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Avfallsplan 2018-2022
för Eskilstuna kommun — kortversion



Året är 2022. I Eskilstuna arbetar vi aktivt 
med att minska mängden avfall. Begagnade 
produkter återanvänds, återvinns och tas om 
hand. Hanteringen av material präglas av god 
hushållning med naturresurser och energi.  
Vi tar hand om farliga ämnen och förorenade 
områden på rätt sätt.

Eskilstuna deltar dessutom i olika forsknings- 
och utvecklingsprojekt. 

Strategiska mål, mätbara mål och åtgärder 
har tagits fram inom de här områdena:

1. Minskad avfallsmängd och ökad återan- 
 vändning – förebyggande av avfall.
•  Utveckling av ReTuna kretsloppspark med  
 galleria och återvinningscentral.
• Minskning av matsvinnet.
•  Åtgärder för att främja cirkulär  
 ekonomi.

Varför är det viktigt att sortera rätt?
När avfallet sorteras rätt kommer det lättare till nytta. Det finns kvalitetskrav för avfall som
ska förbrännas, återvinnas eller läggas på deponi. Därför är det viktigt att så många
som möjligt har goda kunskaper om avfallshantering. Det är också viktigt att det finns bra
system som gör det enkelt och smidigt att sortera. 

2. Minskad miljöbelastning  
• Insamling av farligt avfall och elavfall. 
• Åtgärder vid nedlagda deponier.
• Minskad nedskräpning.

3. Ökad återvinning  
•  Ytterligare källsortering inom  
 kommunkoncernen. 
•  Insamling av textilier.
•  Ökad insamling och biologisk behandling  
 av matavfall.

4. Kundfokus  
•  Löpande information till medborgarna.
• Service för insamling av grovavfall.
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Vår vision

Cirkulär ekonomi är en vision om ett 
ekonomiskt system som är designat 
för att återskapa resurser, om och om 
igen.



Varför är det här viktigt?
Vi vill att våra system ska bli bättre så att alla känner att det är lätt att göra rätt.
Avfallshanteringen måste ha en naturlig plats i kommunens planering. Vi måste även
se till att alla som arbetar med avfall har en acceptabel arbetsmiljö.

I Avfallsplan 2018–2022 drar vi upp
riktlinjerna för avfallshanteringen i Eskilstuna 
kommun under de kommande åren.

Varför behövs en avfallsplan?
Den behövs för att vi ska kunna:
• bestämma riktlinjer för avfallshanteringen
 fram till år 2022
• enas om hur vi ska arbeta för att nå målen
• följa att vi är på rätt väg för att uppfylla   
 målen.

Samverkan med andra kommuner
Avfallshanteringen är ingen lokal angelägen-
het. Olika typer av avfall transporteras mer 
eller mindre långa sträckor till anläggningar i 
andra kommuner för behandling. 
 

1 januari 2014 bildades Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö AB (ESEM), som är ett 
gemensamt driftbolag för Eskilstuna och 
Strängnäs med ansvar för att bland annat  
driva och utveckla avfallshanteringen. Syftet 
är att samla kompetens och samarbeta över 
ett större geografiskt område.

3

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö tar 
emot avfall i olikfärgade påsar från Eskilstu-
na, Strängnäs och Örebro. Påsarna sorteras 
sedan på Lilla Nyby återvinningscentral.

Så påverkar avfallsplanen 
Avfallsplanen påverkar så gott som alla invå-
nare varje dag. För att uppfylla målen i planen 
kommer det att krävas arbete, information, 
engagemang och vilja hos dem som arbetar 
på Eskilstuna kommun och bland kommun-
invånarna.

Konsekvenser för miljön
Alla de mål som finns i avfallsplanen bedöms 
leda till en positiv miljöpåverkan. 

Hållbarhet via förbättringsarbete



Varför är det här viktigt?
Avfall är en miljöbelastning. Vår livsstil gör att vi får mer och mer avfall per person och år.
De senaste 40 åren har avfallsmängden fördubblats i Sverige. Vi behöver därför tänka oss
för innan vi skaffar nytt; det går kanske att laga det gamla? Det lönar sig att köpa kvalitet.
Allt detta bidrar till ”smartare konsumtion” och att avfallsmängderna kan minska på sikt.

Så här vill vi att det ska vara 2022

Eskilstunas invånare och verksamheter känner 
till avfallsminimerande alternativ, bidrar till att 
minska avfallsmängderna och ökar återan-
vändningen. 
 

Så gör vi detta 

•  ReTuna kretsloppspark ska utvecklas och  
 vara ekonomiskt bärkraftig.
•  Återanvändning av möbler och andra pro- 
 dukter ska öka inom kommunkoncernen.

Minskad avfallsmängd
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•  År 2021 ska avfallsmängden från hushåll  
 ha minskat med fem procent jämfört med  
 år 2016. Bland annat genom en ökad åter- 
 användning. Hushåll och verksamheter bör 
  känna till avfallsminimerande alternativ   
 enligt avfallstrappan.
•  År 2019 ska matsvinn från kommunens   
 storkök för skolor och omsorg vara max  
 tio procent.
 



Varför är det här viktigt?
Många saker som slängs kan återanvändas. Ju mer vi återanvänder desto mer sparar vi på na-
turens resurser. Idag kan till exempel fibrer från textilier användas på nytt och samtidigt minskar 
vi mängden avfall som måste skickas till energiåtervinning. 

Så här vill vi att det ska vara 2022

Det avfall som uppstår sorteras vid källan.  
Utsorterade produkter och material återvinns 
på bästa möjliga sätt med hänsyn till ekonomi, 
miljö och teknik.

Andelen avfall som lämnas till materialåter-
vinning ska öka. 

Avfall till energiutvinning ska vara väl sorterat 
och kontrollerat.

Matavfall från hushåll, restauranger, storkök 
och butiker ska återvinnas genom rötning. 

Avloppsslammets kvalitet ska förbättras. På 
lång sikt ska fosfor och mullämnen i avlopp 
som omhändertas i kommunala avlopps- 
reningsverk kunna återföras till produktiv 
mark. 
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Hur gör vi detta - åtgärder

• År 2021 ska minst 50 procent av den totala  
 mängden hushållsavfall  återvinnas genom  
 materialåtervinning, inklusive biologisk  
 behandling.
• Senast år 2021 ska minst 70 procent  av 
  uppskattad  total mängd  matavfall från   
 hushåll, restauranger och storkök, samlas in 
 separat och behandlas genom rötning för 
  att kunna användas som biogas. Gasen ska  
 kunna ersätta fossila drivmedel. 
• År 2021 ska restavfall från småhus innehålla  
 högst två kilo avfall som borde sorterats på 
  annat sätt, per hushåll och vecka. Siffran ska  
 ligga på 2,5 kilo vad gäller flerbostadshus.  
• År 2019 ska alla inom kommunkoncernen  
 källsortera förpackningar, returpapper,   
 matavfall och övrigt hushållsavfall. Alla ska  
 också ha rutiner för den interna hanteringen 
  av sorterat avfall.
 

Ökad återvinning



Varför är det här viktigt?
Nedskräpning kostar, minskar tryggheten och trivseln samt bidrar till att farliga ämnen hamnar i 
naturen. Syftet är att få en renare och tryggare stad och natur. 
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Så här vill vi att det ska vara 2022

Nedskräpningen i tätorter, i parker, vid bad-
platser, i naturen och vid avlämningsplatser 
för avfall ska minska. Kommuninvånare upp-
lever att de offentliga platserna är rena och 
trygga. 

Uppkomsten av farligt avfall ska minska, 
främst genom färre inköp av miljöfarliga 
kemikalier och produkter. Farligt avfall som 
uppkommer i hela Eskilstuna kommun ska 
sorteras och omhändertas på ett miljöriktigt 
sätt. Det ska inte finnas farligt avfall i kärl- och 
säckavfall. 

Utsläpp från avfallshantering ska minimeras.
Miljöbelastningen från deponerat avfall ska 
minska. Avfall till deponering ska vara väl 
sorterat, kontrollerat, karakteriserat och 
omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Nedlagda 
deponier ska vara välkända och inte innebära 
någon risk för hälsa och miljö.

Insamling och transport av avfall ska ske med 
minimal påverkan på människors hälsa och 
miljö.

Så gör vi detta

•  Mängden farligt avfall som hittas i hushålls- 
 avfall ska vara mindre än 15 gram per  
 hushåll och vecka .
•  Under perioden 2018 till 2021 ska i genom- 
 snitt en nedlagd deponi per år åtgärdas, så  
 att de inte utgör någon risk för miljön. 
• År 2021 ska andelen kommuninvånare som  
 upplever att nedskräpning är ett problem  
 ha minskat jämfört med år 2016 .
• År 2021 ska nedskräpningen i kommunen  
 ha minskat jämfört med mätningar år 2013  
 och 2014.  
• Vi tar fram en långsiktig strategi mot ned- 
 skräpning och följer upp kostnader  
 för nedskräpning. Till exempel åtgärder vid  
 anmälda ärenden, skräpplockning,  
 omhändertagna bilvrak, med mera.  

Minskad miljöbelastning



www.avfallsverige.se
www.eem.se
www.eskilstuna.se
www.retuna.se
www.naturvardsverket.se
www.hsr.se (Håll Sverige Rent)
www.miljönär.se
www.ftiab.se

Länkbibliotek

Avfallstrappan

Eskilstuna kommun arbetar enligt avfalls- 
trappan, precis som alla kommuner i Sverige 
och alla länder inom EU.

Avfallstrappan grundar sig på ett EU-direktiv 
och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. 
Direktivet handlar om att ta hand om avfallet 
på bästa möjliga sätt med hänsyn till miljön.
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Vår strävan är att hamna så högt upp i trap-
pan som möjligt. Det vill säga se till så att det 
skapas så lite avfall som möjligt.

Illustration: Gästrike Återvinnare




