Kommunens låneramar 2022
Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Nyupplåning får ske under 2022 om totalt 50 miljoner kronor och lån får
omsättas om totalt 34,5 miljoner kronor.
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut bemyndigas ekonomichef
Sven Stengard att för kommunens räkning nyupplåna maximalt 50 miljoner
kronor samt omsätta lån på totalt 34,5 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens finanspolicy beslutar kommunfullmäktige om ram för
kommunens upplåning respektive år.
Behovet av nyupplåning för 2022 bedöms uppgå till 50 mnkr. Detta består
av två poster:
 Beslutad upplåning i budget 2022, 50 mnkr, 2020-11-29.
 Beslutad ej verkställd upplåning i budget 2021, 35 mnkr, KF § 117,
2020-11-23. Av 2021 år upplåning avsåg 40 mnkr Ringgården som även
finns finansierad 2022. Detta innebär att det inte finns någon större
eftersläpning i finansieringen. Därför kan denna posten sättas till 0.
Därutöver förfaller 34,5 mnkr av kommunens befintliga lån till betalning
under året och måste omsättas i sin helhet.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör
Sven Stengard
Ekonomichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag
_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

Justerare
..........
..........
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Mikael Jonsson
Teknisk chef
Tel: 0123-193 10
E-post: mikael.jonsson@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Ansökan om befrielse från arrendeavgift för Valdemarsviks
Hembygdsförening år 2021/2022
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Valdemarsviks Hembygdsförening
befrielse från att betala arrendeavgift för åren 2021-2022.
Ärendebeskrivning
Valdemarsviks Hembygdsförening har via inkommen handling 2021-07-19
ansökt om befrielse från arrendeavgift (12 000 kr per år) för Åbäcksholm
samt Kvarnen med tillhörande mark och byggnader för åren 2021 och 2022.
En bedömning görs att om ansökan beviljas uppstår ett problem med
gränsdragningen för vad eller vilka som i så fall skulle får befrielse för
liknande ärenden. Likaså dras Fastighetskontoret med underskott vilket gör
att alla intäkter är viktiga, stora som små. Då frågan gäller befrielse och inte
anstånd blir förslag till beslut att inte bevilja befrielse från att betala
arrendeavgift.
Beslutsunderlag
Komplettering från Hembygdsföreningen Valdemarsvik inklusive bilagor
2021-09-06
Ansökan från Hembygdsföreningen Valdemarsvik om befrielse från
arrendeavgift 2021-2022 2021-07-19
Beslutet skickas till
Hembygdsföreningen Valdemarsvik
Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör

Balansrapport
VALDEMARSVIKS HEMBYGDSFÖRENING
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Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2021-01-20 16:04:07

Räkenskapsår: 2020-01-01 -2020-12-31
Senastever.nr: A208
Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
1930

Företagskonto ..215-7

1932

Företagskonto858-1

1940

Fastighetskonto ..224-2

S:a Omsättningstillgångar

73 003,30

73 003,30

-33 332,50

39 670,80

35,00

35,00

0,00

35,00

217 806,58

217 806,58

0,00

217 806,58

290 844,88

290 844,88

-33 332,50

257 512,38

290 844,88

290 844,88

-33 332,50

257 512,38

-375 681,98

-375 681,98

0,00

-375 681,98

84 837,10

84 837,10

0,00

84837,10

-290 844,88

-290 844,88

0,00

-290 844,88

-�

-290 844,88

-290 844,88

0,00

-290 844,88

�
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0,00

0,00

-33 332,50

-33 332,50
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S:a TILLGÅNGAR

....

'----' EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2010

Föreningens kapital

2068 Resultatföregående år

S:a Eget kapital

S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER

Beräknat resultat:
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Resultatrapport
VALDEMARSVIKS HEMBYGDSFÖRENING Vald period:
Hela räkenskapsåret

Sida 1 (1)
Utskriven: 2021-01-20 16:06:13

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Senaste ver.nr: A208
Perioden
INTÄKTER
Egen verksamhet
3010 Årliga medlemsavgifter
3030 Gåvor, insamling
3080 Loppis
S:a Egen verksamhet

33 250,00
14 800,00
9 997,00
58 047,00

Drift av bygdegård
3412 Uthyrning Kvarnen
S:a Drift av bygdegård

13 350,00
13 350,00

S:a INTÄKTER

71 397,00

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Egen verksamhet
4640 Kulturella arrangemang
4670 Medlemsavgift till BR
4672 Försäkringar
4690 Administration
4691 Div. Möteskostnader
S:a Egen verksamhet

-198,00
-3 591,00
-2 479,00
-7 860,50
-1 492,00
-15 620,50

Drift av bygdegård
5080 Loppis
5111 Elavgift kvarnen
5112 Elavgift Åbäcksholm
5141 Vatten Kvarnen
5142 Vatten Åbäcksholm
5170 Reparation och löpande underhåll
5190 Lokalkostnader
5410 Förbrukningsinventarier
5411 Förbrukningsmaterial
6120 uppvaktningar
6250 Porto
S:a Drift av bygdegård

-435,00
-20 731,00
-29 498,00
-3 848,00
-6 703,00
-1 683,00
-12 840,00
-680,00
-1 166,00
-1 000,00
-3 600,00
-82 184,00

Personalkostnader
7330 Skattefria bilersättningar
S:a Personalkostnader

-6 925,00
-6 925,00

S:a VERKSAMHETENS KOSTNADER

-104 729,50

ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Beräknat resultat:

-33 332,50
-33 332,50

Balansrapport
VALDEMARSVIKS HEMBYGDSFÖRENING Vald period:
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2021-01-01 - 2021-06-30

Utskriven: 2021-09-02 17:26:50

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31
Senaste ver.nr: A105
Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

39 670,80

39 670,80

-16 973,00

22 697,80

35,00

35,00

0,00

35,00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
1930 Företagskonto .. 215-7
1932 Företagskonto 858-1
1940 Fastighetskonto ..224-2
S:a Omsättningstillgångar

S:a TILLGÅNGAR

217 806,58

217 806,58

0,00

217 806,58

257 512,38

257 512,38

-16 973,00

240 539,38

257 512,38

257 512,38

-16 973,00

240 539,38

-375 681,98

-375 681,98

0,00

-375 681,98

118 169,60

118 169,60

0,00

118 169,60

-257 512,38

-257 512,38

0,00

-257 512,38

-�

-257 512,38

-257 512,38

0,00

-257 512,38
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0,00

0,00

-16 973,00

-16 973,00
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2010 Föreningens kapital
2068 Resultat föregående år
S:a Eget kapital

S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER

Beräknat resultat:
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Resultatrapport
VALDEMARSVIKS HEMBYGDSFÖRENING
Vald period: 2021-01-01 - 2021-06-30

Sida 1 (1)
Utskriven: 2021-09-02 17 :25:38

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31
Senaste ver.nr: A105
Perioden
INTÄKTER
Egen verksamhet
3010 Årliga medlemsavgifter
3030 Gåvor, insamling
3080 Loppis
S:a Egen verksamhet
S:a INTÄKTER

31 250,00
8 200,00
750,00
40 200,00
40 200,00

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Egen verksamhet
4670 Medlemsavgift till BR
4672 Försäkringar
4690 Administration
S:a Egen verksamhet
Drift av bygdegård
5111 Elavgift kvarnen
5112 Elavgift Åbäcksholm
5141 Vatten Kvarnen
5142 Vatten Åbäcksholm
5170 Reparation och löpande underhåll
5411 Förbrukningsmaterial
6120 uppvaktningar
6250 Porto
S:a Drift av bygdegård

-3 648,00
-2 736,00
-3 085,00
-9 469,00

-11 669,00
-23 470,00
-1 565,00
-2 614,00
-725,00
-1 894,00
-1 367,00
-4 400,00
- 47 704,00

S:a VERKSAMHETENS KOSTNADER

-57173,00

ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Beräknat resultat:

-16 973,00
-16 973,00

KONTOUTDRAG NR 6

Valdemarsviks
Spa1'bank

2021-06-30

Beloppet avser

VALDEMARSVIKS HEMBYGOSFÖRENING
Företagskonto

Valuta:
Bankens SIC:
'-.....,I

\._./

Kontohavare:
Valdemarsviks Hembygdsförening
Bokf.-

Trans.-

datum

datum

Belopp

210601
. .. ·

····--·--- -----·---

210603

-

210621

····-· ···

210620

210621

210620

210621

210620

210623

210623

210630

210630

210630

210630

210630
·
·- - ·

210630

210630

210630

210630

··--------·-·

· · ··----

--------- -- --····

Fak nr 8490, kun PG
···-·-· ·--

. ·· -·····

. ----·-·..

Sthlm El 2021-06 BG
Vatten ·f BG
kommun
.. ---- -··· .. ·---·----·

-

···

Åbäcksholm BG
......
Swish
Swish
. ·- · · --· · ··

·--··

-- -

27 055$0

150,00

27 205$0

450,00
··-- .----------

27 655$0

·· · · ·

Swish
-

·· ...
-· · ··

•· ·
·

27 555SO

-1 113,00

26 442$0
- ---

-1 136,00

25 306$0
22 921$0

. -------·. --·· ------ -

21 847$0

..... · · · · -· ·- ·
• · -·- ·

150,00

••······

21 997$0
......

150,00

22 147$0

300,00

22 447$0

150,00

22 597$0

·----100,00

22 697$0

·····-·----

Bankgiro

Bankgiro inbetalning 53952065
Bankgiro inbetalning 53952065
Ränteuppgifter Sparränta
Saldo
Fr o m
Datum Saldo upp till
50 000 - 100 000 kr: 0,00 %
210531 50 000 kr: 0,00 %

Valdemarsviks Sparbank
Box 144
615 23 Valdemarsvik
Styrelsens säte: Valdemarsvik

-100,00

-1 074,00

EON

-- . ·-····· ····-·········· · -·· ····-

Utgående saldo

-

-2 385,00

-

Bankgiro inbetalning
·•· • · ·

·
- ······ ·····•-·· - ·-

... ·········- ··-·

- ---------·-··· ····- ·-·· ··------··--•

EON Kvarnen BG

210620
210620

300,00

··----·----- ·---- ..

210603

210621

-·-··• · - -·- ····

26 755,80

210601

210609--- -------- 210609
·· ···
...

210621

Saldo

Ingående saldo

210531

\......,.1

SEK
SWEDSESS

Telefon
0123-129 00

zz 697,80

Den del som överstiger
100 000 kr: 0,00 %

Bankgiro
981-3841
Momsregnr:
Orgnr:
1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag
_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

Justerare
..........
..........

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-11-29

KS-KcS.2021.43

1(9)

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Kommunchef och Stab
Karl Öhlander
Kommundirektör
Tel: 0123-192 29
E-post: karl.ohlander@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Samverkansavtal för gemensamt plan- och bygglovskontor i
Valdemarsvik och Söderköping
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Valdemarsviks kommun ingår samverkansavtal med Söderköpings
kommun för gemensamt plan- och bygglovskontor i enlighet med
förvaltningens förslag.
2. Startdatum för samverkansavtalet fastställs till den 1 juni 2022.
3. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna
samverkansavtalet.
Sammanfattning
En utredning kring förutsättningarna för en samverkan kring plan- och
byggfrågor inklusive kart- och mätverksamhet med Söderköpings kommun
har genomförts under 2021. De övergripande skälen till samverkan är att
samla kompetensen, minska sårbarheten, öka möjligheten till specialisering
hos handläggarna och därmed också nå högre kvalitet. Utredningen har
identifierat risker och redovisar ekonomiska och andra positiva och negativa
konsekvenser av en ökad samverkan.
Utredningen presenterades för respektive kommun i september 2021 och
uppdrag gavs då att gå vidare med samverkansförslaget och att även
utarbeta ett förslag till överenskommelse.
Förvaltningarna i respektive kommun har därefter tillsammans tagit fram ett
förslag till samverkansöverenskommelse. Förslaget innehåller bland annat
delar som reglerar styrning, organisation och arbetsplatser och ekonomiska
ersättningar.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Valdemarsviks kommun har en relativt liten plan- och bygglovsverksamhet.
Nuvarande organisation innehåller en planarkitekt, två bygglovshandläggare
(tillika handläggare för bostadsanpassningsbidrag), en byggnadsinspektör
och en chef. Organisationen innebär tydliga risker när vakanser uppkommer.
Detta kopplat till de kompetensförsörjningsproblem som gäller för de aktuella
yrkesgrupperna och även historiskt för kommunen inom sektor
samhällsbyggnad, gör att stora risker finns kopplat till att kunna säkerställa
att verksamheten kan leverera det resultat som förväntas.

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-11-29

KS-KcS.2021.43

2(9)

Begränsade resurser har även medfört att organisationen inte haft möjlighet
att inrätta specialisttjänster. Det rör bland annat mät- och karttjänster, ekologi
och mark- och exploateringsresurser. För att kunna utföra sitt uppdrag har
verksamheten därför behövt anlita extern kompetens i form av konsulter.
Pågående samverkan med Söderköping
Sedan 2016 har Valdemarsviks och Söderköpings kommuner ett gemensamt
miljökontor. Samverkan sker sedan 2020 även när det gäller drift av
kommunernas IT-verksamhet och digitaliseringsutveckling.
Samverkan mellan kommunerna regleras i avtal och styrning sker i
ägardialoger och vid samverkan mellan presidierna från kommunernas
respektive kommunstyrelser. I dessa samverkansforum diskuteras olika
former för framtida samverkan och sedan 2019 har frågan om gemensam
plan- och bygglovsverksamhet diskuterats.
Sedan slutet av 2020 samverkar kommunerna kring chefstjänsten för
kommunernas plan- och bygglovsverksamheter. Valdemarsvik har tecknat
avtal med Söderköping om att plan- och byggchefen i Valdemarsvik även
leder motsvarande verksamhet i Söderköping.
Utredning
Den 20 november 2019 fick kommuncheferna i respektive kommun i uppdrag
att arbeta fram ett förslag kring en utredning gällande förutsättningarna för ett
samarbete kring bygglovsverksamheten. Under 2020 konstaterades att
riktlinjer och regelverk inom kommunerna behövde ses över i syfte att
harmonisera dessa. Den vidare utredningen har därefter underlättats genom
att kommunerna idag delar chefstjänst.
Under sommaren 2021 genomfördes en genomgripande utredningsinsats för
att beskriva förutsättningarna för utökad samverkan mellan Valdemarsviks
och Söderköpings kommuner avseende plan- och bygglovskontorets
verksamhet inklusive kart- och mät verksamheten. Utredningen skulle
identifiera risker och redovisa ekonomiska och andra positiva och negativa
konsekvenser av en ökad samverkan.
Resultat av utredningen
Utredningen genomfördes i ett antal arbetsgrupper och riskbedömning
skedde i en projektgrupp. Arbetsgrupperna i respektive kommun involverads
och information gavs på arbetsplatsträffar.
Resultatet presenteras i punktform under respektive utredningsområde.
Liknande förutsättningar
 Plan- och bygglagstiftningen ger gemensamma förutsättningar
 Egna budgetar finns inom respektive verksamhetsområde
 Gemensam växel, telefoni och IT-kontor
 Telefontider för bygglov finns i båda kommunerna




Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-11-29

KS-KcS.2021.43

3(9)

Flera gemensamma digitala system
Formaliserade samverkansforum finns redan i form av gemensamt
presidium och ägardialog

Förutsättningar som behöver hanteras
 Delegationsordningarna behöver harmoniseras för att minska risker
vid handläggning
 Taxor för plan-, bygg-, kart- och mät behöver harmoniseras
 Lokala riktlinjer inom plan-byggområdet behöver ses över
 Gemensam verksamhetsplanering för att fördela resurser utifrån
budgeten i respektive kommun
 Ärendehanteringssystem behöver samordnas
 Kontorsplatser måste säkerställas
Fördelar
 Större attraktionskraft vid rekrytering
 Minskat behov av konsultstöd
 Minskad sårbarhet vid större arbetsgrupp vilket gör det enklare att
hantera vakanser, sjukskrivning, vård av barn, semester, föräldra- och
tjänstledighet.
 Möjlighet att dela specialisttjänster mellan kommunerna (t ex.
stadsarkitekt/GIS)
 Fler kollegor att bolla frågor och fördela arbetsuppgifter till
 Enklare att med små medel skapa tjänster som gynnar flera (ex.
vikarier för deltidsarbete)
 Större möjlighet för medarbetare att kompetensutvecklas/specialisera
sig
 Robusthet ökar och ger förbättrad kontinuitet vid långa projekt
 Samsyn över kommungränsen och ökad service
 Ökad tillgänglighet genom att fler medarbetare finns att tillgå
 Generellt sett ser medarbetarna positivt på samverkan
 Högre kvalité i handläggningsprocessen då rutiner tas fram
gemensamt
Utmaningar och risker
 Flera nämnder att hantera för hela plan- och bygglovskontoret
 Samsynsarbete behöver genomföras
 Ny plan- och bygglag aviseras 2023
 Tillfälligt ökad arbetsbelastning vid eventuellt genomförande
 Arbetsmiljörisker i form av oro i personalgrupp vid förändring,
gruppdynamik, nya kollegor, olika synsätt, förankring av beslut.
 Lokala förutsättningar, lokalkännedom och längre avstånd vid
handläggning av ärenden
 Risk för påtryckning vid prioritering av planprojekt i respektive
kommun
Ekonomiska aspekter
 Initial investering i både tid och resurser
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På sikt samordningsvinster och effektivare användning av
skattemedel, exempelvis att små medel kan ge mervärde,
kompetenskraft, ökad möjlighet att hålla handläggningstider,
tillgänglighet, service och gemensamma investeringar kan användas
av fler.
Taxefinansierad del av verksamhet (bygg, mät, plan) och
skattefinansierad del av verksamheten (tillsyn, produktion av
kommunala planer, GIS).

Förslaget
Efter redovisning av utredningens resultat för presidiegruppen lämnades
uppdrag till kommundirektörerna att ta fram förslag till samverkansavtal.
Förslaget har tagits fram i samverkan mellan de båda kommunerna.
Avtalets övergripande syfte är att reglera hur samverkan ska ske mellan
Söderköpings och Valdemarsviks kommuner i en gemensam plan- och
bygglovsorganisation.
Den gemensamma organisationen ska bedriva en ekonomiskt effektiv
verksamhet inom plan- och bygglovsområdet. Ändamålet med samverkan är
att gemensamt nyttja resurser för att på ett fullgott sätt hantera så väl ökad
ärendetillströmning som lagkrav inom plan- och bygglovsområdet och
långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig kontinuitet, kvalitet, rättssäkerhet
och kostnadseffektivitet.
Organisation och styrning
Strukturen kommer bestå av två separata nämnder och kommunstyrelser
med en gemensam tjänstepersonsorganisation. Organisationen ingår i
Söderköpings kommuns övriga förvaltningsorganisation och är en del i båda
kommunernas krisledningsorganisation. En verksamhetsplan för det
gemensamma organisationens verksamhet tas fram och förankras av
samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping respektive miljö- och
byggnämnden i Valdemarsvik.
I en ägardialog behandlas verksamheten, måluppfyllelse, budget och
organisationens ekonomi. Ägardialogen ska sammanträda minst två gånger
per år, varav en ska ske årligen i mars/april. Ägardialogens sammanträden
ska protokollföras och diarieföras.
Gruppen ska bestå av respektive kommunstyrelses presidie samt
kommundirektör. Till ägardialogen ska också presidie i ansvarig
nämnd/ansvarigt utskott eller motsvarande kallas, liksom
samhällsbyggnadschef respektive plan- och bygglovschef. Gruppen
sammankallas gemensamt av kommunstyrelseordförande i respektive
kommun. Kommundirektörerna ansvarar för dagordning och beredning av
ärenden.
Ägardialogen bidrar i budgetprocessen genom att under mars/april i
samband med att nämndens behovsbedömning tas fram lämna underlag till
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arbetet med framtagande av rambudgeten. Vid ägardialogen i mars/april ska
bokslut för föregående år redovisas.
Respektive kommun ska ges möjlighet till genomförande av
kommunspecifika projekt vilka bekostas av den egna kommunen. Dessa
projekt hanteras inte inom beslutad ram och verksamhetsplanering för det
gemensamma plan- och bygglovskontoret.
Den politiska styrningen med mål, inriktning, prioritering och verkställighet av
myndighetsutövningen inom organisationen Söderköping-Valdemarsvik ska
ske hos respektive kommun. En politisk samrådsgrupp mellan nämnderna
ska finnas för säkerställa att verksamheten ska kunna fungera med politisk
samstämmighet och med gemensam ambitionsnivå. I samrådsgruppen ska
resursfördelning, kvalitetsfrågor, styrdokument och system för uppföljning av
myndighetsärenden diskuteras. Plan- och bygglovschef ansvarar på uppdrag
av nämndordförandena för sammankallande och samhällsbyggnadschef
deltar.
Verksamhet och måluppfyllelse följs upp enligt den ekonomistyrningsmodell
som tillämpas i Söderköpings kommun med månatliga uppföljningar till
ansvariga nämnder i båda kommunerna. I verksamhetsrapporten redovisas
ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall samt prognos för innevarande år.
Om styrdokumenten i respektive kommun inte kan förenas ska frågan lyftas
till ägardialogen.
Plan- och bygglovsorganisationen Söderköping-Valdemarsvik ska ansvara
för beredning och verkställighet av respektive nämnds beslut samt planering
och administration av nämndernas verksamhet.
Prioritering av framdrift i detaljplaner för respektive kommun görs av
respektive nämnd med utgångspunkt från respektive kommuns bidrag i
procent av personal.
Ekonomi och ersättningar
Söderköpings kommun ska genom beslut i Kommunfullmäktige fastställa
budgetram och investeringsbudget för samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer sedan om detaljbudget för
samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive det gemensamma plan- och
bygglovskontoret.
Valdemarsviks kommun ska lämna årligt bidrag i form av ett fast pris för sin
del av kostnaderna för den gemensamma organisationens verksamhet. En
uppräkning av ersättningen ska ske årligen med utgångspunkt från
Söderköpings lönekostnadsuppräkning. Bidraget ska faktureras månadsvis.
I samband med årsbokslut ska ekonomiska över- och underskott regleras.
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Vid väsentliga verksamhetsförändringar utöver ovanstående ska även detta
beaktas i ersättningsnivån (nya tjänster, nya verksamhetsområden etc). Den
typen av verksamhetsförändringar ska överenskommas i ägardialogen.
Samtliga kostnader och intäkter ska särredovisas för respektive kommun.
Gemensamma kostnader ska fördelas enligt överenskommen
fördelningsmall.
Söderköpings kommun upplåter lokaler och utrustning som behövs för
verksamheten samt svarar för investeringar avseende lös egendom och
samtliga personalkostnader för kontoret.
Valdemarsvik tillhandahåller kontorsrum för de tjänster som är stationerade i
Valdemarsvik samt 100% av en administratör som har till uppgift att sköta
nödvändig administration samt hantera nämndärenden för det gemensamma
plan- och bygglovskontoret.
De samverkande kommunerna ska sträva efter att uppnå en liknande
struktur på de taxor som är kopplade till verksamheterna.
I samband med införandet av gemensamt plan- och bygglovskontor kan det
uppstå olika typer av införandekostnader, dessa fördelas med 50% på
respektive kommun.
Söderköpings kommun förvaltar den gemensamma organisationens medel.
Valdemarsviks kommun har rätt till löpande insyn i organisationens arbete
och redovisning.
Delegation
För en effektiv myndighetsutövning ska löpande normalärendebeslut vara
delegerade till den gemensamma organisationens tjänstepersoner.
Nämnderna delegerar beslutsfattandet direkt till de berörda
tjänstepersonerna i organisationen efter behov och kompetens. De båda
nämndernas delegationsordning till organisationens tjänstepersoner ska vara
lika.
Den gemensamma plan- och bygglovsorganisationen
Söderköpings kommun är arbetsgivare för all personal inom den
gemensamma organisationen.
Alla kontorets personal har en stationeringsort med utgångspunkt från antalet
tjänster som respektive kommun har bidragit med. Personalen kommer dock
att arbeta med handläggning i båda kommunerna. Plan- och bygglovschefen
har stationering 50/50 i båda orterna.
Handlingar
Respektive nämnd är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som
upprättas eller som inkommer till plan- och bygglovsorganisationen
Söderköping-Valdemarsvik. Arkivering ska ske enligt upprättad
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dokumenthanteringsplan i respektive kommun. För alla handlingar som
inkommer efter startdatum av gemensamt plan- och bygglovskontor
förutsätts digital arkivering.
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Omförhandling
Om förutsättningar för samarbete enligt samverkansavtalet minskar eller
förändras får avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling får ske per
den 31 december varje år. Nya villkor kan tidigast träda i kraft ett år därefter.
Giltighet
Avtalets giltighet förutsätter beslut om att godkänna avtalet i respektive
kommuns kommunfullmäktige. Avtalets giltighetstid löper från avtalets
undertecknande och tillsvidare. Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen
till motparten minst 24 månader före det årsskifte det ska upphöra att gälla.
Tidsplan
För Valdemarsviks kommun är en möjlig tidplan för beslut fastställande av
kommunfullmäktige vid sammanträdet den 7 februari 2022. Söderköpings
kommun skulle kunna fastställa samverkansavtalet vid sitt
kommunfullmäktige i februari 2022. Startdatum för det gemensamma planoch bygglovskontoret skulle under förutsättning att respektive
kommunfullmäktige fattar beslut i februari, kunna ske under maj 2022.
Vid beslut som innebär att förslaget till samverkansavtalet antas inleds en
införandeperiod. Ett antal förutsättningar för samverkan behöver hanteras
innan startdatum för det gemensamma kontoret och ett antal delar bedöms
kunna hanteras efter startdatum.
Delar som måste hanteras innan start
 Delegationsordning
 Gemensamt ärendehanteringssystem
 Kontorsarbetsplatser i respektive kommun
 Plan för bemanning i samband med införande
 Beslut om digitalt arkiv
Delar som kan hanteras efter start
 Taxor
 Verksamhetsplanering
 Gemensamma arbetssätt
 Samsynsarbete (bedömningar, tillämpningar)
 Gemensamma rutiner och riktlinjer
 Dokumenthanteringsplan
 Kart- och GIS-system
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Beslutsunderlag
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2021
2. Förslag till samverkansavtal för gemensamt plan- och bygglovskontor,
Söderköping – Valdemarsvik.
Beslutet skickas till
Söderköpings kommun
Miljö- och byggnämnden
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Bilagor
Förslag till samverkansavtal för gemensamt plan- och bygglovskontor,
Söderköping – Valdemarsvik.
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SAMVERKANSAVTAL FÖR GEMENSAMT PLAN- OCH
BYGGLOVSKONTOR, SÖDERKÖPING-VALDEMARSVIK
Allmänt
Genom detta avtal är Söderköpings och Valdemarsviks kommuner
överens om att samverka i en gemensam plan- och bygglovsorganisation.
§1 Ändamål
Den gemensamma organisationen ska bedriva en ekonomiskt effektiv
verksamhet inom plan- och bygglovsområdet i enlighet med vad som
åvilar var och en av kommunerna enligt gällande författningar och
frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetens inom
organisationens verksamhetsområde. Ändamålet med samverkan är att
gemensamt nyttja resurser för att på ett fullgott sätt hantera så väl ökad
ärendetillströmning som lagkrav inom plan- och bygglovsområdet och
långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig kontinuitet, kvalitet, rättssäkerhet
och kostnadseffektivitet.
§ 2 Verksamhet och organisation
Strukturen består av två separata nämnder med en gemensam
tjänstemannaorganisation. Organisationen ingår i Söderköpings kommuns
övriga förvaltningsorganisation och är en del i båda kommunernas
krisledningsorganisation. En verksamhetsplan för det gemensamma
organisationens verksamhet tas fram och förankras av
samhällsbyggnadsnämnden respektive miljö- och byggnämnden.
§ 3 Ägardialog
I ägardialog behandlas verksamheten, måluppfyllelse, budget och
organisationens ekonomi.
Minst två gånger per år ska en kommungemensam grupp sammanträda
(ägardialog), varav en ska ske årligen i mars/april. Ägardialogens
sammanträden ska protokollföras och diarieföras.
Gruppen ska bestå av respektive kommunstyrelses presidie samt
kommundirektör. Till ägardialogen ska också presidie i ansvarig
nämnd/ansvarigt utskott eller motsvarande kallas, liksom
Samhällsbyggnadschef respektive plan- och bygglovschef. Gruppen
sammankallas gemensamt av kommunstyrelseordförande i respektive
kommun. Kommundirektörerna ansvarar för dagordning och beredning
av ärenden.
Ägardialogen bidrar i budgetprocessen genom att under mars/april i
samband med att nämndens behovsbedömning tas fram inge underlag till
arbetet med framtagande av rambudgeten. Vid ägardialogen i mars/april
ska bokslut för föregående år redovisas.
Respektive kommun ska ges möjlighet till genomförande av
kommunspecifika projekt vilka bekostas av den egna kommunen. Dessa
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projekt hanteras inte inom beslutad ram och verksamhetsplanering för det
gemensamma plan- och bygglovskontoret.
§ 4 Ekonomi och ersättningar
Söderköpings kommun ska genom beslut i kommunfullmäktige fastställa
budgetram och investeringsbudget för samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer sedan om detaljbudget för
samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive det gemensamma plan- och
bygglovskontoret.
Valdemarsviks kommun ska lämna årligt bidrag i form av ett fast pris för
sin del av kostnaderna för den gemensamma organisationens verksamhet.
En uppräkning av ersättningen ska ske årligen med utgångspunkt från
Söderköpings lönekostnadsuppräkning. Bidraget ska faktureras månadsvis.
I samband med årsbokslut ska ekonomiska över- och underskott regleras.
Vid väsentliga verksamhetsförändringar utöver ovanstående ska även detta
beaktas i ersättningsnivån (nya tjänster, nya verksamhetsområden etc.).
Den typen av verksamhetsförändringar ska överenskommas i
ägardialogen.
Samtliga kostnader och intäkter ska särredovisas för respektive kommun.
Gemensamma kostnader ska fördelas enligt överenskommen
fördelningsmall.
Söderköpings kommun upplåter lokaler och utrustning som behövs för
verksamheten samt svarar för investeringar avseende lös egendom och
samtliga personalkostnader för kontoret.
Följande kostnader ska utgöra underlag för fördelningsmallen:
Lön och personalomkostnader
Personaladministration inkl. försäkringar
Ekonomiadministration
Telefoni/IT inkl. kostnader för ärendehanteringssystem
Företagshälsovård
Hyra/leasing
Resor/transporter
Litteratur, kontorsmaterial, kopiering, porto
Kompetensutveckling
Annonsering
Verksamhetsutveckling
Övr. främmande tjänster/diverse kostnader
Valdemarsvik tillhandahåller kontorsrum för de tjänster som är
stationerade i Valdemarsvik samt 100% av en administratör som har till
uppgift att sköta nödvändig administration samt hantera nämndärenden
för det gemensamma plan- och bygglovskontoret.
De samverkande kommunerna ska sträva efter att uppnå en liknande
struktur på de taxor som är kopplade till verksamheterna.
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I samband med införandet av gemensamt plan- och bygglovskontor kan
det uppstå olika typer av införandekostnader, dessa fördelas med 50% på
respektive kommun.
§ 5 Styrning och ansvar
Den politiska styrningen med mål, inriktning, prioritering och
verkställighet av myndighetsutövningen inom organisationen
Söderköping-Valdemarsvik ska ske hos respektive kommun. En politisk
samrådsgrupp mellan nämnderna ska finnas för säkerställa att
verksamheten ska kunna fungera med politisk samstämmighet och med
gemensam ambitionsnivå. I samrådsgruppen ska resursfördelning,
kvalitetsfrågor, styrdokument och system för uppföljning av
myndighetsärenden diskuteras. Plan- och bygglovschef ansvarar på
uppdrag av nämndordförandena för sammankallande och
Samhällsbyggnadschef deltar.
Verksamhet och måluppfyllelse följs upp enligt den ekonomistyrningsmodell som tillämpas i Söderköpings kommun med månatliga
uppföljningar till ansvariga nämnder i båda kommunerna. I
verksamhetsrapporten redovisas ekonomiskt och verksamhetsmässigt
utfall samt prognos för innevarande år.
Om styrdokumenten i respektive kommun inte kan förenas ska frågan
lyftas till ägardialogen.
Minnesanteckningar ska föras vid samrådsgruppen och dessa ska delges
kommunstyrelserna.
Respektive nämnds ansvarsåtaganden framgår av reglemente. Gemensamt
plan- och bygglovskontor omfattar flera olika verksamhetsområden,
såsom översikts- och detaljplanering, bygglov, stadsarkitektsfrågor samt
kart- och mätverksamhet.
Plan- och bygglovsorganisationen Söderköping-Valdemarsvik ska ansvara
för beredning och verkställighet av respektive nämnds beslut samt handha
planering och administration av nämndernas verksamhet.
Prioritering av framdrift i detaljplaner för respektive kommun görs av
respektive nämnd med utgångspunkt från respektive kommuns bidrag i
procent av personal.
Det av Söderköpings kommun framtagna tid- och resursredovisningssystem ska användas för att underlätta fakturering till externa kunder.
§ 6 Delegation
För en effektiv myndighetsutövning ska löpande normalärendebeslut vara
delegerade till den gemensamma organisationens tjänstemän. Nämnderna
delegerar beslutsfattandet direkt till de berörda tjänstemännen i
organisationen efter behov och kompetens. De båda nämndernas
delegationsordning till organisationens tjänstemän ska vara lika.
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§ 7 Den gemensamma plan- och bygglovsorganisationen i
Söderköpings kommun är arbetsgivare för all personal inom den
gemensamma organisationen.
Alla kontorets personal har en stationeringsort med utgångspunkt från
antalet tjänster som respektive kommun har bidragit med. Personalen
kommer dock att arbeta med handläggning i båda kommunerna. Plan- och
bygglovschefen har stationering 50/50 i båda orterna.
§8 Försäkringar
Söderköpings kommun ansvarar som arbetsgivare för att personal vid det
gemensamt plan- och bygglovskontor är försäkrade.
Respektive kommun ansvarar för att teckna ansvarsförsäkring som täcker
skadeståndskrav som uppstå på grund av fel och försummelse vid
myndighetsutövning.
§ 9 Medelsförvaltning
Söderköpings kommun förvaltar den gemensamma organisationens medel.
Valdemarsviks kommun har rätt till löpande insyn i organisationens arbete
och redovisning.
§ 10 Inventarier
All egendom som används i verksamheterna i organisationen ska tillhöra
Söderköpings kommun med undantag för inventarier i Valdemarsviks
kontorsrum. Detta gäller så länge samverkansavtalet är i kraft. Skulle
avtalet upphöra ska all egendom enligt ovan återgå till respektive kommun.
Då möjligheten att identifiera ursprungstillhörighet successivt minskar och
dessutom nya inventarier tillkommer, ska detta ske genom att en
överenskommelse om fördelning upprättas. En lista över inventarier
upprättas och ajourhålls.
§ 11 Handlingar
Respektive nämnd är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som
upprättas eller som inkommer till plan- och bygglovsorganisationen
Söderköping-Valdemarsvik. Arkivering ska ske enligt upprättad
dokumenthanteringsplan i respektive kommun. För alla handlingar som
inkommer efter startdatum av gemensamt plan- och bygglovskontor
förutsätts digital arkivering.
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Registrering och diarieföring av inkomna handlingar sker av den
gemensamma organisationen. Närarkivering av handlingar sker på planoch bygglovskontoret. Vid slutarkivering skickas handlingarna till
respektive kommuns arkiv i enlighet med den aktuella kommunens
dokumenthanteringsplan. Arkivansvar för handlingar från tiden före
startdatum ligger kvar på respektive kommun. Plan- och
bygglovsorganisationen Söderköping-Valdemarsvik ska ha obegränsad
tillgång till dessa äldre arkiv. Närarkiv för Valdemarsvik deponeras i den
gemensamma organisationens närarkiv fram till dess slutarkivering sker
enligt dokumenthanteringsplanen.
§ 12 Hantering av återgång om avtalet upphör att gälla
Hanteringen av personalen om avtalet upphör att gälla ska föregås av en
överläggning mellan parterna och med berörd personal. Grundat på dessa
överläggningar söker parterna uppnå en fördelning av resurserna som
säkerställer en rimlig verksamhet i båda kommunerna. I övrigt tillämpas
gällande författningar och praxis avseende anställningsskydd och
verksamhetsövergång.
§ 13 Omförhandling
Om förutsättningar för samarbete enligt samverkansavtalet minskar eller
förändras får avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling får ske per
den 31 december varje år. Nya villkor kan tidigast träda i kraft ett år
därefter.
§ 14 Giltighet
Avtalets giltighet förutsätter beslut om att godkänna avtalet i respektive
kommuns kommunfullmäktige.
Avtalets giltighetstid löper från avtalets undertecknande och tillsvidare.
Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen till motparten minst 24
månader före det årsskifte det ska upphöra att gälla.
§ 15 Tvist
Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av
detta avtal ska, om parterna inte på annat sätt kommer överens, slutligt
avgöras av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga inom vilken
värdkommunen är belägen ska utgöra försa instans.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt.
För Söderköpings kommun
Söderköping den

För Valdemarsviks kommun
Valdemarsvik den

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag
_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

Justerare
..........
..........

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-10-20

KS-SA.2021.90

1(2)

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Matilda Carlström
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 13
E-post: matilda.carlstrom@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Extra föreningsstöd - Riktad satsning till ideella föreningar
2021
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att använda 500 tkr ur anslaget för
kommunstyrelsens oförutsedda behov för en satsning på ideella föreningar
som arrangerar aktiviteter för unga och/eller äldre under 2022. Satsningar på
aktiviteter kommer prioriteras. Sista ansökningsdag är 2022-04-29.
Maxbelopp per förening är 50 000 kronor. Utbetalning sker under maj/juni
2022. För beviljade belopp krävs återredovisning från föreningarna senast
2023-01-31.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fungera
som beslutsfattare för inkomna ansökningar.
Kommunstyrelsen uppdrar kommundirektören att genomföra en
informationskampanj om det extra stödet.
Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun vill nu satsa 500 000 kronor på föreningslivet.
Satsningen genomförs genom att inrätta ett särskilt föreningsstöd i form av
en pott som är sökbar för ideella föreningar som är aktiva i Valdemarsviks
kommun.
Satsningen finansieras genom anspråkstagande av medel ur anslaget för
kommunstyrelsens oförutsedda behov.
Medel ur potten kan sökas av ideella föreningar i Valdemarsviks kommun
som satsar på aktiviteter för unga och/eller äldre. Medel kan sökas för
genomförande av aktiviteter men även för investeringar, drift och/eller
förlorade intäkter till följd av pandemin. Satsningar på aktiviteter kommer
prioriteras.
Ansökningar ska vara Valdemarsviks kommun tillhanda senast 2021-04-29. I
ansökan ska föreningen beskriva vad pengarna ska användas till.
Arrangemang och/eller investeringar ska genomföras under 2022.
Maxbelopp per förening är 50 000 kronor. Utbetalning av bidragen kommer
att ske under maj/juni 2022. För beviljade belopp krävs återredovisning av
hur pengarna använts senast 2023-01-31 från respektive förening.

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-10-20

KS-SA.2021.90

2(2)

Kommunens allmänna krav för att erhålla föreningsstöd samt uppräkning av
organisationer som är undantagna från stöd enligt Policy och riktlinjer för
förenings- och arrangemangsstöd i Valdemarsviks kommun gäller även för
detta stöd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om att bevilja ansökningarna,
samt ansvarar för återredovisning till kommunstyrelsen om beviljade stöd.
Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en informationskampanj om
det extra stödet.
Beslutet skickas till
Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-08

KS § 154

KS-SA.2021.90

Riktad satsning till ideella föreningar 2021
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Yrkanden
Lars Beckman (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckman (S) yrkande om återremiss
ställs under proposition. Efter ställd proposition finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun vill nu satsa 500 000 kronor på föreningslivet.
Satsningen genomförs genom att inrätta ett särskilt föreningsstöd i form av
en pott som är sökbar för ideella föreningar som är aktiva i Valdemarsviks
kommun.
Satsningen finansieras genom anspråkstagande av medel ur anslaget för
kommunstyrelsens oförutsedda behov.
Medel ur potten kan sökas av ideella föreningar i Valdemarsviks kommun
som satsar på aktiviteter för unga och/eller äldre. Medel kan sökas för både
drift, genomförande av aktiviteter och/eller för investeringar.
Ansökningar ska vara Valdemarsviks kommun tillhanda senast 2021-11-30.
Utbetalning av bidragen kommer att ske under december 2021.
Arrangemang och/eller investeringar ska genomföras under 2022.
Maxbelopp per förening är 50 000 kronor. Den sammanlagda potten uppgår
till 500 000 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om att bevilja ansökningarna,
samt ansvarar för återredovisning till kommunstyrelsen om beviljade stöd.
För beviljade belopp krävs återredovisning senast 2022-11-30 enligt
överenskommelse med respektive förening som fått beviljade medel.
Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-08

KS § 154

KS-SA.2021.90

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-20
_______

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare F.S
Kommunsekreterare M.C
Akten
Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag
_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 85

KS-SA.2021.44 805

Stöd till övriga föreningar 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet utgår.
Sammanfattning
Förslag om att omfördela stödet för 2022 så att alla sökande föreningar
kan få ta del av stödet då deras behov bedöms likartat. Stödet fördelas
enligt bifogad tabell. Sista ansökningsdatum var 2021-09-01.
Ärendebeskrivning
Nedanstående föreningar har inkommit med bidragsansökan för
verksamhetsåret 2022. Sisat ansökningsdatum flyttades fram 1 september
2021 på grund av rådande pandemi. Utbetalning sker under 2022. Stödet
används till ideella insatser för att möjliggöra tillhandahållande av öppna
samlingslokaler för kommunens invånare samt stöd till övriga utomstående
föreningar där regelverket för föreningsstöd inte är lämpligt.
För verksamhetsåret 2022 är det 4 sökande föreningar. Förutsättningarna
för respektive förening bedöms vara likartade. Budget för driftsbidrag till
övriga föreningar uppgår 2022 till 150 tkr.
Förvaltningen föreslår att en omfördelning av budget ska ske, så att alla
föreningar som ansökt om medel ska tilldelas bidrag enligt följande:
Förslaget innebär att bidragsnivån för Gusums Folkets Hus återigen sänks
så att de nu tilldelas 85 000 kr istället för 100 000 kr, även stödet till BRIS
Region öst sänkt återigen och de återgår till att få 5 000 kr. Gryts
Bygdegårdsföreningen tilldelas 25 000 kr och Östra Ed Tryserum
Bygdegårdsförening tilldelas 35 000 kr. Omfördelning av medel kan sen
komma att ske även nästkommande år beroende på antal inkomna
ansökningar samt behov.
Förening
Gusums Folkets Hus
BRIS Region Öst
Gryts Bygdegårdsförening
Östra Ed Tryserum
Bygdegårdsförening
Justerare
..........
..........

Bidrag
Sökt bidrag
2021
2022
100 000 kr
100 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
30 000 kr
Ja
Ej sökt
40 000 kr

Förslag
2022
85 0000 kr
5 000 kr
25 000 kr
35 000 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 85

Valdemarsviks
Ryttarkamrater
Summa:

KS-SA.2021.44 805

8000 kr
153 000 kr

Ej sökt
185 000 kr

--150 000 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-20
Ansökan Gusum Folkets Hus
Ansökan BRIS Region Öst
Ansökan Gryts Bygdegårdsförening
Ansökan Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening
Ansökan Valdemarsviks Ryttarkamrater
_______

Beslutet skickas till
Akten
Justerare
..........
..........

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-10-20

KS-SA.2021.44

1(2)

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Caroline Starkås

Kommunstyrelsen

Tel: 0123-19100
E-post: caroline.starkas@valdemarsvik.se

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2022 från
föreningar utanför ramarna för kommunens regler för
föreningsbidrag
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att utbetala stöd för
verksamhetsåret 2022 enligt följande:
 85 000:- till Gusums Folkets Hus
 5 000:- till Bris Region Öst
 25 000:- till Gryts Bygdegårdsförening
 35 000:- till Östra Ed Tryserym Bygdegårdsförening

Sammanfattning
Förslag om att omfördela stödet för 2022 så att alla sökande föreningar
kan få ta del av stödet då deras behov bedöms likartat. Stödet fördelas
enligt bifogad tabell.
Sista ansökningsdatum var 2021-09-01.
Ärendebeskrivning
Nedanstående föreningar har inkommit med bidragsansökan för
verksamhetsåret 2022. Sisat ansökningsdatum flyttades fram till 1
september 2021 på grund av rådande pandemi. Utbetalning sker under
2022. Stödet används till ideella insatser för att möjliggöra
tillhandahållande av öppna samlingslokaler för kommunens invånare
samt stöd till övriga utomstående föreningar där regelverket för
föreningsstöd inte är lämpligt.
För verksamhetsåret 2022 är det 4 sökande föreningar.
Förutsättningarna för respektive förening bedöms vara likartade.
Budget för driftsbidrag till övriga föreningar uppgår 2022 till 150 tkr.
Förvaltningen föreslår att en omfördelning av budget ska ske, så att alla
föreningar som ansökt om medel ska tilldelas bidrag enligt följande:
Förslaget innebär att bidragsnivån för Gusums Folkets Hus återigen
sänks så att de nu tilldelas 85 000 kr istället för 100 000 kr, även stödet
till BRIS Region öst sänkt återigen och de återgår till att få 5 000 kr.
Gryts Bygdegårdsföreningen tilldelas 25 000 kr och Östra Ed Tryserum
Bygdegårdsförening tilldelas 35 000 kr. Omfördelning av medel kan sen
komma att ske även nästkommande år beroende på antal inkomna
ansökningar samt behov.

Förening
Gusums Folkets Hus
BRIS Region Öst
Gryts Bygdegårdsförening
Östra Ed Tryserum
Bygdegårdsförening
Valdemarsviks
Ryttarkamrater
Summa:

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-10-20

KS-SA.2021.44

2(2)

Bidrag
Sökt bidrag
2021
2022
100 000 kr
100 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
30 000 kr
Ja
Ej sökt
40 000 kr
8000 kr
153 000 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör

Ej sökt
185 000 kr

Förslag
2022
85 0000 kr
5 000 kr
25 000 kr
35 000 kr
--150 000 kr
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Underskrift - Uppgifterna är i enlighet med gällande regler för driftstöd
Ort och datum
Underskrift

Ansökan sk
senast 1 april till
Valdemarsviks Kommun
Avdelning Service och Administration
615 80 Valdemarsvik

Namnförtydligande
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Valdemarsviks Kommun
Att: Kommunstyrelsen

'11

615 80 VALDEMARSVIK

Ansökan om driftstöd till Gryts Bygdegårdsförening
G1yts Bygdegårdsförening är en förening som bedriver verksamhet inom ramen för
allmänna samlingslokaler. Detta innebär att vi hyr ut våra lokaler till enskilda,
organisationer, företag eller det offentliga för genomförande av aktiviteter så som
möten, kultur, utställningar, bröllop etc. C a 150 uthyrningar genomfördes under
verksamhetsåret 2019. P.g.a Corona pandemin utnyttjades lokalen 2020 endast vid
27 tillfällen, det var 34 avbokningar och uppskattningsvis nära hundratalet
uteblivna bolmingar. Denna situation är ett stort problem för vår ekonomi, främst
vad gäller fastighetsdrift och underhåll.
Vid föreningens senaste årsmöte diskuterades frågan om ansökan om driftstöd hos
kommunen och nedan angivna styrelseledamöter fick i uppdrag att tillskriva
Valdemarsviks kommun i ärendet.
Gryts Bygdegårdsförening önskar härmed om ett driftstöd från Valdemarsviks
kommun. Det är av största vikt för oss för att kunna bevara och utveckla vår
samlingslokal i Gryt så att alla berörda parter har tillgång till ändamålsenliga och
funktionella mötesut1ymmen.
Vi ser fram emot att få ta del av kommunens svar i ärendet och önskar att det
skickas till föreningens ordförande, Mats Edberg
Ytterligare infmmation och upplysning kan fås genom att ringa Mats Edberg

Gryt den 9 mars 2021
Med viinliga hälsningar
För Gryts Bygdegårdsförening

Mats Edberg, ordförande

Eric Elander Duque, kassör

Till Valdemarsviks kommun
Ansökan om driftbidrag för Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening inför
verksamhetsåret 2022
Först ett tack för de bidrag vi tidigare erhållit/ senast det vi fick som hjälp till att
byta värmepump.
Verksamheten har/ som för de flesta Bygdegårdar/ legat helt nere sedan mars
2020. Dock har fastigheten krävt en del omsorger/ bl a byte av två toalettstolar
samt har elräkningarna tickat på samtidigt som uthyrningen varit noll.
Nu ser vi fram emot att uthyrningarna så sakta kommer igång vilket i sig
betyder fortsatt underhåll och en del nyanskaffningar till framförallt köket. Till
sommaren är utomhusmålning planerad.

Vår förhoppning är att få ett driftbidrag på oförändrade 40.000:-
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' Marie-Louise Botvidsson ordförande
Östra Ed Tryserums Bygdegårdsförening
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KOMMUN

Ansökan om stöd till förfogande

Avdelnlng Service och
Administration

Ansökan senast 1 april
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Kontaktperson/uppgiftslämnare

Beskriv här hur föreningen olanerar att använda bldrai:iet och i:iör en kostnadsberäkning
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Namnförtydligande

OBS!

Efter särskild prövning kan stöd utbetalas till lokal organisation som Inte
är att betrakta som ungdomsorganlsatlon. Utbetalning sker året efter.
70 000:- kronor avsätts I budgeten för Investerings- och upprustnlngsstöd
samt stöd till förfogande.

Ansökan skickas senast 1 april till

Valdemarsviks Kommun
Avdelning Service och Administration
615 80 Valdemarsvik

Personuppglftshanterlng
Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas I kommunens dataregister/system enligt
dataskyddsförordningen. För ytterligare Information om personuppgiftshantering för denna blankett och övrig
information om kommunens personuppgiftshantering, se kommunens hemsida.

Bris ger även ett gratis stöd till vuxna kring frågor som rör barn via Bris vuxentelefon på svenska,
engelska och arabiska. Bris har även en stödlinje för idrottsledare. Bris erbjuder också ett utökat stöd
till vuxna genom professionella råd och nya kunskaper på bris.se och i sociala medier.
Genom Brisakademin erbjuder Bris bokningsbara utbildningar i bland annat barnkonventionen,
föräldraskapsstöd och "Expertgrupp barn" - Bris metod för barns delaktighet och inflytande.
Bris driver ett aktivt opinions- och påverkansarbete för ett bättre och mer hållbart samhälle för barn.
Vi strävar efter ett nära samarbete med våra politiker som bygger på kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte. Genom ett långsiktigt påverkansarbete och en stark opinionsbildande kraft når vi
såväl politiker, beslutsfattare och allmänhet i syfte att fler vuxna förstår och agerar för att tillgodose
barnets mänskliga rättigheter.
1971 föddes Bris i revolt och protest mot barnaga. Vår kamp för barnets rättigheter är lika aktuell
idag. Ett viktigt uppdrag för Bris är att mobilisera samhället, sprida kunskap och få fler att ta ställning
för barnets rättigheter. Vi vet att viljan att engagera sig är stor och våra medlems- och volontärsantal
växer i samtliga Bris regioner. Vi rekryterar aktivt fler medlemmar och ideellt engagerade för att
stärka vår mobilisering och nå ut med kunskap om barns rättigheter till både barn och vuxna. Något
som bidrar till att skapa en stark folkrörelse för barnets rättigheter runt om i landet, en rörelse som
inkluderar såväl vuxna som barn.
Vi på Bris driver också vårt eget nätverk "Bris nätverk" som idag är Sveriges största mötesplats för
barnets rättigheter med cirka 5 700 medlemmar, Det är en bredd av professioner som är
representerade i nätverket, exempelvis rektorer, kuratorer, politiker, socialsekreterare och
kommunala tjänstepersoner. Men också personer inom bland annat barn- och ungdomspsykiatrin,
idrottsrörelsen och andra ideella organisationer. Genom nätverket möjliggör vi dialog och samverkan
mellan dessa professioner och skapar därigenom en viktig arena för kunskapspåfyllnad och
kunskapsspridning inom barnrätten. I och med detta erbjuds en möjlighet till gratis fortbildning för
anställda som arbetar för eller med barn i er kommun.
Ert bidrag till Bris är viktigt och möjliggör vårt fortsatta arbete med att stärka barnets rättigheter och
att stötta alla barn och unga som kontaktar oss från Valdemarsviks kommun, varje dag året runt. På
så sätt bidrar ni också till att tillgodose barnets rättigheter enligt Barnkonventionslagen {2018:1197).
Vänliga hälsningar,
Terese Svanström
Regionombud Bris öst

Bris - Barnens rätt i samhället
Storgatan 24, 582 23 Linköping
www.bris.se

I

;,' Vad är Bris?
•
•
•
•
•

•
•
•

Bris grundades 1971 och är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation.
Vår vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets
rättigheter tillgodoses.
Vi arbetar för att stärka barnet rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov,
mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionslagen, utgör grunden för Bris
arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.
En viktig del av Bris verksamhet är Bris nätverk, den största mötesplatsen för barnets
rättigheter i Sverige med ca 5 700 medlemmar. Nätverket erbjuder professionella från olika
delar av samhället, det offentliga, privata och ideella, en plattform för nätverkande,
kunskapsutbyte och fortbildning.
Vår verksamhet drivs av insamlade medel och vår möjlighet att hjälpa barn står i direkt
relation till det ekonomiska stöd vi får.
Bris finns för alla barn och vår ambition är att alltid möta barn och unga på deras arenor och
erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar.
2020 hade Bris 31 497 kurativa kontakter med barn via chatt, mejl och telefon.

Bris - Barnens rätt i samhället
Storgatan 24, 582 23 Linköping
www.bris.se

I

BRIS
Bilagor med ansökan från Bris region Öst 2022

1. Ansökningsbrev 2022
2. Bris årsberättelse 2019 (med bl.a. ekonomisk redovisning,
verksamhetsberättelse och effektrapport)
3. Bris långsiktiga plan
4. Bris stadgar (antagna 2019-05-18)
5. Budget 2021 och prognos 2022
6. Inbjudan Bris nätverk

Notering:
Bris årsberättelse för 2020 publiceras i slutet av maj 2021

Bris-Barnens rätt i samhället
Storgatan 24, 582 23 Linköping
www.bris.se

I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag
_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

Justerare
..........
..........

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-11-23

KS-TEK.2021.74

1(4)

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Service och Administration
VA/Renhållning

Kommunstyrelsen

Tel: 0123-191 49
E-post: claes.boman@valdemarsvik.se

Revidering av avfallsplan och renhållningsföreskrifter
Kommunstyrelsen beslutar;
Att ställa ut förslag till Avfallsplan 2022-2025 samt Renhållningsföreskrifter
för Valdemarsviks kommun i minst 4 veckor under tidsperioden DecemberJanuari 2021- 2022.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Ensucon AB har fått i uppdrag att ta fram en ny avfallsplan samt
avfallsföreskrifter för Valdemarsviks kommun. I varje kommun ska det enligt
miljöbalken 15 kap. finnas en renhållningsordning som innehåller en
avfallsplan och föreskrifter om hantering av avfall i kommunen.
Under 2019-2020 revideras den nationella avfallsplanen och EU:s
avfallsdirektiv med ett ökat fokus på avfallsminimering, cirkulära metoder
samt minskad plast i våra hav.
Ambitiösa mål har satts på avfallsområdet och kommunerna har fått ett ökat
ansvar på flera områden. De nya målen och regelverken behöver därför
implementeras i avfallsordningen.
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för att utveckla kommunens
avfallshantering till år 2050. Denna avfallsplan, som ersätter tidigare
avfallsplan för år 2018-2021, utformas utifrån en utvärdering av den tidigare
planen samt erfarenheter från nuvarande avfallshantering samt
avfallsstatistik. Arbetet tar även tidigare versioner i beaktande.
Arbetet har utfört i samarbete med och parallellt som Söderköping och Kinda
kommun tar fram nya avfallsplaner.
Revideringen av avfallsplanen syftar till:
 Att den ska fungera som ett aktivt planeringsverktyg för kommunens
avfallshantering
 Att sätta upp mål för avfallshanteringen fram till och med år 2025
 Att den ska vara anpassad till nuvarande lagstiftning
Utöver detta ger avfallsplanen en samlad bild av nuvarande avfallshantering,
den anger vilka mål och åtgärder som krävs för att minska avfallet och öka
återvinningen samt den bidrar till en hållbar utveckling och kommunicerar
förändringsbehov.
En stark koppling finns även till andra kommunala frågor i form av ekonomi,
fysisk planering, miljötillsyn, energi och infrastruktur.
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Planen tas fram tillsammans med samarbetskommunerna Söderköping och
Kinda kommun med syfte att få kommunernas system att likna varandra och
att ta stöd av varandras arbete och erfarenhet.
I april/maj 2021 hölls en workshop tillsammans med berörda aktörer i
kommunen med målet att planen ska förvaltas i hela kommunen. För ett
framgångsrikt arbete är det viktigt att många hjälps åt att nå de uppsatta
målen. Planen ska kommuniceras så att kommuninvånare, näringsidkare och
besökare vill vara med i arbetet för att uppnå en mer hållbar avfallshantering i
Valdemarsvik kommun.
Disposition och målarbete samt uppföljning
Planen innehåller sex målområden som i möjligaste mån följer avfallstrappan
där fokus ligger på de tre första stegen – Avfallsminimera, återanvänd och
återvinna. Till målområdet finns delmål och åtgärder listade i en
handlingsplan.
 Förebyggande av avfall och återbruk
 Nedskräpning och ren kust
 Hållbar hantering av matavfall
 Förbättrad utsortering av farligt avfall och förpackningsmaterial
 Förbättrad avfallsorganisation
 Avfallsrelaterade klimatmål

Antalet mål inom
respektive
inriktning varierar
och åtgärderna
eller aktiviteter i
planen visar inom
vilka områden det
krävs åtgärder för
att uppnå målen.







Sammanfattningsvi
s ska Valdemarsvik
till 2025:
G

enom tydliga informationsinsatser och i dialog med kommunala och externa
aktörer:
minskat de genererade avfallsmängderna redan vid källan
ökat tillgängligheten och gjort det enkelt att slänga rätt
fortsatt minska mängden farligt avfall i den fraktionen för restavfall och
ökat andelen grovavfall/bygg och rivningsavfall till återvinning
Utöka samarbetet med närliggande kustkommuner för att förbygga
nedskräpning och bidra till en ren kust och skärgård.
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Öka återbruket av möbler och textilier i de kommunala verksamheterna samtidigt
som avfallsmängderna fortsatt minskar vid källan.
Utvecklat klimatmål för att fortsatt minska utsläppen av växthusgaser.
Arbeta för en effektivare avfallsorganisation genom att integrera
avfallshanteringen i den övriga organisationen som fysisk planering av
detaljplaner och inför bygglov.

Uppföljning
Att arbeta med ständiga förbättringar innebär att arbetet utvärderas och
uppdateras i en regelbunden process. Utöver löpande arbete kommer
uppföljning ske genom plockanalyser samt en revidering av planen senast
2026.
Ansvar och finansiering
Avfallsplanen har 6 övergripande målområden vilka bryts ner i delmål och
aktiviteter. Många aktiviteter ansvarar kommunstyrelsen ytterst för och där
renhållsavdelningen utför på egen hand men för ett antal aktiviteter ansvarar
andra aktörer inom förvaltningen för. En övergripande resursbedömning har
utförts i samverkan med andra enheter och grannkommuner.
En del av aktiviteterna i avfallsplanen får inte finansieras via taxeintäkter men
är av sådan art att kommunerna har önskat ett utökat och effektiviserat
samarbete, tex nedskräpning och masshantering. Dessa aktiviteter
skattefinansieras och kostnader fördelas enligt fördelningsnyckel på de olika
kommunerna.
Avfallsföreskrifter
Förslaget till nya föreskrifter har tagits fram parallellt med förslaget till ny
gemensam avfallsplan. Översyn av texten i föreskrifterna för anpassning till
nya lagar och förordningar.
 Definitioner §2 punkt j, Bygg och rivningsavfall samt Bilaga 1 sidan 1.
 Justerat utifrån ändrad lagstiftning kring ansvar för returpapper (Bilaga 1 sidan
4)
 Nya begrepp i avfallsförordningen: Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
benämns nu som Kommunalt avfall. Brännbart avfall benämns nu som
Restavfall (Bilaga 1, sidan 4)
 Ny skrivning kring zonindelningen i kommunen då det finns ett nytt
system på Harstena att ta hänsyn till, se §23 och bilaga 3.
 Även texten kring kraven på hämtningsvägar har reviderats, se §22 med
hänvisningar till bilaga 2.
 Kommunen får finansiera åtgärder för att informera om avfallsförbyggande
åtgärder, och åtgärder som vidtas för att underlätta insamling och sortering av
återanvändbara produkter, med avfallsavgifter från 1 augusti.
Även en översyn av avfallstaxans utformning sker, men kommer att
presenteras som ett separat ärende i januari 2022.
Remiss
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Kommunen ska göra förslaget till renhållningsordning tillgängligt för berörda i
kommunen (allmänheten, verksamheter och organisationer) och
länsstyrelsen. Detta ska genomföras genom remiss och utställning av
förslaget till avfallsplan under vinter 2021.
Tidplan
2021 – Arbetet fortgår med att ta fram en reviderad avfallsplan för 2022-2025
samt avfallsföreskrifter genom regelbundna avstämningar mellan Ensucon
AB och Valdemarsviks kommun samt även i samråd med
samarbetskommuner.
Dec- jan 2021/2022 – Utställning och remiss av avfallsplan samt
avfallsföreskrifter (Renhållningsordning)
Jan 2022 – Remissyttranden och svar på remissyttranden
feb 2022 – Beslut om ny renhållningsordning 2022
Beslutsunderlag
Avfallsplan
Renhållningsföreskrifter
Beslutet skickas till
Mikael Jonsson
Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör
Mikael Jonsson
Teknisk chef

Avfallsplan 2022–2025

Diarienummer:
Reviderad:
Dokumentansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Dokumentet gäller för: Kommunfullmäktige
Dokumentet gäller till och med:
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Ordlista och definitioner
Avfall
Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är
skyldig att göra sig av med.
Avfallshierarkin/Avfallstrappan
Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder
för avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin
regleras i ramdirektivet om avfall och är implementerad i svensk lagstiftning genom olika bestämmelser i miljölagstiftningen. Styrmedel som förbuden mot att deponera restavfall och organiskt avfall verkar också för att
uppfylla avfallshierarkin. Översta steget är att förebygga – minska avfallets
mängd och farlighet, därefter följer förberedelse för återanvändning, ,
materialåtervinning, annan återvinning – exempelvis energiåtervinning och
sista steget är bortskaffande – exempelvis genom deponering.
Renhållningstaxa
Avgift som kommunen tar ut för att finansiera hantering av det avfall som
kommunen ansvarar för. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka
kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Taxan kan användas som
styrmedel så att återvinning och annan miljöanpassad avfallshantering stimuleras. Miljöbalken är den som ytterst styr hur avfallstaxan får användas.
Engångsartiklar
Engångsartiklar är produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle
och därefter kasseras.
Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en * i
bilaga 4 till avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska anses vara farligt avfall, eller som omfattas av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen. Det
gäller exempelvis ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.
Fastighetsnära insamling (FNI)
Insamling av utsorterat avfall vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller anvisad plats inom rimligt avstånd från fastigheten. . Beroende
på vilken typ av abonnemangstyp som erbjuds i kommunen går det att
sortera i två eller fyra fack samt olika mindre insatser för exempelvis farligt
avfall.
Förberedelse för återanvändning
Förberedelse för återanvändning är ett återvinningsförfarande. Enligt definitionen innebär det att kontrollera, rengöra eller reparera något som är
avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling. Detta kan
ske genom mottagningshall eller containrar för återanvändning på ÅVC
och andra återanvändningstjänster.
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Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det överhuvudtaget uppkommer
avfall exempelvis genom minskad konsumtion eller delat ägande. Förebyggande är det översta steget i EU:s avfallshierarki. Steget definieras som åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall
och innebär en minskning av: mängden avfall, den negativa påverkan på
miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, eller halten av
skadliga ämnen i material och produkter.
Grovavfall
Kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
Kommunalt avfall1
Kommunalt avfall avser avfall från hushåll och sådant avfall från andra
källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
Kommunens verksamhetsavfall
Sådant avfall som uppstår vid kommunens verksamheter (till exempel förskolor, skolor, äldreomsorg, kommunkontor, reningsverk) som inte är
kommunalt avfall.
Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som
icke ätbart, exempelvis ben, kärnor och skal.
Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas upp om
den hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, innefattar även avskrap från
tallrikar och rester i förpackningar.
Optisk sortering av matavfall/Gröna påsen
Gröna påsen innebär en teknik som kallas optisk sortering. Det innebär att
matavfallet läggs i en grön påse i samma behållare eller nedkast som övriga
soppåsar och som sedan sorteras ut på en sorteringsanläggning så att
matavfallet rötas och blir till biogas.
Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort,
återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en
miljö- och hälsomässigt godtagbar avfallshantering. Producentansvar finns
till exempel för förpackningar, returpapper, bilar, däck, elavfall och läkemedel.

1

Ersätter tidigare begrepp hushållssopor
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Nedskräpning
Marint skräp
Marint skräp är skräp som finns i havet och som sköljs upp på kusten. Marint skräp är svårt att förebygga eftersom det ofta kommer med strömmar
från andra delar av världen.
Skräp på marken
Skräp på marken orsakas av människor som slänger skräp på marken och i
naturen. Verksamheter, vind och djur kan också bidra till nedskräpning, då
ofta kopplat till bristfällig avfallshantering. Skräp på marken innefattar
både skräp i stadsmiljö och naturområden.
Restavfall2
Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som inte kan sorteras och
materialåtervinnas på annat sätt. Det vill säga efter att matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall, grovavfall och annat avfall som
omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfallet kan samlas in genom säck, kärl, underjordsbehållare, sopsugsystem, eller containers.
Återanvändning/återbruk
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall
används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.
Återvinning
En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller
som på annat sätt innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för
annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning.

2

Ersätter tidigare brännbart avfall
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Förord
Förslag på förord till A2022. Förordet skrivs av kommunfullmäktige/beredning,
detta är ett förslag på innehåll och kan komma att justeras i samband med upprättande av slutgiltig version.
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för att utveckla kommunens avfallshantering till
år 2025. För ett framgångsrikt arbete är det viktigt att många hjälps åt att nå de uppsatta
målen. Vi hoppas att kommuninvånare, näringsidkare och besökare vill vara med i arbetet
för att uppnå en mer hållbar avfallshantering i Valdemarsviks kommun.
Denna avfallsplan, som ersätter tidigare avfallsplan för år 2018–2021, är utformad utifrån
en utvärdering av den tidigare planen samt erfarenheter från nuvarande avfallshantering
samt avfallsstatistik.
Planen har tagits fram i nära samverkan mellan flera av kommunens verksamheter och är
ett resultat av många aktörers gemensamma tankearbete kring framtidens avfallshantering
i vår kommun. Avfallsplanen i Valdemarsvik har reviderats samtidigt som samarbetskommunerna Söderköping och Kinda reviderat sin avfallsplan. Detta för att få kommunernas
system att likna varandra och dra nytta av den geografiska närheten.
Varje hushåll producerar en större mängd avfall. Genom lagning och reparation av produkter, återbruk, utsortering av matavfall, farligt avfall och förpackningar inför vidare behandling och återvinning kan vi tillsammans hjälpas åt att minska avfallet. Samtidigt tar vi
tillvara på våra gemensamma naturresurser. För att möjliggöra det ska det finnas enkla,
lättillgängliga lösningar i kommunen till att sortera ut och slänga rätt. Tydliga målsättningar, ökat informationsarbete samt en integrerad avfallsorganisation där alla verksamheter är med ska vidare utvecklas de kommande fyra åren. Genom god fysisk planering
kan vi effektivisera avfallshanteringen avseende på planering av avfallsutrymmen, transport och logistik. Det i sin tur bidrar till både ökad kundnöjdhet och bättre fördelning av
ekonomiska resurser.
Införandet av optisk sortering av matavfall (Gröna påsen) underlättar utsorteringen av
matavfall och har bidragit till en minskning på 13% i den fraktionen för restavfall. Under
2020 utfördes en kundenkät som visade att 83% använder Gröna påsen och majoriteten
av de svarande är nöjda med den nya avfallshanteringen. Den kommunala avfallstaxan ska
anpassas till det nya systemet. Ett fortsatt arbete återstår för att öka utsorteringen av förpackningar och farligt avfall.
Den nationella avfallsplanen lägger allt större fokus på återvinning och återanvändning
där flera avfallsströmmar identifierats som huvudsakliga, och ökade krav ställs på både de
som producerar och den som slänger. Ett ökat ansvar på avfallsförebyggande insatser
läggs direkt på kommunerna. Ett fortsatt arbete med att minska mikroplasterna i havet
sker och här har Valdemarsvik som kustkommun ett viktigt arbete att utföra.
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Sammanfattning avfallsplanen 2022 - 2025
Till år 2025 vill Valdemarsvik kommun:
 Att genom tydliga informationsinsatser och i dialog med kommunala och externa
aktörer:
- minskat de genererade avfallsmängderna redan vid källan
- ökat tillgängligheten och gjort det enkelt att slänga rätt
- fortsatt minska mängden farligt avfall i den fraktionen för restavfall och
- ökat andelen grovavfall/bygg och rivningsavfall till återvinning
- Utöka samarbetet med närliggande kustkommuner för att förbygga nedskräpning och bidra till en ren kust och skärgård.
 Öka återbruket av möbler och textilier i de kommunala verksamheterna samtidigt
som avfallsmängderna fortsatt minskar vid källan.
 Utvecklat klimatmål för att fortsatt minska utsläppen av växthusgaser.
 Arbeta för en effektivare avfallsorganisation genom att integrera avfallshanteringen i den övriga organisationen som fysisk planering av detaljplaner och inför
bygglov.
Denna avfallsplan, som ersätter tidigare avfallsplan för år 2018–2021, är utformad utifrån
en utvärdering av den tidigare planen samt erfarenheter från nuvarande avfallshantering
samt avfallsstatistik. Genom ett aktivt arbete med avfallsfrågor hoppas Valdemarsviks
kommun nå de sex huvudmålen som presenteras i denna avfallsplan, se Figur 1. För Valdemarsviks kommun är avfallsplanen en vital del för att dessa mål ska nås under den
kommande fyraårsperioden. Avfallsplanen utgör tillsammans med avfallsföreskrifterna
den kommunala renhållningsordningen.
Arbetet med avfallsplanen har pågått under 2021 och har involverat tjänstemän, chefer
och politiker inom kommunen med stöd av miljökonsultbolaget Ensucon AB som drivit
processen genom workshops och intervjuer. I den handlingsplan som framtagits har mer
detaljerade delmål satts upp tillsammans med åtgärder och ansvarsfördelning inom kommunen. Målen och aktiviteterna i handlingsplanen ska ses över årligen. De fem huvudmålen har brutits ned till 18 delmål för perioden 2022–2025. I arbetet med framtagandet av
avfallsplanen har fokus varit att minska avfallet.
Nytt för denna avfallsplan är att Valdemarsviks kommun även utgått från ett större samarbete med grannkommunerna Söderköping, Åtvidaberg och nu även Kinda kommun.
Det finns många fördelar med att samarbeta kring avfallsfrågorna ur ett regionalt, miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv då kommunerna har många likheter. Kommunerna
har gemensam kundtjänst för VA och renhållning samt ett geografiskt gynnsamt läge, vilket främjar ett gott samarbete.

Åtgärderna under avfallsplanens delmål under respektive inriktning är även kopplande till
vilket resursbehov som åtgärden innebär. Resursbehovet innebär både arbetsinsatser och
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arbetsfördelning samt ekonomiska kostnader3. De kostnader som anges under resursbehov avser följande:
Litet <30 000 SEK (Kostnad per hushåll: Ca 15 kronor, kostnad per invånare: Ca 4 kronor)
Medel 30 000- 100 000 SEK (Kostnad per hushåll: Ca 15-45 kronor, kostnad per invånare: Ca 4-13 kronor)
Stor > 100 000 SEK > (Kostnad per hushåll: ca 45 kronor, kostnad per invånare: Ca 13
kronor)

Figur 1. I bilden presenteras de sex huvudinriktningarna för avfallshanteringen i Valdemarsviks
kommun.

3

Kostnaden är en utslagsräkning per år och förhålls till de fyra åren 2022-2025 även om fördelning av
kostnaden för den totala åtgärden kan ske under kortare, längre period eller för enstaka insatser.
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1. Inledning
(Förslag på inledning till A2022.)
Avfallsplanen är kommunens styrdokument för avfallshanteringen med syftet att minska
mängden avfall och dess farlighet genom konkreta inriktningar och aktiviteter. Miljöpåverkan sker både vid generering och hantering av avfall vilket beaktas vid upprättandet av
avfallsplanen. Under 2020 har det skett en rad förändringar på avfallsområdet och det
kommer således att fortsätta implementeras nya förändringar i lagstiftningen och det nationella målarbetet fram till 2025. Idag ligger fokus på EU:s avfallshierarki och på att förändra tidigare linjära avfallsflöden till mer cirkulära resursflöden.
I Valdemarsviks kommun genererades 612 kg/person år 2020 kommunalt avfall per person och år under år 2020. Motsvarande siffra för hela landet är cirka 465 kg kommunalt
avfall per person och år (Avfall Sverige 2015). Vid jämförelse med grannkommunen Söderköping kan det konstateras att den totala mängden genererat hushållsavfall är lägre än
för Valdemarsvik, nämligen 448 kg/per person1. I Valdemarsviks kommun förekommer
ett stort antal fritidshus, i förhållande till antalet boende i kommunen vilket kan vara en
anledning till att avfallsmängderna per person är högre än riksgenomsnittet. Många turister besöker Valdemarsvik varje år, vilket också bidrar till mängden avfall som genereras i
kommunen.
Att förebygga att avfall uppstår och minska avfallsmängderna är en av de primära åtgärderna för avfallsplanen. På samma vis gäller det att leva upp till de europeiska och nationella målsättningarna gällande matavfall, förpackningsmaterial med mera.
En uppföljning av de tidigare målen och handlingsplanen för 2018-2021 visar att de mål
som uppfylldes gällde att utöka aktioner för minskad nedskräpning tillsammans med
andra närliggande kommuner (kustkommuner), att minska andelen matavfall i den restavfallsfraktionen genom införandet av Gröna påsen och översyn av renhållningstaxan, där
även arbetet med matsvinn i de kommunala skolorna påbörjats, bränslet i samtliga avfallsfordon är fossilfritt samt att utsorteringen av det farliga avfallet ökat.
Slutsatser och erfarenheter kan även dras av de mål som inte nåtts. Det har till exempel
inte funnits en tydlig ansvarsfördelning och förankring av målåtgärderna. Vissa av målen
har varit svåra att följa upp där det saknas ny statistik att jämföra med och plockanalyser
planeras att genomföras under 2021 för flera av de mål som sattes i den förra avfallsplanen. Mätbarhet och efterlevnad av målen har setts över inför nästkommande period. En
mer utförlig uppföljning av målen för den föregående avfallsplanen finns redovisade i Bilaga 1.
Avfallshanteringen i Valdemarsviks kommun består i dagsläget av fastighetsnära insamling av restavfall, optisk sortering av matavfall, inlämning vid återvinningsstationer
och inlämning vid Valdemarsviks återvinningscentral. Förpackningar med producentansvar avlämnas vid återvinningsstationer som drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och returpapper samlas in på ansvar av kommunen4.En detaljerad redogörelse för den nuvarande avfallshanteringen samt avfallsstatistik för olika avfallsslag redovisas i Bilaga 2. Avfallsanläggningar, återvinningsstationer och äldre avfallsupplag inom
kommunen finns redovisade i Bilaga 3.

4

Returpapper samlas inom genom det system som kommunen tillhandahåller från och med 2022.
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Den reviderade avfallsplanen har utformats utifrån en utvärdering av den tidigare avfallsplanen, den nuvarande avfallshanteringen, kommunens nya visioner samt utifrån en uppdaterad sammanställning av avfallsstatistik.
Till år 2025 vill Valdemarsvik kommun:
 Att genom tydliga informationsinsatser och i dialog med kommunala och externa
aktörer:
- minskat de genererade avfallsmängderna redan vid källan
- ökat tillgängligheten och gjort det enkelt att slänga rätt
- fortsatt minska mängden farligt avfall i den fraktionen för restavfall och
- ökat andelen grovavfall/bygg och rivningsavfall till återvinning
- Utöka samarbetet med närliggande kustkommuner för att förbygga nedskräpning och bidra till en ren kust och skärgård.
 Öka återbruket av möbler och textilier i de kommunala verksamheterna samtidigt
som avfallsmängderna fortsatt minskar vid källan.
 Utvecklat klimatmål för att fortsatt minska utsläppen av växthusgaser.
 Arbeta för en effektivare avfallsorganisation genom att integrera avfallshanteringen i den övriga organisationen som fysisk planering av detaljplaner och inför
bygglov.
Genom detta aktiva arbete med avfallsfrågorna är förhoppningen att de sex huvudmålen
kan nås. Visionen inför 2030 är att de fyra kommunerna Valdemarsvik, Söderköping,
Kinda och Åtvidaberg har ett än mer utökat samarbete kring avfallsfrågorna i regionen.
Genomförande 2018–2021
En uppföljning av de tidigare målen och handlingsplanen för 2018 – 2021 visar att 6 av
13 mål uppfylldes, dessa var:
 Att utöka aktionerna för minskad nedskräpning i kommunen.
 Genomföra kustnära insamling av plast i havet utförs vartannat år med start 2018.
 Att andelen matavfall i den restavfallsfraktionen kontinuerligt ska minska.
 Att till år 2021 införa insamling av matavfall inom hela kommunen.
 Att påbörja ett arbete med att minimera och förebygga att matavfall uppstår inom
de kommunala verksamheterna.
 Att bränslet i samtliga avfallsfordon ska vara fossilfritt senast år 2021.
Ett antal mål från avfallsplanen 2018–2021 uppnåddes inte. Anledningen till att målen
inte nåtts beror framför allt på att kommunen under åren ändrat strategier, att resurserna
inte har räckt till eller att ansvarsfördelningen inte varit tydligt nog. En fullständig uppföljning av de tidigare målen finns redovisad i Bilaga 1.
Införande av optisk sortering av matavfall/Gröna påsen skedde under 2019–2020 med
syftet att minska andelen matavfall i restavfallsfraktionen.
En reglering av taxan ses över för att möta de förändringar som skett i avfallshanteringen.
Arbetet har och kommer att fortsatt följas upp av plockanalyser på matavfall och farligt
avfall. En detaljerad redogörelse för den nuvarande avfallshanteringen samt avfallsstatistik för olika avfallsslag redovisas i Bilaga 2. Avfallsanläggningar, återvinningsstationer
och äldre avfallsupplag inom kommunen finns redovisade i Bilaga 3.
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Genom detta aktiva arbete med avfallsfrågorna är förhoppningen att de sex huvudinriktningarna kan nås. Visionen inför 2030 är att de fyra kommunerna Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg samt och Kinda har ett än mer utökat samarbete kring avfallsfrågorna i regionen.

1.1

Syfte

Enligt miljöbalken ska det i alla kommuner finnas en avfallsplan. En avfallsplan är ett
styrdokument för hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. De främsta syftena
med revideringen av avfallsplanen är:
 Att den ska fungera som ett aktivt planeringsverktyg för kommunens avfallshantering.
 Att sätta upp inriktningar för avfallshanteringen fram till och med år 2025.
Att den ska vara anpassad till nuvarande lagstiftning.
Utöver detta ger avfallsplanen en samlad bild av nuvarande avfallshantering, den anger
vilka inriktningar och åtgärder som krävs för att minska avfallet och öka återvinningen
samt hur den bidrar till en hållbar utveckling och kommunicerar förändringsbehov. En
stark koppling finns även till andra kommunala frågor i form av ekonomi, fysisk planering, miljötillsyn, energi och infrastruktur.

1.2

Arbetsgång

Avfallsplanen tar hänsyn till miljömålen på nationell, regional och lokal nivå och är utformad utifrån gällande lagstiftning, Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i kommunala avfallsplaner (NFS 2006:6) och Avfall Sveriges handbok om kommunal avfallsplanering, rapport U2018:16.
Avfallsplanerna i Valdemarsvik, Söderköping och Kinda kommun har reviderats samtidigt
för att främja det fortsatta goda samarbetsklimatet mellan de båda kommunerna. Syftet är
även att kommunernas system ska likna varandra och dra nytta av den geografiska närheten.
Avfallsplanen har arbetats fram genom ett samarbete mellan Ensucon AB och Valdemarsviks kommun. Under 2021 har en förvaltningsövergripande workshop med tjänstemän på de olika förvaltningarna/enheterna i kommunen hållits med fokus på att följa upp
samt revidera målen i avfallsplanen. Resultatet har kompletterats med efterföljande intervjuer med berörda aktörer hos kommunens verksamheter. Den nya avfallsplanen är
främst en revidering av avfallsplanen 2018–2021, med uppdaterade mål och handlingsplaner och följer därmed samma struktur och inriktningar som tidigare.

1.3

Remiss

Kommunen ska göra förslaget till avfallsplan tillgängligt för berörda i kommunen (allmänheten, verksamheter och organisationer) och länsstyrelsen genom att den skickas ut till
särskilt berörda, publiceras på kommunens hemsida samt i lokalpress. Detta har genomförts genom remiss och utställning av förslaget till avfallsplan under hösten 2021.
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1.4

Disposition

Planen innehåller sex huvudinriktningar som i möjligaste mån följer avfallstrappan där fokus ligger på de tre första stegen – Avfallsminimera, återanvänd och återvinna. 5Till huvudinriktningen finns delmål och åtgärder listade i en handlingsplan.
Antalet mål inom respektive inriktning varierar och åtgärderna eller aktiviteter i planen visar inom vilka områden det krävs åtgärder för att uppnå målen.
För att uppnå målen i planen krävs samverkan inom kommunens egen verksamhet men
även med övriga aktörer. Inom varje inriktning, utöver ytterst ansvariga, har därför aktörer lyfts fram som anses vara viktiga för att bidra till inriktningens måluppfyllnad. Vissa
målgrupper är särskilt involverade i delmålen och det krävs därför ett aktivt samarbete för
att nå målet.
Avfallsplanen har även en koppling till lokala, nationella och globala planer och dess målarbeten. Under varje inriktning har relationen till strategiska planer eller program förtydligats genom att en redogörelse av dessa presenteras i Bilaga 5 - Måluppföljning relaterade
planer och program.
Förslag till avfallsplan skickades på remiss till:
Centerpartiet

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Länsstyrelsen i Östergötland

Kristdemokraterna

Återvinningsindustrierna

Söderköpings kommun

Landsbygdspartiet oberoende

Centrumhuset i Valdemarsvik AB

El-kretsen

Moderata samlingspartiet

Valdemarsvik Etableringsaktiebolag

PreZero AB

Nybyggarna

Guldnyckeln fastigheter AB

Renall AB

Socialdemokratiska arbetarpartiet

Riksbyggens bostadsrättsförening

Hyresgästföreningen

Sverigedemokraterna

Fogelvik Fastigheter

Kommunstyrelsen

Vänsterpartiet

Fastighetsbolaget Solklockan

Åtvidabergs kommun

Socialdemokratiska arbetarpartiet

Miljökontoret i Valdemarsvik

Kommunstyrelsen

Berg o Co Fastigheter AB

Miljö- och byggnämnden

Västerviks kommun

5

EU:s avfallshierarkin framgår av 15 kap. 10 § och 2 kap. 5 § miljöbalken.
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2

Inriktning för avfallshantering

Målet med avfallshanteringen är att kontinuerligt klättra i avfallstrappan, optimera
resursnyttjandet samt att eftersträva giftfria kretslopp. Valdemarsviks avfallsplan
är anpassad efter gällande globala och nationella avfallsmål utifrån de lokala förutsättningar som finns. I detta kapitel redovisas i korta drag FN:s globala mål, de
EU-övergripande målen, nationella etappmål, mål i den nationella avfallsplanen
och regionala miljö- och avfallsmål.
För att säkerställa att den lokala avfallsplanen går i linje med övergripande strategiska mål,
regionalt och lokalt målarbete har en analys gjorts av delmål och åtgärder i handlingsplanen. Avfallsplanens mål har utvärderats utifrån tre aspekter;
1.
Om de har en direkt koppling till andra uppsatta mål.
2.
Om de motsätter sig andra uppsatta mål samt.
3.
Om de bidrar till måluppfyllelse av andra uppsatta mål.
Den nationella handlingsplanen för cirkulär ekonomi poängterar att mer plast och textilier
måste samlas in för återvinning och återanvändning. Elektronik- textil- och plastavfall är
de tre (3) av sex (6) huvudströmmar i avfallsområdet som det behöves ett aktivt arbete
med.
De etappmål som är framtagna, utifrån de nationella miljömålen, har som mål att 65% av
det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning och/eller återvinning.
Producentansvarsföreskrifterna poängterar att till 2023 ska 60% av bostadsfastigheter ha
en borttransport av förpackningar från de vanligt förekommande avfallstyperna samt att
ett insamlingsmål för varje fraktion finns. Avfall Sverige har tagit fram ett 25/25 mål6 där
mängden mat- och restavfall ska minska med 25% från 2015 till 2025. I Östergötlands
regionala energi- och klimatstrategi är ett insatsområde cirkulär ekonomi där uppströmsarbete, att minska samt att cirkulera avfall nämns. Det har tagits fram ett mål om att till år
2025 ska mat- och restavfallet vara högst 150 kg/person och år.

2.1.

Gällande lagstiftning

Avfallsplanering styrs och regleras av en omfattande lagstiftning i form av EU:s
avfallsdirektiv, miljöbalken, avfallsförordningen samt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (Naturvårdsverket, 2021a). EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) innehåller krav om att avfallsplaner och avfallsförebyggande program ska upprättas av medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter. Detta ligger till grund för den nationella avfallsplanen.
Ansvaret för att upprätta en kommunal renhållningsordning, bestående av en avfallsplan
och avfallsföreskrifter, anges i 15 kap 41 § miljöbalken (1998:808). Krav finns även för
hur processen kring upprättandet av en kommunal renhållningsordning ska ske, genom
samråd och utställning och där sedan beslut ska fattas av kommunfullmäktige. I avfallsförordningen (2020:614) anges Naturvårdsverkets rätt att meddela föreskrifter om vad
kommunala avfallsplaner ska innehålla och länsstyrelsens roll i avfallsplaneringen. Naturvårdsverket har upprättat föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6).

6

Avfall Sverige har tagit fram ett 25/25 mål där mängd mat- och restavfall ska minska med 25% från
2015 till 2025.
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Den nationella avfallsplanen sätter riktningen
Avfallsförordningen (2020:614) kompletterar miljöbalkens regler om avfall och producentansvar med mer detaljerade bestämmelser. Avfallsförordningen från 2011 ersattes av en
uppdaterad förordning år 2020, vilken innehåller uppdateringar baserade på EU:s avfallspaket. Ändringarna innebär att fler uppgifter ska redovisas i avfallsplanerna, jämfört med
tidigare avfallsplaner. Nedan listas de främsta förändringarna i förordningen som berör
kommunens målarbete (Naturvårdsverket, 2020):
•
Flera återvinningsmål höjs
•
Ökat avfallsförebyggande arbete i kommunerna
•
Nya krav på separat insamling av farligt avfall, textil och biologiskt avfall
•
Flera nya krav på bygg- och rivningsavfall
•
Begreppet ”kommunalt avfall” införs7
•
Ett nytt avfallsregister införs
Den nya avfallsförordningen (Avfallsförordning, 2020:614) innebär nya regler för
kommuner
En ny avfallsförordning trädde i kraft 2020-06-25 som lägger allt större fokus på avfallsförbyggande arbete med bland annat nya regler för kommuner. Främsta ändringar som
rör kommunalt avfall och kommunalt ansvar är att kommunerna har som uppgift att informera hushållen om avfallsförebyggande åtgärder för att minska uppkomsten av avfall.
Kommunerna ska även vid behov informera Naturvårdsverket om avfallsförebyggande
åtgärder och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.
Ändringarna innebär även att fler uppgifter ska redovisas i avfallsplanerna dels att göra en
bedömning av vilka investeringar och andra ekonomiska resurser som behövs för, dels
nya insamlingssystem och anläggningar för att hantera avfall), dels nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem och anläggningar för att hantera avfall. Kommunerna ska även bedöma behovet av ändringar i insamlingssystem och anläggningar för att
hantera framtida förändrade avfallsflöden och bättre koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering.(NFS 2020:6)

Kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art
och sammansättning liknar avfall från hushåll. Begreppet ersätter den tidigare termen hushållsavfall.
7
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2.2.

FN:s globala mål

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för
hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Av de 17 globala mål som satts upp är det framför allt mål 12 Hållbar
konsumtion och produktion som relaterar till avfallsområdet, men även Mål 11
Hållbara städer och samhällen. För att uppnå målet krävs att vi människor minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra våra konsumtions- och produktionsmönster.

Figur 2. Illustration över de 17 globala målen för hållbar utveckling ((Bildkälla: De globala målen,
www.globalamalen.se, 2021)

Nedan listas de delmål till Mål 11 och 12 som är relevanta för kommunens målarbete:
Mål 11 Hållbara städer och samhällen har även ett relevant delmål för avfallshanteringen:
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion:
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter
skörd.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall
under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket,
samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera
deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.
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12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga,
minska, återanvända och återvinna avfall.
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstil i harmoni med naturen.
(Globala Målen, 2021)

2.3.

EU:s övergripande miljö- och avfallsmål

2.3.1.

EU:s avfallshierarki

EU:s ramdirektiv om avfall är implementerat i svensk lagstiftning. För att nå EU:s miljömål har bland annat EU:s avfallshierarki, också kallad avfallstrappan, utformats. EU:s avfallshierarki anger den prioriteringsordning för hur olika strategier att behandla avfall bör
användas och regleras i ramdirektivet om avfall (2008/98/EG).

Figur 3. Skiss över EU:s avfallstrappa. (Bild lånad från Räkna till 10, ”Känner du till avfallstrappan?”
2020).

Avfallstrappan består av fem steg där förebyggande och minimering av avfall har högst
prioritet. Därefter ska avfall i så hög grad som möjligt återanvändas. Nästa steg är materialåtervinning, då återvinning av råvaror besparar stora resurser genom att exempelvis förpackningsavfall används till nya förpackningar. Det fjärde steget är energiåtervinning där
förbränning av exempelvis restavfall omvandlas till värme och el. Det sista steget är deponering vilket mer eller mindre är en slutlig förvaring av avfall (Naturvårdsverket, 2020b).
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2.3.2.

EU:s handlingsprogram

Den 31 december 2020 löpte det sjunde handlingsprogrammet (Europeiska Kommissionen, 2020) ut. I detta konstaterades att de tidigare programmen gjort nytta för miljön
men att det är viktigt att fortsätta arbetet med klimatförändringar, natur och biologisk
mångfald, miljö och hälsa samt livskvalitet, naturresurser och avfall. EU:s medlemsstater
och Europaparlamentet förhandlar fram ett 8:e miljöhandlingsprogram med målet att det
ska antas under 2021. Det övergripande målet med det nya programmet är att övergången
mot en resurseffektiv, ren och cirkulär ekonomi ska påskyndas på ett rättvist och inkluderande sätt (Faktapromemoria 2020/21, Regeringskansliet).
Förslaget till det åttonde miljöhandlingsprogrammet innefattar sex delmål som EU ska
uppnå till 2030:
1. Oåterkalleligt och gradvis minska växthusgasutsläppen och förbättrade upptag
genom naturliga och andra sänkor i unionen för att uppnå 2030 års mål för
minskning av växthusgasutsläppen och uppnå klimatneutralitet senast 2050.
2. Göra fortsatta framsteg när det gäller att förbättra anpassningsförmågan, stärka
motståndskraften och minska sårbarheten gentemot klimatförändringar.
3. Göra framsteg mot en regenerativ tillväxtmodell som ger mer tillbaka till
planeten än den tar, frikopplar ekonomisk tillväxt från resursanvändning
och miljöförstöring och påskyndar övergången till en cirkulär ekonomi.
4. Eftersträva en nollutsläppsvision för en giftfri miljö, inbegripet för luft, vatten och mark, och skydda medborgarnas hälsa och välbefinnande mot miljörelaterade risker och konsekvenser.
5. Skydda, bevara och återställa den biologiska mångfalden och stärka naturkapitalet, särskilt luft, vatten, mark, och skog, sötvatten, våtmark och marina ekosystem.
6. Främja den miljömässiga hållbarheten och minska miljöoch klimatpåfrestningar i samband med produktion och
konsumtion, särskilt på områdena energi, industriell utveckling, byggnader och infrastruktur, rörlighet och livsmedelssystem.
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2.3.3.

Det nya avfallspaketet

År 2018 kom EU-kommissionen ut med revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så
kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast år 2025. Flera av regeländringarna började att gälla den 5
juli 2020 medan vissa bestämmelser, såsom separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar gälla senare. Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del
i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi (Naturvårdsverket, 2020).

Figur 4. Illustration över EU:s nya avfallsdirektiv med fokus på förebyggande av avfall och cirkulär ekonomi (Naturvårdsverket, 2020)

Avfallspaketet trädde i kraft i juli 2018 och sex direktiv berörs:
1. Avfallsdirektivet (2008/98/EG).
2. Direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG).
3. Direktiv om deponering av avfall (1999/31/EG).
4. Direktiv om uttjänta fordon (2000/53/EG).
5. Direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackulatorer (2006/66/EG).
6. Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (2012/19/EU).
Avfallspaketet fokuserar på att förebygga avfall. Med viktiga mål för minskat matsvinn i
EU och stopp för marint avfall bidrar lagstiftningen till FN:s mål för hållbar utveckling.
EU har utsett textil till ett fokusområde och senast 2025 ska alla medlemsländer börja
samla in avlagda textilier som en separat fraktion (Naturvårdsverket, 2020).
I EU:s reviderade avfallsdirektiv ligger stort fokus på ökad materialåtervinning och minskad deponering. År 2025 ska minst 55 viktprocent av det kommunala avfallet i EU återvinnas till nya material. Målsättningen ökar till 60 viktprocent år 2030 och till 65 viktprocent år 2035. Det som ska mätas är faktisk materialåtervinning, vilket betyder att det som
materialåtervinns ska mätas och inte det material som samlas in till återvinning (Naturvårdsverket, 2020).
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2.4.

Nationella miljö- och avfallsmål

2.4.1.

Nationell avfallsplan

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsländer ha nationella avfallsplaner och avfallsförebyggande program. Sveriges gällande nationella avfallsplan och det avfallsförebyggande programmet, Att göra mer med mindre - Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023, beskriver Sveriges arbete med att förebygga avfall och nå en
mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, i enlighet med avfallshierarkin (Naturvårdsverket, 2021a). I planen beskrivs hur Sveriges arbete bör utföras för att:
•
•
•
•
•
•
3.4.2.

Minska mängden avfall
Minska mängden skadliga ämnen i material och produkter
Minska avfallets negativa effekter på människors hälsa och miljö
Främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin
Utnyttja resurserna i avfallet
Bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade avfallsmängder
Nationella miljömål

Sverige har satt upp ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och flertalet etappmål för att
driva det nationella miljöarbetet kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Flertalet mål har
målår 2020, men gäller fortsatt (Naturvårdsverket, 2020). Målen ska fungera vägledande
för allas miljöarbete, såväl regeringens som myndigheters och övriga aktörers (Naturvårdsverket, 2021). Nedan presenteras det övergripande generationsmålet.

Figur 5. Illustration över de 16 nationella miljökvalitetsmålen (https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/, 2021)
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Generationsmålet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Miljöpåverkan från avfallshanteringen och avfallsförebyggande berör främst målen God
bebyggd miljö och Giftfri miljö, men även direkt eller indirekt flera av de övriga miljömålen,
exempelvis Begränsad klimatpåverkan (Sveriges miljömål, 2021). Nedan presenteras berörda
mål och relevanta preciseringar.
God bebyggd miljö - Hållbar avfallshantering
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och 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.
God bebyggd miljö - 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.
Giftfri miljö – Förenade områden
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot
mot människors hälsa eller miljön.
Begränsad klimatpåverkan - Temperatur
Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius
över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas
mot detta mål.
Som ett komplement till miljökvalitetsmålen har etappmål tagits fram. Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning och tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmål
finns för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling och luftföroreningar
(Naturvårdsverket, 2021). De etappmål som främst berör avfallsarbetet presenteras nedan.
Etappmål för cirkulär ekonomi: Återanvändning av förpackningar
Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången ska andelen
som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till år 2026 och med
minst 30 procent från år 2022 till år 2030.
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Etappmål för avfall: Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för återanvändning
Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt
avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035
ha ökat till minst 65 viktprocent.
Etappmål för avfall: 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 2020. Samma mål återfinns som mål i EU:s avfallsdirektiv.
Etappmål för avfall: Ökad utsortering och biologisk behandling av
matavfall
Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.
Etappmål för minskat matsvinn: Matsvinnet ska minska mätt i mängd
livsmedelsavfall
Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20
viktprocent per capita från år 2020 till år 2025.

2.5 Återvinningsmål
I samband med det nya avfallspaketet har flera ambitiösa återvinningsmål för både kommunalt avfall och förpackningar satts. Återvinningsmål för förpackningsmaterial presenteras i Tabell 1. Dessutom har skärpta regler för att beräkna återvinningsgraden skapats för
att förenkla arbetet med uppföljning och omställning till cirkulär ekonomi
(Naturvårdsverket, 2020).

Tabell 1. Återvinningsmål8 för förpackningar. Återvinningsgraden är angiven i viktprocent.

8

Förpackningsmaterial

Till 2025

Till 2030

Alla förpackningar

65 %

70 %

Plast

50 %

55 %

Trä

25 %

30 %

Metall (järnhaltig)

70 %

80 %

Aluminium

50 %

60 %

Glas

70 %

75 %

Papper och papp

75 %

85 %

Räknat på materialåtervinningsgrad för det totala förpackningsavfallet.
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2.6 Insamling av textil
En särskild utredning på uppdrag av regeringen, gällande producentansvar för textil, presenterades i december 2020. Förslaget innebär att producenterna ska ha ett ekonomiskt
och organisatoriskt ansvar för insamling och återvinning av textilier (Naturvårdsverket,
2020) med syfte att åstadkomma miljönytta genom ökad insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning (Regeringskansliet, 2020). Författningarna ska träda i kraft
den 1 januari 2022. Ansvaret för insamlingen av textilavfall ska föras över till de tillståndsgivna insamlingssystemen först den 1 januari 2024.
2.7 Mikroplaster i våra hav
Mikroplast är små plastbitar av olika plastmaterial som antingen tillverkas för att användas
i olika produkter eller uppkommer vid slitage eller nedbrytning av plast. Mikroplast kan ha
effekter på miljö och hälsa och det är därför av intresse att lokalisera dess uppkomst och
spridning. Nedan presenteras de källor som står för de största utsläppen av mikroplast i
Sverige (Naturvårdsverket, 2021).
•
•
•
•
•
•
•

Industriell produktion och hantering av primärplast
Slitage av däck från vägar
Konstgräs
Anläggningar för idrott och lek med underlag som innehåller plast eller
gummi
Textiltvätt
Båtbottenfärg
Nedskräpning

Under 2019 redovisade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag om mikroplast i enlighet
med EU:s plaststrategi och trycker på att kunskapsluckorna är stora och att det krävs ett
fortsatt arbete för att minska spridningen av mikroplast (Naturvårdsverket, 2021).
2.8 Regionala miljö- och avfallsmål
Vid framtagandet av den reviderade avfallsplanen har hänsyn till det regionala miljömålsarbetet samt uppföljningsarbetet tagits.
Länsstyrelsen i Östergötland har bland annat ansvar för att samordna det regionala arbetet för att uppnå de 16 svenska nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen har främst
påverkan på målet God bebyggd miljö men kopplingar finns även till Begränsad klimatpåverkan,
Levande sjöar och vattendrag samt Giftfri miljö på grund av de emissioner som avfallsanläggningar bidrar med till luft, vatten och mark.
Det finns ett regionalt åtgärdsprogram framtaget för att nå miljömålen, 50 åtgärder för miljömålen i Östergötland, vilket gällde fram till och med år 2020. På samma vis finns ett åtgärdsprogram för Södra Östersjön som gällde mellan 2015 – 2020.
År 2019 gjordes en uppföljning gällande hur långt Östergötland kommit i åtgärdsarbetet
för de regionala miljömålen. Resultatet visade att regionen redan hade klarat av 73 % av
samtliga åtaganden, samt att 14 % var påbörjade. Endast 9 % av åtgärderna var ännu inte
påbörjade och 4 % var utförda till hälften (se Figur 6).
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Figur 6. Samlad bedömning över hur långt Östergötland kommit i de
regionala målen. G innebär genomförda mål, P innebär påbörjade, H innebär utförda till hälften och E innebär ej påbörjade/ej genomförda.

De olika målen delades upp i fyra kategorier; Kust & vatten, Växter & djur, Skog & odling, samt Människan i miljön. Det målområde som hade mest framgång sedan åtgärdsprogrammet tog kraft 2015 var Människan i miljö, med hela 81 % genomförda åtaganden.
2.9 Regional Energi- och klimatstrategi
Länsstyrelsen har tillsammans med Region Östergötland antagit en gemensam energi- och
klimatstrategi för Östergötland, i nära samverkan med runt nittio (90) av länets aktörer
som ska ge vägledning för det fortsatta energi- och klimatarbetet i länet och fungera som
ett stöd till kommuner, näringsliv och andra organisationer. Strategin innehåller ett övergripande och fyra underliggande mål samt sex prioriterade insatsområden. De är framtagna för att vi lättare ska kunna strukturera och optimera det arbete som nu behöver ske
i länet. Under 2020 och våren 2021 kommer Länsstyrelsen och Region Östergötland ta
fram handlingsplaner som innehåller konkreta åtgärder för varje insatsområde vilket kommer att inverka på kommunerna insatser i frågorna där flera insatsområden är relevanta
för den kommunala avfallsplaneringen.
Insatsområdena är:






Förnybar och robust energiproduktion
Energi- och klimateffektivt näringsliv
Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler
Hållbara och effektiva transporter
Cirkulär ekonomi och konsumtion Hållbart jord- och skogsbruk
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3.

Genomförande

Nedan beskrivs de styrmedel och arbetssätt som används för att nå avfallsplanens mål.
Lokala avfallsföreskrifter
Enligt Miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som består
av en avfallsplan och lokala föreskrifter för hantering av avfall. Renhållningsföreskrifterna är ett av de viktigaste styrmedlen för den kommunala avfallshanteringen och de innehåller de lokala bestämmelserna för hanteringen av avfall som kommunen ansvarar
för. I föreskrifterna beskrivs bland annat vilka skyldigheter fastighetsinnehavare och
verksamhetsutövare har för det avfall de genererar. Där beskrivs även hur avfall ska sorteras och lämnas. Avfallsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning på
området och det dokument som ligger till grund för hur frågor hanteras i det dagliga arbetet och vid tvister.
Renhållningsstaxan
Ett viktigt ekonomiskt styrmedel på lokal nivå är avgifterna i renhållningstaxan (även
kallad avfallstaxan.) I avfallstaxan finns avgifter för hämtning och behandling av kommunalt avfall. Liksom för renhållningsordningen fattar respektive kommuns fullmäktige
beslut om att anta taxan. Likställighetsprincipen är en viktig grund för taxan där alla
kommuninvånare ska behandlas på samma sätt. Taxan ska vara konstruerad enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att de avgifter som totalt sett tas ut för hantering av
kommunalt avfall inte får vara större än de totala kostnaderna. Renhållningstaxan kan
utformas på ett sådant sätt att den hjälper till att nå målen i avfallsplanen och att en miljöanpassad avfallshantering främjas. Enligt miljöbalken får avfallstaxan miljöstyras9.
Kommunikation och information
Välfungerande kommunikation och information omfattar både att invånare och verksamhetsutövare enkelt ska kunna få svar på sina frågor och att den information de behöver för att kunna hantera sitt avfall på rätt sätt når ut till dem och att de förstår den. Det
sker en mängd kommunikationsinsatser och informationskampanjer för att påverka invånare och verksamhetsutövare att hantera sitt avfall på ett miljöriktigt sätt och låta avfallshanteringen klättra i avfallstrappan. Informationsinsatser kommer få ökad betydelse
framöver.
Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över företag och andra verksamheter. Tillsynsmyndigheterna kan framför allt ge råd. Vid behov kan de även förelägga
verksamhetsutövare att förbättra sin avfallshantering.
Upphandling
Offentlig upphandling och offentliga inköp är viktiga styrmedel där kommunerna har
stora möjligheter att påverka. Genom att ställa ökade hållbarhets- och miljökrav vid
upphandlingar och skapa rutiner för avfallsförebyggande arbete i samband med inköp
och upphandling kan kommunerna aktivt förebygga avfall och bidra till hållbar utveckling.
Översiktsplanering och fysisk planering
Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den kommunala planprocessen säkerställs att avfallsfrågor beaktas under planering av nya områden och vid ny- och ombyggnad. Det är
9

Miljöstyrande taxa innebär att taxan är konstruerad på ett sätt som uppmuntrar kunden att göra mer
miljöriktiga val, att kunden ska kunna välja mellan olika tjänster i taxan och att kunden upplever taxan
som styrande / Avfall Sverige 2020
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viktigt att representanter med avfallskompetens följer projekten under hela planeringsprocessen och att bygglov granskas utifrån ett avfallsperspektiv.
Avfallshanteringen är en del av den centrala fysiska planeringen och resursplaneringen i
kommunen och bör ingå i den övergripande planprocessen t.ex. när kommunen tar fram
en ny översiktsplan.
3.1 Utvecklingsplan Valdemarsvik
Valdemarsviks kommun har tagit fram en utvecklingsplan för hela kommunen, där det ingår inriktningsmål och resultatmål och utgångspunkten är den av fullmäktige antagna visionen. Varje inriktningsmål knyter förutom visionen också an till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Visionen är långsiktig, inriktningsmålen är på mellanlång sikt och
resultatmålen ska uppnås under budgetperioden. Resultatmålen är de konkreta effekter
som ska mätas av den kommunala organisationens arbete avseende vatten- och avlopp,
gator och vägar, avfall, parker och bredband.
Inriktningsmål som är särskilt relevanta för avfallsplanen är:
... den resurseffektiva kommunen:
- Kommunens resurser ska användas effektivt och där de gör störst nytta.
- Invånarnas skattemedel ska vårdas med stor försiktighet.
- God ekonomisk hushållning ska upprätthållas. För att bygga kommunen starkare
för framtiden så krävs att kommunens verksamheter har en kostnadsutveckling
under kontroll och att kommunen kan finansiera så stor andel av kommunens investeringar som möjligt med egna medel.
... den klimatsmarta och miljökloka kommunen:
- Klimatförändringarna är ett verkligt hot. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att
stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som
överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk
för naturkatastrofer. Varje kommun och organisation måste bidra med det som är
möjligt för att vända utvecklingen.
Det innebär att Valdemarsviks kommun, både som organisation och som samhällsaktör bidrar till minskat koldioxidutsläpp genom att ge förutsättningar för
medarbetare och medborgare att göra kloka val. Fokus för kommunen är infrastrukturella åtgärder (digitala och fysiska), transporter, energianvändning, inköp av
livsmedel och andra produkter samt hanteringen av kommunens avfall.
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4. Lokala inriktningar och handlingsplaner

Figur 7. Bildkälla: Valdemarsvik, 2021.

I detta kapitel presenteras huvudmålen för 2022 – 2025. Under varje huvudmål finns en
handlingsplan i form av ett antal detaljerade delmål förklarade och kopplade till de åtgärder som behöver göras och ansvarsfördelningen för dessa. Även uppföljningen och nyckeltal har definierats för varje mål. Huvudmålen är utvalda utifrån de kriterier man har på
utvecklandet av avfallshanteringen inom kommunen och grannkommunen Söderköping10.
Inriktningar:
 Förebyggande av avfall och återbruk
 Nedskräpning och ren kust
 Hållbar hantering av matavfall
 Förbättrad utsortering av farligt avfall och förpackningsmaterial
 Förbättrad avfallsorganisation
 Avfallsrelaterade klimatmål

10

Åtgärderna är även kopplande till vilket resursbehov som åtgärden innebär. Resursbehovet innebär
både arbetsinsatser och arbetsfördelning samt ekonomiska kostnader.
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Inriktning 1 – Förebyggande av avfall och återbruk
Alla privatpersoner och verksamheter som ger upphov till avfall är skyldiga att sortera ut
och lämna sitt avfall i de olika insamlingssystem som finns. Då var och en producerar ca
ett halvt ton avfall varje år är det även viktigt att minska mängden avfall. Att avfallet
hamnar på rätt plats och omhändertas på ett miljöriktigt sätt är också en viktig aspekt.
I det nationella arbetet för att minska avfallet lyfts kommunernas egna verksamheter
upp som särskilt viktiga. Kommunen har även fått ett ökat krav gällande att informera
om det avfallsförbyggande arbetet. Utifrån dessa aspekter har delmål satts upp för att
avfallsmängderna per person ska minska i kommunen.
Informationsinsatser av olika slag är ett viktigt verktyg för att uppmuntra till minskad
konsumtion och återbruk. Ett sätt kommunen valt för att uppmuntra invånare till att
välja återbruk är att införa årliga evenemang vid ÅVC:n på temat återbruk och avfallsminimering som anordnas i samarbete med en eller flera hjälporganisationer. Evenemanget
har även som syfte att informera invånarna om miljönyttan med att återbruka. Det är
viktigt att information går ut i många kommunikationskanaler till exempel kommande
evenemang och kan informeras via postutskick, fakturautskick, hemsida, sociala medier
och annonsering i tidningen. 2020 var ett undantagsår då detta evenemang inte genomförts. En problematik är även att få ut information för detta, eftersom resurserna varit
begränsade.
Då Valdemarsvik är en skärgård- och därmed turistkommun, ökar antalet människor i
rörelse som genererar avfall kraftigt under sommarmånader och storhelger i kommunen.
Riktade insatser till turister och friluftslivet bör därför prioriteras.
I förskrifterna från Naturvårdsverket lyft kommunernas egna verksamheter upp som
särskilt viktiga. Kommunen ska vara en föregångare i det avfallsförbyggande arbetet och
målarbetet behöver därför även innefatta dessa.

Aktörer - Förebyggande av avfall och återbruk
Den enhet som kan involveras i arbetet med att uppfylla huvudmålet och de tre delmålen är
enheten Barn och Utbildning samt föreningslivet. För finansiering kan bland annat Naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet användas.
Även en ökat samarbete med klädinsamlare vid ÅVC:n kan vara viktigt. Informationsarbete
kräver ett tydligt ramverk för kommunikation, speciellt i samband med evenemang, då kan
kommunikationsavdelningen på kommunen vara ett stöd.
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1.1 Avfallsmängderna4 per person ska minska till 2025 i enlighet med det nationella målet om avfallsförebyggande enligt
EU:s avfallshierarki.
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Avfallsmängderna mäts i kg/person och år.
Förbättra information om avfallsminimering till hushållen
genom hemsidan och via
specifika utskick

Mäts som ja eller nej

Kommunstyrelsen (KS)

Anordna årliga evenemang
med tema avfallsminimering
på ÅVC:n. (kan utföras i
samarbete med andra aktörer t.ex. olika hjälporganisationer.)

Följ upp årligen som utfört
eller ej

KS

Gör riktade informationsinsatser med stöd av sociala
medier för att skapa engagemang i kommunen för avfallsfrågor. (Detta implementeras i kommunens befintliga
årshjul för kommunikation.)

Mäts som ja eller nej

KS

Gör riktade insatser till turister/säsongsboende under
semester/sommarsäsongen i
samverkan med andra skärgårdskommuner.

Mäts som ja eller nej

KS

Se över möjligheten att söka
medel till exempel aktuella
EU-projekt i samverkan med
grannkommuner.

Mäts som ja eller nej

KS
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1.2 Andelen mat- och restavfall ska minska med 25% motsvarande det nationella målet för mat- och restavfall i enlighet med
det nationella 25/25 målet. 11
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Avfallsmängderna mäts i kg/person och år med hjälp av plockanalyser.
Åtgärder som leder till målet
finns under respektive delmål så som åtgärder för att
minska matsvinnet och att
minska onödig användning
av produkter. En utökad utsortering av såväl matavfall
som förpackningar som
ändå uppstår kommer också
att behövas.

Avfallsmängderna mäts i
kg/person och år med hjälp
av plockanalyser.

KS m.fl.

1.3 Avfallsmängderna i kommunernas egna verksamheter ska
minska och återvinningsgraden öka.
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Inventera var i kommunens
verksamheter det genereras
mest avfall, för att kunna
sätta upp nya konkreta mål.

Resultatet av inventeringen
följs upp och används som
mätetal.

KS

Se över verksamheternas
möjligheter till återbruk av
möbler.

Mäts som ja eller nej

KS

Riktade informationsinsatser
för kommunens egna verksamheter.

Mäts som ja eller nej

KS

Förbättra/förenkla möjligheterna att sortera i kommunernas verksamheter. Görs i dialog med fastighetsansvariga.

Mäts som ja eller nej

KS

11

Avfall Sverige har tagit fram ett gemensamt 25/25 mål där mängd mat- och restavfall ska minska med
25% från 2015 till 2025.
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1.4 Senast 2025 ställs tydliga krav vid upphandling av varor
och tjänster i samtliga kommunala verksamheter i syfte att förebygga avfallets mängd och farlighet.
Åtgärder
Utred kravnivåer för hållbar
upphandling ska sättas där
ambitionen är att minst
baskravet ska följas. Här behöver upphandlingsansvariga involveras.

Uppföljning

Ansvar

Mäts som ja eller nej

KS

Driva frågorna tillsammans
med andra upphandlande
myndigheter och därmed
öka möjligheterna att påverka leverantörer12.

Mäts som ja eller nej

KS

Ställa och säkerställa miljökrav anpassade efter specifik upphandling.

Följs upp vid varje upphandling

KS

Upphandlingsplanen ska innehålla formulerade hållbarhetskriterier för att minska
inköp av nya produkter (Till
exempel implementera riktlinjer för att reparera i stället
för att köpa nytt).

Mäts som ja eller nej

KS

Titta på hur andra kommuner arbetar med detta t.ex.
Söderköping

12

Ett exempel där upphandlingsenheten samarbetat med utomstående aktörer är SKR:s upphandling av
möbler där extra höga miljökrav ställts.
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1.5 Andelen textilier i den restavfallsfraktionen ska minska till
år 2025 5.
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Avfallsmängderna mäts i kg/person och år med hjälp av plockanalyser.
Se över fler samarbeten
med aktörer som kan samla
in textilier på ÅVC.

Mäts som ja eller nej

KS

Se över fraktioner för textilier
på ÅVC:n.

Följs upp årligen

KS

Riktade informationsinsatser
till hushållen.

Följs upp årligen som ja eller
nej

KS

1.6 Återvinningsgraden för byggmaterial ska öka.
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Utred möjligheterna för fler
fraktioner för bygg- och rivningsavfallet på befintlig
ÅVC.

Som ja eller nej

KS

Erbjud utsortering av byggoch rivningsavfall vid fastighetsgränsen som en extratjänst.

Avfallsmängderna mäts i
kg/person och år med hjälp
av plockanalyser.

KS
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Inriktning 2 - Minskad nedskräpning och ren kust

Figur 2 Ren östkust (Fotograf: Carl Hamilton, 2020)

Under ett antal år har Valdemarsvik aktivt arbetat i linje med det nationella avfallsmålet
att minska nedskräpningen i Sverige på land i samarbete med Håll Sverige Rent och skärgårdskommunerna. Ett antal av kommunens förskolor har medverkat i aktioner för skräpinsamling och ett mål är att dessa aktiviteter ska utökas, genom att fler förskolor och även
grundskolor ansluter sig. Kommunen är även medlemmar i Städa Sverige.
Då kommunen har en tydlig kustkoppling och skärgård samt att det gemensamma nationella arbetet med att minska plast (mikroplaster) i våra hav fortsätter har tidigare delmål
återanvänds. Detta kan göras i med ett fortsatt och utökat samarbete med ”Håll Sverige
rent” som tillexempel anordnar kusträddardagar och Clean-Up kust-events för att uppnå
en ökad insamling av plast i kustnära miljö.
Aktörer - Minskad nedskräpning och ren kust
De aktörer som kan involveras i arbetet med att uppfylla inriktningarna är framför allt barn
och utbildning samt föreningslivet. Samarbetet med Håll Sverige rent kan utökas för att
uppnå en ökad insamling av plast i kustnära miljö. Det regionala samarbetet är en möjlighet
där bland annat kustnära insamling arrangeras mellan flera skärsgårdkommuner idag.
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2.1 Utöka aktionerna för att minska nedskräpning årligen i kommunen.13
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Minskade mängder skräp mäts genom insamlade mängder/år14.
Fortsatt samarbete med Håll
Sverige rent och Städa Sverige.

Mäts genom antal aktiviteter,
samarbeten och deltagare.

KS

Mäts som ja eller nej

KS

Engagera skolor och förskolor i arbetet.
Fortsatt samarbete med det
lokala föreningslivet, till exempel genom ungdomsidrotten.
Utreda möjligheten att ta
emot säckvis med pantflaskor via Returpack på ÅVC.

2.2 Fler skolor ska delta i auktioner för att minska nedskräpning15.
Åtgärder
Ta fram en gemensam
plan i dialog med barnoch ungdomsnämnden
med fokus på informationsinsatser och aktiviteter
under året, där även den
äldre åldersgruppen engageras (mellanstadiet och
högstadiet).

Uppföljning
Mäts genom antal genomförda aktiviteter.

Ansvar
KS (Barn- och utbildning)

Anordna temadag på exempelvis marint skräp i skolorna

13 Arbetet påbörjades redan 2017 och kommer att fortlöpa med aktioner och samarbeten årligen.
14 Statistik på skräpmängder samlas in årligen från Håll Sverige Rent
15 I linje med Agenda 2030 och de Globala målen (GM 14 – Hav och marina resurser).
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2.3 Fortsatt kustnära insamling av plast i havet utförs vartannat år med start 2018.
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Kustnära insamling av plast i
skärgårdsmiljö. I samarbete
med Håll Sverige rent kan
man exempelvis arrangera
Kusträddardag eller CleanUp kust-event. Fokus läggs
främst på badplatser och
hamnar i kommunen.

Mäts som ja eller nej.

KS

Fortsatt kommunicera
Strandstädarkartan på kommunens hemsida och genom andra kanaler.

Mäts som ja eller nej.

KS

35 (45)
Styrdokument
Remissversion upprättad 2021-11-23

Inriktning 3 - Hållbar hantering av matavfall

Figur 3. Införandet av Gröna påsen har minskat andelen matavfall i den fraktionen för restavfall.
(Bildkälla: Avfall Sverige)

Valdemarsvik kommun införde 2020 optisk sortering med gröna påsen16 och därmed ett
system för utsortering av matavfall som möjliggör biologisk behandling av matavfallet.
Avfallstaxan är ett viktigt verktyg för att anpassa avfallarbetet och skapa incitament för utsortering. Taxan har justerats för att möta kommunens nya avfallshantering. Nu väntar ett
fortsatt arbete med att implementera gröna påsen hos fler hushåll samt att informera om
dess positiva konsekvenser. Under 2020 utfördes en kundenkät som visade att 83% använder Gröna påsen och majoriteten av de svarande är nöjda med den nya avfallshanteringen.
Ny plockanalys av matavfall i den fraktionen för restavfall planeras under 2021 och resultatet kommer vara utgångsläget för målarbetet.
Tidigare arbete med att minska matavfallet i restavfallet samt att förebygga matsvinn i de
kommunala verksamheterna fortsätter genom riktade informationsinsatser i förskolorna
och hos kostenheten.
Aktörer – Hållbar hantering av matavfall
De berörda enheterna inom kommunen är alla kommunala verksamheter. Särskilt ansvar
har KS tillsammans med barn- och ungdomsnämnden samt socialförvaltningen.

16

Gröna påsen använder sig av en teknik som heter optisk sortering. Det innebär att man lägger matavfallet i en speciell grön påse i samma behållare som övriga soppåsar. Påsen sorteras ut på
en sorteringsanläggning så att matavfallet kan rötas och bli till biogas.
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3.1 Andelen matavfall i den fraktionen för restavfall till senast
2025 ska vara lägre än andelen 2021.17
Åtgärder
Styrs via avfallstaxan.

Uppföljning
Mäts i plockanalys.

Ansvar
KS

Informationsinsatser till hushållen.

3.2 Arbetet med matsvinn fortsätter för att minimera och förebygga att matavfall uppstår hos kommunens verksamheter.
Åtgärder
Informationsinsatser till kommunens verksamheter

Uppföljning
Mätning av matsvinn.

Ansvar
KS (Barn- och utbildning)

En vecka per år kommer förskolorna att mäta tallrikssvinnet. Under samma
vecka ska personalen prata
med barnen om varför man
inte ska kasta mat i onödan.
Skolorna ska implementera
matsvinnsfrågan i till exempel skolans ”kostråd”.
Fokusinsatser hos äldreomsorgen och socialförvaltningen för att minska andelen matsvinn i samband med
servering i hemmet

3.3 Minska matsvinnet vid servering inom äldreomsorgen
Åtgärder
Informationsinsatser och dialog med socialförvaltningen
för att mäta matsvinn i mottagningsköken.

17

Uppföljning
Mätning av matsvinn.

Plockanalys utförs under 2021 och fungerar som utgångsläge.

Ansvar
KS (Socialförvaltningen)
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Inriktning 4 - Förbättrad utsortering av farligt avfall och förpackningsmaterial
Att förbättra utsorteringen av farligt avfall är viktigt för att minska spridningen av miljöoch hälsofarliga ämnen och genom att öka möjligheten för återvinning av förpackningsmaterial kan man bespara naturresurser samtidigt som man främjar cirkulära resursflöden
i samhället.
För att öka utsorteringen av farligt avfall har delmål satts upp för att göra det mer tillgängligt för invånarna att sortera och slänga farligt avfall. Till år 2025 ska andelen farligt avfall i
den fraktionen för restavfall minska med 25 % jämfört med 2021. För att uppmuntra invånarna till att sortera ut farligt avfall har samlaren18införts. Möjligheten att sortera ut farligt avfall kommer även öka på öarna genom att tillfälliga behållare kommer att användas i
samband med att grovavfall samlas in. Förebyggande åtgärder såsom evenemang och temadagar kommer även att genomföras.
Till år 2025 ska andelen förpackningar i den restavfallsfraktionen ha minskat med 25 %
jämfört med 2017 års nivå. För att uppnå detta mål behövs fler möjligheter för kommuninvånarna att sortera och lämna in sitt sorterade avfall.
För att följa upp målen om ökad utsortering av farligt avfall och förpackningsmaterial
kommer plockanalyser att genomföras, en under 2021 och en under 2025. Andelen förpackningar respektive farligt avfall i den fraktionen för restavfall kommer att jämföras
med andelen som uppmättes i 2021 års plockanalys. Plockanalyserna kommer att utföras i
enlighet med Avfall Sveriges metod för plockanalyser (Avfall Sverige, 2011).
Nya ambitiösa mål för återvinning av förpackningar har satts nationellt och kommunerna
kommer även att ansvara för insamling av returpapper i fortsättningen. För att möta dessa
mål och öka sorteringsgraden kommer kommunen att arbeta med ytterligare informationsinsatser och bevaka utredningen. Kravet är att från och med år 2025 ska insamlingssystemen transportera bort hushållens returpapper och förpackningsavfall av de vanligast
förekommande materialen från alla bostadsfastigheter.
Aktörer – Förbättrad utsortering av farligt avfall och förpackningsmaterial
Den berörda enheten inom kommunen är renhållningsenheten. Kampanjer kan exempelvis
utföras i samarbete med Batteriåtervinningen och Håll Sverige Rent.

18

Samlaren är ett insamlingsskåp där farligt avfall såsom ljuskällor (exempelvis glödlampor och lågenergilampor), batterier och smått elavfall kan lämnas. Samlaren placeras vanligtvis i offentliga miljöer
såsom i matbutiker.
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4.1 Fortsatt öka tillgängligheten för sortering av farligt avfall
och till 2025 ska farligt avfall i den fraktionen för restavfall ha
minskat med 25 % jämfört med år 2021.
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Mätning av hur mycket avfall som samlas in med Miljöbilen samt genom plockanalyser
(2025 års nivå jämförs med nivån för 2021).
KS
Att införa Samlaren

Mäts som ja eller nej

Informationsinsatser för att
sprida information om samlaren och var den finns.

Mäts som ja eller nej

KS

Införande av tillfällig behållare för att samla in farligt
avfall på öarna.

Mäts som ja eller nej

KS

Stimulera till att använda
återvinningscentralen, (ÅVC)
och återvinningsstationer
(ÅVS)19 genom informationsinsatser och genom att
anordna temadagar.

Mäts som antalet genomförda aktiviteter

KS

4.2 Förpackningsmaterial i den fraktionen för restavfall ska
minska med 25 % till år 2025, jämfört med år 2021.
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Informationsinsatser till hushållen för att upprätthålla en
god utsortering av förpackningsmaterial.

Mätning av förpackningsmaterial i plockanalys.

KS

Implementera upphandlingsrutiner av returpapper20.

Mäts som ja eller nej

KS

Återvinningsstationer är lokala insamlingar som FTI sköter. Då dessa stationer kan man lämna in förpackningar av glas, plast, metall och papper. Returpapper samlas in i de behållare kommunen tillhandahåller.
20
Avfall Sverige har tagit fram lathundar för upphandling av entreprenad för insamling av Returpapper.
19
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4.3 Införa nytt skyltsystem21 på ÅVC:er och gemensamma insamlingsplatser
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Inventering av flerbostadshus och gemensamma insamlingsplaster.

Mäts som ja eller nej

KS

Uppdatera skyltsystem på
ÅVC i samband med att befintliga sorteringskärl byts ut

Mäts som ja eller nej

KS

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya
skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter
att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med
samma symboler.
21
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Inriktning 5 - Förbättrad avfallsorganisation
En förbättrad avfallsorganisation kan uppnås genom att arbeta med kommunikation och
information, kundbemötande och i form av förändringar av avfallstaxan och genom att
förenkla insamlingssystemet för användaren. Det är en viktig del i arbetet för att genomföra avfallsplanens mål.
För att nå kommuninvånarna och engagera dem i avfallsfrågor ska kommunikationen ses
över och avfallsplanens åtgärder implementeras i kommunens årshjul för kommunikation,
som utformats med en inriktning hur kommunikationen ska ske. Ett ökat fokus kommer
att ligga på informationsinsatser till kommunens invånare.
Gott bemötande och god service är en förutsättning för att de som använder avfallssystemen ska uppmuntras att göra rätt, därför planeras även utbildningsinsatser för att förbättra informationsarbete och kundbemötandet ytterligare.
Aktörer - Förbättrad avfallsorganisation
Berörda enheter inom kommunen är alla kommunala verksamheter. Särskilt stöd kan fås av
Kommunikationsansvariga.

5.1 Förbättrad kommunikation.
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Upprättande av en sorteringsguide som kan publiceras på
kommunens hemsida.

Mäts som ja eller nej

KS

Informationsinsatser som syftar
till att informera om hela avfallskedjan, även hur avfallet
slutligen hanteras.

Mäts som ja eller nej

KS

Integrera avfallsplanens aktiviteter i kommunens lokala årshjul med aktiviteter.

Mäts som ja eller nej

KS

Integrera avfallsplanen i skolornas undervisning genom att informera om den och erbjuda
undervisning/informationsinsatser.

Mäts som ja eller nej

KS

Utveckla samarbetet med
grannkommunerna i regionen
med goda exempel på kommunikationsarbete.

Mäts som ja eller nej

KS
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5.2 Senast 2025 ska alla som ger upphov till hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall omfattas av renhållningsavgift
Åtgärder
Utföra en inventering av antalet
hushåll som har ett renhållningsabonnemang.

Uppföljning
Mäts som ja eller nej.

Ansvar
KS

5.3 Utveckla den fysiska planeringen kopplad till avfallshanteringen.
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

En god avfallshanteringen säkras redan i startskedet genom
tydliga rutiner innan nya detaljplaner antas och vid godkännande av bygglov.

Följs upp genom kontroller
av detaljplanernas utformning för avfallshanteringens fysiska planering.

KS

Logistik och transport för avfallshanteringen ska tas med i
den fysiska planeringen redan
från början.

Följs upp genom att se
över optimeringen av avfallstransporter (se klimatmål).

KS
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Inriktning 6 – Avfallsrelaterade klimatmål
Genom att sätta upp en inriktning om minskad klimatpåverkan kan både utsläpp av metan, avfallstransporter och förbättringar av energisystem inrymmas i avfallsplanen.
I Valdemarsviks kommun finns ett antal nedlagda deponier. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av
avfall ska avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier och för varje deponi ska
det finnas en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön. För
deponier där kommunen varit verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter
om planerade och vidtagna åtgärder. Bedömningen av risken bör ske med MIFO -metodiken (Naturvårdsverket, 1999). Inga inventeringar av de nedlagda deponierna har skett i
Valdemarsvik under den föregående planperioden. En annan aspekt är de diffusa utsläppen av metan som kan ske från avfallsupplagen. Av dessa skäl är ett av delmålen att inventera de nedlagda deponierna enligt MIFO-metodiken och ta fram en åtgärdsplan för
detta.
En annan miljö- och klimataspekt av avfallshantering är hur avfallstransporterna sker. För
att möta nationella och regionala mål har bränslet i samtliga avfallsfordon bytts ut mot
fossilfritt bränsle.
Aktörer – Avfallsrelaterade klimatmål
Berörda enheter inom kommunen är sektor Samhällsbyggnad och miljökontoret.

6.1 Inventering av nedlagda deponier, enligt MIFO. Inventering
av nedlagda deponier. Ska vara klart år 2023.
Åtgärder

Uppföljning

Ansvar

Åtgärdsplan för hur inventeringen ska ske och om det
behövs fler åtgärder.

Mäts som ja eller nej och hur
åtgärderna uppfyllts.

KS samt Miljönämnden (MN)

Mäts som ja eller nej och hur
åtgärderna uppfyllts.

KS samt Miljönämnden (MN)

Samordna insatserna med
Söderköpings kommun.
Söka statliga bidrag för att finansiera undersökningarna
och åtgärderna.
Resultat från inventeringen
kommuniceras till berörda
verksamheter exempelvis
med stöd av kommunens
gemensamma kartsystem
(Geosecma).
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5. Uppföljning
En avfallsplan ska uppdateras och revideras minst var fjärde år enligt miljöbalken. Uppföljningen av planen och de aktuella åtgärderna ska ske årligen så att mätning och uppföljning kan göras kontinuerligt. Den färdiga planen antas genom godkännande i kommunfullmäktige. Uppföljning av samtliga delmål ska ske en gång per år. De instanser som ansvarar för att målen presenteras under inriktningarna 1–6. Renhållningschefen ansvarar
för att uppföljning av avfallsplanen i sin helhet sker en gång per år. Genom årlig uppföljning blir avfallsplanen ett aktivt verktyg för kommunen i arbetet med att anpassa avfallshanteringen i riktning mot en hållbar samhällsutveckling.

6. Miljöbedömning
Enligt miljöbalken 6 kap gällande miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar
och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar berörs de kommunala
avfallsplanerna av reglerna om miljöbedömning. Syftet med miljöbedömningen är att utveckla medvetenheten om miljöfrågorna i avfallsplaneringsprocessen. De målområden
som har satts upp ställs i relation till de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen förhåller sig även till andra planer, program och strategier som översiktsplan, detaljplan, tillsynsplan, energiplan med flera.
I många fall krävs en miljöbedömning av avfallsplanen genom upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning. Det finns dock inget generellt lagkrav på miljöbedömning av
alla avfallsplaner. För att avgöra om en miljöbedömning krävs för en avfallsplan görs en
behovsbedömning. Det är avfallsplaner vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan som ska miljöbedömmas.
I Bilaga 4 redovisas behovsbedömningen som gjorts för denna avfallsplan. Slutsatsen av
den upprättade behovsbedömningen är att avfallsplanen inte ger upphov till betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en strategisk miljöbedömning inte behöver göras.
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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Målsättningen för kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i enlighet med
EU:s avfallshierarki, se 15 kap. miljöbalken (1998:808). Avfall ska hanteras så att skyddet för
människors hälsa och miljön tillgodoses. Renhållarens personal ska inte utsättas för risk att
drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö går alltid före
fastighetsinnehavarens bekvämlighet. Detta medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen och
tillhörande föreskrifter och anvisningar ska efterföljas.

Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-3 §§
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering i Valdemarsviks kommun.
Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:
1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall
från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar
avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1–6 punkterna.
a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under
kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
b. Med kärlavfall avses den del av det kommunala avfallet under kommunalt ansvar
som får läggas i kärl.
c. Med grovavfall avses kommunalt avfall som är tungt eller skrymmande eller har
andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl.
d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet
med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus.
e. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med en asterisk (*) i bilaga 3 till avfallsförordningen.
f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
h. Med matavfall avses biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under
kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar
ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk, eller
livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank.
Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men
ändå nära förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före
detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.
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Med restavfall avses sorterat brännbart kärlavfall. Med detta avses det avfall som
kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat
avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från kärlavfallet.
j. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.
k. Med latrin avses fekalier och urin blandat eller bara fekalier.
Med fastighetsinnehavare avses, enligt 15 kap. 8 § miljöbalken, den som är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska
anses som fastighetsägare.
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
Med ansvarig utförare för avfallshantering avses kommunstyrelsen.
Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens miljö- och byggnämnd.
Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel skolor,
restauranger, affärer, företag och institutioner.
Med behållare avses kärl av plast, container, bottentömmande behållare, latrinbehållare
eller någon annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall under kommunalt
ansvar.
Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst
25 personekvivalenter om anläggningen endast används för:
a) hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar
hushållsspillvatten och,
b) latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.
Med en- och tvåbostadshus menas friliggande hus med en eller två bostäder, till
exempel enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på jordbruksfastigheter.
Begreppet omfattar även parhus, radhus och kedjehus.
Med året-runt-abonnemang menas en- och tvåbostadshus som har avfallsabonnemang
som löper hela året.
Med fritidshusabonnemang avses en- och tvåbostadshus som har avfallsabonnemang
som löper under veckorna 16–41.
i.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15
kap. miljöbalken (1998:808) och till avfallsförordningen (2020:614).
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av
kommunalt avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt
avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som
kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad entreprenören.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade
med stöd av miljöbalken utförs av kommunens miljö- och byggnämnd.
5 § Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.
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Kommunens samhällsbyggnadsnämnd informerar hushåll och verksamheter med avfall under
kommunalt ansvar om avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 45 § miljöbalken.
Betalning och information
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit
med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Betalningsskyldig gentemot kommunen är
fastighetsinnehavare till den fastighet där avfallet uppkommer. Avgiften kan dock efter skriftlig
överenskommelse med kommunen överföras på nyttjanderättshavaren. Fastighetsinnehavaren är
dock alltid betalningsansvarig i det fall nyttjanderättshavaren inte betalar. Finns flera beboliga hus
inom en fastighet ska dessa bedömas enligt 9 kap. 1–2 §§ avfallsförordningen.
Ändring av ägarförhållanden för fastighet som påverkar abonnemanget eller avfallshanteringen
eller annan ändring som berör abonnemanget eller avfallshanteringen ska snarast anmälas till
ansvarig utförare.
7 § Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken om avfallstaxa meddelat om
avgifter som ska betalas för den insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av avfall
som utförs genom kommunens försorg.
8 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera
den eller de som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för
avfallshantering.
9 § Utebliven hämtning och tömning av avfall ska anmälas av fastighetsinnehavare till ansvarig
utförare innan nästa ordinarie avfallshämtning, dock senast inom 8 dagar efter ordinarie
tömningsdag, för att ansvarig utförare ska kunna möjliggöra förbättringsåtgärder.

Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar
Sortering av avfall
10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
Bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall. Förpackningar ska sorteras ut och lämnas till det
insamlingssystem som tillhandahålls av producenterna eller kommunen.
11 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till entreprenören för borttransport.
Skyldighet att överlämna kommunalt avfall
12 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till ansvarig utförare om inte annat sägs i dessa
föreskrifter. Avfall ska placeras i behållare av typ och storlek som föreskrivs av kommunen. I
behållare och avfallsutrymmen får endast sådant avfall, som behållare och utrymmen är avsedda
för, läggas.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och
miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av
borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten.
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Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av behållare
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och
utrymmet är avsedd.
Instruktioner för emballering och placering av behållare:







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, skapa
arbetsmiljöproblem, eller så att annan olägenhet inte uppkommer.
Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll och ska lämnas till miljöbil
eller vid kommunens återvinningscentral (ÅVC).
Grovavfall från hushåll för separat borttransport av entreprenören ska i den mån det är
möjligt, buntas och förpackas i lämpligt emballage om högst 1,2 meter och vikt om högst 15
kg.
Grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.
Alla kasserade kylskåp och frysar ska hanteras varsamt och hållas skilt från annat avfall så att
de kan omhändertas särskilt.

Närmare krav på emballering med mera framgår av Bilaga 1.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan
utrustning
Anskaffande och ägande
14 § Avfallsbehållare som används för uppsamling av kommunalt avfall under kommunalt ansvar
ska vara godkända av ansvarig utförare. Vilka typer av behållare och annan utrustning som
används i kommunen står i av kommunfullmäktige antagen renhållningstaxa.
15 § Kärl, matavfallspåsar och latrinbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls genom
kommunens försorg.
Andra behållare såsom slutna tankar, urintankar, slamavskiljare, minireningsverk, fettavskiljare,
fosforfällor och djupbehållare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När
kommunen ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig för entreprenören.
Märkning ska ske enligt anvisning från kommunen. Vid åverkan (ex. målning, håltagning eller
skador efter olämpligt innehåll), skadegörelse eller vårdslöshet står fastighetsinnehavaren för
reparation eller ersättande. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att kärlen används enligt anvisning.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att kärlen tvättas och hålles fräscha.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
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Anläggande
16 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska
inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10
meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Botten på anläggningen får vara maximalt 6 meter lägre
än fordonets uppställningsplats.
Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig
för fordon utrustat med kran.
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska
anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras.
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller
säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kg och
avståndet får inte överskrida 5 meter om filterkassett eller storsäck väger max 1 000 kg. Den fria
höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonets angörandeplats och fosforfällan.
Fosformaterial i lösvikt är inte tillåtet.
Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall
eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god
arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till
anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt
som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.
Rengöring och tillsyn
17 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning.
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen
för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall
minimeras.
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl
18 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det
blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare
bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att de
kan hämtas med baklastande bil, med handtaget utåt.
Kommunen ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras.
Fastighetsägaren är ansvarig för att ordna de servitut eller liknande som krävs för att kommunen
ska ha fri väg fram till kärlet. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunen.
Ändringar ska utan dröjsmål eller uppmaning meddelas kommunen.
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Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på
utsidan innan hämtning sker.
Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
19 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
placera filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran,
inom längsta tillåtna avstånd enligt 16 §.
Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att
tömning kan ske med det fordon som används.
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när
tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kg. Om brunnen eller tanken öppnas
genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kg.
För befintliga anläggningar gäller att avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn
vid hämtning inte får överstiga 10 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder i form av till exempel staket, murar,
stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Nivåskillnader bör inte förekomma och sughöjden
ska inte överstiga 6 meter. Slangen ska inte placeras där personer rör sig, då slangen kan röra på
sig vid tömning.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska alltid finnas
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten
ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att
skydda sin anläggning från skador vid tömning.
Filtermaterial i lösvikt är inte tillåtet. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska
nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller
nyttjanderättshavarens försorg.
Kommunen ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras.
Fastighetsägaren är ansvarig för att ordna de servitut eller liknande som krävs för att kommunen
ska ha fri väg fram till anläggning. Om utrymmen eller luckor är låsta, ska dessa vara lätta att låsa
upp alternativt lämnas öppna av fastighetsinnehavaren vid hämtningstillfället. Bomkörning
debiteras om renhållningsfordonet har kört till fastigheten men inte kommer fram till brunnen av
anledning som kommer an på fastighetsägaren, eller om kraven i Bilaga 2 inte följs. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunen. Ändringar ska utan dröjsmål meddelas
kommunen.
20 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som
innebär att befintlig enskild anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas
av fastighetsinnehavaren. Anläggning som tas ur drift ska anmälas till ansvarig utförare.
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Hämtnings- och transportvägar
21 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.
Anvisning av plats görs av kommunstyrelsen eller dennes delegat.
22 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri.
Enskild väg som nyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de
hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.
Huvudregeln är att vägen ska bedömas som farbar. Om farbar väg inte kan upprättas ska
fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med kommunen eller
anvisas enligt 21 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför
hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför
hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Närmare instruktioner ges i Bilaga 2 där reglerna för vägbredd enligt denna gäller vid
nybyggnation eller ombyggnation.
Hämtningsområde och hämtningsintervall
23 § Kommunen är i huvudsak uppdelad i tre zoner för avfall under kommunalt ansvar, se Tabell
1 samt karta i Bilaga 4. Kommunstyrelsen beslutar om till vilka områden enskilda fastigheter hör.
Tabell 1. Zoner i Valdemarsviks kommun.
Zon 1.
Zon 2.
Zon 3.

Fastland och öar med fast broförbindelse för sophämtningsfordon.
Skärgårdsöar utan fast broförbindelse och fastlandsdelar utan vägförbindelse för
sophämtningsfordon.
Skärgårdsöar utan fast broförbindelse med tillgång till sopsorteringsstation.

24 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av
Bilaga 3.
25 § Särskild hämtning vid fastighet kan beställas av nedanstående avfallsslag enligt kommunens
anvisningar:





Grovavfall utöver schemalagd hämtning (zon 1)
Extra enstaka tömningar/hämtningar av kärl, latrinbehållare, slamavskiljare,
minireningsverk, slutna tankar, fettavskiljare och filtermaterial från fosforfälla (zon 1 och
2).
Hämtning av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet
enligt 15 kap. 20-20a §§ miljöbalken (zon 1).
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Åtgärder om föreskrift inte följs
26 § Entreprenören har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 18 §, 19 §
(styckena 1–3, 5, 8 och 9) samt 22 § (stycke 2) inte följs.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter
27 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall. För
avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 10–26 §§ om ej annat anges i dessa
föreskrifter.
Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i Bilaga 1.
Tömning av enskilda tankar och slamavskiljare som genererar kommunalt avfall under
kommunalt ansvar utförs minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare utförs minst en gång
per år. Tömning sker i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i
tanken/avskiljaren.

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter
Uppgiftsskyldighet
28 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat
avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen,
mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.
Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om
behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska
lämnas till ansvarig utförare.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
29 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av avfall under
kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna
handläggs av ansvarig utförare alternativt den tillsynsansvariga nämnden. Handläggningsärenden
kan delegeras till renhållningsenheten.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses
omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell
påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.
Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade
avfallsmängderna.
Ansökan enligt bestämmelserna i 35–36 §§ ska för fastighet med året-runt-abonnemang ske
senast 2 månader innan den avsedda perioden och för fastighet med fritidshusabonnemang
senast 15 mars samma år som den avsedda perioden.
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Ansökan enligt bestämmelserna i 37 a § ska för fastighet med året-runt-abonnemang ske senast 2
månader innan den avsedda uppehållsperioden.
Ansökan enligt bestämmelserna i 37 b § ska för fastighet med fritidshusabonnemang ske senast
15 mars samma år som den avsedda uppehållsperioden.
Ansökan enligt bestämmelserna i 34 och 37 c §§ ska ske senast 2 månader före den avsedda
uppehållsperioden.
Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar beviljas för maximalt två år per
ansökningstillfälle.
En avgift för handläggande av ärenden i berörd nämnd kan tas ut, enligt fastställd taxa.
Givna undantag och tillstånd ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Det är
fastighetsinnehavarens skyldighet att meddela sådan förändring.
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under
kommunalt ansvar
30 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 31–33 §§ och
under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan
att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av stöd av
40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning
måste beaktas.
32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och
liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till den tillsynsansvariga
nämnden senast två månader innan kompostering påbörjas.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare
(varmkompost) och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. Medgivande om
kompostering ges tills vidare. Medgivandet kan komma att återkallas om förutsättningarna ändras
eller om villkoren i medgivandet inte uppfylls.
33 § Kompostering av latrin, slam och egen hantering av utsorterad urin får ske efter ansökan till
den tillsynsansvariga nämnden. Tillstånd kan ges om komposteringen av latrinen och slammet
samt spridning av urin kan ske inom den egna fastigheten på ett sätt som är godtagbart med
hänsyn till människors hälsa och miljön. Spridning av slam och urin får endast ske under
växtsäsong.
Kompostering av latrin ska ske i särskild anläggning och med det menas exempelvis
förmultningsanläggning eller kompost för omhändertagande av latrin. En latrinkompost ska ha
eller vara: ett tätt lock, en tät botten, skadedjurssäker, minst två fack eller behållare, tillräcklig
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lagringskapacitet och välisolerad. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning
ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
Tillstånd för eget omhändertagande av latrin, slam eller urin gäller för maximalt fem år.

Givna tillstånd ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Det är fastighetsinnehavarens
skyldighet att meddela sådan förändring.
Utsträckt hämtningsintervall
34 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare
som äger anläggningen, efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden medges utsträckt
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning
att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Förutsättningar för ett sådant uppehåll är att hämtning av avfall
från anläggningen har skett i anslutning till föregående hämtningssäsong. Hämtningsintervallet
kan förlängas så att tömning sker som minst vartannat år och medgivandet gäller i högst sex år,
därefter måste en ny ansökan lämnas in. Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan
återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.
Följande villkor ska uppfyllas för utsträckt hämtningsintervall:
-

Tillstånd ska finnas på avloppsanläggningen,
Anläggningen ska uppfylla gällande lagkrav,
Slamavskiljaren är större än normalt för belastningen.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Avloppslösningar som kräver annat tömningsintervall ska tömmas i enlighet med det tillstånd
som getts av den tillsynsansvariga nämnden och ska följa leverantörens anvisningar.
Delat abonnemang och gemensam avfallslösning
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med två angränsande fastigheter, eller två
fastigheter som bedöms som närliggande, kan efter ansökan till ansvarig utförare under viss tid
medges rätt att dela abonnemang under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om
fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Ett villkor för att detta ska medges är att fastighetsinnehavarna/nyttjanderättshavarna ska inneha
samma typ av abonnemang. En av fastighetsinnehavarna/nyttjanderättshavarna ska förbinda sig
att ansvara för uppställningsplats och har skyldighet att underrätta kommunen om förändring
sker. Faktura för grundavgift och rörlig abonnemangsavgift ställs till respektive
fastighetsinnehavare.
Medgivande om delat abonnemang kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar
för medgivandet inte längre är uppfyllda.
36 § Fastigheter som ingår i samfällighet, eller annan jämförlig sammanslutning med gemensamt
ansvar för avfallshanteringen, kan efter ansökan till ansvarig utförare under viss tid medges rätt
att använda gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa
föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller
miljön inte uppstår. Faktura för grundavgift ställs till respektive
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare. När det finns samfällighetsförening, med ansvar för
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avfallshantering för fastigheterna, ställs faktura för rörlig abonnemangsavgift till föreningen. När
det inte finns samfällighetsförening eller annan gemensam fakturamottagare ställs faktura för
rörlig abonnemangsavgift till respektive fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare.
Uppehåll i hämtning
37 a § Uppehåll i hämtning av kärlavfall från fastighet med året-runt-abonnemang kan efter
ansökan till den tillsynsansvariga nämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader.
37 b § Uppehåll i hämtning av kärlavfall från fastighet med fritidshusabonnemang kan efter
ansökan till den tillsynsansvariga nämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
om fastigheten inte kommer att nyttjas under hela hämtningssäsongen (vecka 16–41).
37 c § Uppehåll i hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning kan efter ansökan till
den tillsynsansvariga nämnden medges för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
inte kommer att nyttja året-runt-boende eller fritidshus under respektive hämtningssäsong.
Förutsättningar för ett sådant uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen har skett i
anslutning till föregående hämtningssäsong och att fastigheten inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst 6 månader.
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall
under kommunalt ansvar till kommunen
38 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl,
medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet om att inga andra
än kommunen eller den som kommunen anlitar får återvinna eller bortskaffa avfall under
kommunalt ansvar (15 kap. 24 §, 1 stycket i miljöbalken). Detta får ske om den som ska hantera
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I
ansökan ska en beskrivning av hur avfallet ska omhändertas finnas med. Dispensen får som
längst gälla under 3 år åt gången.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för
Valdemarsviks kommun 2019-06-26 upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra
beslut meddelade innan dessa föreskrifters ikraftträdande fortsätter att gälla med stöd av
motsvarande bestämmelser i denna föreskrift, förutsatt att de inte strider mot innehållet i dessa
föreskrifter.
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Bilaga 1. Anvisningar om sortering, märkning och överlämnande av
avfall under kommunalt ansvar
Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas
skiljt från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering
m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Döda sällskapsdjur
samt avfall från husbehovsjakt.

-

Omhändertas av veterinär
eller läggs i behållare för
restavfall. Avfall för
husbehovsjakt får utgöra
högst 10 kg per
hämtningstillfälle.

Farligt avfall

Följande produkter eller
ämnen utgör exempel på
vad som ska hanteras som
farligt avfall:
- Färg, lackavfall samt
hartser,
- Limavfall (exempelvis
kontaktlim, epoxilim,
spackel),
- Lysrör (exempelvis
lågenergilampor,
solarierör, halogenlampor)
- Lösningsmedel
- Fotokemikalier
(exempelvis fix och
framkallare)
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar
- Annat starkt surt eller
alkaliskt avfall (exempelvis
frätande ämnen som
kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut,
avkalknings-medel)
- Avfall som innehåller
kvicksilver (exempelvis
termometrar, barometrar,
reläer)
Utsortering ska minst
omfatta följande
avfallsslag:

Ska förpackas väl innan
det läggs i behållare för
restavfall. Mindre
sällskapsdjur kan även
grävas ner på den egna
fastigheten, förutsatt att
graven är så djup att
djur hindras från att
gräva upp kroppen, att
ingen misstanke om
smitta föreligger samt
att det kan ske utan risk
för olägenhet för
människors hälsa eller
miljön. För större djur
eller större mängd
sådant avfall ska
veterinär kontaktas.
Gällande föreskrifter
från Jordbruksverket ska
beaktas.
Ska vara tydligt märkt
med uppgift om
innehåll. Olika typer av
farligt avfall får inte
blandas.
Asbest tas emot i små
emballage.

Vid hämtning vid
fastighetsgräns åligger
det

Avfallet lämnas vid
återvinningscentral där
avfallet ska sorteras och

(Träder i kraft 202301-01)

Lämnas vid kommunens
ÅVC eller annan avsedd
insamlingsplats.
Farligt avfall kan även
hämtas en gång per år av
kommunen vid
förannonserade platser.
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Bygg- och
rivningsavfall som inte
producerats i en
yrkesmässig
verksamhet

1. trä,
2. mineral som består av
betong, tegel, klinker,
keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast, och
6. gips.

fastighetsinnehavaren
att upplåta plats för
container. Hänsyn ska
tas till vad som utgör en
god arbetsmiljö vid
lämning och hämtning
av container.
Fastighetsinnehavaren
ansvarar för att sortera
ut avfallet.
-

lämnas enligt instruktioner
på plats.

Fett från fettavskiljare

Avfallet ska vara
åtkomligt för tömning i
den anläggning där det
genereras.

Förpackningar

I enlighet med
definitionen av
förpackning i
Förordningen (SFS
2018:1462).

Lämnas lösa i de behållare och kärl som
tillhandahålls och
anvisas.

Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas
skiljt från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering
m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Före detta livsmedel

Matavfall från butiker ska
sorteras ut och hållas skilt
från annat avfall.

Max 15 kilo per tillfälle.

Grovavfall

Grovavfall som utgör
avfall under kommunalt
ansvar ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
avfall.

Kasserade bilbatterier

I enlighet med
definitionen av batteri i
batteriförordningen (SFS
2008:834)

Grovavfall från hushåll
för separat
borttransport av
kommunen ska i den
mån det är möjligt,
buntas och förpackas i
lämpligt emballage om
högt 1,2 meter och vikt
om högst 15 kg.
Grovavfall ska förses
med märkning som
klargör att det är fråga
om grovavfall
Ställs upp på ett sätt
som förhindrar att
batterisyra/innehåll
rinner ut.

Borttransporteras från
fastigheten i enlighet med
de hämtningsintervall som
kommunen tillhandahåller.
Vid transport av före detta
livsmedel ska ett
handelsdokument åtföljas
avfallet, från hämtställe till
anläggning där det ska
behandlas. Fordonet ska
också rengöras regelbundet.
Lämnas vid kommunens
ÅVC där avfallet ska
sorteras och lämnas enligt
instruktioner på plats.
Grovavfall hämtas även
fastighetsnära av
kommunen ett antal gånger
per år.

hämtning av sorterat byggoch rivningsavfall i
container vid
fastighetsgräns enligt 15
kap. 20 § miljöbalken kan
beställas av kommunen.
Åtgärder inför hämtning av
avfall från anläggningar
enligt 19 § ska beaktas.
Hämtning av fett från
fettavskiljare sker minst en
gång per år och i övrigt
efter behov för att
upprätthålla god funktion,
enligt VA-huvudmannens
krav.
Lämnas till Förpackningsoch Tidningsinsamlingens
(FTI) återvinningsstationer
(ÅVS) eller till insamling vid
anvisad plats.

Lämnas till
försäljningsställen eller vid
kommunens ÅVC.
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Kasserade bärbara
batterier. Om kasserade
produkter innehåller
lösa bärbara batterier
ska dessa plockas ur. Är
de bärbara batterierna
inbyggda i produkten
hanteras den som
konsumentelavfall.
Konsumentelavfall

Latrin

I enlighet med
definitionen av bärbart
batteri i batteriförordningen (SFS
2008:834)

-

Lämnas i batteriholkar som
finns på återvinningsstationer, i vissa butiker och
vid kommunens ÅVC.
Bärbara batterier samlas
även in fastighetsnära via
flerfackssystemet.

Skrymmande
konsumentelavfall ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat grovavfall.
Smått elavfall ska sorteras
ut och hållas skilt från
restavfall.
Latrinavfall ska avskiljas
och hållas skilt från annat
avfall.

-

Lämnas till butik som säljer
elektronik eller vid
kommunens ÅVC. På ÅVC
ska avfallet lämnas enligt
instruktioner på plats.

Avfallet ska samlas i
tunna som ska vara väl
försluten så att avfallet
inte kan spridas.

Borttransport av
latrintunnor från fastighet
sker genom kommunens
försorg. Hämtning sker på
anvisad plats och beställs av
fastighetsinnehavaren efter
behov.

Fastighetsinnehavaren
ska försluta
latrinbehållare och
rengöra den på utsidan
innan hämtning sker.
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas
skiljt från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering
m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Läkemedel

I enlighet med
definitionen av läkemedel
i förordningen (SFS
2009:1031) om
producentansvar för
läkemedel.
Matavfall ska sorteras ut
och hållas skilt från annat
avfall.

Ska lämnas i
behållare/påse som
tillhandahålls av
apoteket.

Lämnas till apotek.

Avfallet ska läggas i
matavfallspåse godkänd
av kommunen.
Kan också komposteras
efter anmälan.
Ska förvaras i behållare
med tätslutande lock.
Maximalt 2 liter flytande
emballerat avfall per
tillfälle.
Restavfall som läggs i
behållare ska läggas i
påse. 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.

Borttransporteras från
fastigheten i enlighet med
de hämtningsintervall som
kommunen tillhandahåller.

Lämnas lösa i de behållare och kärl som
tillhandahålls och
anvisas.

Lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls av kommunen
eller den som kommunen
anlitat för insamlingen.
Åtgärder inför hämtning av
avfall från anläggningar
enligt 19 § ska beaktas.
Vid installation och
anläggande av enskilda
avloppsanläggningar,
fettavskiljare, tank för
matavfall eller anläggning
som kräver byte av
filtermaterial ska hänsyn tas
till vad som utgör en god
arbetsmiljö vid hämtning av
avfall från anläggningen.

Matavfall

Matfetter och frityroljor

-

Restavfall

Matavfall, farligt avfall,
förpackningar, el-avfall
och annat avfall som
omfattas av
producentansvar ska
sorterats ut. Restavfallet
är det som återstår efter
utsortering.
Inert avfall, så som
porslin, ska i första hand
sorteras ut och lämnas in
vid kommunens ÅVC och
kan i andra hand läggas i
fraktionen för restavfall.
I enlighet med
definitionen av
returpapper i 10 §
avfallsförordningen
(2020:614).
Avfallet ska vara
åtkomligt för tömning i
den anläggning där det
genereras.

Returpapper

Slam och fosforfiltermaterial från enskilda
avloppsanläggningar.

Filtermaterial från
fosforfällor och andra
jämförbara filter ska
vara förpackat eller
tillgängligt på ett sådant
sätt att hämtning kan
utföras av fordon
utrustat med kran.

Läggs i behållare för
restavfall.

Lämnas i särskild behållare
som är avsedd för
uppsamling av restavfall vid
fastighet eller vid anvisad
plats. Avfallet hämtas och
borttransporteras genom
kommunens försorg.
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas
skiljt från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering
m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Spillolja

Spillolja utgör farligt
avfall. Spillolja ska
sorteras ut och
hanteras separat från
annat farligt avfall.
Spillolja som är isolerolja
ska hållas åtskild från
andra isoleroljor och
andra spilloljor till dess att
halten av PCB-produkter i
isoleroljan har fastställts.
Den som hanterar spillolja
ska se till att spilloljan inte
blandas med spilloljor
med andra egenskaper
eller med andra typer av
avfall eller ämnen på ett
sätt som hindrar (1)
regenerering
av spilloljan, eller (2)
annan materialåtervinning
som ger likvärdiga eller
bättre miljöeffekter än
regenerering.
Exempel på stickande och
skärande avfall är kanyler
och sprutor.

Ska vara tydligt märkt
med uppgift om
innehåll. Max 20 l per
tillfälle.

Lämnas vid
kommunens ÅVC.

Ska förpackas i
skyddande hölje innan
det läggs i behållare för
restavfall, så att inte
skärskador eller annan
olägenhet uppstår.
-

Läggs i behållare för
restavfall.

Avfallet ska lämnas
enligt instruktioner på
plats.

Lämnas vid kommunens
ÅVC.

-

Åtgärder inför hämtning av
avfall från anläggningar
enligt 19 § ska beaktas.
Hämtas i samband med
slamtömning.

Stickande och skärande
avfall.

Textil

Trädgårdsavfall

Urin

I enlighet med
Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU)
2018/851
av den 30 maj 2018
om ändring av direktiv
2008/98/EG om avfall.
Trädgårdsavfall ska
sorteras ut och hållas skilt
från annat grovavfall.
I första hand ska
trädgårdsavfall
komposteras på den egna
fastigheten.
Krav på utsortering gäller
fastigheter med
urinseparerande
toaletter.

Lämnas i de
insamlingssystem som
tillhandahålls.
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Bilaga 2. Instruktion för väghållare och transportvägars
framkomlighet
Följande krav ställs på framkomligheten på de vägar som används vid hämtning med
entreprenörens hämtningsfordon. Krav och figurer är hämtade från Avfall Sveriges Handbok för
Avfallsutrymmen från 2018.







Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer.
Om parkering tillåts ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken typ av parkering
som tillåts, t.ex. utmed vägen eller snedställd). Om vägen är mötesfri och det inte finns
parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter. Träd och
växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på vägbredden. Vägen behöver också vara fri
från hinder såsom växtlighet upp till en höjd av 4,7 meter. Se Figur 1.
Vintertid ska vägen hållas snöröjd och vid behov vara halkbekämpad.
Vägen ska klara en fordonsvikt på 26 ton. Ytbeläggningen bör vara av sådan art att det
går att jämna till den (sladda eller liknande) vid behov.
Om vägens beskaffenhet inte medger kontinuerlig trafik av tunga fordon kommer
ansvarig utförare att anvisa ny plats för kärl.
Transportväg som är återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan
för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hinderfri remsa på ytterligare
1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som
möjliggör en så kallad T-vändning. Olika exempel på vändmöjligheter redovisas i Figur 1
och Figur 2.

Figur 1. Transportvägens mått och vändplats i trevägskorsning (Avfall Sverige, 2018).
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Figur 2. Vändplatsens mått (Avfall Sverige, 2018).






Dragvägar mellan avfallsutrymme och uppställningsplats ska vara så korta som möjligt
och inte överstiga 10 meter.
Dragvägar ska vara minst 1,2 meter breda och om den ändrar riktning bör bredden där
vara minst 1,35 meter. Det ska vara minst 2,1 meters fri höjd.
Dragvägar ska året om vara jämna, hårdgjorda, halkfria och utan trånga passager eller
hinder.
Trottoarkanter ska i möjligaste mån undvikas. I de fall det inte går att undvika kanter ska
fasad kantsten eller motsvarande användas.

Figur 3. Dragvägens utformning (Avfall Sverige, 2018).
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Bilaga 3. Hämtningsintervall och behållartyper
Avfall under kommunalt ansvar som ska transporteras till behandlingsanläggning genom
kommunens försorg hämtas enligt följande ordinarie intervall, om inte särskilda skäl föreligger.
Hämtningen kan komma att avvika från hämtningsschemat, tillfälligt eller under längre period, på
grund av särskilda omständigheter såsom vägförhållanden, sjukdom eller fordonsfel samt
helgdagar.
Hämtningsintervall och tidpunkter för hämtning beslutas av kommunfullmäktige och presenteras
närmare i renhållningstaxan.
Zon 1 avser fastland och öar med fast broförbindelse för sophämtningsfordon. Zon 2 avser
skärgårdsöar utan fast broförbindelse och fastlandsdelar utan vägförbindelse för
sophämtningsfordon. Zon 3 avser skärgårdsöar utan fast broförbindelse med tillgång till
sopsorteringsstation.

Hämtningsintervall
Mat- och restavfall – Zon 1
Året-runt-abonnemang
Fritidsboendeabonnemang

En- och tvåbostadshus
En- och tvåbostadshus

Året-runt-abonnemang
Verksamhet
Säsongsverksamhet

Flerbostadshus
Permanent
Tillfällig

En gång varannan vecka
En gång varannan vecka
(v. 16 - 41)
Minst en gång i veckan
Normalt en gång i veckan
Normalt en gång i veckan
(v. 16 - 41)

Hämtningsintervall
Mat- och restavfall – Zon 2
Året-runt-abonnemang

En- och tvåbostadshus

Sker vid anvisad plats (fastland)

Fritidsboendeabonnemang

En- och tvåbostadshus

Sker vid anvisad plats (fastland)
(v. 16 - 41)

Verksamhet

Permanent

Sker vid anvisad plats (fastland)

Säsongsverksamhet

Tillfällig

Sker vid anvisad plats (fastland)
(v. 16 - 41)
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Hämtningsintervall
Mat- och restavfall – Zon 3
Året-runt-abonnemang

En- och tvåbostadshus

Sker vid anvisad plats
(sopsorteringsstation)

Fritidsboendeabonnemang

En- och tvåbostadshus

Sker vid anvisad plats
(sopsorteringsstation)

Annan verksamhet

Permanent

Sker vid anvisad plats
(sopsorteringsstation)

Säsongsverksamhet

Tillfällig

Sker vid anvisad plats
(sopsorteringsstation)

Hämtningsintervall
Slam enskilda avloppsanläggningar – Zon 1, 2 och 3
Året-runt-abonnemang och
verksamheter

Slamavskiljare (WC-avlopp),
minireningsverk och sluten
tank

Sker normalt en gång per år
och i övrigt efter behov för att
upprätthålla god funktion.

BDT (bad-, disk- och
tvättanläggning)

En gång varje år och i övrigt
efter behov för att
upprätthålla god funktion.
Tömningsfrekvens enligt
leverantörens
rekommendationer. Tömning
sker efter beställning.
Sker normalt en gång per år
och i övrigt efter behov för att
upprätthålla god funktion.
En gång vartannat år och i
övrigt efter behov för att
upprätthålla god funktion.
Tömningsfrekvens enligt
leverantörens
rekommendationer. Tömning
sker efter beställning.

Fosformaterial i fosforfälla

Fritidsboendeabonnemang

Slamavskiljare (WC-avlopp),
minireningsverk och sluten
tank
BDT (bad-, disk- och
tvättanläggning)
Fosformaterial i fosforfälla
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Hämtningsintervall
Urin och latrin – Zon 1, 2 och 3
Urin

En- och tvåbostadshus

Urin från sluten urintank
hämtas en gång per år vid
ordinarie tur samt efter
beställning.

Latrin

En- och tvåbostadshus

Tömning sker efter beställning,
under perioden v. 16–38
(jämna veckor).

Hämtningsintervall
Fett från fettavskiljare - Zon 1, 2 och 3
Fettavskiljarslam

Verksamheter

Minst en gång per år och i
övrigt efter behov för att
upprätthålla god funktion,
enligt VA-huvudmannens krav.

Tillåtna behållartyper i kommunen för respektive hämtningsområde.
Behållartyper
Behållare
Kärl, 190 l
Kärl, 370 l
Kärl, 660 l
Komprimator
Latrinkärl
Krantömda behållare/
underjordsbehållare

Zon 1

Zon 2

Zon 3

X
X
X
X
X
X

X

X
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Bilaga 4. Karta över hämtningsområden (zon 1, 2 och 3)
Under framtagning

Avfallsplan 2022-2025
Bilaga 1 – Uppföljning av tidigare avfallsplan
Mål 1 - Återbruk, förebyggande av avfall och minskad nedskräpning
Inriktning
Åtgärder
Uppföljning
• Förbättrad information
1.1 Avfallsmängderna
Ej uppfyllt.
om avfallsminimering.
per person ska minska
till 2021 i enlighet med
• Anordna årliga
det nationella målet om
evenemang med tema
avfallsförebyggande
avfallsminimering på
enligt EU:s
ÅVC:n. I samband med
avfallshierarki.
evenemanget kan det
finnas möjlighet för att
lämna in föremål till
loppis eller second
hand. Detta kan utföras
i samarbete med andra
aktörer t.ex. olika
hjälporganisationer.
• Skapa forum-event
och använda sociala
medier för att skapa
engagemang i
kommunen för
avfallsfrågor.
1.2 Utöka aktionerna för
minskad nedskräpning i
kommunen.

• Till exempel genom
utökat samarbete med
”Håll Sverige rent” och
genom att fler skolor
och förskolor
engageras i arbetet.
• Arbeta för att
engagera även äldre
skolelever i arbetet
mot nedskräpning.
Fokus läggs på att till
exempel
högstadieelever ska
ansluta sig till
aktiviteterna för att
minska nedskräpning.
• Söka samarbeten med
det lokala
föreningslivet, till
exempel genom
ungdomsidrotten. Barn
och ungdomar
engageras på så vis i
skräpinsamling
samtidigt som de får
ekonomisk ersättning.
• Utreda möjligheten att
ta emot säckvis med
pantflaskor via
Returpack på ÅVC.

Uppfyllt

Ansvar
Beskrivning
Kommunstyrelsen
(KS)
All statistik kring
avfallsmängder
registreras i det
nationella
uppföljningssyste
m som
branchorganisatio
nen Avfall Sverige
tillhandahåller.
Vid jämförelse
mellan 2017 och
2020 finns där
ingen minskning
av
avfallsmängderna.
År 2020
insamlades
612kg/person i
Valdemarsvik
vilket är en ökning
KS.
på drygt 50kg/inv
Kommuen
sen
2017.
arbetar aktivt
. mot
nedsrkäpning.
De har
samarbete med
Håll Sverige rent
och Städa
Sverige

Inriktning
2.1 Andelen matavfall i
den brännbara fraktionen
ska kontinuerligt minska.

2.2 till år 2021 införa
insamling av matavfall
inom hela kommunen

2.3 Påbörja ett arbete
med att minimera och
förebygga att matavfall
uppstår inom de
kommunala
verksamheterna.

Åtgärder
• Översyn av
renhållningstaxan.
• Informationsinsatser.

Uppföljning
Uppfyllt

Beskrivning
Införandet av Gröna
påsen I april 2020
Avfallsplan 2022-2025
har minskat
Bilaga 1 – Uppföljning av tidigare avfallsplan
restavfallet med
13%

• Utreda vilka geografiska Uppfyllt
områden som ska
omfattas av
insamlingen och vilken
typ av
insamlingssystem som
är bäst ur ett
ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv.
• Införa flerfackskärl i
villor och separata kärl i
flerbostadshus.
• Informationskampanj.
• Informera på skolor och Uppfyllt
andra verksamheter
som hanterar mat.
• En vecka per år
kommer skolorna att
mäta tallrikssvinnet.
Under samma vecka ska
personalen prata med
barnen om varför man
inte ska kasta mat i
onödan.

Ansvar
KS

KS

KS samt Barn,
Ungdom och
Arbetsmarknad (BUA)

Infört Gröna Påsen
april 2020

Det finns ett
komtionuerligt arbe
med skolor angående
matsvinn
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Mål 3 - Förbättra utsortering av farligt avfall och förpackningsmaterial
Inriktning
Åtgärder
Uppföljning Ansvar Beskrivning
1
• Införa Samlaren i butiker.
3.1 Öka tillgängligheten för
Delvis
KS och Asbest på ÅVC,
sortering av farligt avfall och • Informationsinsatser.
uppfyllt
BUA
miljöbilen 3
till 2021 ska farligt avfall i
ggr/år
• Införande av tillfällig behållare
den brännbara fraktionen ha
för att samla in farligt avfall på
minskat med 25 % jämfört
öarna. Stimulera till att
med år 2017.
använda återvinningscentralen, (ÅVC) och
återvinnings-stationer (ÅVS)2
genom informationsinsatser
och genom att anordna
temadagar.

3.2 Förpackningsmaterial i • Införa flerfackskärl i villor och
separata kärl i flerbostadshus.
den brännbara fraktionen
ska minska med 25 % till år • Utreda möjligheten till
2021, jämfört med år 2017. fastighetsnära insamling av
förpackningar och tidningar.
• Upprättande av en
sorteringsguide.

3.3 Erbjuda fastighetsnära
insamling av glödlampor och
batterier.

• Informationsinsatser.
• Anpassningar av kärl eller
annan lämplig lösning för
lagring i hemmet.

Går ej att
utvärdera

Ej uppfyllt

KS

Vid uppföljning
hade inte
plockanalys
genomförts för
att kunna mäta

KS

Samlaren är ett insamlingsskåp där farligt avfall såsom ljuskällor (exempelvis glödlampor och
lågenergilampor), batterier och småelavfall kan lämnas. Samlaren placeras vanligtvis i offentliga
miljöer såsom i matbutiker.
2
Återvinningsstationer är lokala insamlingar som FTI sköter. Då dessa stationer kan man lämna
in förpackningar av glas, plast, metall och papper samt tidningar.
1
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Mål 4 - Förbättrad avfallsorganisation
Inriktning
Åtgärder
4.1 Förbättrad
• Ökad information i sociala
kommunikation
medier.
• Upprättande av en
sorteringsguide som kan
publiceras på sociala medier
och på kommunens hemsida.
• Ha en artikel i varje nummer
av Valdemarsviksbladet med
tema avfall.
• Integrera avfallsplanen i
skolornas undervisning.
• Införande av informationstext
på renhållningsfakturorna.
• Informationsinsatser som
syftar till att informera om hela
avfallskedjan, även hur avfallet
slutligen hanteras.

4.2 Förbättrad
avfallsorganisation

• Utreda möjligheter och
alternativ för gemensam nämnd
eller kommunalförbund inom
renhållningen i Valdemarsvik,
Söderköping och Åtvidaberg.

Uppföljning Ansvar
Delvis
KS.
uppfyllt

Beskrivning
Kommunen har
kommunicerat mot
medborgare genom
att öka sitt
användande av
hemsida och
facebooksida.
Avfallslappen är
driftsatt.

Går ej att
utvärdera

KS.
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Mål 5 - Avfallsrelaterade klimatmål.
Inriktning
Åtgärder
5.1 Påbörja Inventering
• Åtgärdsplan för hur
av nedlagda deponier,
inventeringen ska
enligt MIFO.
ske och om det
behövs fler
åtgärder.
• Samordna
insatserna med
Söderköpings
kommun.
• Söka statliga bidrag
för att finansiera
undersökningarna
och åtgärderna.
5.2 Bränslet i samtliga
• Krav
ställs vid
avfallsfordon ska vara
upphandling.
fossilfritt senast år 2021

Uppföljning
Ej uppfyllt

Ansvar
KS samt
Miljönämnden
(MN).

Uppfyllt

KS

Beskrivning

Krav i nytt avtal
som började gälla
april 2020

Avfallsplan 2022 - 2025

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning
I denna bilaga presenteras en nulägesbeskrivning av Valdemarsviks kommun. I
nulägesbeskrivningen beskrivs kommunens nuvarande avfallshantering och
avfallsmängderna presenteras närmare.

1

Valdemarsviks kommun

Valdemarsvik omnämns för första gången 1383 i Borkhults arkiv, då under namnet
Wagmare. Idag är Valdemarsvik en kommun som präglas av skärgårdsmiljö med en nära
700 km lång strandlinje. På sommaren förvandlas orten till ett populärt turistmål. I detta
avsnitt presenteras uppdaterad information om geografi, befolkning samt näringsliv i
Valdemarsvik.

1.1

Geografi

Valdemarsvik är en kommun i Östergötlands län och gränsar till Västerviks kommun i
söder, Åtvidabergs kommun i väster och Söderköpings kommun i norr. I öster har
Valdemarsvik kust mot Östersjön och en stor del av kommunen utgörs av skärgård. I
kommunen finns tätorterna Valdemarsviks stad, Gusum och Ringarum. Europaväg 22
passerar igenom kommunen och sammanbinder Valdemarsvik med Norrköping,
Västervik och Kalmar. Geografisk placering i Sverige visas i Figur 1.

Figur 1. I kartan över Sverige finns Valdemarsviks kommun markerad med röd ring (© Lantmäteriet
Medgivande R50103251_170001).
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1.2

Befolkning

Folkmängden i Valdemarsviks kommun har under perioden mellan år 2009 - 2015 varit
relativt konstant, vilket kan utläsas i Tabell 1 nedan. Inte heller medelåldern för
invånarna i kommunen har fluktuerat betydande under perioden. År 2020 var
folkmängden i Valdemarsvik 7 373 personer.
Tabell 1. I tabellen redovisas folkmängden i Valdemarsviks kommun under perioden 2018 och 2020. Den
redovisade folkmängden är från den 31 december respektive år (SCB, 2021).
År

Folkmängd (st)

Medelålder (år)

2020

7 737

48

2019

7 873

2018

7 956

I Tabell 2 nedan presenteras fördelningen av boendetyper inom Valdemarsviks kommun,
fördelat på en- och tvåfamiljshus, flerbostadshus samt fritidshus.
Tabell 2. Boende fördelat på boendetyp i Valdemarsviks kommun för 2019 och 2020 (Avfall webb, 2021).
år

Hushåll i en- och
tvåfamiljshus (st)

2020

2730

Hushåll i
flerbostadshus (st)
1383

2019

2725

1383

1.3

Fritidshus
(st)
2807
2728

2Näringsliv

Inom kommunen finns knappt 600 aktiva företag. Den största arbetsgivaren i
Valdemarsvik är Valdemarsviks kommun men även tillverkningsindustrierna Nordic Brass
Gusum AB, R-K Teknik i Gusum och CMW i Valdemarsvik. År 2019 var 78,7 % av
befolkningen förvärvsarbetande i åldrarna 16 till 64 år (SCB, 2016).

2

Nulägesbeskrivning inom avfallsområdet

I detta avsnitt presenteras ansvarsfördelningen, kommunikationen samt finansieringen
av avfallshanteringen i Valdemarsvik.

2.1

Ansvarsfördelning inom avfall
o

Kommunerna. Kommunfullmäktige ansvarar över att fastställa renhållningsordningen för kommunen. Kommunen ansvarar för insamling och omhändertagande av kommunalt avfall och tidningar (med start 2022), med undantag av
avfall som omfattas av producent-ansvar.

o

Producenterna är ansvariga för avfall av typerna förpackningar, bilar, däck och
elektroniska produkter.

o

Verksamhetsutövare är ansvariga för att det avfall som verksamheten ger
upphov till tas om hand enligt gällande regler och lagar.
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o

Tillsynsmyndigheterna (miljöförvaltning och länsstyrelse) har ansvar att pröva
och utöva tillsyn av verksamheter samt besluta enligt kommunens
renhållningsföreskrifter och övrig avfallslagstiftning.

o

Fastighetsägarna ansvarar över att informera de som bor eller är verksamma
inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering. De ansvarar även för
att tillhandahålla utrymmen för avfallsinsamling.

o

Alla som ger upphov till avfall ansvarar för att se till att det hanteras enligt
gällande regler. Detta gäller för privatpersoner så väl som för
verksamhetsutövare.

2.1.1

Kommunens ansvar

Varje kommun har enligt Miljöbalken (15 kap) ansvar för att upprätta en renhållningsordning vilken innefattar en kommunal avfallsplan samt renhållningsföreskrifter.
Kommunen har även ett renhållningsansvar vilket omfattar kommunalt avfall.
Kommunen ansvarar också för att avfallet transporteras till godkänd
behandlingsanläggning så att avfallet kan omhändertas korrekt.

2.1.2

Producenternas ansvar

För vissa typer av avfall gäller ett producentansvar. Det innebär att tillverkare och
importörer har ett ansvar för att en viss del av de varor som produceras samlas in, tas
om hand och återvinns eller återanvänds.
År 1994 började förordningen om producentansvar för förpackningar tillverkade av
papper, glas, plast och metall att gälla. Samtidigt antogs även förordningen om
producentansvar för tidningspapper som upphävs i januari 2022. Senare utvidgades
producentansvaret för att även gälla däck, batterier, elektriska- och elektroniska
produkter, bilar, läkemedel, glödlampor och belysningsarmatur samt radioaktiva
produkter och herrelösa strålkällor.
Ett antal organisationer har bildats för att samordna insamling av avfall som omfattas av
producentansvar. Ett sådant exempel är FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen). FTI
arbetar på uppdrag av producenterna och drivs utan vinstsyfte och bedriver insamling
och återvinning av dessa produkter.
2.1.3

Verksamhetsutövarnas ansvar

Alla verksamheter ansvarar för att ta hand om det avfall som de ger upphov till på ett
godkänt sätt. Företaget ska ha kunskap om avfallet och dess effekter på miljön.
Företaget ska även hålla sig uppdaterat vad gäller förändringar inom avfallslagstiftningen. Verksamhetsutövarna ansvaras även att avfallet transporteras bort av en
godkänd transportör till godkänd behandlings- eller mottagningsanläggning.
2.1.4

Tillsynsmyndighetens ansvar

Tillsynsmyndigheten kan utgöras av myndighetsnämnd på kommunen eller av
länsstyrelsen beroende på vilken typ av verksamhet som avses. Tillsynsmyndigheten
ansvarar för att utöva tillsyn på företag som bedriver verksamhet.
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2.1.5

Fastighetsägarnas ansvar

Fastighetsägarna har som ansvar att informera de som bor eller har verksamhet på
fastigheten om gällande regler för avfallshanteringen på fastigheten. De ansvarar även
för tillhandahållande av avfallsutrymmen på fastigheten.
2.1.6

Alla som ger upphov till avfall

Alla som ger upphov till avfall (privatpersoner så väl som företag) är skyldiga att sortera
ut och lämna sitt avfall i de olika insamlingssystem som finns. Alla har också skyldighet
att följa reglerna för avfallshanteringen i kommunen.

2.2

Information och samverkan

Nedan presenteras lokala, regionala och nationella informationsflöden och samarbeten
kring avfall som Valdemarsvik är del av.
2.2.1

Lokalt

Lokalt i kommunen förmedlas information om renhållning genom utskick från
kommunen eller via kommunens hemsida. Invånarna kan även få ytterligare information
om de vänder sig till kommunens kundtjänst för vatten och renhållning.
2.2.2

Regionalt

Valdemarsviks kommun är en av medlemskommunerna i det regionala avfallsnätverket
def.waste. Nätverket är öppet för kommunerna inom Jönköpings län, Kalmar län,
Södermanlands län och Östergötlands län. Syftet med def.waste är bland annat att
samordna gemensamma frågor inom avfallsområdet, samordna informationsinsatser
samt att driva och utveckla avfallsarbetet inom medlemskommunerna. Inom nätverket
har man till exempel tagit fram gemensamma informationsbroschyrer om elektriskt,
elektroniskt och farlig avfall. Man har även genomfört ett antal utbildningar för
medlemmarna.
2.2.2.1.1

Nationellt

Avfall Sverige är en nationell branschorganisation inom avfallshantering och avfallsåtervinning och är kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning. Avfall Sverige
har Sveriges kommuner, eller deras kommunala bolag, som medlemmar.

2.3

Finansiering

2.3.1

Renhållningstaxa

Kostnaden för kommunens avfallshantering finansieras genom renhållningstaxan.
Renhållningstaxan ska täcka kostnaderna för insamling, transport, behandling och
återvinning av avfall. Renhållningstaxan betalas av fastighetsägare och andra som ger
upphov till hushållsavfall. För boenden i flerfamiljshus är avgiften nästan alltid en del av
hyran. Det är kommunfullmäktige som beslutar om renhållningstaxan i kommunen. År
2019 var renhållningstaxan 2 265(190 liters kärl) kr per år.
I renhållningstaxan ingår fastighetsnära hämtning av avfallsfraktioner matavfall och
restavfall en gång var 14:e dag. I taxan ingår även hämtning av grovavfall 3 gånger per år
från villor, ett tillfälle per år från fritidshus och flerfamiljshus. För boenden i skärgården
finns det möjlighet att lämna grovavfall vid Breviksnäs och Fyrudden vid sammanlagt tre
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tillfällen per år. Grovavfall kan även lämnas kostnadsfritt på kommunens
återvinningscentral om avfallsvolymen understiger 3 m3 per tillfälle. Om volymen
överstiger 3 m3 får avfallslämnaren betala via ett kupongsystem.
Ett par gånger per år sker fastighetsnära insamling av farligt avfall med miljöbil vid sex
ställen i kommunen.
Tjänster som inte ingår i avfallstaxan men som går att köpas till är hämtning av
grovavfall samt mindre mängder trädgårdsavfall. Tjänster som inte heller ingår i
renhållningstaxan är hämtning av latrin och tömning av slamavskiljare.
2.3.2

Intäkter kopplade till producentansvar

Producentansvaret har lett till bildandet av samarbetsföretag, eller så kallade
materialbolag, för att organisera finansiering och administration av insamling och
återvinning.
En del av finansieringen för insamling och återvinning av de produkter som omfattas av
producentansvar sker genom det insamlade materialets värde, men det täcker inte hela
kostnaden. På förpackningarna finns en förpackningsavgift som producenterna betalar.

3

Avfallshantering

I detta avsnitt beskrivs hur avfall som uppkommer i Valdemarsviks kommun samlas in
och hanteras.

3.1

Insamling

Kommunen erbjuder dels fastighetsnära insamling och dels avlämning av avfall på åtta
stycken avfallsstationer samt en återvinningscentral.
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Figur 2.. Bild över Valdemarsviks återvinningscentral.

3.1.1

Fastighetsnära insamling

I Valdemarksviks kommun används i nuläget insamlingssystem av ett kärl med
kombinerad rest- och matavfallsinsamling via optisk sortering.
Insamlingen av avfall sker av avfallsentreprenören Renall AB Systemet för insamling av
avfall i Valdemarsviks kommun består av en kombination av hämtning vid fastighet och
avlämning vid återvinningscentral. Förpackningar och returpapper avlämnas på
återvinningsstationer som drivs av producenternas materialbolag FTI (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen).
För slamtömning är Renall insamlingsentreprenör och de sköter därmed all tömning av
slamavskiljare och tankar i Valdemarsviks kommun.

3.1.2

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer finns placerade på ett antal olika platser i kommunen där
hushållen kan lämna sina utsorterade tidningar och förpackningar.
Återvinningsstationerna drivs av materialbolaget FTI.
På återvinningsstationerna i Valdemarsviks kommun kan förpackningar av papper, färgat
glas, ofärgat glas, metall och plast lämnas. Även tidningar och trycksaker kan lämnas här.
Återvinningsstationer finns på följande platser i kommunen:
o
o

Gusum, bussplats centrum
Gryt, busstorget
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o
o
o
o
o
o

Ringarum, affären
Fyrudden, gästhamnen
Valdemarsvik, Södra Kajen
Valdemarsvik, Vammar köpcenter
Valdemarsvik, återvinningscentralen
Östra Ed, Kaggebo

3.1.3

Valdemarsviks återvinningscentral

Valdemarsvik har en återvinningscentral som är placerad 2 km från centrala
Valdemarsvik och invigdes under 2014. På återvinningscentralen kan invånare i
kommunen kostnadsfritt lämna av sorterat avfall, dock maximalt 3 m3 per besök. Allt
från förpackningar till grovavfall (se Figur 4) kan lämnas på återvinningscentralen. För
verksamheter som lämnar sitt avfall på återvinningscentralen och för de hushåll som
ämnar att avlämna större volymer än 3 m3 per besök utgår en avgift.

Figur 3. Karta över Valdemarsviks återvinningscentral.

3.1.4

Insamling av verksamhetsavfall

Verksamheter kan antingen avlämna sitt avfall på återvinningscentralen mot en avgift,
alternativt anlita en avfallsentreprenör som sköter insamling av avfallet för
verksamheten.

3.2

Hantering

Det brännbara avfallet transporteras, efter mellanlagring på Valdemarsviks
avfallsanläggning, till Västerviks förbränningsanläggning.
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4

Avfallsslag och avfallsmängder

I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder i kommunen under år 2014.
Mängderna redovisas uppdelat efter ansvar, det vill säga under kapitel 4.1 redovisas
mängder avfall som faller under kommunalt ansvar, under kapitel 4.2 redovisas avfall
som faller under producentansvar och i kapitel 4.3 redovisas mängder avfall som faller
under verksamheternas ansvar.
Avfallsstatistiken för det avfall som faller under kommunalt ansvar kommer delvis från
Avfvall Web och direkt från Valdemarsviks egen statistik.

4.1

Kommunalt avfall

Under 2014 insamlades cirka 4 500 ton hushållsavfall 1, som ingår i kommunens
renhållningsansvar. Hushållen lämnar dessutom ifrån sig avfall som ingår i
producentansvaret, se kapitel 4.2 för redovisning av insamlade mängder avfall som faller
under producentansvar. Totalt uppgick mängden lkommunalt avfall2 till cirka 5300 ton
vilket blir 612kg avfall per invånare under 2020 (Avfall web 2020 & Valdemarsviks
kommun 2020). Motsvarande mängd avfall som uppkommer i Sverige som helhet är 465
kg hushållsavfall per person3 (Avfall Sverige 2020).
Tabell 3. Total mängd insamlat hushållsavfall i Valdemarsvik år 2020.
Total mängd insamlat hushållsavfall i Valdemarsvik år 2020
Insamlad mängd hushållsavfall som
ingår i kommunens renhållningsansvar

4 500 ton

Insamlad mängd avfall som faller under
producentansvar

800 ton

Total mängd insamlat hushållsavfall

5300 ton

Total mängd insamlat hushållsavfall
fördelat på antalet invånare i kommunen

621,6 kg per person

I Figur 5 skildras hur avfallet behandlades i Valdemarsvik under 2020 och ur figuren kan
man utläsa att den vanligaste behandlingsmetoden är energiåtervinning då 77% av
hushållet skickas till energiåtervinning. Mängderna avfall som uppkom i Valdemarsviks
kommun 2020redovisas i Tabell 4 och 5. Här redovisas hushållsavfallet som ingår i
kommunens renhållningsansvar. 4

Exklusive slam från enskilda anläggningar
Kärl- och säckavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar för förpackningar och elektriska
och elektroniska produkter.
3 Uppgiften avser förhållanden under år 2014.
1

2

4

Avfall web har slutat föra statistik över behandlingsmetoder.
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Behandlingsmetoder
3%
16%
Energiåtervinning

4%

Deponering

Materialåtervinning
Annan behandling
77%

Figur 4. Fördelning av avfallsbehandling i Valdemarsvik 2014 i procent (Avfall web, 2016).
Tabell 4. Avfallsmängder i Valdemarsvik under 2020
(källa: Avfallweb, 2021).
Avfallstyp

Insamlat
(ton)

Kärl- och säckavfall

1967

Grovavfall (insamlat från ÅVC och
fastighetsnära)

2 287
179

Farligt avfall
Totalt

4433

Tabell 5. Mängder övrigt grovavfall (exklusive brännbart avfall) i kommunen 2020 och hur avfallet
behandlades (källa: Valdemarsviks kommun via avfall web 2021).
Typ av övrigt grovavfall
(exklusive brännbart
grovavfall)

Insamlat (ton)

Returträ

699

Trädgårdsavfall

129

Skrot

266

Gips

36

Grovavfall från hushåll till
deponering

287

Totalt

4.1.1

1 417

Kärl- och säckavfall

Kärl och säckavfall avser hushållsavfall som normalt placeras i kärl eller säck, exklusive
material som omfattas av producentansvar, matavfall, grovavfall eller farligt avfall.
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Fraktionen avser avfall som samlas in via container, sopsug, underjordiska behållare
samt övriga insamlingsbehållare.
I Valdemarsvik kan en- och tvåfamiljshus välja kärlstorlek på 190 liter, 370 liter eller 660
liter. Hämtning sker minst en gång varannan vecka. Flerbostadshus kan välja mellan kärl
av storlek 190-, 370- eller 660 liter och hämtning sker varje eller varannan vecka.
De invånare som bor på öar ansvarar själva för transport av hushållsavfallet till anvisad
plats. 2020 infördes det en ny sopstation på Harstena med pågående arbete om
zonindelning på vilka öar som ska använda tjänsten.

Säck- och kärlavfallet i kommunen samlas in av renhållningsentreprenören Renall AB och
transporteras till mellanlagring och omlastning innan det transporteras vidare för
förbränning.
4.1.2

Grovavfall

Grovavfalll avser hushållsavfall som är tungt eller skrymmande eller annars olämpligt att
samla in via kärl eller säckar. Exempel på grovavfall är cyklar, möbler och
trädgårdsredskap.
Permanentboende har möjlighet att få grovavfallet hämtat 3 gånger per år och
fritidsboenden 1 gång per år. Grovavfallet kan även lämnas på kommunens
återvinningscentral. Efter insamling sorteras grovavfallet i olika fraktioner för vidare
transport till förbränning alternativt materialåtervinning.
4.1.3

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall utgörs av organiskt material som samlas in från hushållens trädgårdar
och grönområden.
4.1.4

Matavfall

Av hushållsavfallet står matavfallet för nästan halva vikten. Att sortera ut matavfallet
minskar mängden brännbart hushållsavfall och möjliggör återvinning av avfallet. Sedan
2020 sorteras matavfallet i Valdemarsvik ut via optisk sortering och den gröna påsen.
Hushåll i Valdemarsvik tillhandahålls av en mindre grön soppåse av återvunnen plast där
all matavfall ska sorteras ut. Påsen läggs i samma kärl som det brännbara restavfallet för
att sedan transporteras till Tekniska verken i Linköping där den optiska sorteringen
genomförs. De gröna påsarnas innehåll blir sedan biogas.

4.1.5

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innehåller farliga ämnen eller som på annat sätt har
egenskaper som gör det farligt för miljön eller människors hälsa. För att kunna skilja på
olika typer av avfall finns det i Bilaga 4 till Avfallsförordningen (2001:1063) en
förteckning av avfallstyper. Avfallskatalogen kan användas för att skilja ut vad som är
farligt avfall. Farligt avfall är i bilagan markerade med en asterisk (*).
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Farligt avfall från hushåll är till exempel rester av färg- och lösningsmedel, spillolja och
batterier. Kasserade kylskåp, frysar, vitvaror och andra elektriska och elektroniska
produkter klassas också som farligt avfall men omfattas av producentansvar. Även
batterier och glödlampor och lysrör omfattas av producentansvar men klassas som
farligt avfall. Insamlade mängder farligt avfall som omfattas av producentansvar
redovisas i tabell 8.
Hushållens farliga avfall hämtas av miljöbilen ett par gånger om året, hämtningsschema
finns på kommunens hemsida. Övriga tidpunkter på året kan farligt avfall lämnas på
Valdemarsviks återvinningscentral. Batterier kan lämnas in vid batteriholkar som är
placerade vid 23 platser i kommunen.
4.1.6

Slam, latrin och avfall från fettavskiljare

Tömning av slambrunnar sker efter uppgjort körschema. Slam från enskilda
slamavskiljare och slutna tankar hämtas minst en gång per år och extra slamtömning kan
beställas via kommunens kundtjänst eller hemsida. Från och med den 1 april 2019 är
det Renall som sköter tömningarna av slamavskiljare och tankar i Valdemarsviks
kommun.

Insamling av latrinkärl sker främst för fritidshus som inte är anslutna till det kommunala
avloppssystemet. Latrinkärl hämtas av kommunen via entreprenören Renall. Efter
insamling mellanlagras kärlen i väntan på en mobil slamtömningsmaskin, som separerar
latrinet från kärlen. Därefter tas latrinet om hand om på Sandviks avloppsreningsverk
och kärlen förs med det övriga brännbara avfallet till förbränning.
För hushåll med urinsortering kan urinet återföras till åkermark genom att leverantören
tar kontakt med lokala jordbrukare som använder urinet som gödselmedel. Vid små
mängder urin alternativt stor trädgård ska anmälan göras till myndighetsnämnden för
egennyttjande av urinet i trädgården. Om ovan nämnda alternativ inte är möjliga ska
kommunens avdelning för VA/renhållning kontaktas för tömning.
Fett och fettavskiljarslam ska samlas in inom ramen för kommunens avfallshantering.
Fastigheter som hanterar livsmedel i större omfattning måste ha separat hantering av
fettavskiljare på utgående avlopp. I Valdemarsviks kommun finns 2 verksamheter som
har fettavskiljare.
4.1.7

Avfall från fartyg i hamn

Enligt gällande lagstiftning ska hamnar vara utrustade med de anordningar som behövs
för att kunna ta emot avfall från de båtar som normalt lägger till i hamnen.
Enligt kommunens hamnordning (Valdemarsvik, 2014) ska sopor läggas på anvisad plats i
gästhamnsområdet och avfall ska läggas i anvisade kärl. Vid miljöfarligt avfall, spillolja,
batterier etc. ska hamnvärden kontaktas för deponering vid miljöstationen.

4.2

Hushållsavfall som omfattas av producentansvar

Som tidigare nämnts omfattas vissa typer av avfall av producentansvar. Det finns i
nuläget producentansvar för följande avfall:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Förpackningar
Batterier
Glödlampor och belysningsarmatur
Elektriska och elektroniska produkter
Bilar
Däck
Läkemedel
Radioaktiva produkter och ”herrelösa strålkällor”

4.2.1

Förpackningar och tidningar

Den branschorganisation som ansvarar för insamling och återvinning av tidningar och
förpackningar är FTI. De förpackningar som omfattas av producentansvaret är
förpackningar som tillverkats av wellpapp och pappersförpackningar, hårda och mjuka
plastförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar. I Valdemarsviks
kommun finns åtta återvinningsstationer där konsumenter själva får lämna
förpackningar och tidningar.
I Tabell 7 redovisas statistik över mängden insamlade förpackningar i Valdemarsvik för
2020, enligt FTI:s statistik. I tabellen finns även Sveriges nationella genomsnitt redovisat.
Tabell 66. Statistik över återvunnet förpacknings- och tidningsavfall i Valdemarsviks kommun under 2020.
Redovisat finns även ett nationellt genomsnitt för 2020. Enheten som redovisas i tabellen är kg/capita. (FTI,
2021)
Typ av
förpackning

Valdemarsvik
2020
(kg/invånare)

Sverige 2020
(kg/invånare)

Glas

33,3

22,6

Papper

18,7

16,9

Plast

8,2

8,7

Metall

2,0

1,8

4.2.2

Batterier, glödlampor samt elektriskt och elektroniska produkter

Batterier, glödlampor och elektriskt och elektroniskt avfall klassas som farligt avfall men
omfattas också av producentansvaret. Denna typ av avfall hämtas av miljöbilen ett par
gånger per år. Övriga tider på året hänvisas till Valdemarsviks återvinningscentral.
För producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter finns materialbolaget
El-kretsen som samordnar insamling och återvinning. I Tabell 8 presenteras statistik över
insamlat avfall under 2020.
Tabell 77. Avfallsmängd batterier och diverse elektroniska produkter i Valdemarsvik under 2015 jämfört med
det nationella genomsnittet i Sverige 2015 (avfallweb 2021).
Typ av avfall

Avfallsmängd
Valdemarsvik (kg)

Valdemarsvik
kg/invånare

Diverse elektronik

64 694

8,36

Kylskåp & frysar

35 700

4,61

Vitvaror

59 741

7,72
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Bärbara batterier

2 283

0,37

Ljuskällor och lysrör

1 801

0,13

4.2.3

Bilar

Bilar omfattas av producentansvaret sedan 2007. Tillverkaren av bilen är ansvarig att
återta och se till att material och delar från bilen återanvänds eller återvinns i så stor
utsträckning som möjligt. Auktoriserade bildemonterare tar emot bilar som ska skrotas5.
Tabell 88. Antal skrotade personbilar och lastbilar och lastbilar/bussar med en totalvikt på högst 3,5 ton.
(transportstyrelsen 2021)
Skrotade bilar

2020 (st)

Östergötlands län

17 882

Sverige totalt

176 371

4.2.4

Läkemedel

Överblivet läkemedel ska lämnas in till apotek för omhändertagande. Vissa typer av
läkemedel klassas dock som farligt avfall och ska lämnas in till återvinningscentralen
eller till miljöbilen. Exempel på läkemedel som klassas som farligt avfall är cytostatika
läkemedel.
4.2.5

Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Från och med 2007 gäller producentansvar för vissa radioaktiva produkter och
strålkällor. Till strålkällor hör till exempel brandvarnare, utrustning med mörkerseenden,
sikten och sjukutrustning.

4.3

Verksamhetsavfall och övrigt avfall

Verksamhetsavfall kan delas in i branschspecifikt avfall, det vill säga avfall som
uppkommer som en direkt följd av verksamheten som tillexempel processavfall och ickebranschspecifikt avfall som uppkommer indirekt som exempelvis emballage och
förpackningar. Verksamhetsavfall ligger utanför kommunens ansvarsområde och därför
måste verksamheter själva se till att det avfall som de ger upphov till hanteras på ett
miljöriktigt sätt. Mindre mängder verksamhetsavfall kan tas emot på kommunens
återvinningscentral mot ersättning enligt renhållningstaxan.
4.3.1

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall tas emot på kommunens återvinningscentral. Detta gäller i
första hand för hushållens behov, vilket innebär att endast mindre mängder kan tas
emot ifrån verksamheter. Rent trä flisas och transporteras vidare för förbränning. Övrigt
bygg- och rivningsavfall återanvänds till viss del.
4.3.2

Avfall från kommunalt avloppsvatten

Valdemarsvik har fyra reningsverk: Sandviks, Snäckevarp, Väster Tryserum och Gusums
reningsverk. Vid behandling av kommunalt avloppsreningsvatten uppstår slam, rens och
Statistik över antalet personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som skrotats med skrotningsintyg är tagen
från transportstyrelsen.
5
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sand. Slammet stabiliseras och avvattnas vid Sandviks Reningsverk. Efter lagringen
används materialet som gödsel på åkermark

4.4

Plockanalyser 2017

Under 2017 utfördes plockanalyser av kärl- och säckavfall från villor, flerfamiljshus samt
från glesbygden i Valdemarsviks kommun. Resultaten från plockanalyserna presenteras i
figurer nedan. Införandet av Gröna påsen som skedde efter att plockanalysen ägde rum
har minskat matavfallet i restavfallet med 13%. nedan.6

Figur5. Plockanalys på landsbygd, en- och tvåfamiljshus (Valdemarsviks kommun 2017)

Nya plockanalyser planeras att genomföras under 2021 och en uppföljning av statistiken kommer att ske
under 2022.
6
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Figur 6. Plockanalys i tätort, flerfamiljshus (Valdemarsviks kommun 2017)

Figur 7. Plockanalys i tätort, en- och tvåfamiljshus (Valdemarsviks kommun 2017
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Bilaga 3 Avfallsanläggningar inom kommunen
I denna bilaga beskrivs nuvarande avfallsanläggningar, återvinningscentraler och avslutade
avfallsupplag i Valdemarsviks kommun.

1.1

Avfallsanläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Valdemarsviks avfallsupplag
I Valdemarsviks kommun finns en omlastningsstation på Toverum och en återvinningscentral som är
belägen i utkanten av Valdemarsviks tätort, cirka 2 km från centrala Valdemarsvik. Denna
avfallsanläggning ägs och drivs av kommunen och öppnades 2014.
På omlastningsstationen sker omlastning av brännbart hushålls- och verksamhetsavfall som sedan
transporteras till en förbränningsanläggning. Återvinningscentralen tar emot källsorterade avfallsfraktioner, grovavfall och farligt avfall.
Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är återvinningscentralen klassificerad enligt följande
verksamhetskoder för mellanlagring:
C 90.40: ”Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden
vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.”
C 90.60: ”Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon
där mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller 2. om mängden farligt
avfall inte vid något tillfälle uppgår till:
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.”

1.2

Avslutade avfallsupplag och nedlagda deponier

I detta avsnitt presenteras information om de nedlagda deponierna som finns i Valdemarsviks
kommun.
Toverumsdeponin

Toverumsdeponin togs i drift på 1960-talet och deponeringen av avfall upphörde helt till
verksamhetsåret 2005. Avfall som deponerats är bland annat industriavfall, trädgårdsavfall,
schaktmassor, slam, oljeförorenad jord. Efter 2005 sker ingen deponering i Valdemarsviks kommun.
Toverumsanläggningen innefattade även en återvinningscentral till och med år 2014. Toverums ÅVC
ersattes år 2014 med en ny ÅVC, enligt avsnitt 1.1. Sluttäckningen av Toverumsdeponin avslutades
2016.
Övriga nedlagda avfallsupplag

Oavsett hur stort eller litet gamla avfallsupplag är så är det viktigt att kartlägga och riskbedöma dessa
utifrån miljö och människors hälsa. Även ur ett historiskt perspektiv kan det vara viktigt att hinna
med att utreda och kartlägga områden innan viktig information går förlorad.
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MINASA (Miljöskydd, Naturvård och samhällsplanering) genomförde 1984 en kartering av äldre
avfallsupplag i Valdemarsvik. I tabell 1 redovisas en sammanställning av MINASA:s rapport gällande
avslutade avfallsupplag.
En kort kommentar till inventeringen är att den gjorts för mer än 30 år sedan. Det har hänt mycket
inom lagstiftningen där miljöbalken har införts och nya krav har ställts upp. Det finns också en ny
utarbetad metodik (MIFO) för att arbeta med inventering och riskbedömning. I äldre inventeringar är
det även vanligt att man kan ha missat märgelgravar som utnyttjats för deponering eller äldre
verksamhetsdeponier. På sikt borde det vara rimligt att utföra en ny inventering och riskbedömning
efter nu gällande praxis.
Tabell 1. Nedlagda avfallsupplag i Valdemarsviks kommun efter inventering utförd 1984.

Nedlagd deponi
LUND,
VALDEMARSVIK 4:1

GRÄNNÄS,
VALDEMARSVIK 5:20

GÖTA LANTMÄN,
LANTMÄNNEN 5-17

Historisk aktivitet
Verksamheten startades cirka
1930. Man har deponerat i
huvudsak byggavfall,
schaktmassor, diverse järnskrot
och mindre mängder
hushållsavfall. Mindre mängder
kamikalieavfall från Lundbergs
Läder har deponerats. Deponin
lades ner omkring 1960.
Verksamheten startades ca
1930. I området finns två upplag
med ca 200 meters mellanrum.
Upplaget utefter strandlinjen
utnyttjades av Lundbergs Läder,
samt i viss mån av ett slakteri i
området. Den ena delen av
deponin utnyttjades för
hushållsavfall och den andra för
industriavfall samt specificerat
farligt avfall. Deponin avslutades
1966.
Upplaget är förmodligen från
1920‐talet. Troligtvis använ‐des
deponin för hushållsavfall.

Kommentar

Deponins
stabilitetsförhållanden är
otillfredsställande och en
långsam spridning genom
erosion av avfallsmassor
pågår. Sanering av området
ingick i projektet
Valdemarsviken som pågick
under 2013 och 2014.

Läckage av fenol har
konstaterats även efter att
upplaget har tätats. Prover
har tagits i lakvattnet från
deponin.

SPÅNSKIVEFABRIKEN, Verksamheten påbörjades 1960.
VALDEMARSVIK 5:1
Deponin användes för träavfall
från spånskivefabriken. Deponin
återställdes i samband med att
fabriken lades ner. Innan
upplaget tätades konstaterades
läckage av fenol. Deponin
avslutades 1982.
GRÄNNÄS, KÄGGLA
Verksamheten påbörjades runt
1:9
1940. Deponin har
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MOTORSTADION,
VALDEMARSVIK 4:4

SHELL
BENSINSTATION,
VETET 1-3 OCH
KORNET 1
GÅLLÖSA, GÅLLÖSA
1:12

ÄLGERUM, ASKEDAL
1:18

GRÖNSTORP,
GRÖNSTORP 2:1

SÖDERHUS 1,
GUSUM 5:260

huvudsakligen används för
träavfall, bark och spån från
spånskivefabriken och sågverket.
Deponin är återställd och
avslutades 1975.
Verksamheten påbörjades
omkring 1930. Det har depone‐
rats läderavfall, gamla bilvrak,
hushållsavfall och troligtvis en
ouppskattad mängd spillolja.
Deponin har täckts med spån
eller barkavfall men ovanpå
detta har lagts schakt‐massor.
Lakvatten rinner genom
upplaget. Missfärgat vatten har
konstaterats. Deponin
avslutades 1971.
Upplaget är förmodligen från
1920-talet. Här har industriavfall
och diverse, icke specificerade
mängder, farligt graveriavfall
deponerats.
Verksamheten påbörjades
mellan 1970-1975. Upplaget är
beläget i en före detta grustäckt.
Det har huvudsakligen utnyttjats
för byggnadsavfall och
schaktmassor. Upplaget har även
för så kallad vildtippning.
Verksamheten påbörjades 1960.
På platsen, som är en före detta
grustäckt, har det förekommit
vildtippning av diverse
grovavfall, järnskrot med mera,
samt hushållsavfall. Även mindre
mängder utarbetat säde och
oljeavfall har deponerats.
Området är iordningsställt och
deponin avslutades 1974.
Verksamheten påbörjades 1965.
Deponin har huvudsakligen
använts för hushålls- och
industriavfall. Inom området
förekom avfallsförbränning.
Upplaget är täckt och tätat.
Deponin avslutades 1981.
Verksamheten påbörjades i
början av 1900-talet. Upplaget
nyttjades av Gusums bruk,
huvudsakligen för hushållsavfall
och grovsopor.

En undersökning
genomfördes 1997. Då
gjordes bedömningen att
deponering klassificeras som
”liten risk” med måttligt
läckage av kväve.

Förhållandena är
tillfredsställande.
Provtagning sker genom
kontrollprogram.

Deponin ingick i
saneringsprojektet Gusum
som avslutades 2016.
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SÖDERHUS 2,
GUSUM 5:260

SÖDERHUS 3,
GUSUM 5:260

LUNDA, GUSUM
6:159

NORR OM
YXNINGENS
STATION, GUSUM
6:167

RINGARUMS
TEGELBRUK, SÖRBY
3:14

NORR OM
SKJUTBANAN
RINGARUM,
RINGARUMS
PRÄSTGÅRD 1:1
ÅBÄCKSNÄS,
ÅBÄCKSNÄS 4:1

Verksamheten påbörjades i
början av 1900-talet. Upplaget
har nyttjats för industriavfall från
Gusums bruk. Deponin
avslutades 1960.
Verksamheten påbörjades runt
1965. På denna lantbrukstipp
deponerades mest hushållsavfall
och grovavfall från Gusums
lantbruk.
Verksamheten påbörjades runt
1940. Hushållsavfall har
huvudsakligen deponerats.
Deponin avslutades runt 1960.
Verksamheten pågick under
1960-talet. Mest vildtippning.
Deponin nyttjades för
hushållsavfall, grovavfall samt
skrotbilar. Deponin har också
nyttjats av före detta Ringarums
kommun. Tippen är av liten
omfattning och är numera helt
återställd.
Verksamheten påbörjades runt
1930. Huvudsakligen har det
deponerats byggavfall samt
schaktmassor. Deponin har även
använts av privatpersoner.
Deponin avslutades 1960 och är
numera väl täckt och
iordningställd.
Verksamheten påbörjades 1930.
Huvudsakligen har det
deponerats hushållsavfall samt
diverse skrot. Deponin
avslutades 1960.
Verksamheten påbörjades 1950.
Deponin är belägen i en före
detta Grustäkt och har
huvudsakligen använts för
hushållsavfall. Deponin
avslutades 1975.

Deponin ingick i
saneringsprojektet Gusum
som avslutades 2016.
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BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING
1. Vad är en behovsbedömning?
Enligt Miljöbalken 6 kap 11§ ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla planer eller program
som kan medföra betydande miljöpåverkan. I samband med upprättandet av den nya avfallsplanen för
Valdemarsviks kommun (planperioden 2022-2025) har föreliggande behovsbedömning upprättats med
syfte att utreda om en miljöbedömning är nödvändig. Om behovsbedömningen visar på en betydande
miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras,
beskrivs och bedöms den betydande miljöpåverkan eller annan påverkan som kan komma att vara
relevant.
Bedömningen har utförts med stöd av Ensucon AB.

2. Beskrivning av aktuellt planförslag
Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument för hur de uppsatta inriktningarna för avfallshanteringen i
kommunen ska nås under den kommande fyraårsperioden (2022-2025). Avfallsplanen utgör tillsammans
med avfallsföreskrifterna den kommunala renhållningsordningen. Under planperioden planeras främst
insatser för att minska avfallsmängderna samt inventering av deponier. Inga nya anläggningar är planerade.

3. Bedömning
Lokala och nationella planer
Strider planen
mot:
Gällande
översiktsplan?
Nationella och
lokala miljömål?
Riksintressen?

JA

NEJ

NÅGOT

KOMMENTAR

x
x
x

Påverkan på stadsbild och landskapsbild
In-/utblickar?

x

Historiska
samband?

x

Påverkan på naturmiljön/naturvård inkl. biologisk mångfald
Påverkas:

JA

NEJ

Riksintresse för
naturvård?
Natura 2000område?1
Naturreservat/Na
turskydd?
Strandskydd?

x

Rödlistade arter?

x

Annan värdefull
natur?

x

NÅGOT

KOMMENTAR

x
x
x

OBS! Om Natura 2000-område påverkas, eller risk finns för påtaglig skada eller påverkan på skyddad natur ex
riksintresseför naturvård eller strandskydd, uppstår alltid betydande miljöpåverkan.
1

1

Påverkan på rekreation och friluftsliv
Påverkas:

JA

NEJ

Riksintresse för
friluftsliv?
Befolkning?

x

Grönstruktur?

x

NÅGOT

KOMMENTAR

NÅGOT

KOMMENTAR

NÅGOT

KOMMENTAR

NÅGOT

KOMMENTAR

x

Påverkan på kulturmiljö/kulturarv
Påverkas:

JA

NEJ

Riksintresse för
kulturmiljö?
Kulturreservat?

x

Fornminne?

x

Byggnadsminne?

x

Kulturminnesvård
?
Annan värdefull
kulturmiljö?2

x

x

x

Påverkan på intresse för Försvarsmakten
Påverkas:

JA

Riksintresse för
försvarsmakten?

NEJ
x

Påverkan på omgivande miljö
Påverkas:

JA

NEJ

Mark

x

Luft

x

Klimat

x

Vatten

x

Hushållning av naturresurser eller andra resurser
Beskriv planens påverkan på:
Mark, vatten eller materiella resurser
Transporter, kommunikationer, energi med mera

Planen avser inte påverka negativt utan bedöms
snarare ha en positiv inverkan på materiella
resurser.
Avfallstransporterna kommer inte att öka inom
ramarna för den nya avfallsplanen jämfört med
innan.

Riskbedömning för hälsa och säkerhet3
Uppstår
störningar från
omgivningen
eller ger planen
upphov till
störningar?

JA

NEJ

NÅGOT

KOMMENTAR

OBS! Om planområdet tas i anspråk för verksamhet där tillstånd ska bedömas enligt miljöbalken, uppstår alltid
betydande miljöpåverkan.
3 OBS! Om risker finns för hälsa och säkerhet eller om miljökvalitetsnormer överskrids, uppstår alltid betydande
miljöpåverkan.
2
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Buller/vibrationer

x

Föroreningar

x

Överskrids
miljökvalitetsnor
mer?
Finns det risk
för:
Översvämning?

x

Erosion?

JA

Buller kommer
inte att öka till
följd av införandet
av den nya
avfallsplanen.

NEJ

NÅGOT

KOMMENTAR

x
x

Slutsats om det fortsatta utredningsbehovet
Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan?
Avfallsplanen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet
eller ha en negativ inverkan på hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Inget fortsatt
utredningsbehov finns i dagsläget.

Sida 3 av 4

Sida 4 av 4

Avfallsplan 2022-2025
Bilaga 5 – Måluppföljning relaterade mål och program

Lokala mål

Regionala mål

EU & Nationellt*

Globalt

Länsstyrelsens åtgärdsprogram
Avfallsplan

Avfallspaketet & Sveriges miljömål

Agenda 2030

Energi- och klimatstrategi för
Östergötland 2019 -2023

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära
källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.

1.1 Avfallsmängderna4 per person ska minska
till 2025 i enlighet med det nationella målet om
avfallsförebyggande enligt EU:s avfallshierarki.
MÅL 5: År 2025 ska mängden hushållsavfall
minska till högst 350 kg per person/år och till
år 2030 högst 300 kg. Delmål: År 2025 ska
mängden mat- och restavf

1.2 Andelen restavfall ska minska med
25% motsvarande det nationella målet för
mat- och restavfall[1].

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära
källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.

Sveriges miljömål:
1. Begränsad klimatpåverkan
15. God bebyggd miljö

11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.

Etappmål för avfall:

Ökad utsortering och biologisk behandling av
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas
biologiskt så att växtnäring och biogas tas
tillvara.
Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse
för återanvändning och materialåtervinning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.
Sveriges miljömål:
1. Begränsad klimatpåverkan
15. God bebyggd miljö
Etappmål för avfall:

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
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Ökad utsortering och biologisk behandling av
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas
biologiskt så att växtnäring och biogas tas
tillvara.
Etappmål för matsvinn:
Matsvinnet ska minska mätt i mängd
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar
med minst 20 viktprocent per capita från 2020
till 2025.

Sveriges miljömål:
15. God bebyggd miljö
1.3 Avfallsmängderna i kommunernas egna
verksamheter ska minska och
återvinningsgraden öka.

1.4 Upphandlingskrav med fokus på hållbar
upphandling i syfte att förbygga avfallets
mängd och farlighet.

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära
källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.

40. Arbeta för minskade utsläpp av
miljögifter, luftföroreningar och växthusgaser
genom upphandling. Miljö- och energikrav på
produkter, leverantörer och transporter kan
ingå. Inriktningen bör även vara att i
möjligaste mån minska transportbehovet.

Etappmål för avfall:
Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse
för återanvändning och materialåtervinning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

Sveriges miljömål:
1. Begränsad klimatpåverkan
4. Giftfri miljö
15. God bebyggd miljö
Finns inget direkt kopplat etappmål

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet
per person i butik- och konsumentledet, och
minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan,
även förlusterna efter skörd.
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering
av kemikalier och alla typer av avfall under hela
deras livscykel, i enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt minska
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön.
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.
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12.7 Främja hållbara offentliga
upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell
politik och nationella prioriteringar.

43. Driva branschvisa
informationskampanjer till företag om
nyttorna av miljöanpassade produkter och
tjänster. Öka information till allmänheten om
miljöfarliga ämnen och produkter och bra
alternativ

1.5 Andelen textilier i den brännbara
fraktionen ska minska till år 20255.
46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

1.7 Återvinningsgraden för byggmaterial ska
öka.

43. Driva branschvisa
informationskampanjer till företag om
nyttorna av miljöanpassade produkter och
tjänster. Öka information till allmänheten om
miljöfarliga ämnen och produkter och bra
alternativ

Sveriges miljömål:
15. God bebyggd miljö
Etappmål för avfall:
Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse
för återanvändning och materialåtervinning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.
Går i linje med regeringens utredning av:
Producentansvar för insamling av textilier

11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering
av kemikalier och alla typer av avfall under hela
deras livscykel, i enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt minska
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

Sveriges miljömål:
15. God bebyggd miljö

Etappmål för avfall:
Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse
för återanvändning och materialåtervinning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
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2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.
Bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och
förbereds för återanvändning. Förberedande för
återanvändning, materialåtervinning och annan
återvinning av icke-farligt bygg- och
rivningsavfall, men undantag av jord och sten,
ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70
viktsprocent.

2.1 Utöka aktionerna för att minska
nedskräpning årligen i kommunen

43. Driva branschvisa informationskampanjer
till företag om nyttorna av miljöanpassade
produkter och tjänster. Öka information till
allmänheten om miljöfarliga ämnen och
produkter och bra alternativ

46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

Sveriges miljömål:
8. Levande sjöar och vattendrag
15. God bebyggd miljö

Etappmål för avfall:
Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse
för återanvändning och materialåtervinning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

Sveriges miljömål:
15. God bebyggd miljö

2.2 Fler skolor ska delta i auktioner för att
minska nedskräpning[1].

43. Driva branschvisa informationskampanjer
till företag om nyttorna av miljöanpassade
produkter och tjänster. Öka information till
allmänheten om miljöfarliga ämnen och
produkter och bra alternativ

Etappmål för avfall:
Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för
återanvändning Senast 2025 ska förberedelse
för återanvändning och materialåtervinning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.

11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.
11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
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12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

Sveriges miljömål:
4. Giftfri miljö
8. Levande sjöar & vattendrag
15. God bebyggd miljö

2.3 Fortsatt kustnära insamling av plast i
havet utförs vartannat år med start 2018.

46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

Etappmål för avfall:
Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse
för återanvändning och materialåtervinning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.
Går i linje med det nationella arbetet med att
minska mängden mikroplast i våra hav.

3.1 Andelen matavfall i den brännbara
fraktionen till senast 2025 ska vara lägre än
andelen 2021.[1]

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära
källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.

Sveriges miljömål:
1. Begränsad klimatpåverkan
15. God bebyggd miljö
Etappmål för avfall:

11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering
av kemikalier och alla typer av avfall under hela
deras livscykel, i enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt minska
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
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Ökad utsortering och biologisk behandling av
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas
biologiskt så att växtnäring och biogas tas
tillvara.

46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

Etappmål för matsvinn:
Matsvinnet ska minska mätt i mängd
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar
med minst 20 viktprocent per capita från 2020
till 2025.

3.2 Arbetet med matsvinn fortsätter för att
minimera och förebygga att matavfall uppstår
hos kommunens verksamheter.

46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

Sveriges miljömål:
1. Begränsad klimatpåverkan
15. God bebyggd miljö
42. Öka möjligheterna för fastighetsnära
källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering
av kemikalier och alla typer av avfall under hela
deras livscykel, i enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt minska
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön.

Etappmål för avfall:
Ökad utsortering och biologisk behandling av
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas
biologiskt så att växtnäring och biogas tas
tillvara.
Etappmål för matsvinn:
Matsvinnet ska minska mätt i mängd
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar
med minst 20 viktprocent per capita från 2020
till 2025.

11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet
per person i butik- och konsumentledet, och
minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan,
även förlusterna efter skörd.
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.
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12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

43. Driva branschvisa informationskampanjer
till företag om nyttorna av miljöanpassade
produkter och tjänster. Öka information till
allmänheten om miljöfarliga ämnen och
produkter och bra alternativ
3.3 Minska matsvinnet vid servering inom
äldreomsorgen

46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

4.1 Fortsatt öka tillgängligheten för sortering
av farligt avfall och till 2025 ska farligt avfall i
den brännbara fraktionen ha minskat med 25 %
jämfört med år 2021.

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära
källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.

Sveriges miljömål:
1. Begränsad klimatpåverkan
15. God bebyggd miljö
Etappmål för avfall:
Ökad utsortering och biologisk behandling av
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas
biologiskt så att växtnäring och biogas tas
tillvara.
Etappmål för matsvinn:
Matsvinnet ska minska mätt i mängd
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar
med minst 20 viktprocent per capita från 2020
till 2025.

Sveriges miljömål:
1. Begränsad klimatpåverkan
4. Giftfri miljö
15. God bebyggd miljö
Etappmål för avfall:

11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet
per person i butik- och konsumentledet, och
minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan,
även förlusterna efter skörd.
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.
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43. Driva branschvisa
informationskampanjer till företag om
nyttorna av miljöanpassade produkter och
tjänster. Öka information till allmänheten om
miljöfarliga ämnen och produkter och bra
alternativ

4.2 Förpackningsmaterial i den brännbara
fraktionen ska minska med 25 % till år 2025,
jämfört med år 2021.

Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse
för återanvändning och materialåtervinning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering
av kemikalier och alla typer av avfall under hela
deras livscykel, i enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt minska
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön.

46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära
källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.

11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.

43. Driva branschvisa
informationskampanjer till företag om
nyttorna av miljöanpassade produkter och
tjänster. Öka information till allmänheten om
miljöfarliga ämnen och produkter och bra
alternativ

46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

Sveriges miljömål:
1. Begränsad klimatpåverkan
4. Giftfri miljö
15. God bebyggd miljö

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Etappmål för avfall:
Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse
för återanvändning och materialåtervinning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering
av kemikalier och alla typer av avfall under hela
deras livscykel, i enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt minska
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.
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11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära
källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.
Sveriges miljömål:
15. God bebyggd miljö

4.3 Införa nytt skyltsystem[1] på ÅVC:er och
gemensamma insamlingsplatser

46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

Etappmål för avfall:
Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse
för återanvändning och materialåtervinning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering
av kemikalier och alla typer av avfall under hela
deras livscykel, i enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt minska
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära
källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.
5.1 Förbättrad kommunikation.

43. Driva branschvisa
informationskampanjer till företag om
nyttorna av miljöanpassade produkter och
tjänster. Öka information till allmänheten om
miljöfarliga ämnen och produkter och bra
alternativ

Sveriges miljömål:
15. God bebyggd miljö
Finns inget direkt kopplat etappmål

11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.
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46. Öka informationen till allmänheten om
hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.

MÅL 5: År 2025 ska mängden
hushållsavfall minska till högst 350 kg per
person/år och till år 2030 högst 300 kg.
Delmål: År 2025 ska mängden mat- och
restavfall minska till högst 150 kg per
person/år

11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.

5.2 Senast 2025 ska alla som ger upphov till
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
omfattas av renhållningsavgift

5.3 Utbildningsinsatser för ökat
kundbemötande

Finns inget direkt kopplat regionalt mål

Sveriges miljömål:
15. God bebyggd miljö
Finns inget direkt kopplat etappmål

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära
källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.

Finns inget direkt kopplat nationellt mål

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering
av kemikalier och alla typer av avfall under hela
deras livscykel, i enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt minska
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen.
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6.1 Inventering av nedlagda deponier, enligt
MIFO. Inventering av nedlagda deponier. Ska
vara klart år 2022.

53. Undersöka och efterbehandla
förorenade områden med mycket stor risk
eller stor risk för människors hälsa.

Sveriges miljömål:
4. Giftfri miljö
Finns inget direkt kopplat etappmål

* Sveriges miljömål bygger på EU:s avfallspaket, därav tas endast de svenska miljömålen upp i denna koppling.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering
av kemikalier och alla typer av avfall under hela
deras livscykel, i enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt minska
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön.
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard
Ekonomichef
Tel: 0123-191 24
E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Motion - Mål- och strategidokument
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås och besvaras i övrigt med förvaltningens yttrande.
Ärendebeskrivning
Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) har i motion 2020-05-25 föreslagit
att: ”Kommunfullmäktige ger KS i uppdrag att; påbörja en process för att
fånga upp särskilt betydande områden för kommunens utveckling, och
utifrån denna process ta fram mål- och strategidokument”.
Motionärerna menar att det tomrum av styrdokument som nu finns utifrån
kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan till kommunens vision
behöver fyllas med en tydlig struktur. Detta för att politiken ska ha möjlighet
att planera på lång sikt. Detta kan göras utifrån ett måldokument och ett
strategidokument. Dessa dokument bör vara i områden som är av särskild
betydelse för kommunens utveckling.
Förvaltningens yttrande
Behovet av långsiktig planering kan inte överskattas. Kommunen står inför
stora förändringar och utmaningar inom flera områden som på lång sikt
kommer att ha stor betydelse för kommunens möjligheter att klara sitt
uppdrag och för samhällsutvecklingen i stort.
Den nuvarande visionen sträcker sig fram till och med år 2025. Detta gör att
det i dagsläget inte finns något större utrymme mellan visionens långsiktighet
och det antagna mål & budget dokumentet. Därför blir det svårt att påbörja
att arbete med en längre horisont.
I SOU 2021:75 ”En god kommunal hushållning”, föreslås det att ett tioårigt
program för god kommunal hushållning införs. Programmet ska ge en mer
sammanhållen ekonomisk styrning och vara en ledstjärna för de mål som
sätts i budgeten och treårsplanen för ekonomin. Förslaget är att programmet
ska antas av fullmäktige en gång per mandatperiod. I detta föreslås också att
kommunens budget ska innehålla mål som utgår från det antagna
tioårsprogrammet.

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-10-08

KS-SA.2020.56

2(2)

Detta föreslagna program kommer att ersätta en del nuvarande
styrdokument. Bland annat riktlinjer för god ekonomisk hushållning,
medelsförvaltning och resultatutjämningsreserv samt pensionsmedel.
Kommunen lär ta fram ett lokalt styrdokument kopplat till tioårsprogrammet.
Mot bakgrund av ovanstående förslår förvaltningen att motionen avslås.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör
Sven Stengard
Ekonomichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag
_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

Justerare
..........
..........

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2021-11-19

KS-SA.2017.73

1(1)

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Mikael Jonsson
Teknisk chef
Tel: 0123-193 10
E-post: mikael.jonsson@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Motion - Hållbart byggande
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Evelyn Chaparro (MP) och Mika Liffner (MP) inkom 2017-09-05 med en
motion där de föreslår kommunfullmäktige att besluta ”att kommunen tar fram
riktlinjer för Hållbart byggande”.
Förvaltningen ser positivt på motionens intentioner att ha ett
hållbarhetsperspektiv när kommunen bygger. Att beakta sociala, ekologiska
och ekonomiska aspekter är något kommunen redan strävar efter att göra.
Information om hållbart byggande finns redan idag genom till exempel
Boverket. En riktlinje framtagen av kommunen riskerar snabbt att bli inaktuell.
Att Valdemarsvik kommun tar fram egna riktlinjer för hållbart byggande
bedöms inte bli ett effektivt verktyg för att uppfylla de ambitioner som
motionärerna har. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion från Evelyn Chaparro (MP) och Mika Liffner (MP) inlämnad 2017-0905
Beslutet skickas till
Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Kristina Hörnqvist
Arbetsledare Gatu-och fastighetskontoret
Tel: 0123-191 53
E-post: kristina.hornqvist@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Motion - Högkostnadsbiljett kommunal färdtjänst
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
Vänsterpartiet har genom Jonas Andersson och Olle Wester inkommit med
en motion med förslag om införande av högkostnadsbiljett för färdtjänstresor.
I motionen beskrivs hur de som reser med färdtjänst ska kunna få en bättre
ekonomi genom ett högkostnadstak efter 20 resor. Det framkommer inte i
motionen, men det tolkas som att detta ska vara någonting i likhet med
högkostnadsskydd för exempelvis sjukresor eller sjukvård, där personen
sedan ska kunna utnyttja tjänsten gratis resterade del av månaden, efter 20
resor. För sjukresor och sjukbesök gäller kostnadsfritt resterande del av året,
från första besöksdatumet. Förslaget i motionen innebär att resenären
erhåller en 30 dgr biljett.
Detta ska då självfinansieras med den 50/50% fördelning av biljettintäkter
som idag sker till kommunen.
Ärendebeskrivning
De färdtjänstberättigade personer som reser ofta, till exempelvis till daglig
verksamhet, laddar sitt färdtjänsttillstånd med ett 30-dagarskort redan idag.
Det kostar för senior 437,50 för resor inom en zon, vilket är till samma pris
som övriga resenärer i den allmänna kollektivtrafiken. Således har just de
resenärerna ingen högre biljettkostnad än någon annan som köper en 30 dgr
biljett.
Den 50/50% fördelning av intäkter som nämns i motionen avser intäkter
endast från 30 dgr biljetter eller 365 dgr biljetter som köps av
färdtjänstberättigade personer. Totalt för 2021 t.o.m. oktober månad uppgår
den 50% fördelningssumman till 20 377 kr för Valdemarsvik.
Någon egen form av högkostnadsbiljett kan kommunen själva inte utveckla
för Östgötatrafikens kollektivtrafik.
Med anledning av detta föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) inlämnad 2021-08-30
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Beslutet skickas till
Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör
Kristina Hörnqvist
Trafiksamordnare
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Mikael Jonsson
Teknisk chef
Tel: 0123-193 10
E-post: mikael.jonsson@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Motion - Staket vid lekpark i Gusum
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
I en motion inlämnad 2021-08-30 skriver Hans A Andersson (LpO) om
lekplatsen i Gusums centrum. I motionen föreslås ”att ett staket omgående
monteras som skyddar mot ån”.
Generellt så finns det antingen mindre trästaket eller inga staket alls runt de
allmänna lekplatserna i Valdemarsvik. Undantaget är lekplatser inom våra
förskolor, där området är instängt med så kallat förskolestängsel. Man skiljer
på staket, inspringningsskydd eller stängsel.
Det finns inga anmärkningar efter våra lekplatsbesiktningar angående just
detta ärende. Detta bör ställas i ett större perspektiv då t.ex. lekplatsen i
Valdemarsviks Centrum eller lekplatsen på Grännäs badplats inte heller har
staket eller stängsel, och som också är i närhet till vatten.
Om ambitionen är att ha större säkerhet på våra allmänna lekplatser
generellt än dagens nivå, bör Gatu & Fastighetskontoret få i uppdrag att
utreda både omfattningen samt säkerhets och de ekonomiska aspekterna.
Och att man om en eventuell utredning visar så, bereder medel för
säkerhetsarbeten på våra lekplatser i kommande budgetarbeten. I dagsläget
finns inga medel eller egna resurser på Gatukontoret för att utföra akuta
åtgärder som motionen påvisar, och med anledning av detta föreslås att
motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion från Hans A Andersson (LpO) inlämnad 2021-08-30
Beslutet skickas till
Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander

Kommundirektör
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS
Aline Eriksson
Plan- och byggchef
Tel: 0123-193 06
E-post: aline.eriksson@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Motion - Inrätta insektshotell i rosariet
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendebeskrivning
Moderaterna inkom 2020-10-26 med en motion i vilken kommunfullmäktige
föreslås besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att enligt
Valdemarsviksförslaget inrätta insektshotell i Rosariet.
Gatu- och fastighetskontoret planerar att upprätta så kallade pollinerarytor
fr.o.m 2022 samt har framåtskridande planer med att beställa insektshotell
från AME att placera i rosariet.
Pollinerande insekter är av stor betydelse för en rad olika aspekter kopplad
till mänskligt och miljömässigt välmående. Bland annat är de av stor vikt för
produktionen av grödor och stabila ekosystem. Pollinatörerna verkar även
som föda till andra arter.
Idag finns omkring 300 olika arter av humlor och bin, vilket är de främsta
pollinatörerna i Sverige. Upp mot en tredjedel av dessa arter är idag dock
hotade. Bidragande faktorer till deras hotade status är klimatförändring samt
allt mer homogena livsmiljöer. Ytterligare anledningar är de allt större
geografiska avstånden mellan pollinatörers boplatser och områden där de
inhämtar sin föda.
Det anses därav vara en positiv åtgärd att placera insektshotell vid det
föreslagna området (Rosariet), för att säkerställa ett mindre avstånd mellan
boplats och föda. Områdets närhet till vatten anses vidare positivt då det är
en viktig förutsättning för att pollinatörer skall trivas. Ett mer diversifierat
utbud av blommor och växter i området skulle dock kunna leda till att platsen
upplevs mer attraktiv av pollinatörer som bin och fjärilar.
Inrättande av insektshotell anses vidare vara planenligt sett till
översiktsplanens (2018) målsättningar. Förslaget till naturvårdsprogram, ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen förespråkar bland annat att ”den
biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt”, samt att
”arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas”.
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Ur ett ekonomiskt perspektiv är inrättandet av insektshotell inte någon
kostsam insats sett till de miljö- och hälsomässiga fördelar som de kan
generera. I byggandet av dessa hotell kan arbetsmarknadsenheten (AME)
nyttjas. För att insektshotellen ska ha effekt och generera de
ekosystemtjänster som är önskvärda är det dock av stor vikt att dessa
upprättas och konstrueras på ett sätt som passar insekterna.
Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna (Carina Turesson, Yvonne Janhäger, Bernt
Janhäger, Anders Sjölander) inkommen 2020-10-26
Beslutet skickas till
Motionären
Kommundirektören
Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör
Aline Eriksson
Plan- och byggchef
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Fredrik Sivula
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Motion - Kommunalrådens redovisning av utfört arbete
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Anders Bockgård (LpO) har 2021-10-25 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med följande förslag:
”Att någon form av översiktlig redovisning över utfört arbete skall göras av
alla kommunalråd och presenteras kvartalsvis för gruppledarna i fullmäktige
och för revisorerna.”
Förvaltningens yttrande
Valdemarsviks kommun har idag totalt fyra kommunalråd, inklusive
oppositionsrådet, med följande tjänstgöringsgrader.
Kommunalråd Lars Beckman (S) – 40 %
Kommunalråd Nhela Ali (S) – 40 %
Kommunalråd Jenny Elander Ek (C) – 60 %
Oppositionsråd Per Hollertz (M) – 50 %
Det finns stora möjligheter för varje kommun att reglera arbetsformerna för
kommunalråden utifrån egna förutsättningar. Vanligt i kommuner är att när
det finns flera kommunalråd så finns även en fördelning av olika
ansvarsområden mellan dessa. Så är även fallet i Valdemarsviks kommun.
Kommuner kan även utse kommunalråd utan att de innehar några andra
förtroendeuppdrag. I Valdemarsvik innehar dock samtliga kommunalråd ett
flertal olika förtroendeuppdrag som går utöver just kommunalrådsposten.
Kommunalråd är en förtroendepost som är väldigt situationsstyrt, där
uppdraget och arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag. Bedömningen
görs att en översiktlig kvartalsredovisning inte skulle kunna ge en klar eller
rättvisande bild av vad ett kommunalrådsuppdrag egentligen innebär.
Efter en omvärldsbevakning har förvaltningen inte kunnat finna några andra
exempel på redovisningar likt det som efterfrågas i motionen.
Beslutsunderlag
Motion inlämnad 2021-10-25
Beslutet skickas till

Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör
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