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FÖRORD
Denna plan utgör Eskilstuna kommuns avfallsplan enligt 11 § 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets 
föreskrifter om innehåll i kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 
2017:2). Föreliggande plan har tagits fram under år 2017. Arbetet har genomförts med stöd av konsult 
och på uppdrag av kommunstyrelsen. En arbetsgrupp bestående av följande personer har drivit projektet:

Riikka Vilkuna, projektansvarig, miljöstrateg kommunledningskontoret

Gustav Helander, Miljökontoret

Vesa Hiltula - Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Magnus Widing - miljö- och kvalitetschef Kommunfastigheter 

Veronica Bermell - Park och Naturavdelningen

Linda Nilsson – Gatuavdelningen 

Marie Rytterstedt, Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB

Styrgruppen för revideringen av avfallsplanen är Processutvecklingsgruppen Miljö och 
samhällsbyggnadsarbete (PUG). I den gruppen ingår representanter från alla förvaltningar och bolag. 
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SAMMANFATTNING

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och avfallsplan. 
Denna avfallsplan för Eskilstuna kommun ska vara ett styrinstrument för att kretsloppsanpassa 
avfallshanteringen i kommunen.

Utifrån bl.a. nationella miljömål, Sveriges nationella avfallsplan, aktuell lagstiftning samt diskussioner i 
avfallsplaneringsprocessen har förbättringsområden för avfallshanteringen identifierats. 

Strategiska mål, mätbara mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden:

 Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning – förebyggande av avfall.

 Minskad miljöbelastning – insamling av farligt avfall, åtgärder vid nedlagda deponier och 

minskad nedskräpning.

 Ökad återvinning – källsortering, materialåtervinning och kvalitetssäkring.

 Kundfokus – information, kommunikation och service.

En viktig del i arbetet med planen är att mål och åtgärder årligen följs upp och att utfallet redovisas till 
Kommunstyrelsen. Ansvaret för kontroll, uppföljning och rapportering ligger i detta fall på 
kommunledningskontoret. Enligt bestämmelser i avfallsförordningen ska det göras en översyn av 
avfallsplanen minst vart fjärde år och nästa större översyn sker under år 2022.

Under perioden, år 2018 till och med år 2022 ska:

 Fokus i ökad utsträckning ligga på att förebygga avfall

 ReTuna kretsloppspark utvecklas och bli ekonomiskt bärkraftig

 Andelen avfall som materialåtervinns öka

 Miljöbelastningen från deponerat avfall vid Lilla Nyby och gamla avfallsupplag minska

Under de närmaste åren planerar kommunen att ytterligare förbättra resurshushållningen inom ramen för 
avfallshanteringen. Insatser planeras för att öka insamlingen av sorterat avfall för materialåtervinning. Det 
finns fortfarande en stor potential att materialåtervinna mer av de resurser som idag skickas till 
förbränning. 

Ökat fokus sätts även på åtgärder för att minska uppkomsten av avfall i enlighet med 15 kap. 10 § 
miljöbalken om avfallshierarki för behandling av avfall och Sveriges nationella avfallsplan. Eskilstuna 
kommuns avfallsplan anger åtgärder för att bland annat minska avfallets mängd och farlighet och för att 
omhänderta och behandla uppkommet avfall på ett långsiktigt hållbart sätt. 
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund
Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och avfallsplan. 
Enligt bestämmelser i avfallsförordningen ska det göras en översyn av avfallsplanen minst vart fjärde år.

Med ReTuna kretsloppspark har Eskilstuna tagit ytterligare ett viktigt steg i arbetet för att behandling av 
avfall prioriteras enligt den så kallade avfallshierarkin, som innebär att avfall i första hand ska 
förebyggas, i andra hand ska förberedas för återanvändning, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand 
ska avfall förbrännas och i sista hand deponeras. Avfallshierarkin har nu även införts i miljöbalkens 
regler.

Under de senaste åren har källsorteringen av avfall byggts ut för insamling och biologisk behandling av 
matavfall i Eskilstuna kommun. Insamlingssystemet har också förbättrats för att göra det lättare för 
hushållen i småhus att sortera genom införande av sortering i olikfärgade påsar för förpackningar, 
tidningar, matavfall och övrigt hushållsavfall. Det finns dock fortfarande en stor potential att 
materialåtervinna eller återanvända mer av de resurser som idag skickas till förbränning. 

Denna avfallsplan är en revidering och delvis omarbetning av tidigare avfallsplan med anpassning till de 
nya bestämmelser och lokala förhållanden som gäller för avfallshanteringen idag.

Avfallsplanen består av följande delar: 
 Ett huvuddokument med bland annat mål för avfallshanteringen och kort om åtgärder. 
 I bilagor till huvuddokumentet finns bland annat beskrivning av nuvarande avfallshantering, 

avfallsmängder och information om gamla avfallsupplag. 

Hela avfallsplanen, huvuddokumentet samt bilagorna, fastställs av kommunfullmäktige.

1.2 Ekokommun
Eskilstuna är sedan 1999 medlem i Sekom, Föreningen Sveriges Ekokommuner, efter ett beslut i 
kommunfullmäktige. Sekom bildades 1995 och består idag av 107 medlemmar, det vill säga kommuner 
och landsting (september 2017). I vår närhet finns ekokommunerna Strängnäs, Kungsör, Trosa, Vingåker, 
Gnesta, Nyköping och Enköping, samt Landstinget Sörmland. 

Sekom vill främja utvecklingen mot ett mer kretsloppanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn 
där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa. Verksamheten består 
bland annat av att arrangera olika typer av konferenser och möten, sammanställa och presentera gröna 
nyckeltal från kommunerna och att utgöra en påtryckningsgrupp i miljöfrågor. Det uthålliga samhället 
definieras enligt fyra hållbarhetsprinciper, som utarbetats av forskarnätverket i stiftelsen Det Naturliga 
Steget. Dessa principer anger att i det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk:

 koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).

 koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, 
med mera).

 undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske med 
mera).

http://www.thenaturalstep.org/sv/sweden/hallbarhetsprinciperna
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Den fjärde principen anger att i det samhället hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina 
behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).

Medlemskap i SEkom är ett politiskt beslut som kräver att kommunen antagit ett program med det 
uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter. Kommunen ska bedriva sitt arbete 
enligt det antagna programmet och de fyra systemvillkoren ska beaktas i samtliga kommunala beslut, 
vilket även omfattar antagande av avfallsplanen.

1.3 Syfte med avfallsplanering
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Avfallsplanen ska 
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets 
mängd och farlighet. Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter (NFS 2017:2) om innehållet i den 
kommunala avfallsplanen. Med tanke på de skilda förutsättningar som råder i landets kommuner måste 
varje kommun själv och med utgångspunkt från sina egna förutsättningar påverka avfallsplanens innehåll 
och avgöra hur det praktiska planeringsarbetet ska genomföras. 

Enligt bestämmelser i avfallsförordningen ska det göras en översyn av avfallsplanen minst vart fjärde år.

Syftet med Eskilstuna kommuns avfallsplanering är att:

 Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen med fokus på hushållens avfall.

 Ange mål och åtgärder för kretsloppsanpassning och minskning av mängden avfall.

 Långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.

För att nå kommunens långsiktiga vision, se kapitel 2.2, krävs genomgripande förändringar av samhällets 
produktions- och konsumtionsmönster, vilket naturligtvis inte kan ske under de ca fem år som planen 
täcker in. Avfallsplanen är dock ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt kunna uppfylla kommunens 
mål med materialhanteringen. 

Vad en avfallsplan ska innehålla framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal 
avfallsplan (NFS 2017:2). 

Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om avfallsmängder, avfallshantering och 
avfallsanläggningar samt mål och åtgärder. 

Den kommunala avfallsplaneringen ska omfatta allt avfall, inte bara det som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar. Fokus i denna avfallsplan ligger på avfall som ingår i det kommunala ansvaret 
beträffande beskrivning av hantering, statistik över avfallsmängder, mål och åtgärder. Uppgifter avseende 
övriga avfallsslag och anläggningar redovisas översiktligt, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. 
Strategiska mål som alla aktörer bör arbeta efter formuleras medan mätbara mål och åtgärder i första hand 
avser de avfallsslag kommunen råder över. Kommunen har möjlighet att genom dialog med olika aktörer 
i viss mån påverka hanteringen av avfallsslag som inte ingår i det kommunala ansvaret - såsom 
industriavfall och producentansvarsmaterial – vilket kan bidra till uppfyllelse av avfallsplanens mål och 
övriga samhälleliga miljömål. 
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1.4 Organisation - formell grund
Kommunfullmäktige

 fastställer renhållningsordning med tillhörande avfallsplan i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. 

 godkänner den miljöredovisning som sker i enlighet med kommunens miljöledningssystem

 beslutar om eventuell revidering av avfallsplanen.

Kommunstyrelsen 

 är renhållningsansvarig nämnd i Eskilstuna kommun 

Kommunledningskontoret

 ansvarar för genomförande och utveckling med övergripande ansvar för avfallshanteringen och utgör 
kommunens beställare av de avfallstjänster som behövs för att fullgöra kommunens ansvar

 ansvarar för att avfallsplan utarbetas

 ansvarar för uppföljning av planens mål och åtgärder samt redovisar utfallet till kommunstyrelsen och 
i kommunens årsredovisning

 ansvarar för att vid behov initiera revidering av avfallsplanens handlingsplan samt planen som helhet.

 ansvarar för övergripande informationsinsatser om strategiska miljöfrågor samt informationsinsatser 
med syfte att sprida kunskap om kommunens renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan.

Eskilstuna Energi och Miljö AB

 driver, på uppdrag av kommunen, renhållningsverksamheten inkluderande såväl hushållsavfall som 
mottagning av verksamhetsavfall från företag.

 ansvarar för att utföra utredningar och behövs för att följa avfallsplanen samt redovisa beslutsunderlag 
till kommunstyrelsen på delar som ingår i bolagets uppdrag.

 ansvarar för att lämna underlag för uppföljning av planens mål och åtgärder till 
kommunledningskontoret på delar som ingår i bolagets uppdrag.

 äger, tillsammans med SEVAB Strängnäs Energi AB, dotterbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och 
Miljö AB som bildades 1 januari 2014 och är ett gemensamt driftbolag för Eskilstuna och Strängnäs. 
Bolaget utför och verkställer kommunernas skyldigheter inom avfallsområdet efter uppdrag från 
kommunstyrelsen i respektive kommun.

Miljö- och räddningstjänstnämnden 

 utövar tillsyn över efterlevnaden av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning.

 deltar i beredningen av förslag till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan som antas av 
kommunfullmäktige.

 ansvarar för att lämna underlag för uppföljning av planens mål och åtgärder till 
kommunledningskontoret.
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Avfallsplanen är en strategisk plan för kommunen. Flera olika delar av kommunkoncernen ansvarar för 
att åtgärder genomförs. En strategisk ledningsgrupp tillskapas för genomförande, uppföljning och 
utveckling av avfallsplanen. Den sammankallas minst fyra gånger per år och leds av 
Kommunledningskontoret. I ledningsgruppen ingår de förvaltningar och kommunägda bolag som direkt 
berörs av genomförandet av avfallsplanen.

1.5 Uppföljning och redovisning 
Avfallsplanen ska finnas tillgänglig för allmänheten och företag på kommunens hemsida. 

De mål och åtgärder som fastställts av kommunfullmäktige i avfallsplanen ska årligen följas upp och 
utfallet redovisas till kommunstyrelsen, se figur 1. Ansvar för uppföljning har kommunledningskontoret. 
Varje aktör med ansvar för genomförande av åtgärder enligt planen ska lämna underlag för den årliga 
uppföljningen till kommunledningskontoret som sammanställer underlaget till årsredovisningen. I 
anslutning till delmålen anges vilka nyckeltal som ska redovisas vid uppföljning av planen. 

I samband med den årliga uppföljningen av avfallsplanen ska en rapport sammanställas och redovisas till 
kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har genom den strategiska ledningsgruppen, se kapitel 1.4, 
ansvar för detta arbete. Syftet är att säkerställa att avfallsplanens åtgärder genomförs.

I redovisningen skall det göras en bedömning om planen behöver revideras.

Eventuell revidering beslutas sedan av kommunfullmäktige.
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ÖVERGRIPANDE PROGRAMFÖRKLARING OCH 
MILJÖMÅL

Figur 1 Modell för uppföljning och redovisning av avfallsplanen i Eskilstuna.

1.6 Tidigare avfallsplan, 2013-2017
En reviderad avfallsplan för Eskilstuna fastställdes av kommunfullmäktige år 2013. I planen 
presenterades konkreta delmål och handlingsplan för avfallshanteringen under åren 2013 till 2017. I 
bilaga 2 kommenteras de mål och åtgärder som då beslutades med avseende på måluppfyllnad och 
genomförda åtgärder. Här beskrivs de största förändringarna i insamlingssystemet som genomförts under 
dessa år.

Sedan år 2011 erbjuds alla fastighetsägare i kommunen, i både småhus och flerbostadshus insamling och 
biologisk behandling av matavfall. Hushåll i småhus erbjuds sortering i olikfärgade påsar för 
förpackningar, tidningar, matavfall och övrigt hushållsavfall. Anläggningen för optisk sortering finns på 
Lilla Nyby återvinningsanläggning och tar idag emot avfall från Eskilstuna, Strängnäs och Örebro.

I föregående avfallsplan finns 18 olika delmål. Av dessa bedöms fyra vara uppfyllda, sju mål bedöms 
vara delvis uppfyllda och fem mål bedöms inte alls vara uppfyllda. Två mål kan inte utvärderas för att det 
saknas mätning. Totalt presenterades 52 olika åtgärder kopplade till olika mål i avfallsplanen. Av dessa 
har 75% av åtgärderna helt eller delvis genomförts.

Av de åtgärder som ännu inte har genomförts är det främst åtgärder med avseende på att förebygga avfall, 
förebyggande åtgärder mot nedskräpning, åtgärder vid nedlagda deponier och framtagande av strategi för 
framtida hantering av slam och aska, som är aktuella att lyfta med till kommande åtgärdsprogram.

Genomförande

Kommunstyrelsen

Avfallsplan

Beslut om
revidering

Kontroll och 
uppföljning
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2 Strategi, mål och åtgärder för avfallshanteringen

2.1 Strategi
ReTuna kretsloppspark vidareutvecklas och utgör en hörnsten i arbetet med att utveckla nya 
affärsmodeller inom cirkulär ekonomi, för ökad resurshushållning och återanvändning. 
Avfallshanteringen ska lyfta behandling av avfall högre upp i EU:s avfallshierarki, se figur 2. Det finns 
fortfarande en stor potential att materialåtervinna mer av de resurser som idag skickas till förbränning. 

Avfallsplanen anger Eskilstuna kommuns åtgärder för att bland annat minska avfallets mängd och 
farlighet och för att omhänderta och behandla uppkommet avfall på ett långsiktigt hållbart sätt. 
Kommunens strategi för att nå visionen, se kapitel 2.2, är att utifrån de prioriteringar som anges i EU:s 
avfallshierarki, genomföra åtgärder i samarbete med olika organisationer och med kommunikation, 
miljöstyrande avfallstaxa, tillsyn, rutiner för upphandling och fysisk planering som verktyg. Genom att 
arbeta med en miljösäker drift av avfallsanläggningar, underlätta för hushåll och verksamheter att 
sortera och lämna sitt avfall på ett miljöriktigt sätt (”Det ska vara lätt att göra rätt”) och att föregå med 
gott exempel avseende avfallshanteringen i egna verksamheter kan kommunerna förbättra 
förutsättningarna för att målen ska kunna nås.

Figur 2 EU:s avfallshierarki, nu även i 15 kap 10 § miljöbalken. Källa: www.avfallsverige.se



Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022 2017-12-14 11

2.2 Vision

I Eskilstuna, år 2025, förebygger vi att avfall uppstår och vi har därigenom väsentligt minskat mängden 
avfall som uppstår. God kvalitet på produkter bidrar till en hållbar konsumtion. De begagnade produkter, 
som människor vill lämna ifrån sig, återanvänds, återvinns och slutligt omhändertas på ett uthålligt sätt 
utan att naturen skadas. Materialhanteringen präglas av god hushållning med naturresurser och energi. 
Kretsloppet har effektivt avgiftats genom omhändertagande och destruktion av farliga ämnen.

Planens vision och mål samt prioriteringar som anges i EU:s avfallsstrategi ska samordnas med de 
praktiska krav som ställs på kommunens renhållning, exempelvis:

 Upprätthålla en god hygienisk standard.

 Tillgodose kraven på en god arbetsmiljö.

 Bedriva en rationell, effektiv och tillförlitlig avfallshantering.

 Utföra avfallshanteringen till rimliga kostnader.

 Erbjuda en behovs- och kundanpassad service inom avfallshantering.

2.3 Förbättringsområden och framtagande av mål
Ett antal behov och förbättringsområden har identifierats under arbetet med avfallsplanen utifrån 
nulägesanalys, samråd samt nationella mål och strategier. De områden som lyfts fram är:

 Förebygga avfall och öka återanvändning 

 Utveckla ReTuna Kretsloppspark 

 Minskat matsvinn

 Attraktiv kommun och minskad nedskräpning

 Öka materialåtervinningen av sådant som idag kastas i det brännbara avfallet

 Säkerställa att material som samlas in till materialåtervinning håller hög kvalitet

 Textil – öka återanvändningen, samla in till textilåtervinning

 Öka servicen för att lämna grovavfall kombinerat med möjlighet att återanvända eller 

materialåtervinna avfallet

 Möjliggöra återföring av näringsämnen i avlopp

Ovanstående förbättringsområden har beaktats och på olika sätt arbetats in i kommunens mål och åtgärder 
för avfallshanteringen. De mål och åtgärder från tidigare avfallsplan som bedömts vara aktuella 
fortfarande har uppdaterats och ingår i denna avfallsplan. 
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Mål och åtgärder följer följande målstruktur:

 Strategiskt mål. Anger vilken inriktning arbetet ska ha. Detta mål ska vara vägledande för alla 
som på något sätt producerar eller hanterar avfall.

 Mål. Anger på en mer detaljerad och konkret nivå vad som ska uppnås och genomföras. En 
utgångspunkt för de mätbara målen är att kommunen ska ha rådighet över målen.

 Åtgärder. Planerade åtgärder för att uppnå målen. Kommunen svarar för genomförande av 
åtgärder som anges i planen. Om ett mål inte är direkt mätbart kan genomförandet av åtgärder 
vara ett mått på om målet har uppnåtts.

Till de mätbara målen finns även angivet en eller flera indikatorer som ska mätas för att visa om 
utvecklingen går i önskad riktning. I vissa fall anges en annan indikator för årlig uppföljning för att 
underlätta en snabb uppföljning för att vid målåret göra en mer omfattande uppföljning. Det innebär att en 
uppföljning vid målåret inte är möjlig att redovisa i den närmast följande miljöredovisningen/bokslutet 
eftersom den statistik som behövs inte finns tillgänglig så snart efter ett årsskifte. Till bokslut kan endast 
uppföljning motsvarande en årlig uppföljning redovisas.

Beskrivning av nuläget för avfallshanteringen och angivna indikatorer finns i bilaga.

Målen har grupperats inom fyra områden:

 Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning – förebyggande av avfall.

 Minskad miljöbelastning – insamling av farligt avfall, åtgärder vid nedlagda deponier och 

minskad nedskräpning.

 Ökad återvinning – källsortering, materialåtervinning och kvalitetssäkring.

 Kundfokus – information, kommunikation och service.

Åtgärder för att nå målen redovisas i bilaga 1 och här anges även ansvarig och tidplan för respektive 
åtgärd.

2.4 Koppling till andra kommunala planer och program
Flera andra kommunala planer tar upp mål och åtgärder som berör avfallsfrågor. De mål och åtgärder som 
finns i andra aktuella antagna eller föreslagna planer för Eskilstuna kommun har lyfts in i avfallsplanen 
för att spegla en bred helhet i kommunens åtgärder med avseende på avfallsfrågor. Det gäller mål som 
finns i kommunens klimatplan och i handlingsplan för förorenade områden. 

I kommunens översiktsplan anges inga specifika mål eller åtgärder för avfallshanteringen.

I samarbete mellan Västerås, Enköping, Strängnäs och Eskilstuna kommuner (4 Mälarstäder samarbete) 
ska en handlingsplan för hållbar konsumtion tas fram. 

I samarbete mellan kommunen och Eskilstunas näringsliv har Affärsplan Eskilstuna tagits fram. Det är en 
plattform för hur Eskilstunas näringsliv ska utvecklas under en tioårsperiod. En del i denna affärsplan 
handlar om att hitta nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi.
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2.5 Målområde 1 Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning

Strategiskt mål: 
Människor och verksamheter känner till avfallsminimerande alternativ och bidrar till att minska 
avfallsmängderna och öka återanvändningen. 

Mål
1.1. ReTuna kretsloppspark ska utvecklas och vara ekonomiskt bärkraftig.

1.2.Återanvändning av möbler och andra produkter ska öka inom kommunkoncernen.

1.3. År 2021 ska avfallsmängderna från hushåll till behandling minskat med 5 % jämfört med år 2016, 
bland annat genom en ökad återanvändning. Hushåll och verksamheter bör känna till 
avfallsminimerande alternativ. Med behandling avses i detta fall inte förädling inför återanvändning.

1.4. År 2019 ska matsvinn från kommunens storkök för skolor och omsorg ska vara max 10 %1.

Indikatorer för årlig uppföljning:

- Ekonomisk resultat för ReTuna kretsloppspark. 

- Antal besökande vid Lilla Nyby återvinningscentral, respektive ReTuna kretsloppspark.

- Antal transaktioner via kommunkoncernens återanvändningsportal, antal artiklar och ekonomiskt 
värde samt värde för motsvarande nyinköp.  

- Insamlad mängd avfall från hushåll2, som skickas till behandling genom återvinning, biologisk 
behandling, förbränning eller deponering relaterat till antalet invånare. 

- Andel matsvinn i kommunens tillverkningskök och servering i skolor, vård och omsorg.

1 Samma mål som i kommunens klimatplan, enligt beslut 2016-11-24. 
2 Kärlsopor, matavfall, grovavfall, farligt avfall, latrin och avfall som omfattas av producentansvar för förpackningar 
och elavfall, exklusive slam. Uppgifter från Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö kompletteras med statistik från 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB samt från Elkretsen
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2.6 Målområde 2 Minskad miljöbelastning 

Strategiskt mål:

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

Utsläpp från avfallshantering ska minimeras.

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

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

Nedskräpningen i tätort, i parker, vid badplatser, i naturen och vid avlämningsplatser för avfall ska 
minska.

Mål
2.1. Mängden farligt avfall som hittas i hushållsavfall ska vara mindre än 15 gram per hushåll och 

vecka3.

2.2. Under perioden 2018 till 2021 ska i genomsnitt en nedlagd deponi per år åtgärdas. 

2.3. År 2021 ska andelen kommuninvånare som upplever att nedskräpning är ett problem minskat 
jämfört med år 20164.

2.4. År 2021 ska nedskräpningen i kommunen ha minskat jämfört med mätningar år 2013 respektive 
2014.5 

 

3 Medelvärde av mängden farligt avfall, inklusive elavfall och batterier i sorterat restavfall (brännbart kärl- och 
säckavfall) är 20 gram per hushåll och vecka för både småhus och flerbostadshus, enligt sammanställning av 
plockanalyser från olika kommuner i Sverige, rapport 2016:28 Avfall Sverige. 
4 Mätning sker genom tilläggsfrågor i enkät till kommuninvånare. Enkäten görs av Håll Sverige Rent och SCB. Vid 
enkäten år 2016 svarade 26 % av de svarande med betygen 8-10 på en tiogradig skala, på frågan ”I vilken grad 
upplever du att nedskräpning är ett problem i din kommun?”.
5 Det finns referensmätningar gjorda i centrum och i stadsparken. År 2013 gjordes en mätning i centrum. Resultatet 
visade 7,76 skräpföremål per 10 m2. År 2014 gjordes en mätning i stadsparken. Resultatet visade 0,69 skräpföremål 
per 10 m2. Mätning för kontroll av målet behöver inte göras samma år, 2021. Mätningar på olika platser kan göras 
olika år.
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Indikator för årlig uppföljning:

- Insamlad mängd farligt6 avfall från hushåll relaterat till antalet invånare.

- Insamlad mängd elavfall7 från hushåll relaterat till antalet invånare.

- Andel farligt avfall som hittas vid plockanalys av hushållsavfall.

- Antal nedlagda deponier som åtgärdats.

- Kostnader relaterade till nedskräpning, omfattar åtgärder vid anmälda ärenden, skräpplockning, 
omhändertagna bilvrak, m m.

Indikator för uppföljning vid målåret, mätning görs minst en gång under perioden 2018-2021:

- Nedskräpningsindex från mätning.

6 Med farligt avfall avses småkemikalier, färg, oljehaltigt avfall och övrigt farligt avfall, exklusive impregnerat trä 
och asbest. Med beteckningar enligt Avfall Web motsvarar det kategorierna F2, F23, F24, F3 och F10 samt kod för 
elavfall.
7 Elavfall och övrigt farligt avfall redovisas separat för att eventuella trender ska vara tydligare. Omfattar elavfall 
inom och utanför producentansvaret.



Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022 2017-12-14 16

2.7 Målområde 3 Ökad återvinning

Strategiskt mål: 

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

Avfall ska lyftas högre i avfallshierarkin. Andelen avfall som lämnas till materialåtervinning ska öka. 

Avfall till energiutvinning ska vara väl sorterat och kontrollerat.

Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling 
genom rötning8. När ny rötningsanläggning byggs ska matavfallet bara samrötas med substrat som inte 
försvårar att rötresten ska kunna återföras till lantbruk.

Andelen slam och latrin som sprids på åkermark ska öka. Näring och mullbildande ämnen ska så långt 
möjligt tillgodogöras av växande gröda. Avloppsslammets kvalitet ska förbättras. På lång sikt ska fosfor 
och mullämnen i avlopp som omhändertas i kommunala avloppsreningsverk återföras till produktiv mark9.
 

Mål
3.1. År 2021 ska minst 50 % av den totala mängden hushållsavfall10 återvinnas genom 

materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

3.2. Senast år 2021 ska minst 70 % av uppskattad total mängd11 matavfall från hushåll, restauranger 
och storkök, samlas in separat och behandlas genom rötning för användning av biogas för att 
ersätta fossila drivmedel eller bränslen. 

3.3. Sorterat avfall ska hålla en god kvalitet och klara krav som mottagande anläggning ställer med 
avseende på innehåll av störande12 material.

8 Undantaget är hushåll som önskar hemkompostera sitt matavfall och verksamheter som redan idag komposterar sitt 
matavfall själva och önskar fortsätta med detta. Matavfallet rötas idag tillsammans med avloppsslam och 
användningen av rötresten är därför beroende av avloppsslammet kvalitet.
9 Produktiv jordbruksmark, energiskogsodling, m.m. dock avses inte användning vid sluttäckning av deponin vid 
Lilla Nyby.
10 Kärlavfall, matavfall, grovavfall och avfall som omfattas av producentansvar för förpackningar och elavfall. 
Uppgifter från Eskilstuna Energi och Miljö kompletteras med statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
AB samt från Elkretsen. Slam från enskilda avlopp ingår inte. Ökad återföring av fosfor är ett eget mål. 
11 Årlig uppföljning kan ske genom beräkning enligt branschorganisationens verktyg i Avfall Web. Baseras på 
antagande att det uppstår knappt 100 kg matavfall per person och år från hushåll och verksamheter med 
hushållsliknande avfall. 2016 samlas 55 % av matavfallet in. Formel: antal kg insamlat matavfall/(96 x (antal 
invånare + antal personer i fritidshus + antal gästnätter + arbetsplatsnetto)). 
12 Störande material är sådant som inte ska finnas i det sorterade avfallet när det används för materialåtervinning. 
Målet avser sorterade förpackningar av papper, plast och metall samt tidningar och matavfall. 
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3.4. År 2021 ska restavfall innehålla högst 2 kg avfall, som borde sorterats på annat sätt, per hushåll 
och vecka, från småhus och 2,5 kg från flerbostadshus.13

3.5. År 2019 ska alla inom kommunkoncernen källsortera förpackningar, returpapper, matavfall och 
övrigt hushållsavfall samt ha rutiner för den interna hanteringen av sorterat avfall.

3.6. Senast år 2021 ska utredning finnas som underlag till beslut om hur slam och aska ska hanteras, 
när det inte längre ska användas till sluttäckning av nedlagd deponi vid Lilla Nyby, och med 
syfte att på sikt återföra fosfor till åkermark.

3.7 Senast år 2019 ska slam, från minst 20 % av antalet tömningar av slutna tankar, spridas på 
produktiv mark och senast år 2021 ska motsvarande uppgift vara minst 50 % .

Indikator för årlig uppföljning:

- Insamlad mängd avfall från hushåll14, som skickas för materialåtervinning relaterat till totala 
mängden avfall. 

- Insamlad mängd hushållsavfall som skickas till förbränning.

- Insamlad mängd matavfall från hushåll, restauranger och storkök.

- Insamlad mängd matavfall från hushåll, restauranger och storkök som behandlas genom rötning 
relaterat till uppskattad total mängd matavfall utifrån nyckeltal, enligt branschorganisationens 
verktyg i Avfall Web.

- Antal tömningar av slutna tankar där innehållet har transporterats till lantbrukare eller 
entreprenör för förberedelse för spridning.

Indikator för uppföljning vid målåret, mätning görs minst en gång under perioden 2018-2021:

- Andel störande15 avfall som hittas vid plockanalys av brännbart hushållsavfall.

- Andel rätt sorterat avfall i vardera av de olikfärgade påsarna i systemet för optisk sortering. 

- Återföring av fosfor till åkermark genom spridning av restprodukter som innehåller fosfor, 
såsom slam och latrin, relaterat till totala mängden.

13 Uppgifter saknas om nuläget i Eskilstuna. Angivna mål är hämtade från branschorganisationen Avfall Sveriges 
sammanställning över resultat från plockanalyser i andra kommuner. Avser resultat från hushåll som har tillgång till 
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.
14 Kärlsopor, matavfall, grovavfall, farligt avfall, latrin och avfall som omfattas av producentansvar för 
förpackningar och elavfall, exklusive slam. Se samma indikator som för målområde 1.
15 Med störande avfall avses avfall som borde sorterats på annat sätt, t.ex. förpackningar, tidningar, matavfall, 
elavfall.
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2.8 Målområde 4 Kundfokus 

Strategiskt mål:

Avfallshanteringen ska förknippas med god service och användarvänlighet. Hushåll och verksamheter i 
ska ha kunskap om och känna förtroende för avfallshanteringen. Kommunikationen ska präglas av 
öppenhet, tydlighet, trovärdighet och ha hög kvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt!

4.1 Nöjd-kund-index med avseende på hantering av avfall, ska vara över 7516, mycket väl godkänt 
för Eskilstuna Energi och Miljö och för Kommunfastigheter.

4.2. År 2019 ska den service som Eskilstuna Energi och Miljö AB erbjuder för insamling av 
grovavfall ökat.17

Indikator för uppföljning vid målåret, mätning görs minst en gång under perioden 2018-2021:

- Nöjd-kund-index med avseende på frågor om hantering av avfall, för kunder till Eskilstuna 
Strängnäs Energi och Miljö18.

- Nöjd-kund-index med avseende på frågor om hantering av avfall, för kunder till 
Kommunfastigheter19.

- Andel nöjda kunder vid återvinningscentraler20.

- Antal tjänster som erbjuds samt antalet platser som betjänas av mobil ÅVC eller liknande tjänst.

- Kostnad/arbetstid för Kommunfastigheters personal för städning21

16 Index baseras på enkät till kunder med frågor om 10 viktiga kärnområdesfrågor. Skala 0 till 100. Index i 
intervallet 65 – 75 klassas som godkänt och över 75 som mycket väl godkänt. Enkät år 2015 för Eskilstuna Energi 
och Miljö AB resulterade i index 73.
17 Avser vilka olika tjänster som erbjuds samt antalet platser som betjänas av mobil ÅVC eller liknande tjänst.
18 Mäts genom kundenkät. 
19 Mäts genom kundenkät. 
20 Mäts genom kundenkät. 
21 Avser städning/plockning på grund av att avfall lämnas felaktigt, inte annan/normal städning.
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3 Cirkulär ekonomi och ReTuna Kretsloppspark

I ReTuna Kretsloppspark med återbruksgalleria finns köpcentrum för återbruk av förbrukade saker. En 
strategi är att under de närmaste åren utveckla ReTuna som kunskapscentrum för cirkulär ekonomi och 
nya affärsmodeller. Arbete med cirkulär ekonomi och nya affärsmodeller är också med i Affärsplan 
Eskilstuna.

Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Västerås kommuner har ett utvecklingssamarbete på 
kommunstyrelsenivå som kallas ”4 Mälarstäder i samverkan”, 4M. Det finns ett tiotal temaområden med 
varsin arbetsgrupp med strateger, planerare eller liknande. Ett område är klimat och energieffektivisering. 
Inom det temat kommer en handlingsplan tas fram för hur kommunerna kan samverka i frågan. I det 
arbetet fokuseras på konsumtionen och cirkulär ekonomi. Bland annat kommer det att behövas 
kompetensutveckling om cirkulär ekonomi för politiker och tjänstepersoner.

4 Nedskräpning

Eskilstuna ska ligga i framkant gällande alla miljörelaterade frågor och förebyggande åtgärder för att 
minska nedskräpning är något som är mycket aktuellt att jobba med. Syftet är att få en renare och tryggare 
stad. 
 
Kommunen jobbar med nedskräpning, både avhjälpande och förebyggande, och låg 6:a i organisationen 
Håll Sverige Rent:s ranking av Sveriges kommuner år 2016 och Eskilstuna var bäst i länet. 

Några aktiviteter som återkommande genomförs är:  
 Informationskampanj för att förändra attityder kring nedskräpning. Någon kampanj genomförs 

varje år. 

 Eskilstuna Håller Rent - via Håll Sverige Rents aktion - Vi Håller Rent. En aktivitet som vi 
arbetar med årligen och vi är en av de många kommuner som är med i nätverket ”Håll Sverige 
Rent kommuner” för ett skräpfritt Sverige. 2016 deltog över 9 000 i kommunen och plockade 
skräp i sitt närområde. Det är även ett bra tillfälle för deltagarna att lära sig mer om nedskräpning, 
återvinning och konsumtion.

 Skräpplockardag Stadsbyggnadsförvaltningen
En dag för gemensam skräpplockning inom förvaltningen, SBF, som även utmanar andra 
förvaltningar att delta. Detta genomförs för andra året i rad nu under 2017.

 Kampanj med tävling
Kampanj mot nedskräpningen, med budskapet att ”vi städar Eskilstuna som stad för X antal 
miljoner och att X % av skräpet är fimpar”. I samband med kampanjen har även en 
instagramtävling knutits till den för att fånga upp fler medborgare. Det har varit olika teman 
under 5 veckor under #skräpfrittEskilstuna där vinnaren presenterats måndagen efter och har 
vunnit 2 st biobiljetter. Tävlingen genomfördes år 2014 efter ett medborgarförslag och det finns 
planer på att genomföra den fler gånger.

 Skräpmätningar
Det har utförts skräpmätningar- undersökning som anordnats av Statistiska centralbyrån och Håll 
Sverige Rent. Den senaste gjordes 2014, i centrums gatumiljö och stadsparken. 

 Enligt medborgarförslag på rökfritt torg genomförs 2017 en kampanj på torget under den 6 april 
för ett rök-, snus- och tuggummifritt torg. 
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Flera olika aktörer arbetar med att åtgärda nedskräpning:

 Tömning av papperskorgar och plockning i närheten av papperskorgarna utförs av entreprenör på 
uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen.

 När det inkommer anmälning om dumpat avfall åtgärdas det av Stadsbyggnadsförvaltningen och i 
vissa fall av Eskilstuna Energi och Miljö.

 Kommunfastigheters personal lägger arbetstid motsvarande flera heltidstjänster på hyresgästers 
avfall som inte hanterats korrekt av hyresgästen.

 Trafikverket ansvarar för städning längs landsvägar och rastplatser.

 Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med omhändertagande av nedskräpmning samt 
omhändertagande av övergivna fordon. Det görs dels i egen regi samt dels via entrerprenörer och 
i samarbete med AMA. Skräpplockning i och i anslutning till centrum samt renhålling av 
vattenspegel i Eskulstunaån sker dagligen/veckovis.
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5 Ekonomi och finansiering

5.1 Finansiering av avfallshanteringen
Avfallsverksamheten som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, är helt finansierad 
via avgifter, inga skattemedel används. Avfallshanteringen finansieras av avfallstaxan som fastställs av 
kommunfullmäktige, se även kapitel 6.3. Avgifterna i taxan ska finansiera insamling och behandling av 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Avgifterna ska även finansiera 
återvinningscentralerna i Lilla Nyby och ReTuna, planering, utredning, kundtjänst och administration. 
Vilka åtgärder som får finansieras av avfallstaxan styrs av lagstiftning, 27 kap miljöbalken.

Insamling och behandling av avfall som omfattas av producentansvar finansieras av avgifter på nya 
produkter och förpackningar med avseende på den insamling som sker genom återvinningsstationer. De 
fastighetsägare som önskar hämtning av sorterat avfall, förpackningar och tidningar, vid fastigheten 
betalar avgift för den hämtningen. Den tjänsten kan alla fastighetsägare i Eskilstuna välja; ägare av 
småhus, flerbostadshus och verksamheter. Därmed blir det lättare för de boende eller anställda att lämna 
sorterade avfall.

Insamling och behandling av övrigt avfall, industriavfall med mera, finansieras av de avgifter som företag 
och verksamheter betalar till privata entreprenörer eller till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB för 
att omhänderta avfallet. 

Andra ekonomiska styrmedel än de kommunala är skatt på avfall som deponeras, pant på returflaskor, 
skrotningspremier för bilar, producentansvarets förpackningsavgifter samt avgifter på miljöfarliga 
batterier. Sådana avgifter och pantsystem är i huvudsak lagreglerade.

5.2 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärder
Kostnaderna för avfallshantering ökar genom de åtgärder som behövs för att nå uppställda lokala och 
nationella mål. 

Till åtgärder som medför kostnader, som inte bedöms rymmas inom den ordinarie budgeten för ansvarig 
verksamhet, hör:

 Åtgärder vid nedlagda deponier, vilket gäller både Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret och privata företag eller markägare beroende på vad ansvarsutredning 
visar. Ansvarsutredning görs för varje nedlagd deponi innan åtgärder vidtas, för att klarlägga 
ansvar för finansiering. Kommunen har fått ca 40 miljoner kr i statsbidrag för att stärka 
bostadsbyggande och ca 10 miljoner kr av detta har avsatts i en fond för marksanering.

 För fastigheter där det finns behov av anpassning av avfallsutrymmen med mera för ökad 
källsortering och bättre arbetsmiljö.

 Åtgärder för att minska nedskräpning med informationsinsatser, mätning av nedskräpning med 
mera där Stadsbyggnadsnämnden genom parkavdelningen och gatuavdelningen är ansvarig.

Genomförandet av avfallsplanen kan även medföra behov av förstärkning eller omprioritering med 
avseende på resurser och/eller personal för projektledning och beställarfunktion inom 
kommunledningskontoret.
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6 Kommunala styrmedel

I detta kapitel beskrivs de styrmedel som kommunen använder för att genomföra de åtgärder som anges i 
avfallsplanen och uppnå målen.

6.1 Lokala avfallsföreskrifter
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning. Renhållningsordningen 
innefattar lokala föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt denna avfallsplan.

Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Föreskrifter om 
avfallshantering är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall och en rättslig grund i det 
dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka 
skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Föreskrifterna utgör komplement till gällande 
lagstiftning på området. 

I föreskrifterna anges exempelvis att matavfall ska sorteras och lämnas skilt från annat avfall.

6.2 Kommunikations- och informationsarbete
Information och kommunikation är viktigt i arbetet med att nå en kvalitativt bättre avfallshantering. 
Kommunen har också ett lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som omfattas av 
kommunalt renhållningsansvar och producentansvar för förpackningar och returpapper.

För att nå ut med avfallsinformation behövs en levande dialog och kommunikation som bygger på 
helhetssyn. Det kan vara effektivt att koppla information om hantering av avfall till konkret miljönytta.

Kommunens och Eskilstuna Energi och Miljö AB:s informations- och kommunikationsarbete är helt 
avgörande för att intentionerna i avfallsplan med minskade avfallsmängder och ökad materialåtervinning 
skall följas. 

Viktiga delar i nuvarande informationsarbete är:

 Årlig information, t ex i form av almanacka
 Information om avfall och återvinning på internet, både på Eskilstuna Strängnäs Energi och 

Miljö:s och på kommunens hemsida 
 Muntlig kommunikation i möten med kunder

Exempel på informations- och kommunikationskanaler som Eskilstuna Energi och Miljö AB använder 
inom avfallshanteringen är:

 Kontinuerlig information riktade mot skolungdomar genom Eco friends. Eco Friends är ett projekt 
där Eskilstuna kommun, Kommunfastighet och Eskilstuna Energi och Miljö gått samman för att lyfta 
fram Eskilstuna som en föregångare inom miljö och hållbar utveckling. Aktiviteterna riktar sig till 
årskurs 2, 4 och 6. Eco Friends pedagogik bygger på att ge elever ökad kunskap om miljö och 
hållbarhet på ett nära och konkret sätt. Målet är att få eleverna att förstå vad lokala handlingar kan leda 
till globalt. Genom att stimulera fler sinnen samtidigt ökar vi elevernas förståelse och motivation att 
lära mer. Eco Friends ger eleverna verktyg till aktiva val i vardagen.. 

 Information till nyinflyttade.
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 Information om källsortering ges bland annat i samband med att fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper införs i flerfamiljshus. Information ges då både till boende och till 
fastighetsskötare.

 Personal från Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö besöker dels kunder, bostadsföretag etc i 
förebyggande syfte och dels de som efterfrågar personlig information om bland annat källsortering. 

 I samband med de studiebesök som genomförs på avfallsstationen vid Lilla Nyby varje år.

 I samband med lokala mässor och lokala eller nationella kampanjer finns personal på plats för att 
informera om källsortering m m. 

Det finns ett fortsatt stort behov av kommunikation och information om avfall för att kunna öka andelen 
avfall som sorteras och lämnas för återanvändning eller materialåtervinning. Det gäller både hushåll, 
industrier och verksamheter. För att nå målen om minskade avfallsmängder, förbättrad utsortering av 
avfall till återvinning och bättre kvalitet på brännbart avfall behövs resurser för att nå hushållen och för att 
besöka företagen. Genom miljöinspektörernas nuvarande omfattning på tillsynsverksamheten nås endast 
en mindre del av företagen. Eskilstuna Energi och Miljö AB når endast de företag som är kunder och inte 
de företag som anlitar andra transportörer.

Det är därför flera parter, utöver Eskilstuna Energi och Miljö AB, som kommer att behöva satsa resurser 
på information om avfallshanteringen under de närmaste åren:

 Kommunledningskontoret som ansvarar för övergripande informationsinsatser.

 Miljö- och räddningstjänstförvaltningens miljöavdelning för tillsynsinsatser.

 Stadsbyggnadsförvaltningen för arbete med minskad nedskräpning. 

 Kommunala förvaltningar och Kommunfastigheter för information till personal och hyresgäster, 
både på svenska och på andra språk.

6.3 Avfallstaxa
Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får tas ut regleras i lagstiftningen 
(Miljöbalken och Kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och 
likställighetsprincipen. I lagstiftningen anges vilka typer av tjänster och verksamheter som får finansieras 
via avfallstaxan.

För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en ökad återvinning av 
avfall har kommunerna enligt Miljöbalken möjlighet att differentiera avfallsavgiften. I Eskilstuna 
kommun tillämpas en miljöstyrande avfallstaxa som ska bidra till att avfallsplanens mål uppfylls. 
Avfallstaxan ska också medverka till en effektiv insamling med enhetligt behållarsystem och god 
arbetsmiljö samt medge en tillräcklig valfrihet.

Avfallstaxan består av en fast avgift och en rörlig avgift för hämtning och behandling av hushållsavfallet. 

Den fasta avgiften ska i huvudsak finansiera administrations-, miljö- och planeringskostnader 
innefattande kostnader för bl.a. återvinningscentralerna i Lilla Nyby och ReTuna, farligt avfall, 
information, kundtjänst och planering. Den fasta avgiftens storlek beror på typ av boende/verksamhet.

Nivån på den rörliga avgiften beror på valet av avfallshanteringslösning, exempelvis hämtningsintervall 
och storlek på behållare. Den rörliga avgiften ska finansiera kostnader för insamling och behandling av 
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avfall, exempelvis kostnader för behållare, fordon, bränsle, löner samt kostnader för förbränning, 
biologisk behandling, omlastnings- och transportkostnader till behandlingsanläggningar.

Avfallstaxan är miljöstyrande vilket exempelvis innebär att avgiften för osorterat hushållsavfall är 
väsentligt högre för att stimulera till mer utsorterat matavfall. Under de närmaste åren kommer 
avfallstaxan att löpande ses över med avseende på miljöstyrande effekter. Bland annat kommer en 
översyn att göras för att kontrollera att taxan inte ska utgöra hinder för att återföra fosfor från enskilda 
avlopp till åkermark. Det kan exempelvis handla om bestämmelser om till vem betalning ska göras efter 
transport av avfall från enskilda avloppsanläggningar, om annan än Eskilstuna Energi & Miljö AB 
transporterar slam för spridning på åkermark.

6.4 Tillsyn
I detta avsnitt beskrivs hur tillsyn kommer att bedrivas för att medverka till de mål som anges i 
avfallsplanen nås. 

Avfall och farligt avfall alstras i stor mängd hos både företag och hushåll. Det farliga avfallet kan vara 
farligt för människors hälsa och miljön. Hanteringen av avfall kan beroende på hur den sker vara ett stort 
resursslöseri, ett miljöproblem och ett sanitärt problem.

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens tillsyn inriktas framförallt på hur kommunen sköter sitt 
renhållningsansvar (vilket i sin tur påverkar kommuninvånarna) och på hur de yrkesmässiga 
verksamheterna sköter sin avfallshantering. Områden som granskas är bl.a. hur sortering sker, att 
förvaring av farligt avfall sker på ett betryggande sätt, att företagen jobbar med att minska uppkomsten av 
avfall samt att verksamheterna sköter de journaler och anteckningar som krävs för att visa hur de hanterar 
sitt avfall. Kontroll av transportdokumentation vid transporter av farligt avfall samt miljörapporter är 
också en viktig del. Mycket av denna tillsyn påverkar målen som finns med i avfallsplanen, exempelvis 
mål om förebyggande av avfall, minskad miljöbelastning och ökad materialåtervinning.

6.5 Fysisk planering
Idag används inte fysisk planering med utformning av detaljplaner eller bygglov aktivt för att styra 
utformning som påverkar avfallshanteringen. Det är upp till respektive byggherre att föreslå en lösning 
som uppfyller gällande lagar och krav samt att söka råd i den utsträckning det anses behövas.

En strategi är att utveckla rutiner och riktlinjer för detaljplanering och bygglov för att bland annat 
förbättra erfarenhetsåterföring vid samråd och förbättra rådgivning till byggherren. Eskilstuna expanderar 
och kommer att fortsätta växa under de närmaste åren. Det finns därmed behov av att underlätta 
detaljplaneprocessen och ett steg i detta är att ha tydliga riktlinjer.

6.6 Upphandling
Eskilstuna kommun arbetar med att ställa miljökrav i upphandlingar och har riktlinjer för miljöanpassad 
upphandling. Vid den senaste uppdateringen inarbetades riktlinjer för krav på godtagbara sociala 
förhållanden vid produktion av varor. Det finns behov av att vidareutveckla riktlinjerna för att även 
omfatta krav på avfallsförebyggande arbete i upphandlingar. Det pågår pilotprojekt angående användning 
av avfallsförebyggande krav i upphandling och resultatet kommer att användas för att bedöma 
möjligheterna att ta fram riktlinjer.
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7 Samverkan med andra kommuner

Avfallshanteringen är inte en lokal angelägenhet. Olika typer av avfall transporteras mer eller mindre 
långa sträckor till anläggningar belägna i andra kommuner för behandling. För både verksamhetsavfall 
och hushållsavfall är behandlingen, genom förbränning, materialåtervinning eller deponering en 
affärsmässig uppgörelse mellan avfallslämnaren och ägaren av behandlingsanläggningen. 

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

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö tar emot avfall i olikfärgade påsar från Eskilstuna, Strängnäs och 
Örebro kommuner och sorterar det med hjälp av optisk sortering på Lilla Nyby återvinningscentral.

8 Inverkan på miljön 

Med genomförande av denna avfallsplan håller kommunen en fortsatt hög ambitionsnivå i arbetet med en 
hållbar materialhantering.

Avfallsplanen bedöms sammantaget ha övervägande positiva miljö- och hälsoeffekter. Positiv 
miljöpåverkan och påverkan på människors hälsa bedöms uppstå främst till följd av åtgärder kopplade 
till:

 Vidareutveckling av ReTuna kretsloppspark, vilket bland annat syftar till att göra det lättare för 
allmänheten att lämna begagnade produkter till återanvändning.

 Minskat matsvinn, vilket medför att den mat som redan producerats nyttjas. Om maten kastas så 
är den miljöpåverkan som uppstått när maten producerades” onödig.

 Minskad nedskräpning, vilket kan medföra både en minskad miljöbelastning, minskad skaderisk 
för djur och människor samt bidra till en ökad upplevelse av trygghet på allmänna platser.

 Fortsatt ökad återvinning, vilket bidrar till ökad resurshushållning och minskad energiförbrukning 
vid tillverkning av nya produkter.

På längre sikt bedöms åtgärder för ökad återanvändning av begagnade produkter ge betydande positiv 
miljöpåverkan. 

Biologisk behandling av matavfall genom rötning ger biogas som kan ersätta fossila bränslen, vilket ger 
mindre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid och andra miljö- och hälsostörande ämnen till luften.

På sikt är även kontroll och åtgärder vid nedlagda deponier mycket viktiga. Dessa åtgärder tar lång tid 
och är komplicerade, inte minst ur ansvarssynpunkt och finansieringssynpunkt.

Flera åtgärder i avfallsplanen syftar till att förändra beteenden, exempelvis information för att öka 
återanvändning, öka återvinning eller informera hushåll och verksamheter om farligt avfall. Det tar lång 
tid att förändra beteenden och utfallet är svårt att bedöma i dagsläget, men på lång sikt kan det få stor 
positiv påverkan genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- och 
hälsoskadliga ämnen. 
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Sammanfattningsvis bedöms de negativa konsekvenserna av genomförandet av föreslagen avfallsplan 
vara små. De positiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa konsekvenserna. 
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella 
miljökvalitetsmål.

9 Ordförklaringar

I det följande förklaras några termer och begrepp som förekommer i denna avfallsplan och i kommunens 
föreskrifter för avfallshantering. Begreppen är ordnade i följande grupper: 

 Avfallsslag
 Abonnemang, hantering av avfall och andra aktiviteter
 Aktörer 
 Anläggningar, anordningar, byggnader och platser

Inom respektive grupp står begreppen i alfabetisk ordning.
 
Avfallsslag

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att 
göra sig av med. (15 kap. 1 § första stycket, miljöbalken).

Med brännbart avfall avses sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att 
förbränningsprocessen startat (4 § avfallsförordningen).

Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från nyproduktion, d.v.s. husbyggnads- och 
anläggningsverksamhet samt avfall från rivnings-, renoverings- och tillbyggnadsverksamhet.

Med elavfall eller elektriska och elektroniska produkter avses
- produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller 
elektromagnetiska fält,
- utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, 
eller
- material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2.
(2 § förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter).
Ett enklare sätt att uttrycka detta är "allt som drivs eller har drivits med batteri eller via sladd". I denna 
avfallsplan används den kortare benämningen "elavfall" med samma betydelse som ovan.

Med ej branschspecifikt avfall från industrier och verksamheter menas avfall bestående av kasserade 
produkter, varor, förpackningar och annat avfall som inte är en direkt följd av produktionsprocessen eller 
verksamheten.

Med farligt avfall avses sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 till 
avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som meddelats med stöd av i 12 § 
avfallsförordningen (4 § avfallsförordningen). Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som kan vara 
skadliga för människor, djur eller miljö. Ämnena kan vara explosiva, oxiderande, brandfarliga, 
irriterande, hälsoskadliga, giftiga, cancerframkallande, smittfarliga, reproduktionstoxiska, mutagena, avge 
giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syra, allergiframkallande eller ekotoxiska.

Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör 
att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl (Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, NFS 2004:4).
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Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet (15 kap. 2 § miljöbalken). 
Exempel på avfall från hushåll är bl.a. köks- och städsopor, latrin, slam från enskilda anläggningar, 
grovavfall (möbler, cyklar m.m.), läkemedel samt hushållens farliga avfall. "Därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet" kan vara avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i 
renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushållen, såsom städsopor, avfall 
från fettavskiljare och avfall från personalmatsalar, restauranger, bageri, butiker, skolor, sjukhus, m.m. 
För farligt avfall som inte kommer från hushållen gäller särskilda regler.

Med kemikalie avses, enligt Svenska kemistsamfundets nomenklaturutskott 2001, ett ämne – grundämne 
eller förening, eller en blandning av dessa – som används industriellt och kommersiellt, samt inte är avsett 
att äta. Antalet kemiska ämnen som förekommer i samhället är mycket stort och det är viktigt att ha 
kännedom om hur de påverkar människor och miljö, både vid tillverkning och under användning samt hur 
de ska omhändertas efter användning, se även farligt avfall. Många gånger finns miljövänligare alternativ 
till olika kemiska produkter.

Med kärlsopor avses sådant hushållsavfall som normalt läggs i soppåsen i ett hushåll och sedan läggs i 
hushållsavfallskärlen på fastigheten, och som återstår sedan grovsopor, farligt avfall, batterier, elavfall, 
förpackningar och tidningspapper sorterats ut. Exempel på kärlsopor är matrester, kladdiga förpackningar 
och städsopor.

Med latrin avses avfall från torrtoalett och innehåller enbart fekalier, urin, toalettpapper och eventuellt 
strömedel, t.ex. torv.

Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller 
verksamheter som restauranger, storkök, butiker eller livsmedelsindustrin. Matavfall är rester från det 
man äter, som blivit över, bortrensat eller utgånget.

Med stickande och skärande avfall avses kasserade sprutor och kanyler från egenvård i hushåll. Med 
egenvård avses de åtgärder som privatpersoner själva utför eller som utförs av hemtjänstpersonal.

Med trädgårdsavfall avses komposterbart eller flisbart avfall från normal trädgårdsskötsel. Med 
komposterbart trädgårdsavfall avses gräs, löv, tunna kvistar och fallfrukt. Med flisbart trädgårdsavfall 
avses grenar tjockare än en centimeter i diameter. Träd som fällts eller avfall som uppstår vid större 
anläggningsarbeten i en trädgård är inte att betrakta som trädgårdsavfall.

Med övrigt hushållsavfall avses det som kvarstår när grovavfall, farligt avfall, matavfall, matoljor, 
trädgårdsavfall, latrin, slam, producentansvarsavfall och annat avfall än hushållsavfall har sorterats ut.

Abonnemang, hantering av avfall eller annan aktivitet

Ett abonnemang avser i detta sammanhang ett avtal mellan fastighetsinnehavare och Eskilstuna Energi 
och Miljö AB om hämtning och lämning av avfall. Abonnemanget betalas med avfallsavgiften som 
bestäms i den avfallstaxa som kommunfullmäktige beslutar. 

Med fastighetsnära hämtning av avfall avses hämtning av sorterat avfall, exempelvis förpackningar, 
returpapper och glas, vid bostadshus/verksamhet där avfallet uppkommit. Detta är en service som ägare 
av fastighet för hushåll eller företag kan beställa mot avgift. 

Med färgsortering avses insamlingssystem där avfallslämnaren sorterar hushållsavfall i påsar med olika 
färger för olika typer av avfall. När påsarna är fulla knyts de ihop med dubbelknut och slängs i sopkärl. 
Påsarna sorteras sedan i färgsorteringsanläggningen på Lilla Nyby avfallsanläggning.

Med tillsyn avses kontroll från myndighet över verksamhet som bedriver viss verksamhet, särskilt 
miljöfarlig sådan. Tillsynsmyndighet i Eskilstuna kommun är Miljö- och räddningstjänstnämnden.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kemistsamfundet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grund%C3%A4mne
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemisk_f%C3%B6rening
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Med återvinning av avfall avses exempelvis vidareutnyttjande av metaller eller andra material, 
kompostering av organiskt material samt utvinning av energi (exempel ur bilaga 2 till 
avfallsförordningen). 

Aktörer

Med fastighetsinnehavare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare (15 kap. 5 § miljöbalken). 

Med FTI (Förpacknings- och TidningsInsamlingen) avses det företag som ansvarar för insamling av 
förpackningar och tidningar. Industrin och handeln bildade tillsammans FTI för att det lagstadgade 
producentansvaret skulle kunna efterlevas. FTI driver och ansvarar för skötsel av återvinningsstationerna.

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att 
bruka eller nyttja fastighet.

Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en 
förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda 
åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (15 kap. 4 § miljöbalken).

Med renhållningsorganisation avses den organisation som kommunstyrelsen anlitar för 
avfallshanteringen, Eskilstuna Energi och Miljö AB. Renhållningsorganisationen ansvarar för att 
verkställa avfallshantering som ligger inom kommunens ansvarsområde. 

Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll t.ex. skolor, restauranger, affärer, 
företag, institutioner. 

Anläggningar, anordningar, byggnader och platser

Med container avses en behållare med en volym som överstiger 1000 liter. Se även "kärl".

Med deponi avses upplagsplats för avfall. Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall
   1. omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det skall återvinnas, behandlas 
eller bortskaffas,
   2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller
   3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år.
(5 § avfallsförordningen).

Med en- och tvåbostadshus avses friliggande hus med en eller två bostäder, exempelvis, villa, radhus, 
kedjehus, parhus, boningshus på jordbruksfastighet, stuga och fritidshus.

Med enskilda avloppsanläggningar och gemensamhetsanläggningar avses anläggning för behandling av 
avloppsvatten från hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppsvattennätet.

Med fettavskiljare avses anordning för rening av fetthaltigt avloppsvatten från lokaler där mat/livsmedel 
tillagas eller bereds innan avloppsvattnet når det kommunala ledningsnätet.

Med fritidshus avses byggnad som är avsedd som tillfällig bostad under semester eller annan fritid och 
som inte nyttjas för permanent boende.

Med kärl avses hjulförsedd returbehållare för avfall med en volym upp till 1000 liter. Se även "container".

Med återvinningscentral avses en bemannad anläggning med begränsat öppethållande för mottagning av 
sorterat avfall som enskilda hushåll får transportera bort (d v s grov- och trädgårdsavfall, batterier, 
elektronik o dyl). 

Med återvinningsstation avses obemannad plats med containrar och liknande behållare för mottagning av 
returpapper och förpackningar.
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Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022 Bilaga 1

I detta avsnitt visas de åtgärder som planeras genomföras för att nå avfallsplanens angivna mål. Där flera ansvariga anges för en och samma åtgärd är den part 
som är understruken huvudansvarig och/eller sammankallande. 

Med angivet årtal avses att åtgärden ska vara genomförd 31:a december det året om inte annat framgår för enskilda åtgärder. 

Hänvisning till mål i avfallsplanen görs för varje fetstilsmarkerad rubrik för grupp av åtgärd, men hänvisningen upprepas sedan inte för varje åtgärd som ingår.

Varje åtgärd har ett löpnummer. I tabellen visas en kort benämning för varje åtgärd. Efter tabellen finns en kort beskrivning av varje åtgärd.

Årtal Åtgärd Ansvarig Mål 
nr

Målområde 1 - Minskad avfallsmängd och ökad 
återanvändning

ReTuna kretsloppspark med galleria och återvinningscentral
1.1, 1.2, 
1.3

2018
2019
2020
2021
2022

1. Åtgärder enligt årlig verksamhetsplan för kretsloppsgalleria Eskilstuna Energi och Miljö AB. 
Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret deltar

Minskat matsvinn 1.2, 1.5
2018 2. Handlingsplan för att minska matsvinn Den nämnd som ansvarar för 

kostorganisationen. Barn- och 
utbildningsnämnden och Vård och 
omsorgsnämnden deltar.

2018
2019
2020
2021
2022

3. Genomföra åtgärder enligt framtagen handlingsplan enligt ovan. Den nämnd som ansvarar för 
kostorganisationen. Barn- och 
utbildningsnämnden och Vård och 
omsorgsnämnden deltar.

2018
2019
2020
2021
2022

4. Årlig mätning av matsvinn för skola och omsorg Den nämnd som ansvarar för 
kostorganisationen. Barn- och 
utbildningsnämnden och Vård och 
omsorgsnämnden deltar.



Årtal Åtgärd Ansvarig Mål 
nr

Andra åtgärder för att främja cirkulär ekonomi och förbygga avfall
1.1, 1.2, 
1.3

2019 5. Komplettera med container för återanvändning vid mobil 
återvinningscentral

Eskilstuna Energi och Miljö AB

2019 6. Vidareutveckla befintlig portal för återanvändning av produkter inom 
kommunkoncernen

Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret

7. Utveckla möjligheter och rutiner för reparation och/eller upcycling av 
möbler från kommunkoncernen

Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret i samarbete med 
Eskilstuna Energi och Miljö AB och intressenter 
i kretsloppspark

2018
2019
2020
2021
2022

8. Utveckling av affärsmodell för cirkulär ekonomi
Workshop/seminarium om cirkulär ekonomi och förebyggande av 
avfall
Projekt med exempel
ReTuna som kompetenscentrum för cirkulär ekonomi

Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret i samråd med 
Eskilstuna Energi och Miljö AB och näringsliv

2019 9. Informationskampanj om miljönyttan med förebyggande av avfall Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret i samråd med 
Eskilstuna Energi och Miljö AB och intressenter 
i kretsloppspark

2018-2019 10. Undersök möjlighet att etablera Maker Space, skaparverkstad Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret, Mälardalens 
Högskola, RISE Research Institutes of Sweden, 
näringsliv

11. Pedagogiskt återbruksmaterial till kommunens verksamheter, i första 
hand förskolor

Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret, i samarbete med 



Årtal Åtgärd Ansvarig Mål 
nr

Eskilstuna Energi och Miljö och Barn och 
utbildningsnämnden

12. Undersök möjligheter att underlätta att överskottsmaterial från ReTuna 
kan användas inom kommunkoncernens verksamheter

Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret, i samarbete med 
Eskilstuna Energi och Miljö, Barn och 
utbildningsnämnden och eventuellt övriga 
nämnder och bolagsstyrelser

2018
2019
2020
2021
2022

13. Krav vid kommunens upphandlingar för att förebygga avfall och 
minska mängden avfall

Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret och 
upphandlingsenheten

Målområde 2 - Minskad miljöbelastning

Insamling av farligt avfall och elavfall 2.1
2018-2022 14. Årlig informationskampanj om farligt avfall Eskilstuna Energi och Miljö AB

2018-2022 15. Vid tillsyn enligt miljöbalken ska hantering av farligt avfall 
kontrolleras och information ges.

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Nedlagda deponier 2.2
2018-2022 16. Sluttäckning av deponin vid Lilla Nyby. Eskilstuna Energi och Miljö AB

2018-2022 17. Efterbehandla minst en nedlagd deponi per år. Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret ansvarar för att driva 
ärenden, men ansvar för efterbehandlingen 
fastställs vid ansvarsutredning för respektive 
objekt. Miljö- och räddningstjänstnämnden är 
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.



Årtal Åtgärd Ansvarig Mål 
nr

Nedskräpning 2.3, 2.4, 
2.5

2018
2021

18. Mätning av skräp Stadsbyggnadsnämnden genom Park och 
naturavdelningen och Gatuavdelningen

2021 19. Medborgarenkät om nedskräpning Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret

2018-2022 20. Samrådsgrupp för förebyggande åtgärder mot nedskräpning Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret, Kommunfastigheter, 
Stadsbyggnadsnämnden genom Park och 
naturavdelningen och Gatuavdelningen, Kultur- 
och fritidsnämnden och Destination Eskilstuna 
AB

2018 21. Strategi för minskad nedskräpning med budget för förebyggande 
åtgärder

Stadsbyggnadsnämnden genom Park och 
naturavdelningen och Gatuavdelningen i 
samarbete med kommunledningskontoret, 
Kommunfastigheter, Kultur- och fritidsnämnden 
och Destination Eskilstuna AB

2019 22. Sammanställning av kostnader för nedskräpning Stadsbyggnadsnämnden genom Park och 
naturavdelningen och Gatuavdelningen i 
samarbete med kommunledningskontoret, 
Kommunfastigheter och Kultur- och 
fritidsnämnden 

2018 23.  Utred förslag på fysiska förbättringar Stadsbyggnadsnämnden genom Park och 
naturavdelningen och Gatuavdelningen i 
samarbete med kommunledningskontoret, 
Kommunfastigheter, Kultur- och fritidsnämnden 
och Destination Eskilstuna AB

2019-2022 24. Genomför fysiska förbättringar för minskad nedskräpning Stadsbyggnadsnämnden genom Park och 
naturavdelningen och Gatuavdelningen i 
samarbete med kommunledningskontoret, 



Årtal Åtgärd Ansvarig Mål 
nr

Kommunfastigheter och Kultur- och 
fritidsnämnden 

2019 25. Pilotprojekt med sortering på allmän plats Stadsbyggnadsnämnden genom Park och 
naturavdelningen och Gatuavdelningen 

2018-2022 26. Eskilstuna Håller Rent - Årliga skräpplockardagar Stadsbyggnadsnämnden genom Park och 
naturavdelningen och Gatuavdelningen 

2018-2022 27. Skräpplockartillfällen/skräpmorgon  Destination Eskilstuna AB genom Hållbar 
Evolution 

2018-2022 28. Informationskampanj om nedskräpning Stadsbyggnadsnämnden genom Park och 
naturavdelningen och Gatuavdelningen 

Etablering av ny anläggning
2018-2019 29. Etablering av lokal anläggning för mottagning av schaktmassor Eskilstuna Energi och Miljö AB i samarbete 

med Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret

Målområde 3 - Ökad återvinning

Källsortering inom kommunkoncernen 3.5

Steg 1:2018
Steg 2:2019
Steg 3:2022

30. Inventering, förslag på lämplig utrustning och utvärdering av mål 3.5 
angående källsortering inom kommunkoncernen.
- Steg 1: Förskolor, skolor och vård och omsorg
- Steg 2: Resterande delar av kommunkoncernen
- Steg 3: Utvärdering

Kommunstyrelsen genom Konsult och Uppdrag, 
i samarbete med respektive verksamhet

2019

2019

31. Förbättring med avseende på källsortering/färgsortering inom 
Förskolor och grundskolor.

32. Förbättring med avseende på källsortering/färgsortering inom 
vård och omsorg

Barn- och utbildningsnämnden

Vård och omsorgsnämnden



Årtal Åtgärd Ansvarig Mål 
nr

2020 33. Förbättring med avseende på källsortering/färgsortering inom 
Resterande delar av kommunkoncernen

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för 
åtgärder inom sin verksamhet, med hjälp av 
avdelningen Konsult och Uppdrag.

2019 34. Pilotprojekt angående användning av underjordsbehållare Kommunfastigheter i samarbete Eskilstuna 
Energi och Miljö AB

Textilier 3.1, 3.3
2018 35. Pilotprojekt textilinsamling Kommunfastigheter 

2018 36. Etablera insamling av textilier Eskilstuna Energi och Miljö AB

Ökad insamling och biologisk behandling av matavfall 3.2
2019
2021

37. Informationskampanj om sortering och behandling av matavfall Eskilstuna Energi och Miljö AB

2021 38. Utredning om rötning av matavfall med återföring till åkermark Eskilstuna Energi och Miljö AB i samråd med 
lantbrukare

Lyft övrigt avfall högre i avfallshierarkin
3 (strat)

2018-2022 39. Tillsyn som verktyg för att lyfta övrigt avfall högre i avfallshierarkin Miljö- och räddningstjänstnämnden

Återföring av fosfor 3.6, 3.7
2018 40. Slamrevision Eskilstuna Energi och Miljö AB

2021 41. Genomförande av åtgärder enligt slamrevisionen Eskilstuna Energi och Miljö AB

2021 42. Hantering av slam och aska, framtagande av beslutsunderlag Eskilstuna Energi och Miljö AB



Årtal Åtgärd Ansvarig Mål 
nr

2018-2022 43. Åtgärder för att underlätta spridning av slam från slutna tankar
Rutiner
Administration och administrativa verktyg
Information
Avfallstaxa

Eskilstuna Energi och Miljö AB och Miljö- och 
räddningstjänstnämnden i samråd med 
lantbrukare

Fysisk planering
1, 2, 3, 
4 

44. Översyn och dokumentation av rutiner för samråd vid fysisk planering 
samt bygg- och rivningslov

Stadsbyggnadsnämnden genom 
planavdelningen, bygglovsavdelningen, 
Eskilstuna Energi och Miljö AB

2019 45. Framtagande av riktlinjer för utformning för god avfallshantering, riktat 
till planhandläggare, bygglovshandläggare och byggherre

Stadsbyggnadsnämnden genom 
planavdelningen, bygglovsavdelningen, 
Eskilstuna Energi och Miljö AB

Kvalitetssäkring 3.1, 3.2, 
3.4

2018
2021

46. Plockanalys av avfall, enligt Avfall Sveriges manual Eskilstuna Energi och Miljö AB

2018 47. Kvalitetssäkring av statistik Eskilstuna Energi och Miljö AB

Målområde 4 - Kundfokus

Löpande information
1, 2, 3 
och 4

2018 48. Översyn av information till nyinflyttade Eskilstuna Energi och Miljö AB

2018 49. Översyn av information till nyinflyttade, boende och utflyttande i 
Kommunfastigheters fastighetsbestånd

Kommunfastigheter 



Årtal Åtgärd Ansvarig Mål 
nr

Löpande 50. Avfallsrelaterad miljökommunikation Eskilstuna Energi och Miljö AB

Löpande 51. Skolinformation/Ecofriends Eskilstuna Energi och Miljö AB

Service för insamling av grovavfall 4.2
52. Utöka tjänster för insamling av grovavfall från flerbostadshus Eskilstuna Energi och Miljö AB

Nöjda kunder 4.1
Löpande 53. Utbildning av personal vid återvinningscentral Eskilstuna Energi och Miljö AB

2019
2021

54. Kundenkät Eskilstuna Energi & Miljö

2018-2022 55. Kundenkät Kommunfastigheter

Uppföljning
1, 2, 3, 
4

2018 - 2022 56. Årlig uppföljning av mål och åtgärder Kommunstyrelsen genom 
kommunledningskontoret

Kortfattad beskrivning av ovan angivna åtaganden 

ReTuna kretsloppspark med galleria och återvinningscentral 
1. Åtgärder enligt årlig verksamhetsplan för kretsloppsgalleria. 

Minskat matsvinn
2. Handlingsplan1 för att minska matsvinn från kommunens livsmedelsanvändning inom främst skola och omsorg ska arbetas fram. Exempel på aktiviteter 

som kan ingå i handlingsplanen är visualisera matsvinn, tävlingar, information om miljöpåverkan, temavecka för matsvinn, beräkning av kostnader för 
matsvinn och andra aktiviteter. Ett exempel är att utlysa en tävling med fokus på miljövänliga och lustfyllda måltider för god hälsa och goda 

1 Enligt ”Klimatplan för Eskilstuna”, antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 och reviderad 2016-11-24.



skolresultat. I begreppet miljövänlig ska även inrymmas att mat inte ska kastas. Mat, som har producerats och därmed påverkat miljön, ska ätas upp i så 
stor utsträckning som möjligt för att undvika onödig miljöpåverkan.

3. Genomföra åtgärder enligt framtagen handlingsplan enligt ovan.
4. Årlig mätning av matsvinn inom skola och omsorg.

Andra åtgärder för att främja cirkulär ekonomi och förbygga avfall
5. Komplettera med container för återanvändning vid mobil återvinningscentral med syftet att göra det lättare att lämna saker till återanvändning även för 

de som lämnar grovavfall till mobil återvinningscentral. 
6. Vidareutveckla befintlig portal för återanvändning av produkter inom kommunkoncernen Idag är det starkt begränsat vilka personer som har tillgång till 

att söka i verktyget och befintlig portal uppfattas som svår att söka i, av användare. Detta verktyg behöver således bli mer känt inom 
kommunkoncernen, bli lättare att använda och tillgängligt för flera.

7. Utveckla möjligheter och rutiner för reparation och/eller upcycling av möbler från kommunkoncernen.
8. Utveckling av affärsmodell för cirkulär ekonomi. I arbetet med att utveckla affärsmodeller kan följande delprojekt ingå:

- Workshop/seminarium om cirkulär ekonomi och förebyggande av avfall
- Projekt med ett företag eller en grupp av företag där exempel utvecklas. Erfarenheter kan spridas i form av goda exempel. 
- ReTuna som kompetenscentrum för cirkulär ekonomi 

9. Informationskampanj om miljönyttan med förebyggande av avfall.
10. Undersök möjlighet att etablera Maker Space, skaparverkstad. Grundtanken med ”Makerspace” är att skapa en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar 

till delning av kunskap, verktyg och idéer2.
11. Pedagogiskt återbruksmaterial till kommunens verksamheter, i första hand förskolor. Syftet är att materialförsörjningen till egna pedagogiska 

verksamheter i första hand ska ske genom återbrukat material i stället för nytt. 
12. Undersök möjligheter att underlätta att överskottsmaterial från ReTuna kan användas inom kommunkoncernens verksamheter.
13. Krav vid kommunens upphandlingar för att förebygga avfall och minska mängden avfall. Utveckla rutiner och stödmaterial som kan användas av 

handläggare vid upphandling. Syftet är att ställa krav vid upphandlingar enligt Miljöstyrningsrådets riktlinjer eller motsvarande med syfte att bidra till 
att minska avfallets mängd och farlighet.

14. Årlig informationskampanj om farligt avfall ska genomföras. Informationen ska vara riktad till hushåll och omfatta vad som är farligt avfall, hur det ska 
sorteras och var det ska lämnas. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot smått elavfall.

15. Vid tillsyn enligt miljöbalken ska hantering av farligt avfall kontrolleras och information ges.
16. Sluttäckning av deponin vid Lilla Nyby. Deponering av avfall på Lilla Nyby avfallsupplag har upphört. Åtgärder ska fortsätta vidtas enligt 

avslutningsplan. Deponin ska sluttäckas, vilket kommer att pågå under flera år och beräknas vara klart ca år 2025.
17. Ansvarsutredning och åtgärder vid minst en nedlagd deponi per år. Det ska finnas en prioriteringslista för det fortsatta arbetet med åtgärder vid äldre 

nedlagda deponier, inklusive deponier som inte är kommunens ansvar. 

2 http://www.makersofsweden.se/vad-ar-ett-makerspace/



Nedskräpning
18. Mätning av skräp. Genomföra mätning i två omgångar, år 2018 och år 2021, av nedskräpning enligt standardiserad metod med hjälp av organisationen 

Håll Sverige Rent och SCB. 
19. Medborgarenkät om nedskräpning. Frågorna handlar om hur allmänheten upplever nedskräpning, bland annat med koppling till känsla av otrygghet. 

Enkäten görs enligt samma upplägg som genomfördes under 2016 med hjälp av Håll Sverige Rent.
20. Samrådsgrupp för förebyggande åtgärder mot nedskräpning. Bilda samrådsgrupp för arbete för minskad nedskräpning. Syftet är att genom samverkan 

och strategiska insatser nå större genomslagskraft för att, på sikt, kunna förändra attityder hos de som lämnar skräp. 
Exempel på frågeställningar är:
 - Kan vi minska andelen invånare som upplever vissa allmänna platser som en otrygg miljö genom att bland annat minska nedskräpningen?
- Hur ändrar vi beteenden och attityder?
- Hur kan vi påverka behovet av renhållning?
- Hur förnyar vi våra metoder för renhållning?
- Hur uppmärksammar vi, och hur ger vi positiv feedback till olika insatser som görs mot nedskräpning, exempelvis till deltagare vid skräpplockardagar, 
å-dykare m m.

21. Strategi för minskad nedskräpning med budget för förebyggande åtgärder. Utforma strategi för arbete för minskad nedskräpning med konkreta åtgärder, 
tidplan och ansvariga. Se syftet som anges ovan. Nedan anges några åtgärder för att minska nedskräpning. I arbetet med denna strategi kommer 
ytterligare förslag att tas fram och fler parter kan komma att utpekas som ansvariga för genomförande av åtgärder. Åtgärder som anges i avfallsplanen 
kan förändras om den framtagna strategin för minskad nedskräpning pekar på andra, viktigare, åtgärder.

22. Sammanställning av kostnader för nedskräpning. Organisationen Håll Sverige Rent arbetar med att ta fram verktyg för sammanställning av kostnader 
för arbete med att åtgärda nedskräpning, med syftet att få en bättre bild av vad nedskräpning kostar för samhället. Genom att ta med samma typer av 
kostnadsposter och räkna på likartat sätt ökar också möjligheten att jämföra kostnader för nedskräpning mellan olika kommuner och från ett år till ett 
annat för att se om kostnaderna ökar eller minskar.

23. Utred förslag på fysiska förbättringar, exempelvis behållare för skräp på allmänna platser och rutiner för tömning och ansvar. Syftet är att även andra 
delar av kommunen ska kunna använda samma typ av behållare utan att alla ska behöva utreda samma sak. Behållare ska se estetiskt tilltalande ut och 
vara tillräckligt stora för att kommunens personal ska hinna tömma dem i tid utan att överfyllnad gör platsen skräpig. Se även åtgärd nr 25.

24. Genomför fysiska förbättringar med avseende på utställda behållare för skräp på allmänna platser. Se även åtagande nr 23.
25. Pilotprojekt med sortering på allmän plats. Det kan ske med hjälp av flera behållare nära varandra, behållare med flera fack eller med hjälp av 

färgsortering. Olika möjligheter bör beaktas i samband med pilotprojektet. Eventuellt kan olika lösningar på olika platser jämföras med varandra i 
utvärderingen.

26. Eskilstuna Håller Rent - Årliga skräpplockardagar. Deltagande i de årliga nationella skräpplockardagarna som arrangeras i samarbete med 
organisationen Håll Sverige Rent. Exempel på frågeställningar för samrådsgruppen enligt ovan är:
-Hur kan så många som möjligt engageras?
-Utlottning av priser?

27. Skräpplockartillfällen/skräpmorgon. Syftet är att uppmärksamma nedskräpning genom exempelvis kort, ca en timme, skräpplockning. 



28. Informationskampanj om nedskräpning. Görs i minst två omgångar, år 2019 och år 2020, för att uppmärksamma betydelsen av att minska nedskräpning 
med syftet att på sikt förändra attityden hos de som lämnar skräp.

Etablering av ny anläggning
29. Etablering av lokal anläggning för mottagning av schaktmassor. I dagsläget finns behov av lokal anläggning som kan ta emot blöta schaktmassor. 

Sådant transporteras idag till anläggningar i andra kommuner. Syftet är att etablera en miljösäker hantering samt att minska behovet av transporter. Det 
kommer även att finnas behov av anläggning som kan ta emot ”vanliga” schaktmassor när deponin på Lilla Nyby avfallsanläggning är sluttäckt. 
Eventuellt kombineras anläggningen även med plats för mellanlagring av massor som räknas som farligt avfall.

Källsortering inom kommunkoncernen
30. Inventering, förslag på lämplig utrustning och utvärdering av mål 3.5 angående källsortering inom kommunkoncernen. Verksamheterna ska minst 

källsortera farligt avfall, elavfall, förpackningar, returpapper, matavfall och övrigt hushållsavfall. När det finns skäl till det ska även textilier sorteras. 
Konsult och Uppdrag inventerar behov av nya sorteringsmöbler och tar fram förslag på ändamålsenliga möbler som fungerar för både verksamheternas 
personal att sortera/färgsortera och för kommunfastigheters personal att ta avfallet rätt till soprummen/miljörummen. 

31. Förbättring med avseende på källsortering/färgsortering inom förskolor och grundskolor.
32. Förbättring med avseende på källsortering/färgsortering inom verksamheter som bedriver vård och omsorg
33. Förbättring med avseende på källsortering/färgsortering inom resterande delar av kommunkoncernen
34. Pilotprojekt angående användning av underjordsbehållare.

Textilier
35. Pilotprojekt textilinsamling
36. Etablera insamling av textilier

Ökad insamling och biologisk behandling av matavfall
37. Informationskampanj om sortering och behandling av matavfall
38. Utredning om rötning av matavfall med återföring till åkermark. Möjligheter att behandla matavfall skilt från avloppsslam ska utredas, enligt tillstånd 

för Ekeby avloppsreningsverk.

Lyft övrigt avfall högre i avfallshierarkin
39. Tillsyn som verktyg för att lyfta övrigt avfall högre i avfallshierarkin. Vid tillsyn enligt miljöbalken ska frågor ställas om hur avfall hanteras i 

förhållande till avfallshierarkin. Diskussion ska föras om hur hanteringen av avfall kan lyftas högre upp enligt avfallshierarkin. 



Återföring av fosfor
40. Slamrevision. Slamrevision pågår under år 2017. Denna slutförs senast 2018. Syftet är att granska kvaliteten på slam från avloppsreningsverk, 

uppmärksamma avsättningsmöjligheter och identifiera behov av åtgärder för att förbättra kvaliteten samt andra åtgärder som främjar användning av 
slam på åkermark. Slutsatser från revisionen ska redovisas tillsammans med övrig uppföljning av avfallsplanen. 

41. Genomförande av åtgärder enligt slamrevisionen. Kraven för slamkvalitet enligt tidigare utförd slamrevision ska efterlevas och åtgärder som angivits i 
slamrevisionens rapport ska genomföras. Dessa krav och åtgärder återges inte i denna avfallsplan. Istället hänvisas till den rapport som finns hos 
Eskilstuna Energi och Miljö AB. Genomförda åtgärder ska redovisas årligen tillsammans med övrig uppföljning av åtaganden enligt avfallsplanen.

42. Hantering av slam och aska, framtagande av beslutsunderlag. En strategi ska utarbetas för hur slam och aska ska hanteras efter slutförd sluttäckning av 
deponin Lilla Nyby. Status för arbetet med beslutsunderlag redovisas år 2021, när avfallsplanen som helhet följs upp inför revidering. 

43. Åtgärder för att underlätta spridning av slam från slutna tankar. Åtgärderna omfattar exempelvis rutiner, administration, administrativa verktyg, 
information och översyn av avfallstaxa.

Fysisk planering
44. Översyn och dokumentation av rutiner för samråd vid fysisk planering samt bygg- och rivningslov. Idag är det upp till varje handläggare om, och hur, 

samråd sker. Det finns också oklarheter kring rutinerna för mottagare av förslagen. Genom att dokumentera rutinerna ökar sannolikheten för att undvika 
att frågor om utformning för god avfallshantering inte uppmärksammas.

45. Framtagande av riktlinjer för utformning för god avfallshantering, riktat till planhandläggare, bygglovshandläggare och byggherre. Syftet är att med 
hjälp av riktlinjerna påverka de förslag till utformning som byggansvariga och arkitekter gör, utöver vad lagstiftning och regelverk anger. Med hjälp av 
riktlinjer ökar möjligheterna att styra för bättre sortering och bättre arbetsmiljö för hämtningspersonal.

Kvalitetssäkring
46. Plockanalys av avfall, enligt Avfall Sveriges manual. Med plockanalys avses en undersökning av insamlat avfall där avfallet sorteras manuellt i olika 

delar, t ex brännbart, matavfall, farligt avfall, m m. Detta görs för att få en uppfattning om främst hur stort problem det är med felaktigt sorterat farligt 
avfall. Det ger underlag vid planering av informationsinsatser och för uppföljning av mål.

47. Kvalitetssäkring av statistik. 

Löpande information
48. Översyn av information till nyinflyttade fastighetsinnehavare.
49. Översyn av information till nyinflyttade, boende och utflyttande i Kommunfastigheters fastighetsbestånd.
50. Avfallsrelaterad miljökommunikation. Arbeta aktivt med avfallsrelaterad miljökommunikation (inkl. hur avfall ska sorteras och avfallshanteringens 

miljöpåverkan) genom att bl.a. förbättra befintliga informationskanaler, hemsidan samt information via media såsom lokalpress, radio och TV.
51. Skolinformation. Fortsatt arbete med projektet Ecofriends.

Service för insamling av grovavfall
52. Utöka tjänster för insamling av grovavfall från flerbostadshus



Nöjda kunder
53. Utbildning av personal vid återvinningscentral. Utbildning ska ske genom bl.a. återkommande intern utbildning av befintlig personal där bland annat 

kommunens och bolagets planer på förändringar i avfallshanteringen, aktuella kvalitetskrav på utsorterat material och möjligheter att lämna avfall till 
återanvändning ska tas upp. Syftet är att säkerställa hög kompetens hos personalen på återvinningscentralerna eftersom dessa personer är de som i sitt 
dagliga arbete träffar människor i färd med att sortera sitt avfall. Personalen ska kunna diskutera eventuella svårigheter med sorteringen och kunna stå 
för och vara stolta över den verksamhet som bedrivs.

54. Kundenkät ska genomföras två gånger under avfallsplaneperioden med syfte att långsiktigt säkerställa nivån och kvaliteten på utförda tjänster. 
Kundenkäten ska innehålla frågor om hur nöjda kunderna är med olika typer av insamling och om vilka förändringar kunderna önskar med avseende på 
utformning av insamling och andra avfallstjänster.

55. Kundenkät ska genomföras två gånger under avfallsplaneperioden med syfte att långsiktigt säkerställa nivån och kvaliteten på utförda tjänster. 

Uppföljning
56. Årlig uppföljning av mål och åtgärder ska göras enligt denna avfallsplan. Samtliga som ansvarar för genomförande av avfallsplanen, det vill säga som 

angetts som ansvariga för åtagande i planen, ska årligen rapportera till kommunledningskontoret. Årligen ska en redovisning av uppföljning av planens 
mål och åtgärder lämnas till Kommunstyrelsen. 
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I Eskilstuna kommuns avfallsplan 2013 antogs 18 delmål i linje med det övergripande målet. För 
respektive delmål redovisas här sammanvägd måluppfyllelse med utgångspunkt från tidigare 
fastställda indikatorer. Kommentarer till indikatorer och genomförande av tidigare beslutade åtgärder 
anges i textavsnitt för respektive delmål. 

Grad av måluppfyllelse illustreras med nedanstående symboler:

 Målet är uppfyllt/ åtgärder är genomförda

Målet är delvis uppfyllt/ åtgärder är delvis genomförda

 Målet är ej uppfyllt/ åtgärder är ej genomförda

Antal genomförda åtgärder

Delvis genomförda åtgärder

Ej genomförda åtgärder

Figur 1 Totalt presenterades 52 olika åtgärder kopplade till olika mål i avfallsplanen. Av dessa har 
75% av åtgärderna helt eller delvis genomförts.

Antal mål som uppfyllts
Antal mål som delvis 
uppfyllts
Antal mål som inte uppfyllts 
alls
Antal mål som inte kan 
utvärderas

 

Figur 2 I föregående avfallsplan finns 18 olika delmål. Av dessa bedöms fyra mål vara uppfyllda, 
sju mål bedöms vara delvis uppfyllda och fem mål bedöms inte alls vara uppfyllda. Två 
mål kan inte utvärderas för att det saknas mätning. 

Antal uppfyllda mål

Antal delvis uppfyllda
mål

Antal mål som inte alls
uppfyllts

Antal uppfyllda mål

Antal delvis uppfyllda
mål

Antal mål som inte alls
uppfyllts

Antal uppfyllda mål

Antal delvis uppfyllda
mål

Antal mål som inte alls
uppfyllts
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1. Målområde 1: Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning
Strategiskt mål: Människor och verksamheter känner till avfallsminimerande alternativ och 
bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen.
Det tar lång tid att påverka människors beteende. Ambitionen med detta målområde är att göra det 
lättare att återanvända saker, både för den som lämnar saker och för den som vill köpa begagnat samt 
att väcka tankar kring olika sätt att minska mängden avfall. 

Kommunen kan i sina olika roller som verksamhetsutövare och fastighetsägare agera på olika sätt för 
att minska uppkomsten av avfall. I sammanställningen över åtaganden från 2013 års avfallsplan, 
handlingsprogrammet i bilaga 1, anges bland annat byggande av ny kretsloppspark med 
återvinningscentral och galleria, åtgärder för att minska matsvinn från kommunens storkök samt 
information om avfallsminimering. Kommunen är en stor organisation som köper in en mängd olika 
material för sin verksamhet. Kommunen har därigenom möjlighet att föregå med ett gott exempel med 
avseende på till exempel miljökrav vid upphandling, vilket tillämpas redan idag, men kan utvecklas 
vidare. Det finns dessutom ett stort pedagogiskt värde i att kommunen engagerar sig i 
avfallsminimerande åtgärder.

Delmål 1: År 2015 ska en kretsloppspark med återvinningscentral etablerats.
         

Mätning/indikator
Etablering av kretsloppspark med återvinningscentral och galleria. Åtgärd genomförd.
Kommentar
ReTuna kretsloppspark med återvinningscentral och galleria invigdes 
under år 2015.

Delmål 2: År 2016 ska avfallsmängderna från hushåll till behandling minskat med 5 % 
jämfört med år 2011, bland annat genom en ökad återanvändning. Hushåll och 
verksamheter ska känna till avfallsminimerande alternativ.     

Mätning/indikator
Insamlad total mängd avfall från hushåll1, som skickas till behandling 
genom återvinning, biologisk behandling, förbränning eller deponering 
relaterat till antalet invånare. 

500 kg per person, 2016

Kommentar

I Sverige har mängden hushållsavfall i genomsnitt per person ökat från 
450 kg per person år 2011, till 478 kg per person år 2015 (statistik saknas 
ännu för år 2016). 

I Eskilstuna har mängden avfall per person under samma tid minskat från 
546 kg per person år 2011, till 500 kg per person och år, vilket är en 

1 Kärlsopor, matavfall, grovavfall och avfall som omfattas av producentansvar för förpackningar och elavfall. 
Uppgifter från Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö kompletteras med statistik från Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB samt från Elkretsen.  Slam från enskilda avlopp ingår inte. Ökad återföring av fosfor är 
ett eget mål.
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minskning med ca 9 %. Det finns dock osäkerheter angående om mängden 
har räknats på olika sätt. 

Delmål 3: År 2016 ska andelen grovavfall som lämnas till återanvändning istället för 
till annan behandling vid återvinningscentral eller kretsloppspark vara 10 %2.

         

Mätning/indikator
Mängd avfall som lämnas för återanvändning och lämnas i behållare eller dylikt i 
anslutning till återvinningscentral relaterat till totala mängden brännbart grovavfall.

Detta mäts 
inte.

Kommentar
Möjligheterna att lämna avfall för återanvändning har ökat i och med att ReTuna 
kretsloppspark öppnat. Avfall för återanvändning kan lämnas både vid ReTuna och vid 
återvinningscentralen Lilla Nyby. I ReTuna kretsloppsgalleria sker försäljning av 
begagnade produkter.

Delmål 4: År 2016 ska mängden textilier i grovavfallet minskat med 10 % jämfört 
med år 20103.

        

Mätning/indikator
Andel textilier som hittats vid plockanalys av brännbart avfall som lämnats som 
grovavfall vid återvinningscentral, inklusive mobil återvinningscentral.

Ingen 
mätning 
gjord.

Kommentar
Ingen plockanalys av grovavfall har genomförts efter år 2010. Arbete pågår för att 
möjliggöra sortering av textilier för återvinning.

Delmål 5: År 2016 ska mängden matsvinn i kommunens storkök för skolor och 
omsorg minskat med 15 %4 jämfört med år 2011.

Mätning/indikator
Andel tallrikssvinn i kommunens servering i skolor och äldreomsorg
Kommentar
Kan inte utvärderas. Mätning av matsvinn under år 2016 resulterade i medelvärde på 
13 %. Mätningen genomfördes i tillverkningskök för skolor och äldreomsorg. Det 

2 Målet förutsätter att mängden avfall som lämnas till återanvändning vid ReTuna mäts.
3 I detta fall är jämförelseåret 2010 eftersom en plockanalys gjordes av grovavfall som lämnats vid 
återvinningscentralen i Lilla Nyby och till den mobila återvinningscentralen. Andelen textilier i det brännbara 
grovavfallet var då 22 %.
4 I ”Klimatplan för Eskilstuna”, antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, anges mål för att minska matsvinn 
med 10 % till år 2015 och med 25 % till år 2017 och 50 % till år 2020 med basår 2008. I avfallsplanen har årtalet 
anpassats till avfallsplanens övriga mätbara mål. Klimatplanen har därefter reviderats.
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saknas dock värde för referensåret.

2. Målområde 2: Minskad miljöbelastning 

Strategiskt mål:
Uppkomsten av farligt avfall ska minska, främst genom minskat inköp av miljöfarliga kemikalier och 
produkter. Farligt avfall som uppkommer i Eskilstuna kommun ska sorteras ut och omhändertas på ett 
miljöriktigt sätt. Det ska inte finnas farligt avfall i kärl- och säckavfallet.

Utsläpp från avfallshantering ska minimeras.

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

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

Nedskräpningen i tätort, i parker, vid badplatser, i naturen och vid avlämningsplatser för avfall ska 
minska.

Delmål 1: Andelen farligt avfall som hittats i hushållsavfall ska vara mindre än 0,3 %5. Målet kan 
inte 
utvärderas

Mätning/indikator
Insamlad mängd farligt6 avfall från hushåll relaterat till antalet invånare. 1,9 kg per 

invånare
Andel farligt avfall som hittas vid plockanalys av hushållsavfall, %. Ingen 

mätning
Kommentar

Ingen mätning har gjorts under år 2016. Målet kan inte utvärderas.
Mängden farligt avfall i form av småkemikalier, färg och liknande är oförändrade 
jämfört med för fem år sedan.

Delmål 2: Under perioden 2013 till 2016 ska i genomsnitt en nedlagd deponi per år 
vara åtgärdad.

Mätning/indikator
Antal nedlagda deponier som åtgärdats 1 

(+1 2017)
Kommentar
Trumtorp har schaktats bort. Arbete med Granbacken pågår under år 2017.

5 Målvärdet avser medianvärde under år 2012 – 2016 där minst en plockanalys ska ha utförts varje år. Se även 
indikator med avseende på plockanalyser för detta mål.
6 Med farligt avfall avses småkemikalier, färg, oljehaltigt avfall och övrigt farligt avfall, exklusive impregnerat 
trä och asbest. 
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Delmål 3: År 2016 ska nedskräpningen minskat med minst 10 % jämfört med år 20137. Målet kan 
inte 
utvärderas

Mätning/indikator
Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 m2  (2013) 7,76
Kommentar
Ingen mätning har gjorts under år 2016. Målet kan inte utvärderas.
En mätning i centrum har gjorts år 2013. Resultatet visade 7,76 skräpföremål per 10 
m2.
En mätning i stadsparken har gjorts år 2014. Resultatet visade 0,69 skräpföremål per 10 
m2.

Delmål 4: Samtliga fasta tillsyns- och kontrollobjekt ska informeras om farligt avfall
minst en gång under avfallsplanens giltighetstid.  

Mätning/indikator
Antal företag som fått information8 eller granskats med avseende på farligt avfall i 
samband med tillsynsverksamhet.

Uppgift 
saknas

Kommentar
Information och granskning sker enligt miljökontorets rutiner, men det saknas 
sammanställning över antalet företag där farligt avfall varit aktuellt att granska.

7 Mätning sker enligt mätning med SCB:s metod. Jämförelseåret är anpassat för att mätning av utgångsläget ska 
kunna genomföras.
8 Med information avses här något mer personligt och riktat än ett utskickat papper med allmän information om 
farligt avfall, företrädesvis muntlig information i samband med tillsynsbesök.
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3. Målområde 3: Ökad återvinning

Strategiskt mål: 
Det avfall som uppstår sorteras vid källan. Utsorterade produkter och material återvinns på bästa 
möjliga sätt med hänsyn till ekonomi, miljö och teknik för en hållbar utveckling. 

Andelen avfall som lämnas till materialåtervinning ska öka. 

Avfall till energiutvinning ska vara väl sorterat och kontrollerat.

Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling 
genom rötning. Energi i form av biogas från rötning ska användas som fordonsgas. Senast år 2022 ska 
rötresten kunna återföras till lantbruk.

Andelen slam och latrin som sprids på åkermark ska öka. Näring och mullbildande ämnen ska så långt 
möjligt tillgodogöras av växande gröda. På lång sikt ska fosfor och mullämnen i avlopp som 
omhändertas i kommunala avloppsreningsverk återföras till produktiv mark9. Senast år 2020 ska 
avloppsslam hålla sådan kvalitet att det är godkänt att sprida på produktiv mark. Efter år 2022 ska 
Ekeby avloppsreningsverk vara certifierat enligt REVAQ och avloppsslammet hålla sådan kvalitet att det är 
godkänt att sprida på produktiv mark.

Delmål 1: År 2016 ska minst 50 % av den totala mängden hushållsavfall10 återvinnas 
genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

     

Mätning/indikator
Insamlad mängd avfall från hushåll som skickas för materialåtervinning relaterat till 
totala mängden avfall.

42 %

Kommentar
Mängden avfall som går till materialåtervinning, exkl biologisk behandling, har 
minskat från 119 kg per person år 2011, till 114 kg per person år 2016, när 
konstruktionsmaterial inte medräknas. En del av förklaringen är att elavfall idag inte 
väger lika mycket som tidigare. D.v.s. antalet inlämnade elavfallsenheter har ökat, men 
vikten per enhet har minskat kraftigt. En annan del av förklaringen är att mängden 
tidningar i samhället minskat. Insamlad mängd tidningar i Eskilstuna har minskat från 
38,6 kg per person, år 2011, till 27,5 kg per person år 2016.

Delmål 2: Senast år 2016 ska minst 50 % av uppskattad total mängd matavfall från
hushåll, restauranger och storkök, samlas in separat och behandlas genom rötning.

     

9 Produktiv jordbruksmark, energiskogsodling, m.m. dock avses inte användning vid sluttäckning av deponin vid 
Lilla Nyby.
10 Kärlsopor, matavfall, grovavfall och avfall som omfattas av producentansvar för förpackningar och elavfall. 
Uppgifter från Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö kompletteras med statistik från Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB samt från Elkretsen. Slam från enskilda avlopp ingår inte. Ökad återföring av fosfor är 
ett eget mål. 
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Mätning/indikator
Insamlad mängd matavfall från hushåll, restauranger, butiker och storkök 5 544 ton

Insamlad mängd matavfall från hushåll, restauranger och storkök som behandlas 
genom rötning relaterat till uppskattad total mängd matavfall utifrån nyckeltal.

55 %

Kommentar

Delmål 3: År 2016 ska brännbart kärl- och säckavfall innehålla högst 25 %11 avfall 
som borde sorterats på annat sätt.

Mätning/indikator
Andel störande12 avfall som hittas vid plockanalys av brännbart hushållsavfall, %.    57 %

Figur 1 Resultat från plockanalys av påse för restavfall i insamlingssystem med färgade påsar, år 
2016. Fördelning utifrån behandlingsbarhet. Totalt bör knappt 57 % sorteras på annat sätt 
än i påsen för restavfall. Källa: Rapport Plockanalys, Eskilstuna kommun, november 2016. 
Observera att mängden avfall som analyserats kraftigt understiger rekommendationer enligt 
manual för plockanalyser och att resultatet därför bör användas försiktigt.

11 Se bilaga 3 ”Nuvarande avfallshantering”, kapitel 4.2.1 där det i figur 2c visas att en genomsnittlig påse med 
brännbart avfall innehåller drygt 50 % material som borde sorterats på annat sätt. Egentligen handlar det dock 
om att fler hushåll ska delta aktivt i källsortering av sitt avfall. De som idag gör det sorterar i allmänhet ut det 
mesta som går att sortera.
12 Med störande avfall avses avfall som borde sorterats på annat sätt, t.ex. förpackningar, tidningar, matavfall, 
elavfall.
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Delmål 4: År 2016 ska alla kommunens verksamheter ha fysiska möjligheter för 
källsortering av förpackningar, returpapper, matavfall och övrigt brännbart avfall samt 
rutiner för att den interna hanteringen av sorterat avfall ska fungera.      

Mätning/indikator
   

Kommentar 
Vid utgången av år 2016 har ännu inte alla verksamheter utrustning på plats eller 
interna rutiner för att källsortering ska fungera. Ingen heltäckande enkät eller 
inventering har gjorts för att se hur många som saknar källsortering på plats i 
kommunens lokaler. Bedömningen är gjord utifrån vad arbetsgruppens deltagare 
känner till om kommunkoncernen.

Delmål 5: År 2016 ska utredning om alternativ biologisk behandling av 
matavfall redovisas där syftet är att möjliggöra återföring av näringsämnen till 
lantbruk. Delredovisning ska ske år 2014.      

Mätning/indikator
Redovisad utredning Åtgärd ej 

genomförd.
Kommentar 
Det har inte redovisats hur matavfall kan rötas och återföra näringsämnen till åkermark.    

Delmål 6: Senast år 2015 ska fast material från fosforfällor kunna spridas på 
lantbruk. 

     

Mätning/indikator
Återföring av fosfor till åkermark genom spridning av restprodukter som innehåller 
fosfor, såsom slam och latrin, relaterat till totala mängden.

Sker inte 
ännu

Kommentar 
Filtermaterial från fosforfällor samlas in och lagras på avfallsanläggningen Lilla Nyby i 
avvaktan på intresserad mottagare, som kan sprida materialet på produktiv mark.
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Delmål 7: Senast år 2020 ska certifiering enligt REVAQ genomföras för Ekeby 
avloppsreningsverk.

Mätning/indikator
   

Kommentar
Målåret är ännu inte passerat, men det krävs stora insatser för att det ska vara möjligt. 
Målet bedöms inte uppfyllas.

4. Målområde 4: Kundfokus och kvalitetssäkring

Strategiskt mål:
Avfallshanteringen ska förknippas med god service och användarvänlighet. Hushåll och verksamheter 
i ska ha kunskap om och känna förtroende för avfallshanteringen. Kommunikationen ska präglas av 
öppenhet, tydlighet, trovärdighet och ha hög kvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt!

Delmål 4.1: Minst 90 % av kunderna ska vara nöjda med Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljös insamlingssystem för avfall.

     

Mätning/indikator
Antal besökande vid återvinningscentral. 293 280

Andel kunder i avfallshanteringen som upplever en god service. Se 
kommentar 
nedan

Kommentar

Besökande till Lilla Nyby: 123 460 personer.
Besökande till ReTuna: 169 820 personer

Resultat från kundundersökningen presenteras i form av nöjd-kund-index. NKI mellan 
65 och 75 klassas som godkänt. Över 75 klassas som mycket väl godkänt.
Resultatet från både år 2013 och 2015, med NKI 70 respektive 73, är således godkänt. 
Exempelvis ställdes frågor om 
- hur nöjd kunden är med information om sopsortering och färgsortering
- hur nöjd är kunden med Lilla Nyby återvinningscentral
- hur nöjd är kunden med ReTuna återbruksgalleria
För samtliga ovanstående frågor angav mer än 90 % av de svarande att de var nöjda 
eller mycket nöjda.
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Delmål 4.2: Sorterat avfall ska hålla en god kvalitet och innehålla högst 5 %
störande13 material.

     

Mätning/indikator
Andel rätt sorterat avfall i vardera av de olikfärgade påsarna i systemet för optisk 
sortering.

72 – 97 %

Andel rätt sorterat avfall i sorterat avfall från flerbostadshus.14

Kommentar

Plockanalys av avfall i olikfärgade påsar från en- och tvåbostadshus genomförd under 
år 2016. Källa: Rapport Plockanalys, Eskilstuna kommun, november 2016. Observera 
att mängden avfall som analyserats kraftigt understiger rekommendationer enligt mall 
för plockanalyser och att resultatet därför bör användas försiktigt.

Orange påsar (plastförpackningar): Andelen rätt sorterat var 72 %.

Gula påsar (pappersförpackningar): Andelen rätt sorterat var 85 %.

Grå påsar (metallförpackningar): Andelen rätt sorterat var 78 %.

Blå påsar (tidningar): Andelen rätt sorterat var 95 %.

Gröna påsar (matavfall): Andelen rätt sorterat var 97 %.

Restavfall, se kommentar till mål 3.3.

Ingen plockanalys är genomförd på avfall från flerbostadshus.

13 Störande material är sådant som inte ska finnas i det sorterade avfallet när det används för materialåtervinning. 
Målet avser sorterade förpackningar av papper, plast och metall samt tidningar och matavfall. Sorterat brännbart 
avfall faller under mål nr 3.3 och ingår därför inte här. Enligt plockanalyser som genomförts år 2011 är andelen 
störande material mellan 0,1 och 6 vikt-% för olika typerna av förpackningar.
14 Avser avfall som samlas in av Eskilstuna Energi och Miljö AB.
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1. Inledning

I denna bilaga till Eskilstunas avfallsplan beskrivs lokala förhållanden som påverkar avfallets mängd 
och sammansättning, främst antal invånare, antal hushåll fördelat på olika boendeformer och 
näringslivets sammansättning. Därefter beskrivs nuvarande avfallsmängder och nuvarande hantering i 
form av insamlingssystem och avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på: 

 Avfallsslag som kommunen ansvarar för; hushållens säck- och kärlavfall och därmed jämförligt 
avfall från handel, storkök och dylikt, hushållens grovavfall, latrin, slam samt farligt avfall från 
hushåll. 

 Avfallsslag för vilket producentansvar gäller; tidningar, förpackningar, bilar, batterier tyngre än 
3 kg, däck samt elektriska och elektroniska produkter.

 Övrigt avfall; industriavfall, schaktmassor med mera.

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall och för detta avfall anges hur det 
samlas in och behandlas. För avfall som kommunen inte ansvarar för anges översiktliga uppgifter.

2. Geografi och folkmängd

Eskilstuna kommun ligger vid Mälarens sydvästra strand i Södermanlands läns norra del.  

Tabell 1 Yta och folktäthet i Eskilstuna kommun. Källa: WWW.eskilstuna.se.

Landareal, km2 1 100

Folktäthet, antal invånare per km2 93

Antalet invånare har ökat under hela det senaste decenniet. Enligt befolkningsprognos för kommunen 
bedöms antalet invånare fortsätta öka. Prognos för år 2020 är drygt 108 000 invånare.

Knappt 80 % av invånarna bor i någon av de fyra största tätorterna, Eskilstuna, Torshälla, Skogstorp 
eller Hällbybrunn.

Tabell 2 Befolkning i kommunen. Nuläge och prognos. 

År 20111 År 20162 År 20203

Eskilstuna kommun 97 596 103 684 108 000

Övervägande antalet permanentboende hushåll bor i lägenheter i flerbostadshus, ca 68 % och resterande 
delen, ca 32 % av hushållen bor i småhus. Kommunen har inte anmärkningsvärt stora 
säsongsvariationer i antalet invånare och hämtställen. Ca 7 % av det totala antalet hushåll är 
fritidsboende.

1 Källa: www.scb.se. Antal invånare 2011-12-31.
2 Källa: www.scb.se. Antal invånare 2016-12-31.
3 Källa: Befolkningsprognos 2015 – 2030, www.eskilstuna.se.

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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Tabell 3 Antal hushåll i kommunen fördelat på olika boendeformer. Källa: Eskilstuna Energi & Miljö AB.

Antal lägenheter i en- och tvåbostadshus4 18 027
Antal lägenheter i flerbostadshus 30 667
Antal fritidshus 2 862

3. Näringsliv

Eskilstuna är en stad med starka industritraditioner. En dominerande bransch är tillverkning, främst 
kopplat till tung fordonsindustri. Ett annat område som är under stark expansion är logistik. 
Utbyggnaden av logistiktjänster är starkt kopplad till Eskilstunas geografiska läge i kombination med en 
väl utbyggd infrastruktur (väg, järnväg och flyg) samt en kombiterminal som expanderar kraftfullt. 5

Tillverkningsindustrin fortsätter att minska i takt med att övrigt näringsliv utvecklas och efterfrågan på 
kunskapsintensiva tjänster ökar. Mälardalens högskola är en viktig kunskapsförsörjare för kommunen. 
Handeln fortsätter att expandera och så kallade "nya näringar" som kommunikation, design och hälsa är 
på stark tillväxt.

Drygt 43 0006 arbetar i Eskilstuna. Drygt 6 600 pendlar till Eskilstuna. De flesta kommer från Strängnäs 
och Västerås. Antalet förvärvsarbetande som pendlar till någon annan kommun för att arbeta har ökat 
med ca 700 personer7 på fem år och nu pendlar drygt 7 500 personer till andra städer, främst till 
Stockholm och Västerås.

Tabell 4 Näringsliv. Källa: www.eskilstuna.se, Eskilstuna kommunfakta 2016. Uppgifterna avser statistik för 
år 2014.

Antal förvärvsarbetande, nattbefolkning Ca 44 000
Antal som pendlar till annan kommun för att 
arbeta.

Ca 6 800

Största näringsgren Vård och omsorg med ca 8 390 arbetstillfällen 
Andra största näringsgren Tillverkning med ca 6 480 arbetstillfällen
Tredje största näringsgren Handel med ca 4 980 arbetstillfällen

De tre i särklass största arbetsgivarna är Eskilstuna kommun, Landstinget och VCE (Volvo Construction 
Equipment).

4 För permanentboende.
5 Källa: Fakta om näringslivet. www.eskilstuna.se
6 Källa: Fickfolder 2016”, www.eskilstuna.se. Dagbefolkning.
7 Uppgifterna gäller förändringen från år 2010 till år 2014.

http://www.eskilstuna.se/
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4. Hushållsavfall som omfattas av kommunens ansvar

4.1 Avfallsslag och mängder
Eskilstuna Energi och Miljö AB är ett kommunägt bolag som verkställer kommunens ansvar för 
hanteringen av avfall. Till avfall som kommunen ansvarar för hör:

 Hushållens säck- och kärlavfall
 Hushållens grovavfall
 Matavfall
 Latrinavfall
 Slam
 Farligt avfall från hushåll

Under år 2016 insamlades ca 42 390 ton hushållsavfall8, som ingår i kommunens renhållningsansvar. 
Hushållen lämnar dessutom ifrån sig avfall som ingår i producenternas ansvar, se avsnitt 6 om 
producentansvar. Totalt uppgår mängden avfall från hushåll till ca 51 8009 ton eller ca 500 kg per 
invånare. Det finns en stor osäkerhet i denna uppgift eftersom uppgiften om mängden grovavfall kan 
innehålla exempelvis bygg- och rivningsavfall från större renoveringsarbeten av småhus. Sådant avfall 
klassas inte som hushållsavfall, men det förekommer att det lämnas vid återvinningscentralen för 
hushållens grovavfall.

För mängden avfall från hushåll för Sverige som helhet är motsvarande uppgift ca 480 kg per invånare10.
 

I tabell 5 visas hur hushållsavfallet behandlas i Eskilstuna respektive i Sverige.

Tabell 5 Behandling av hushållsavfall. Andel av totala mängden hushållsavfall för Eskilstuna samt för Sverige. 
Statistik för Eskilstuna avser år 2016.11. Statistik för Sverige avser år 2015.

Behandling Eskilstuna Sverige
Materialåtervinning 28 % 35 %
Biologisk behandling 14 % 15 %
Förbränning 58 % 49 %
Deponering 0,1 % 1 %
Summa 100 % 100 %
Kommentar till tabellen: Materialåtervinning omfattar inte biologisk behandling i denna 
sammanställning utan detta redovisas på separat rad. 

8 Exklusive slam från enskilda avlopp, fettavfall och fosforfiltermaterial.
9 Kärl- och säckavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar för 
förpackningar och elektroniska och elektriska produkter. 
10 Källa: Avfall Sverige 2017, ”Svensk Avfallshantering 2016”. Uppgiften avser förhållanden under år 2015.
11 Källa: Eskilstuna Energi och Miljö AB, www.ftiab.se, www.el-kretsen.se och Källa: Avfall Sverige, ”Svensk 
Avfallshantering 2016”.

http://www.ftiab.se/
http://www.el-kretsen.se/
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Tabell 6 Mängd hushållsavfall som kommunen ansvarar för och som insamlades under år 2016. Enhet ton. 

Avfallsslag Material-
återvinning

Biologisk 
behandling

Förbränning Deponering Totalt

Restavfall 18 026 18 026
Matavfall 5 544 5 544
Grovavfall 2 159 5 102 45 7 306
Inert material till 
konstruktionsmaterial

2 658

Trä 5 528 5 528
Trädgårdsavfall 1 787 981 2 768
Latrin 43 43
Farligt avfall totalt, 
varav

514

- Impregnerat trä 26
- Asbest 26
- Elavfall utanför 

producent-
ansvaret

262

- Övrigt farligt 
avfall

200

Summa 5 079 7 374 29 862 71 42 386
Slam från enskilda 
avlopp

14 140

Fettavfall 656
Fosforfiltermaterial 3,4

Kommentarer till tabell:
I respektive avfallskategori ingår följande:

 Restavfall: Avfall från hushåll, affärer, restauranger, kontor, skolor och vårdinrättningar. 
 Grovavfall: Skrymmande avfall från hushåll samt trädgårdsavfall. Här kan ingå en viss andel 

bygg- och rivningsavfall som lämnats vid återvinningscentralen.
 Matavfall: Utsorterat matavfall från hushåll och företag. 
 Latrin: Latrin som samlas in i särskild latrinbehållare.
 Slam från enskilda avlopp, från tömning av slamavskiljare och slutna tankar. 

Schablonberäkning baserat på antal tömningar x 2,5 kubikmeter. En kubikmeter motsvarar ett 
ton. Behandlas biologiskt i avloppsreningsverket.
Farligt avfall som lämnats in från hushåll till miljöbilen eller till återvinningscentral och utgörs 
av färgrester, kemikalier med mera. Elavfall som inte omfattas av producentansvar ingår, men 
övrigt elavfall och bilbatterier ingår ej utan redovisas under producentansvar i kapitel 6.

Med de olika behandlingarna i tabellen avses följande:
 Materialåtervinning: Här ingår skrot som lämnas vid återvinningscentral och som skickas till 

metallåtervinning. Materialåtervinning av sådant som omfattas av producentansvar ingår inte 
här utan redovisas under producentansvar nedan.

 Biologisk behandling avser rötning av matavfall från Eskilstuna i Ekeby avloppsreningsverk 
och i Södertälje samt central kompostering av trädgårdsavfall. Hemkompostering av 
trädgårdsavfall och matavfall ingår inte.

 Förbränning av hushållens restavfall och brännbart grovavfall sker för närvarande i Västerås. 
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 Deponering sker främst av sådant som inte kan skickas till materialåtervinning eller till 
förbränning, t.ex. asbest och en del isolering.

 Sluttäckning och konstruktion avser arbeten som måste göras inom Lilla Nyby avfallsstation 
och där till exempel tegel och betongkross kan nyttiggöras.

4.2 Insamling och behandling
I nedanstående presentation ges beskrivningen av den optiska sorteringen och resultatet av detta samt 
beskrivningen av hantering av matavfall relativt stort utrymme, eftersom det är de största förändringar 
som införts under de senaste åren.

4.2.1 Hushållens kärl- och säckavfall
Insamling vid småhus och optisk sortering
Samtliga villahushåll har möjlighet att välja att sortera ut mat, pappersförpackningar, tidningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar samt övrigt hushållsavfall i ett system med färgade påsar. Alla 
sex olika färgade påsar med sorterat avfall läggs i samma behållare som töms av sopbilen. 

De färgade påsarna sorteras maskinellt i en optisk sorteringsanläggning: Det innebär att färgen på de 
olika påsarna läses av olika kameror som i sin tur styr armar som slår av påsarna på olika platser och till 
olika containrar beroende på vilken färg påsen har.

Den optiska sorteringsanläggningen togs i bruk i november 2010 och från början av 2011 har alla 
villahushåll och fritidshus haft möjligheten att sortera på detta sätt. Idag är det i stort sett bara småhus 
som är anslutna till systemet. I Eskilstuna utgör andelen hushåll i småhus drygt 30 % av totala antalet 
permanentboende hushåll.

Figur 1 Optisk sortering i Eskilstuna. Här sker sortering i sex olika fraktioner.
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Statistik för 2016 visar att kunderna lägger ca 46 % av det material som tas in i anläggningen för optisk 
sortering i påsen för övrigt hushållsavfall. Här finns fortfarande mer som kan sorteras ut.

Eskilstunaborna har sorterat ut ca 20 % mer pappersförpackningar och nästan dubbelt så mycket plast- 
och metallförpackningar som genomsnittssvensken, enligt det nationella genomsnittet.

Insamling vid flerbostadshus
De flesta hushåll i flerbostadshus har möjlighet att sortera matavfall, tidningar, förpackningar och 
restavfall i olika kärl och använder inte olikfärgade påsar. Kommunfastighet har (2017) färgsortering i 
det nyproducerad fastighetsbeståndet Djursta och kvarteret Nithammaren 13.

Övrigt om insamling av kärl- och säckavfall
Insamling av hushållsavfall utförs av det kommunala bolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Huvuddelen av kunderna har kärl för förvaring av avfallet. Även container för hushållsavfall 
förekommer. Hämtning sker i normalfallet varannan vecka för villor och en gång per vecka för 
flerfamiljshus. Villahushåll kan även välja att få hämtat var fjärde eller var åttonde vecka under 
förutsättning att hushållet komposterar sitt matavfall eller på annat sätt gör troligt att det inte innebär 
olägenhet. 

För tömning av avfallsbehållare vid småhus används normalt sidlastande sopbil i hela kommunen.

De storlekar på kärl som används är vanligtvis 190, 370 och 660 liter.

För fritidshus gäller samma villkor som ovan, men hämtning erbjuds mellan maj och september.

Behandling
Restavfallet utgör en brännbar fraktion och skickas, efter omlastning på Lilla Nyby avfallsstation, till 
Västerås för förbränning.

4.2.2 Hushållens grovavfall
Till grovavfall räknas sådant avfall som är "löst" i bostaden (som man tar med sig när man flyttar) och 
inte får plats i eller är för tungt för hushållskärlet. Grovavfall är exempelvis möbler, cyklar, skidor, 
barnvagnar, mattor, pulkor, husgeråd med mera. 

Grovavfall kan lämnas vid återvinningscentralen på Lilla Nyby avfallsstation eller ReTuna. Grovavfallet 
bör i första hand lämnas för återanvändning, i andra hand sorteras för materialåtervinning och i sista 
hand som brännbart. Det finns även en mobil återvinningscentral som besöker Eskilstunas ytterområden 
och mindre samhällen i kommunen enligt ett särskilt schema. Till denna bemannade central kan lämnas 
gamla möbler, trä, metallskrot och viss mån av farligt avfall som lysrör, batterier (inte bilbatterier) och 
småelektronik t ex glödlampor. Här lämnas även mindre mängder bygg- och rivningsavfall från 
ombyggnader i egna hem av privatpersoner.

Två gånger per år genomförs en områdesvis insamling av grovavfall och varje småhusägare och 
lägenhetsinnehavare kan avgiftsfritt beställa hämtning av grovavfall under den tidsperiod kampanjen 
pågår i det egna bostadsområdet.

Fastighetsägare av flerbostadshus kan abonnera på hämtning av grovavfall. 
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Fastighetsägare kan välja att abonnera på hämtning av trädgårdsavfall i kärl. Kärl med trädgårdsavfall 
töms varannan vecka under vår, sommar och höst. I den statistik över mängder som visas i tabell 4 
omfattas enbart den mängd trädgårdsavfall som hanteras på Lilla Nyby avfallsstation. Här ingår den 
mängd trädgårdsavfall som hushåll lämnar vid återvinningscentral, men inte sådant avfall som 
komposteras på annan plats t ex av kommunens parkkontor. 

Allt grovavfall skickas antingen till materialåtervinning eller till förbränning. Nästan inget grovavfall 
från hushåll deponeras längre.

4.2.3 Matavfall
Insamling av matavfall erbjuds till samtliga hushåll i kommunen. Med de avfallsföreskrifter som 
kommunfullmäktige beslutade om i juni 2012 är det numera obligatoriskt att sortera ut matavfall från 
annat hushållsavfall och lämna matavfallet separat.

Matavfall samlas in tillsammans med annat kärl- och säckavfall i färgade plastpåsar som separeras med 
optisk sortering på återvinningscentralen Lilla Nyby. Där finns även en maskin som förbehandlar 
matavfallet genom att öppna och skilja plastpåsen från matavfallet. Vatten tillsätts, dels för att tvätta 
bort maten från plastpåsarna och dels för att göra matavfallet pumpbart. Maten tillsammans med vattnet 
kallas nu slurry. Slurryn i sin tur skickas sedan vidare med tankbil till bland annat Ekeby. På Lilla Nyby 
hanteras omkring 9 000 ton matavfall per år och ca 90% blir slurry. Efter förbehandlingen av 
matavfallet återstår en fast del, bestående av plastpåsen och en del annat som inte kan rötas. Denna del 
skickas tillsammans med övrigt hushållsavfall till förbränning.

I Ekeby avloppsreningsverk finns rötkammare där matslurryn rötas. Vid rötning bildas energirik 
metangas som i första hand ska användas som fordonsbränsle, till exempel i stadsbussarna i Eskilstuna. 
Fordonsgas ersätter därmed bensin och diesel i fordon och bidrar till att minska utsläppen av 
klimatpåverkande koldioxid i avgaserna, vilket är ett av de viktiga övergripande miljömålen, som anges 
både nationellt och lokalt i kommunen. I Eskilstuna kommuns klimatplan12 anges ett tydligt mål att öka 
produktionen av biogas och det finns en potential att öka insamlingen av matavfall från hushåll, 
restauranger, handel med flera. Rötresten, som blir kvar efter rötning av matavfall, ska på sikt spridas på 
åkermark för att återföra mullämnen13 och näringsämnen till odlingsbar mark där de är väsentliga för 
växande gröda. 

Under en period har rötningsanläggningen i Ekeby haft tekniska problem och därför har matavfall 
transporterats till Södertälje för rötning under del av år 2016 och i dagsläget (april 2017) är det oklart 
när behandlingen av matavfall vid Ekeby reningsverk kan återupptas.

4.2.4 Latrin
Latrin samlas in i engångsbehållare av plast, så kallade latrintunnor. Latrin skickas till Sörby gård, en 
privatägd anläggning vid Kvicksund i Eskilstuna kommun, där det behandlas i en anläggning för 
våtkompostering och komposten används på åkermark. Sörby gård beskrivs ytterligare i nästa kapitel 
om slam från enskilda avlopp.

4.2.5 Slam
Enskilda avlopp

12 ”Klimatplan för Eskilstuna”, antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-13 och reviderad 2016-11-24.
13 Det är viktigt att återföra mullämnen till åkermarken för att förbättra jordens struktur.
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Slam från enskilda avlopp, trekammarbrunnar slamavskiljare och slutna tankar, samlas in av Eskilstuna 
Energi och Miljö AB med slamsugningsbilar efter upplagt schema eller budning. Avfallet transporteras 
till Eskilstuna där det släpps vid en fast punkt till avloppsledningsnätet och leds till Ekeby 
avloppsreningsverk. Ett problem är att transporterna ofta sker på vägar som inte är dimensionerade för 
tunga fordon. Det pågår en utbyggnad av avloppsledningsnätet, vilket minskar behovet av biltransporter 
av detta slam.

Sörby gård ca 3 km söder om Kvicksund driver en våtkompost för behandling av flytgödsel från den 
egna gården, latrin från Eskilstuna och Västerås, samt svartvatten (d.v.s. vatten från toaletter ingår) och 
matavfall från Tegelvikens skola som ligger i Kvicksund. På Tegelvikens skola finns ett vakuumsystem 
installerat till skolans toaletter.
1/3 utgör svartvatten och kommer från skolan. 2/3 utgör flytgödsel med hög TS halt.
Reaktorn har en volym på 32 m3 och en årskapacitet på 1500 m3. 

Fettavskiljare
Fettavskiljare ska tömmas av Eskilstuna Energi och Miljö AB efter upplagt schema eller budning. Slam 
från fettavskiljare samlas in och behandlas i avloppsreningsverkets rötkammare. Det finns ett behov av 
inventering av verksamheter som skulle behöva fettavskiljare, men som idag inte har det.

4.3 Farligt avfall från hushåll
Privatpersoner kan lämna farligt avfall till personal vid miljöstation vid någon av 
återvinningscentralerna, Lilla Nyby respektive ReTuna. Farligt avfall kan även lämnas avgiftsfritt vid 
kampanjinsamling av grovavfall. 

Det finns även en mobil återvinningscentral som besöker Eskilstunas ytterområden och mindre 
samhällen i kommunen enligt ett särskilt schema. Till denna bemannade central kan lämnas små 
mängder farligt avfall. 

Farligt avfall från hushåll får lämnas utan avgift. Avfallet sorteras innan det skickas vidare för 
behandling.

Läkemedelsavfall ska lämnas in på apoteken.

Vid fem köpcentrum eller butiker finns så kallade Samlare, där hushållen kan lämna smått elavfall.
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5. Avfall från kommunal verksamhet

Övrigt avfall från kommunala verksamheter uppstår främst vid avloppsreningsverket vid Ekeby, 
kraftvärmeverket i Eskilstuna, bostadsbolaget Kommunfastigheter samt halk- och snöbekämpning.

5.1 Slam från avloppsreningsverk
Inom Eskilstuna kommun finns fem st kommunala avloppsverk. Det största reningsverket är Ekeby där 
ca 95% av den totala avloppsvattenmängden behandlas. De mindre reningsverken finns i Ärla, Alberga, 
Bälgviken och Näshulta. Vid samtliga fem reningsverk sker mekanisk, biologisk och kemisk behandling 
av avloppsvattnet. Den mest avancerade reningen sker vid Ekebyverket där även vattnet slutpoleras i en 
våtmarksanläggning. Slam från de mindre avloppsverken transporteras till Ekebyverket för vidare 
behandling. Vid Ekebyverket avskiljs slam i de olika reningsstegen. Slammet behandlas/stabiliseras i en 
rötkammaranläggning. Här samrötas avloppsslam tillsammans med hygieniserat (pastörisering 70oC i 
en timme) källsorterat matavfall som samlats in från Eskilstuna kommun. 

Anläggningen tar även emot matavfall samt externt verksamhetsavfall av typ lättnedbrytbart organiskt 
material (matavfallsliknande), exempelvis glass, fettslam och drank. Under en period har 
rötningsanläggningen i Ekeby haft tekniska problem och därför har matavfall transporterats till 
Södertälje för rötning under del av år 2016.

Den biogas (ca 63% metan) som bildas i rötkamrarna uppgraderas till fordonsgaskvalitet. Fordonsgasen 
används av Eskilstunas tätortsgående stadsbussar, av Eskilstuna Energi & Miljös personbilar samt till 
publik försäljning för drift av andra gasdrivna fordon. Efter rötning avvattnas och förtjockas slammet. 
Med den nya slamavvattningen som byggs under våren 2017 beräknas slammet få en torrsubstanshalt på 
närmare 30 %.

Slammet transporteras till avfallsanläggningen Lilla Nyby och blandas där med andra material så som 
flygaska från kraftvärmeverket. Denna produkt används sedan som material vid sluttäckning av 
deponin. Sluttäckning med hjälp av avloppsslam planeras ske under flera år framåt. Gallerrenset från 
Ekeby torkas och skickas därefter till förbränning. 

För att erhålla ett så rent spillvatten (och därmed rent avloppsslam) som möjligt in till avloppsverken 
har Eskilstuna Energi och Miljö AB -VA under år 2016 återupprättar en uppströmsgrupp där fokus 
ligger på att jobba uppströms reningsverken för att minska halten oönskade ämnen så som metaller, 
spårelement och organiska föreningar i inkommande vatten. Hit hör också att minska mängden av 
ovidkommande vatten av typ dag- dränvatten till spillvattnet. 

Till Ekebyverket leds dels kondensat från kraftvärmeverket och dels lakvatten från deponin på lilla 
Nyby. Båda dessa fraktioner skall på sikt kopplas bort från inkommande spillvattennät och behandlas i 
separata lokala behandlingsanläggningar.

Uppströmsgruppen kommer att arbeta med att upprätthålla ett bra samarbete med miljö- och 
räddningstjänstförvaltningen i Eskilstuna, information till hushåll och företag, kartläggning av de olika 
föroreningarnas härkomst och åtgärdsplan för att minska de oönskade ämnena in till reningsverket.

Eskilstuna Energi och Miljö AB är engagerade inom forskning och utveckling inom VA-området och 
ingår i ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer.
VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. 
Klustret bildades 2010 och samarbetar brett kring frågor som rör avloppsvatten- och slamhantering. 
Medlemmar är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut. Mälardalsklustret 
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arbetar med stöd från Svenskt Vatten Utveckling och är en del av Svenskt Vattens satsning på 
projektprogram för högskolor. Klustret har också finansiellt stöd från ett antal VA-organisationer i 
Mälardalsregionen. Klustret kommer i första hand arbeta för att fungera som ett stöd till verksamheten 
vid VA-organisationerna i Mälardalen och övriga Sverige. Målet är att bidra till en effektivisering av 
våra avlopps- och slamhanteringssystem med hänsyn till energi- och resursutnyttjande.

En så kallad slamrevision har genomförts år 1996, 2009 och 201414. Ny slamrevision pågår under 2017. 
Målet är att slammet skall betraktas som en resurs. Vid en slamrevision granskas slammets kvalitet, vad 
det innehåller och vilka förbättringar som krävs för att slammet ska kunna spridas på åkermark. 

Ett aktivt arbete pågår ständigt med att optimera processerna på reningsverken. 

Avloppsslammets kvalitet har förbättrats avsevärt under de senaste femton åren. Halterna av 
tungmetaller i slam ligger för det mesta stadigt under statens gällande gränsvärden.

5.2 Avfall från energiutvinning
All aska från kommunens värme- och kraftvärmeverk, både bottenaskor och flygaskor, används för 
täckning av Lilla Nyby deponi.

5.3 Park- och trädgårdsavfall
Stora delar av mängden park- och trädgårdsavfall från kommunens park- och trädgårdsanläggningar 
nyttiggörs på olika sätt. Komposterbart material komposteras i närheten av den plats där det uppkommit 
och används sedan som jordförbättringsmedel. Grenar och buskklipp lämnas för flisning vid Lilla Nyby 
avfallsupplag. 

5.4 Avfall från gatudrift
Halk- och snöbekämpning ger upphov till avfall i form av grus, sand och snö. Vintertid sandas gator 
samt gång- och cykelvägar av kommunen. På våren sopas en stor del av sanden upp och denna sopsand 
sållas och återanvänds. Nedan visas kortfattat vilka typer av avfall som uppkommer inom 
gatuavdelningens verksamhet och hur det behandlas:

 Gatuunderhåll (Löv, stenflis, snö) – Täckning av deponi 
 Rännstensbrunnar ca 10 000 st (slam) – Täckning av deponi 
 Tillhandahåller över 1 000 papperskorgar i stads och parkmiljö (osorterat) - Förbränns
 Nedskräpning (osorterat) - Förbränns
 Övergivna fordon (cyklar, husvagnar och bilar) – Årlig auktion av cyklar
 Bygger och anlägger (massor, övrigt rivningsavfall, överblivet material) – Återfyllnad, 

förbränns och sparas

5.5 Avfall från förvaltning av bostäder
Vid förvaltning av fastigheter uppkommer i huvudsak hushållsavfall från hyresgäster. Därutöver 
uppkommer avfall framförallt vid byggnation och rivning. Detta avfall omhändertas hos 
Kommunfastigheter i enlighet med rutiner i fraktionerna farligt avfall, trä, brännbart, mjukplast, well 
och övrigt. Vid entreprenader styrs detta vid upphandling.

14 2014 gjordes en genomgång av kvaliteten på slam och en rapport på detta upprättades. Däremot togs inte fram 
förslag på åtgärder för att förbättra kvaliteten.
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6. Avfall som omfattas av producentansvar

6.1 Ansvar och mängder
Producentansvaret innebär att tillverkaren har ansvar för att produkten samt emballage samlas in och 
återvinns när den har förbrukats. Lagstiftningen om producentansvar innebär även en skyldighet för 
konsumenterna att källsortera och lämna tillbaka förbrukade varor och förpackningar. Syftet med 
producentansvaret är ytterst att genom att ge producenterna ansvaret för omhändertagande av uttjänta 
produkter driva på miljöanpassad produktutveckling och därigenom öka resurshushållningen och 
minska miljöbelastningen.

Idag finns producentansvar för tidningar, förpackningar (wellpapp, kartongförpackningar, 
plastförpackningar, träförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar), däck, batterier, bilar, 
elavfall och läkemedel. 

Kommunen har inget juridiskt ansvar för insamling och behandling av avfall som omfattas av 
producentansvar. Däremot finns ett allmänt intresse av att hushållen ska ha tillgång till ett fungerande 
återvinningssystem. 

I tabell 7 visas en sammanställning över avfallsmängder som omfattas av producentansvar. I tabellen 
anges inte förpackningsavfall som är dryckesförpackningar av plast och metall (PET och andra 
förpackningar med pant), förpackningsavfall av trä och andra material samt läkemedel eftersom uppgift 
för dessa avfallsmängder saknas.

Mängden plast- och metallförpackningar som samlas in är nästan dubbelt så stor i Eskilstuna som 
genomsnittet för riket. Även insamlingen av pappersförpackningar och elavfall är något över 
riksgenomsnittet.
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Tabell 7 Insamlade mängder av avfall som omfattas av producentansvar år 2016. 

Mängd
ton

Mängd per 
person

Kg/person

Mängd per 
person 

Riksgenomsnitt
Förpackningar samt tidningar, varav: 7 633 74,19 66,03

- Returpapper 2 855 27,54 23,62
- Förpackningsavfall av papp, papper, 

kartong och wellpapp
1 646 16,00 13,24

- Förpackningar av plast som inte är 
dryckesförpackningar

1 202 11,68 6,38

- Förpackningar av metall som inte är 
dryckesförpackningar

305 2,97 1,60

- Förpackningsavfall av glas 1 646 16,00 21,19
Däck*

Bilbatterier**
Industribatterier**
Bilar*

Elutrustning, varav: 1461 14.14 13.32

- diverse elektronik 701 6,79 6.90
- kyl/frys 258 2,50 2,35
- vitvaror 461 4,46 3,32
- Bärbara batterier 20,1 0,19 0,30
- lysrör och lågenergilampor*** 16,5 0,16 0,21

- övriga ljuskällor, glödlampor 4,0 0,04 0,05
Summa 9 178 88,33 79,35
* Uppgift saknas.
** Bilbatterier som samlas in via återvinningscentralen i Lilla Nyby.
*** Gasurladdningslampor.

6.2 Insamling av förpackningar och returpapper
Förpackningar av plast, kartong, glas och metall samt tidningar samlas in av producenternas 
materialbolag. Insamling sker dels via återvinningsstationer och dels via fastighetsnära hämtning, vid 
både småhus och flerbostadshus, där fastighetsägaren har beställt den tjänsten. 

Återvinningsstationer, 35 st, finns på följande platser inom Eskilstuna Kommun, se tabell 815. Antalet 
återvinningsstationer har minskat med sex stycken under de senaste fem åren. Det har varit möjligt 
eftersom insamlingen av förpackningar och tidningar vid fastigheter har ökat. Utöver de platser som 
anges i tabellen kan förpackningar och tidningar lämnas vid återvinningscentralerna vid Lilla Nyby och 
ReTuna.

15 Placeringarna framgår av kartor på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida, www.ftiab.se.
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Tabell 8 Återvinningsstationer inom Eskilstuna kommun. Källa: www.ftiab.se.

Återvinningsstation Adress Ort
Bakom affären Centrumvägen Stora Sundby
Coop Konsum Triangeln Fridhemsgatan 1-3 Eskilstuna
Glömsta Arkitektg/Västerleden Torshälla
Grusplanen Åsbyv 85 Borsökna
Helgesta Helgestahillsv 1 Eskilstuna
Hemköp Tivoliallén Tivoliallén Eskilstuna
Husbybyn Melinsv 1 Skogstorp
ICA Bron, Kvicksund Tumbov 4 Kvicksund
ICA Ekängen Växelv 2 Eskilstuna
ICA Safiren Strandgatan 8 Eskilstuna
ICA Stenby centrum Stenbygatan/Bärnstensgången Eskilstuna
Kjula affär Kvarnvägen 2 Kjulaås
Konsum, Ärla Stationsvägen 10 Ärla
Lindhaga Sävstaholmsv 1 Eskilstuna
Mesta centrum Sergeantvägen, Mesta Eskilstuna
Myrtorp, Linnéparken Esbjersgatan/Linnégatan Eskilstuna
Nyfors V Åsg 3 Eskilstuna
Odlaren Odlarvägen Eskilstuna
OK, Fröslunda Sturegatan 14 Eskilstuna
OKQ8 Västergatan 13 Eskilstuna
Orkestervägen, Ärna Orkestervägen Eskilstuna
Q-star Byringevägen Hållsta
Ringvägen Ringvägen/Riktarvägen Torshälla
Rinmansskolan Eskilstuna
Skiftinge centrum Skiftingegatan Eskilstuna
Spelmansplan, Röksta Rökstavägen Eskilstuna
Stationsvägen, Hällby Stationsvägen Hällbybrunn
Torshargs IP Germundsgatan
Tuna Park Albertina Nyströms Väg 1 Eskilstuna
Valhalla Valhallag 25 Eskilstuna
Vid daghemmet Gustavsborgsvägen Hällbybrunn
Vid järnvägen Södra Bangårdsgatan Eskilstuna
Väsbyholm Mälarbaden Toftes v 1 Torshälla
Årby centrum Årbygatan 3-5 Eskilstuna
Ärsta Ärstavägen Eskilstuna

6.3 Elutrustning
De saker som lämnas in till återvinningen har blivit lättare än förut. Ett exempel är de gamla TV 
apparaterna (”tjock-TV”) som minskar i antal för varje år och som har en betydande inverkan på den 
totala vikten. Miljömässigt är det positivt då det innebär mindre transporter och mindre material som 
ska behandlas. 

Alla olika typer av elavfall kan lämnas kostnadsfritt till Lilla Nyby respektive ReTuna 
återvinningscentraler. Det finns även en mobil återvinningscentral som besöker Eskilstunas 
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ytterområden och mindre samhällen i kommunen enligt ett särskilt schema. Till denna bemannade 
central kan lämnas mindre elutrustning.

Kyl- och frysskåp hämtas efter beställning, mot avgift eller lämnas vid Lilla Nyby respektive ReTuna 
återvinningscentraler.

6.4 Däck och bilbatterier
Bildäck och bilbatterier ska lämnas till försäljare.

6.5 Bilar
Bilskrotning hanteras helt av privata bildemonteringsföretag i kommunen.

Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt renhållningsansvar, om skrotbilen 
bedöms utgöra en olägenhet. På enskild mark eller tomtmark är det markägaren som ansvarar för att den 
förvaras säkert ur miljösynpunkt. På allmän vägmark, d.v.s. allmänna vägar utanför tätort samt 
parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är Trafikverket ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän 
mark är det kommunen som beslutar om hämtning och skrotning av fordonsvrak. Med fordonsvrak 
menas fordon som är i dåligt skick, övergivet samt har ett mycket lågt värde. 
Efter insamling återanvänds vissa delar av bilen, andra materialåtervinns och en liten del förbränns.

7. Övrigt avfall från privat verksamhet

Övrigt avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar eller producentansvar utgörs av avfall 
från industrier och andra verksamheter. Avfallet samlas in via entreprenörer på uppdrag av den enskilda 
verksamheten och transporteras till en av verksamheternas avtalade anläggningar för omhändertagande, 
exempel på entreprenörer är RagnSells, SUEZ, Stena Recycling, Eskilstuna Energi & Miljö, Big Bag, 
m.fl. se även Bilaga 4, anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall. 

Privata verksamheter måste själva se till att det avfall som inte omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar kan transporteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Svårigheten att få fram 
uppgifter om detta avfall gör att kommunernas kunskap om avfallsmängder och flöden är bristfällig.

7.1 Farligt avfall
Företag som avlämnar farligt avfall måste se till att transportören har tillstånd att transportera farligt 
avfall, att mottagningsanläggningen har tillstånd att ta emot farligt avfall samt att det finns 
transportdokument för varje transport av farligt avfall. I avfallsförordningen finns en förteckning över 
vad som är farligt avfall. Den bygger på EU:s avfallskatalog där olika avfallstyper tilldelats en EWC-
kod. 

Dessutom orsakar Eskilstuna aska från förbränning av industriavfall i andra kommuner. Detta återtas 
inte idag utan omhändertas vid förbränningsanläggningens askdeponi. 

7.2 Industriavfall och bygg- och rivningsavfall
Industriavfall samt bygg- och rivningsavfall omfattas inte av det kommunala renhållningsansvaret. 
Kommunens statistik över mängder, sammansättning och hantering är bristfällig. Avfallsmängden från 
byggarbeten och rivningar kan variera stort mellan olika år. 
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Ekonomiska styrmedel används i viss utsträckning av både privata entreprenörer och av Eskilstuna 
Energi & Miljö för att påverka företag att sortera avfall i form av differentierade avgifter tillämpas för 
omhändertagande av olika avfallsslag. 

Blandat avfall som lämnas på Lilla Nyby avfallsstation sorteras med plockmaskin för att plocka ut 
material till återvinning och brännbart avfall till förbränning.

7.3 Schaktmassor
Schaktmassor tas emot bland annat på Lilla Nyby avfallsstation. I första hand används dessa massor för 
konstruktionsarbeten, till sluttäckning av deponin. Blöta schaktmassor transporteras till andra 
kommuner för deponering.
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1. Inledning

I denna bilaga redovisas en sammanställning över tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar i 
kommunen som bedriver verksamhet med någon form av avfallshantering. Nedan beskrivs även kortfattat 
de, i sammanhanget, viktigaste anläggningarna i kommunen, Lilla Nyby och ReTuna Kretsloppspark.

2. Anläggningar i andra kommuner

Utanför kommunen finns ett antal anläggningar som används för återvinning och bortskaffande av olika 
typer av avfall från Eskilstuna kommun. Behandling av hushållsavfall upphandlas och därför varierar det 
vilken eller vilka anläggningar som används. Behandlingskapaciteten för det hushållavfall som uppstår i 
kommunen är därmed beroende av anläggningar vilka kommunen inte har insyn i.

Anläggningar som används eller har använts är bland annat:

 Förbränningsanläggningar för restavfall och grovavfall i Västerås, Linköping och Uppsala,

 Förbränningsanläggningar för träavfall i Strängnäs och Södertälje

 Deponi vid Kvitten i Strängnäs, som ägs av SEVAB Strängnäs Energi AB

 SAKAB, Kumla

 Rötningsanläggning, avloppsreningsverket, Södertälje

Utöver nämnda anläggningar nyttjas ett antal anläggningar för återvinning av avfall som omfattas av 
producentansvar. Sådana anläggningar kan vara t.ex. sorteringsanläggningar, industrier som använder 
återvunna materialråvaror i produktionen (glasbruk, pappersbruk etc.) samt förbränningsanläggningar. 
Andra exempel på avfallsbehandlingsanläggningar som nyttjas är de anläggningar som El-kretsen nyttjar 
för behandling av elavfall.

3. Anläggningar inom kommunen

Eskilstuna Energi & Miljö, Lilla Nyby avfallsanläggning
Lilla Nyby avfallsanläggning är viktig för hanteringen av avfall som uppstår inom kommunen. Här sker 
bland annat sortering och omlastning av insamlat avfall. 

Inom anläggningen finns en återvinningscentral, en avslutad deponidel där det fortfarande utvinns 
deponigas, en anläggning för optisk sortering av avfall i olikfärgade påsar. På anläggningen sker 
kompostering av trädgårdsavfall och torrt rejekt, sortering av grovavfall, farligt avfall och vissa andra 
typer av avfall samt mellanlagring.

Eskilstuna Energi & Miljö, ReTuna Kretsloppspark
På ReTuna finns en återvinningscentral där hushåll kan lämna in trädgårdsavfall och ris, trä, metallskrot, 
wellpapp, olika sorters förpackningar, returpapper, elavfall, kyl- och frysar, farligt avfall, möbler, 
brännbart avfall, däck, konstruktionsmaterial, gips och isolering. 

ReTuna har en mottagningsstationen för farligt avfall, exklusive vitvaror, elektronik och impregnerat trä, 
cirka 400 m2 stor. Vitvaror lämnas på asfalterad yta längs infartsvägens nordvästra sida. Elektronik och 
elavfall som står utanför producentansvaret samt impregnerat trä lämnas i container/lastväxlarflak på 
återvinningscentralens ramp. TV-apparater och monitorer lämnas under tak vid Returen. Det farliga 
avfallet vägs på ReTuna när mellanlagringsbehållaren är full.

Inne i miljöboden kan kunderna sortera lyskällor, bilbatterier, småbatterier och färgrester direkt i avsedda 
behållare. Övrigt farligt avfall avlämnas på vagnar i mottagningsrummet och sorteras därefter av 
personalen. Det farliga avfallet klassas och packas i emballage/behållare inför mellanlagring tills 
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borttransportering sker. Farligt avfall från olika avfallsgrupper hålls åtskilda och förvaras, inomhus eller 
under tak i ett utelager, i godkända emballage, vilka märks med innehåll.

Mellanlagret är uppvärmt med fjärrvärme för att undvika frysning av det farliga avfallet och det är endast 
personalen som har tillträde dit. Utrymmet där brandfarliga varor lagras har godkända brandklassade 
väggar. Det finns en 3 m3 invallad tank för spillolja. Fat för t.ex. lösningsmedel, rengöringsmedel och 
glykol förvaras i sina inlämningsförpackningar med godkänd invallning. Övrigt farligt avfall läggs i för 
avfallet godkända behållare t.ex. kemkartonger, lockfat och recytainer. Det finns invallade ytor för t.ex. 
pallställ att placera behållare med flytande avfall på.

Det finns inga golvbrunnar i mottagningsrum eller mellanlagret. Eventuellt spill och läckage samlas upp 
och använt saneringsmedel behandlas som farligt avfall. Tillsyn och städning av utrymmen och hantering 
görs regelbundet. Utlastning av fulla behållare/emballage sker direkt från mellanlager.

Under samma tak som miljöboden finns en depå som kallas Returen. Här kan hushåll lämna in saker de 
inte längre behöver eller vill ha, men som kan återanvändas. På Returen tas de emot av personal från 
AMA (Eskilstuna kommuns resursenhet för Aktivitet, Motivation och Arbete). Sakerna fördelas därefter 
mellan de olika återbrukande butikerna i ReTunas återbruksgalleria, där produkterna renoveras och görs 
redo för få ett nytt liv. 

Återbruksgallerian är öppen för allmänheten och erbjuder shopping inom alla kategorier, utställningar och 
inspiration. Här finns även ett eko-café med fika och lunch, en folkhögskoleutbildning, ett konferensrum 
och en utställningsyta. Några av butikerna som gallerian inhyser är Stockholm stadsmission, ReTuna kök 
och hem, Små Busar, AMA outlet och re:DONE Design. 

Sammanställning över anläggningar i Eskilstuna kommun
I tabellerna nedan redovisas tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar i kommunen. I första tabellen 
listas tillståndspliktiga kommunalägda och i andra tabellen tillståndspliktiga privatägda anläggningar. I 
tredje tabellen listas anmälningspliktiga verksamheter enbart med namn, fastighetsbeteckning och 
verksamhetskod. De anmälningspliktiga anläggningarna hanterar avfall i mindre mängder eller som en del 
av verksamheternas egen hantering/service.  Uppgifterna är hämtade ur Miljö- och 
räddningstjänstnämndens register.
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Kommunala tillståndspliktiga anläggningar

Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning Verksamhetskod 
enligt 
miljöprövnings- 
förordningen1

Typ/typer av avfall som 
tas emot

Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Kapacitet, ton/år Tillåten 
avfallsmängd 
enligt 
tillstånd, 
ton/år

Lilla Nyby 
avfallsanläggning 

Vilsta 3:31 90.290
90.30
90.45
90.100
90.170 
90.240

Hushållsavfall
Bygg-/rivning, schakt
Slam från ARV
Täckmassor och 
konstruktionsmaterial
Förpackningar, 
tidningar, skrot
Brännbart avfall
Osorterat avfall 
(grovavfall, bygg-
/rivnings-
/industriavfall)
Farligt avfall

Deponering
Täckning, konstruktion 
Sortering, 
Mellanlagring

Mottagning
150 000 ton 

Biologisk 
behandling av 
torrt rejekt
2 800 ton

Se kapacitet

Ekeby avloppsrenings-
verk

Ekeby 2:5 90.10
90.160
40.10
50.20

Avloppsvatten
Matavfall

100 000 ton 
organiskt avfall 
utöver 
avloppsslam

Se kapacitet

1 Koder angivna i kursiv stil är gamla koder som ännu inte uppdaterats mot nya bestämmelser i miljöprövningsförordningen.
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Privata tillståndspliktiga anläggningar

Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning Verksamhetskod 
enligt 
miljöprövnings- 
förordningen2

Typ/typer av avfall som 
tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapacitet, ton/år Tillåten 
avfallsmängd 
enligt tillstånd, 
ton/år

IL Recycling Service 
AB

Grönsta 2:18 90.70 Mottagning, 
sortering, pressning 
och lagring av 
returpapper och 
plast. 
Vidare sker 
omlastning av 
metallskrot och 
brännbart material.

40 000 ton 
returfiber/år
 3 500 ton 
plast/år
 3 000 ton 
byggavfall/år
Mellanlagra max 
10 000 ton 
metall- och 
brännbart avfall 
vid ett och 
samma tillfälle

Se kapacitet

M4-Gruppen Valhalla 2:26 90.45 Småbatterier Mellanlagring 40 ton små-
batterier vid ett 
och samma 
tillfälle

Se kapacitet

Outokumpu Stainless 
AB

Torshälla 4:29 90.330 Stålverk, valsverk, 
smältverk

SUEZ (f d SITA) Eskilshem 1:4 90.50 Spillolja, emulsioner Mellanlagring 4 000 m3 4 000 m3

Stena Recycling AB Loket 4 90.70-2 återvinningsbart papper
brännbart avfall

sortera och omlasta

mellanlagra och 
behandla 

30 000 ton

10 000 tom

2 Koder angivna i kursiv stil är gamla koder som ännu inte uppdaterats mot nya bestämmelser i miljöprövningsförordningen.
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Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning Verksamhetskod 
enligt 
miljöprövnings- 
förordningen2

Typ/typer av avfall som 
tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapacitet, ton/år Tillåten 
avfallsmängd 
enligt tillstånd, 
ton/år

Stena Recycling AB Loket 5 90.100
90.450-1
90.50
90.90

Järn- och metallskrot
Farligt avfall, emulsion, 
blybatterier, elektronik, 
Oljekabel.
Slipmull

Mellanlagring 100 000 ton
högst 10 000
ton farligt avfall
får mellanlagras
1000 ton

Se kapacitet

Svevia Vilsta 3:31 90.45 Förorenad jord Mellanlagring och 
behandling

20 000 ton Se kapacitet

Swecon 
Anläggningsmaskiner 
AB

Torshälla 4:50 90.119 Anläggningsmaskiner Demontering av 
anläggningsmaskin
er

Maximalt 400 
anläggningsmask
iner per år. 
Maximalt 300 
ton avfall för 
återvinning, 50 
m3 flytande 
farligt avfall och 
1 ton övrigt 
farligt avfall vid 
ett och samma 
tillfälle på 
fastigheten.

Se kapacitet

Sörby Lantbruk, 
Magnus och Tomas 
Eriksson

Sörby 4:1 90.161 Avloppsvatten, 
matavfall, 
kreatursgödsel

Våtkompostering Maximalt 2000 
m3 
komposterbart 
material per år

Se kapacitet
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Anmälningspliktiga anläggningar i kommunen

Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning Verksamhetskod 
enligt 
miljöprövnings- 
förordningen 

Ahlsells Sverige AB Valkyrian 33 90.60
AMA Galge sortering Litografen 6 90.110
Ari avfallsåtervinning i Eskilstuna Tunafors 1:29 90.40
Batcat AB Sundbyholm 2:274 90.60
Caverion Sverige AB Valhalla 2:34 90.60
Dahl Sverige AB Valhalla 1:6 90.60
EK-Kyl AB Torshälla 6:46 90.60
Eskilstuna Bildemontering AB Vårdkasen 4 90.120
Eskilstuna centrallackering Valnöten 10 90.391
Eskilstuna Energi och Miljö AB, ARV 
Alberga 

Öja-Berga 2:38 90.20

Eskilstuna Energi och Miljö AB, ARV 
Bälgviken

Görjan 1:78 90.20

Eskilstuna Energi och Miljö AB, ARV 
Ärla Åstorp

Ärla-Åstorp 5:1 90:20

Eskilstuna Energi och Miljö AB, 
Återvinning Ekeby

Ekeby 2:30 90.80

Eskilstuna Elektronikåtervinning, Ek Löddret 5 90.90
Eskilstuna Metallåtervinning AB Nore 23 90.90
GENSE AB Legeringen 5 90.391
HMH Bilskrot KB Löddret 7 90.120
Hyrlift Sverige AB Näcken 13 90.60
Hållsta maskinstation Broby 12:1 90.40
IP Industripartner AB Nore 15 90.60
Kent Olssons Ytteknik AB Legeringen 3 90.391
Kompostkungen AB Hammarby 1:26 90.171
Kone AB Eskilshem 1:9 90.60
Kyltjänst i Eskilstuna AB Grönsta 2:7 90.60
Lantmännen Maskin AB Najaden 18 90.60
MECA Sweden AB Valhalla 2:34 90.60
Mikael Loods Åkeri AB Källsta 1:6 90.40

NJ Innovation AB Valnöten 11 90.391
Nya Bil och MC Skroten Tunafors 1:37 90.120
Nya Eskilstuna Bilskrot HB Lyktan 8 90.120
Onninen AB Näringen 2 90.60
Peter Boy AB Grönsta 2:18 90.110
Schakt & Återvinning Mellansverige AB Stora Tidö 1:6 90.80
Smebilar AB Järnspettet 3 90.120
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Gatuavdelningen

Ekeby 2:4 90.40

Stig Jonssons Maskin och Demontering Vi 3:19 90.40
Toyota Material Handling AB Nasaren 7 90.60
Vilsta Bilskrot AB Lyktan 2 90.120
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Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning Verksamhetskod 
enligt 
miljöprövnings- 
förordningen 

Värmepumpsgruppen Mitt AB Nollplanet 12 90.60
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1. Inledning

I Eskilstuna kommun finns ett antal nedlagda deponier. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 
2006:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken 
för olägenheter för människors hälsa eller miljön. För de deponier där kommunen varit 
verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder redovisas.  

2. Genomförd inventering och riskklassning

I Eskilstuna kommun finns cirka 60 identifierade nedlagda deponier. Alla finns dock inte registrerade i 
Länsstyrelsens databas över potentiellt eller konstaterat förorenade områden, så kallade EBH-stödet.

Figur 1 Lokalisering av nedlagda deponier i kommunen som finns registrerade i EBH-stödet. Källa: 
”Handlingsplan 2012–2015 för förorenade områden i Eskilstuna kommun”. 

En handlingsplan för förorenade områden i Eskilstuna kommun antogs 2012. Handlingsplanen, som 
även omfattar nedlagda deponier, innehåller mål, strategier och en aktivitetslista som syftar till att få 
fram en prioriteringslista över de områden som behöver åtgärdas. 

Inom ett projekt 2015 undersöktes 55 gamla avfallsupplag, dels genom fältbesök, dels via genomgång 
av dokumentation från tidigare inventeringar. Befintliga riskklassningar uppdaterades, avfallsupplagen 
beskrevs, kostnader för åtgärder uppskattades och en prioriteringsordning gjordes. 

Riskklassificeringen har gjorts utifrån en fyrgradig skala där riskklass 1 innebär mycket stor risk och 
riskklass 4 mycket liten risk (se tabell 1). Även en åtgärdsviktad riskklassning har gjorts vilket är en 
bedömning som utgår ifrån att åtgärder har gjorts på platsen. 



Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022 Bilaga 5 2

Tabell 1. Kategorier för riskklassificering av gamla avfallsupplag.

Riskklass Innebörd Åtgärdsbehov
1 Mycket stor risk Upplag där skyddsåtgärder bedöms nödvändiga för att 

undanröja en konkret miljökonflikt. Närmare undersökningar 
krävs 

2 Stor/måttlig risk Upplag som kräver noggrannare undersökning, tillsyn eller 
åtgärder. 

3 Liten risk Upplag som endast kräver enklare åtgärder eller tillsyn. 
4 Mycket liten risk Upplag där åtgärder för närvarande inte bedöms nödvändiga. 

Resultatet från projektet återfinns i sin helhet i rapporten Handlingsplan för gamla deponier på 
kommunens och annans mark inom Eskilstuna kommun, daterad 2015-05-25, Eskilstuna Energi och 
Miljö AB, utförd av Citres AB. I tabell 2 redovisas de i dagsläget kända gamla avfallsupplag som 
finns i kommunen. För de 55 upplag som undersökts inom projektet 2015 redovisas uppgifter om 
föreslagna åtgärder. Förutom dessa finns ytterligare 9 identifierade upplag som endast listas med 
fastighetsbeteckning då ytterligare uppgifter saknas. 

En avslutad deponi är att betrakta som en pågående miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken, 
till dess att efterbehandlingsansvaret är avslutat. Krav kan därmed riktas mot fastighetsägaren. 
Förorenande deponier kan även betraktas som förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken och 
därmed kan krav riktas mot verksamhetsutövaren. Miljö- och räddningstjänstnämnden ansvarar för 
tillsyn över de nedlagda deponier som finns inom kommunen. De uppgifter som anges i tabellen om 
verksamhetsutövare är preliminära och har inte föregåtts av ansvarsutredningar.

Prioritering av vilka deponier som ska åtgärdas beror dock på fler faktorer än kostnader och risker. 
Följande olika primära drivkrafter kan förekomma:

 Minskad miljöbelastning. Främsta drivkraften är tillsyn via Miljökontoret, och prioriteringen 
blir styrd av miljörisker. En sekundär drivkraft är uppsatta mål som är politiskt beslutade. 
Finansiering behöver då tvingas fram genom förelägganden från tillsyn, eller anslås genom 
beslutade mål. Miljökontoret driver ett tillsynsärende vid minst en deponi, som inte är 
kommunalt ansvar.

 Exploateringsdrivna sluttäckningar. Prioriteringen blir i detta fall styrd av vilka deponier som 
råkar ligga invid mark som är intressanta att exploatera. Två exempel är aktuella. 
Detaljplanearbete för Granbacken pågår, och projektering påbörjas av sluttäckning av en 
deponi invid exploateringsområdet. I Djursta byggs bostäder och i detaljplanen har kommunen 
åtagit sig att åtgärda intilliggande deponi. Markförvärv påbörjas för att få rådighet och därefter 
kan sluttäckning av deponin påbörjas. Efterbehandlingen finansieras i dessa fall inom 
exploateringsprojekten.

 Sluttäckningar med intäktsmöjligheter. Sluttäckning kan kräva att massor tas in för avjämning 
och terrassering, och de massorna kan utgöras av massor som annars hade behövt avlämnas på 
annan deponi eller mottagningsanläggning. Det ger intäkter när man kan ta betalt för massor 
som tas in. Det finns även miljövinster eftersom fler sluttäckningar kan genomföras inom en 
kortare tidsperiod när det finns tillgång till massor och finansiering. Om kommunkoncernen 
skulle dra positiva ekonomiska erfarenheter av de första projekten så kan man eventuellt åta 
sig sluttäckning av fler deponier än vad man ytterst har ansvar för. Förutsättningarna har 
bedömts av Citres vid åtta nedlagda deponier i ett PM daterat 2016-02-23, beställt av ESEM. 
Utredningar vid ett projekt (Kjula) har initierats med bedömning av förutsättningar för 
tillstånd. Miljökontoret har bedömt att objektet kräver tillståndsprövning p.g.a. de stora 
potentiella volymerna. Finansiering är dock inte klar och kommunen behöver genomföra 
markförvärv för att få rådighet. 

Tabell 2.     Sammanställning av identifierade gamla avfallsupplag inom Eskilstuna kommun.
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Nr Namn Fastighetsbeteckning Preliminär 
verksamhets-
utövare/ansvarig

Risk- 
klass

Åtgärds-
viktad 
riskklass

Vidtagna åtgärder Planerade/föreslagna åtgärder

1 Skogstorp Skogstorp 14:1 Privat/företag 2 2 Delvis täckt Uppskyltning, provtagning, 
städning, sluttäckning

2 Torsharg Torshälla 5:8 Kommun 2 3 Sluttäckt Dokumentation från 
sluttäckning, fortsatt kontroll 
enligt kontrollprogram

3 Mälarbaden Torshälla-Väsby 1:367 Kommun 1 1 Täckt med plastfilm Undersökning av skick, 
provtagning, komplett 
sluttäckning

4 Väsbyviken Roxnäs 3:168 Kommun 1 1 Delvis täckt Uppskyltning, undersökning och 
provtagning, frakta bort avfall 
alternativt komplett sluttäckning 

5 Hällby/
Grönalund

Hällby 2:161 Kommun 2 3 Delvis täckt Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
städning, skyddskikt

6 Hällby Hällby 2:161 Kommun 2 3 Delvis täckt Vattenprovtagning, provgropar, 
städning, eventuellt komplett 
sluttäckning

7 Sundbyholm Sundbyholm 2:20 (uppgift saknas) 2 2 Delvis täckt Vattenprovtagning, provgropar, 
skyddsskikt

8 Kjula Kjulaås 7:1 Kommun 2 3 Delvis täckt Vattenprovtagning, provgropar, 
skyddsskikt alternativt komplett 
sluttäckning

9 Dammsäng Kjula-Blacksta 1:81 Privat/företag 3 3 Delvis täckt Eventuellt provgropar och 
vattenprovtagning

10 Rinkesta Rinkesta 1:13 Privat/företag 2 2 Delvis täckt Vattenprovtagning, provgropar, 
städning, sannolikt komplett 
sluttäckning

11 A Odlaren A Odlaren 1:1, 1:69, 
1:142,  

Kommun 2 2 Delvis täckt Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
städning, skyddsskikt alternativt 
komplett sluttäckning
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11 B Odlaren B Odlaren 1:1 Kommun 1 1 Delvis täckt Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
komplett sluttäckning

12 Viptorp Vilsta 1:1, 2:1, Hornet 
3,4

Kommun 1 1 Delvis täckt, Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
städning, skyddsskikt alternativt 
komplett sluttäckning

13 Hållsta Hållsta 6:1 Privat/företag * * * *
14 Hedensö Näshulta-Ökna 1:1 Kommun 2 3 Delvis täckt Uppskyltning, 

vattenprovtagning, provgropar, 
skyddsskikt alternativt komplett 
sluttäckning

15 Ärla Ärla-Nytorp 1:41 Kommun 2 3 Delvis täckt Vattenprov, provgropar, 
skyddsskilt alternativt komplett 
sluttäckning

16 Västra 
Rekarne

Knutsta 2:1 Kommun 2 2 Delvis täckt Provgropar, uppsortering och 
bortforsling av deponerat avfall

17 Kvicksund Tumbo-Väsby 3:96, 
Munkhammar 5:1

Kommun 2 2 Till synes komplett täckt Lokalisering genom geofysisk 
undersökning, provgropar, 
vattenprovtagning, eventuellt 
komplett sluttäckning

18 Granbacken Torshälla 5:8 Kommun 1 2 Delvis täckt, 
Miljötekniska 
undersökningar

Vattenprov, provgropar, 
städning, komplett sluttäckning

19 Ärla 2 Uddetorp 1:1 Kommun 2 3 Till synes komplett täckt Dokumentation från 
sluttäckning, vattenprovtagning, 
provgropar, ny 
efterbehandlingsplan

20 Näshulta Ekenäs 1:1 Privat/företag 3 3 Tunt täckt Information om upplagets art, 
omfattning och täckning, 
provgropar, vattenprovtagning, 
städning, sortering och 
bortforsling alternativt 
skyddsskikt eller komplett 
sluttäckning
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21 Närjeholme Valhalla 3:8 Kommun 1 1 Delvis täckt Provgropar, städning, sortering 
och bortforsling

22 Hållsta 2 Rossvik 3:3, Hållsta 
6:1

Privat/företag 4 4 Endast askhög kvar Bortforsling av markägaren

23 Bälgviken Görjan 1:88 Privat/företag 3 3 Inga Vattenprovtagning, provgropar, 
städning och eventuell muddring

24 Nyfors Färgaren 10-17, 
Nyfors 1:1

Privat/företag 4 4 Bebyggt område, 
stadsmiljö

Inga åtgärder

25 Hällberga Hällberga 14:1, 14:32 Kommun 2 2 Bebyggt område. Till 
synes borttagen eller 
täckt deponi

Information om avfallet är 
bortforslat, eventuellt 
vattenprovtagning, provgropar 
och täckning

26 Tunafors Tunafors 1:1 Privat/företag 4 4 Bebyggt område, 
stadsmiljö

Inga åtgärder

27 Borsökna Hyndevad 1:75 och 
1:76

Privat/företag 2 3 Delvis täckt Vattenprovtagning, provgropar, 
information om tidigare 
vattenprover, skyddsskikt 
alternativt komplett sluttäckning. 
OBS inom vattenskyddsområde

28 Tacktorpssjön Mesta 4:15 Kommun 2 3 Delvis täckt Vattenprovtagning, provgropar, 
inga åtgärder alternativt 
komplett sluttäckning

29 Mesta Mesta 4:1 Kommun 3 3 Ingen uppgift Provgropar, sortering och 
bortforsling

30 Mesta 2 Mesta 2:2 Kommun 2 3 Nyligen täckts Information om täckning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
inga åtgärder alternativt 
komplettera med tätskikt

31 Åsbymon 2 Åsbymon 2:2, Mesta 
4:1

(uppgift saknas) 1 1 Delvis täckt Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
eventuellt komplett sluttäckning

32 Åsbymon 1 Åsbymon 2:2, 2:35 (uppgift saknas) 2 2 Täckt, ej fungerande Vattenprovtagning, provgropar, 
delvis skyddsskikt alternativt 
komplett sluttäckning
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33 Marielund Åsbymon 1:23 Kommun 2 3 Delvis täckt Vattenprovtagning, provgropar, 
städning, skyddsskikt

34 Ekeby asfalt Ekeby 3:1 Kommun 1 1 Inga Spärras av för fordonstrafik, 
vattenprovtagning, provgropar, 
komplett sluttäckning

35 A Sjötorp Hällby 2:161, 
Betongen 1-23

Kommun 2 2 Delvis täckt, delvis 
bebyggd

Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
städning, skyddsskikt alternativt 
komplett sluttäckning

35 B Hällby Kyrka Hällby 2:187, 2:188, 
2:189

(uppgift saknas) 2 3 Delvis täckt Information, vattenprovtagning, 
provgropar, inga åtgärder 
alternativt komplett sluttäckning

36 Sövsta 1 Egelsta 1:10, 
Torshälla-Sövsta 1:32

Kommun 2 2 Viss täckning av 
deponitopp

Utredning om verksamhet pågår, 
uppskyltning, vattenprovtagning, 
provgropar, skyddsskikt 
alternativt komplett sluttäckning

37 Sövsta 2 Torshälla-Sövsta 1:36 Privat/företag 2 3 Städad och/eller 
avsläntad

Vattenprovtagning, provgropar, 
inga åtgärder alternativt 
komplett sluttäckning

38 Sövstasjön Torshälla-Sövsta 1:32 Kommun 2 2 Delvis täckt, 
tallplantering

Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
städning, skyddsskikt alternativt 
komplett sluttäckning

39 Stora Tidö Stora Tidö 1:6, 
Germundstorp 1:1

Kommun 2 2 Delvis täckt, 
tallplantering

Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
städning, komplett sluttäckning 
alternativt skyddsskikt

40 Skiftinge Slagsta 3:2 Kommun 3 3 Till synes täckt Vattenprovtagning, provgropar, 
inga ytterligare åtgärder

41 Västra 
Rekarne 2

Stora Sundby 17:1 Kommun 2 2 Delvis täckt Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
städning, skyddsskikt alternativt 
komplett sluttäckning 

42 Barva Säby 4:1 Privat/företag 3 3 Delvis täckt Provgropar, skyddsskikt 
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43 Viptorp 2 Tunafors 1:1 Kommun 2 2 Delvis täckt Vattenprovtagning, provgropar, 
städning, skyddsskikt alternativt 
komplett sluttäckning

44 Kjula 2 Kjulaås 2:33 Privat/företag 2 2 Inga Uppskyltning, komplett 
sluttäckning alternativt 
bortforsling

45 A Ribbingelund Mortorp 2:1 Kommun 4 4 Avfallet förefaller ha 
bortforslats

Provgropar för att verifiera att 
avfallet är bortfortslat, städning

45 B Mortorp Mortorp 2:1 Privat/företag 2 3 Delvis täckt Vattenprovtagning, provgropar, 
sortering och delvis bortforsling, 
städning

46 Kvicksund 2 Sundbyvik 6:2 Privat/företag 3 3 Täckt med krossad 
betong

Ev krav på verksamhetsutövare

47 Trumtorp Tunafors 1:28, 
Tunafors 1:1

Kommun 2 2 Inga Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
sortering och bortforsling

48 Fristaden Fristaden 1:30, 1:31, 
Tunsfors 1:6

Privat/företag 3 3 Delvis täckt med sand Vattenprovtagning, provgropar, 
skyddsskikt alternativt komplett 
sluttäckning

49 Kolsta Råby-Kolsta 3:1 Privat/företag 3 4 Nyligen efterbehandlad Dokumentation om 
efterbehandlingen

50 Vilstabacken Vilsta 1:1 Kommun 3 3 Delvis täckt Vattenprovtagning, skyddsskikt
51 Rossvik Rossvik 2:1 Privat/företag 2 2 Delvis täckt Uppskyltning, 

vattenprovtagning, provgropar, 
städning, komplett sluttäckning 

52 Mesta Mesta 5:11 (uppgift saknas) 2 2 Oklart Uppskyltning, 
vattenprovtagning, provgropar, 
sortering och bortforsling 
alternativt skyddsskikt 
alternativt komplett sluttäckning

Nedan följer identifierade gamla avfallsupplag som inte besökts inom utredningen 2015
53 Slamdeponi Ekeby 2:5
54 Hällby 2:188
55 Torshälla-Väsby 1:367



Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022 Bilaga 5 8

56 Husby-Vreta 1:66, 
1:86, 1:89, 1:93

57 Munkhammar 5:1
58 Germundstorp 1:1
59 Djursta Germundstorp 1:2
60 Hyndevad 22:55
61 Åsbymon 2:40
*deponin är inte riskklassad och bedöms inte då den ingår i gällande tillstånd för grustäkt
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1. Inledning

I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i lagstiftningen under de senaste åren, 
aktuella utredningar som kan medföra ändringar inom de närmaste åren samt en sammanställning av 
de viktigaste lagarna, målen och bestämmelserna som gäller på avfallsområdet. Här redogörs även för 
nationella delmål och mål som finns i den nationella avfallsplanen. Även mål inom EU beskrivs 
översiktligt. 
 

2. Aktuellt inom avfallsområdet

Här beskrivs först kortfattat några av de förändringar som har skett i lagstiftningen under de senaste 
åren samt några aktiviteter som pågår inom EU, hos Regeringen eller genom Naturvårdsverket och 
som kan få betydelse för den kommunala avfallshanteringen inom de närmaste åren.

2.1   Ny lagstiftning

Avfallshierarkin har förts in på ett tydligare sätt i miljöbalken, dels genom att införa en skyldighet 
i 2 kap. 5 § om att vidta avfallsförebyggande åtgärder och dels genom att i 15 kap. 10 § ange den 
prioritetsordning som ska gälla vid behandling av avfall. Ändringarna trädde i kraft den 2 augusti 
2016. Avfallshierarkin anger den prioritetsordning för politik och lagstiftning som medlemsstaterna 
ska ha avseende förbyggande och behandling av avfall och regleras i EU:s ramdirektiv om avfall. 
Prioriteringsordningen innebär att avfall helst ska förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand 
materialåtervinns, i fjärde hand återvinnas på annat sätt t ex. genom energiåtervinning och sist 
bortskaffas. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt. 

Regeringen har beslutat om en ny förordning om plastbärkassar (2016:1041) som trädde i kraft i 
december 2016. Förordningen innebär att de som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller 
plastbärkassar till konsumenter ska informera om plastbärkassarnas miljöpåverkan och vilka alternativ 
som finns för att minska förbrukningen. Naturvårdsverket ska bevaka att förbrukningen minskar.

2.2   Aktuella förslag från EU, nationella utredningar och regeringsuppdrag

EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi
Den andra december 2015 kom EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi. Förslaget innehåller 
en handlingsplan för cirkulär ekonomi samt ett nytt avfallspaket med förslag på revideringar av sex 
direktiv på avfallsområdet. 

Handlingsplanen innehåller initiativ inom flera områden, bland annat produktion, avfallshantering, och 
omvandling av avfall till resurser. De direktiv som berörs av ändringsförslagen på avfallsområdet är 
ramdirektivet om avfall samt direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, om deponering av 
avfall, om uttjänta fordon, om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer 
samt om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter.

Förslagen om ändringar i avfallsdirektivet innebär bland annat höjda mål för förberedelse av 
återanvändning och återvinning av kommunalt avfall och förpackningsavfall, förändrade bestämmelser 
om biprodukter och om när avfall upphör att vara avfall, minimikrav för producentansvar samt 
ytterligare krav på nationella avfallsplaner och program för förebyggande av avfall. Förslagen innebär 
även mål för gradvis minskning av deponering av kommunalt avfall och krav på rikstäckande 
elektroniska register för att förbättra spårbarhet av farligt avfall.
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Utredning om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper
Under 2016 lät regeringen genomföra en utredning om hur ett kommunalt insamlingsansvar för 
förpackningar och returpapper skulle kunna utformas. Utredningen föreslår att ansvaret för 
insamlingen flyttas över från producenterna till kommunerna och att den samordnas med insamlingen 
av det övriga hushållsavfallet. Syftet med ett kommunalt insamlingsansvar är att det ska bidra till att 
insamlingsmålen nås. För närvarande (april 2017) ligger förslaget hos regeringen och det är oklart om 
det kommer att genomföras. 

Utredning om skatt på förbränning av avfall
Regeringen tillsatte i juni 2016 en utredning som ska se över behovet av att införa en skatt på 
förbränning av avfall. I Sverige har skatt på avfallsförbränning tidigare (mellan 1 juli 2006 och 
oktober 2010) använts som styrmedel för att minska mängden avfall till förbränning. Nuvarande 
utredning har till uppgift att göra en grundläggande analys av förutsättningarna för avfallsförbränning i 
Sverige och att analysera hur avfallsförbränning och avfallsimport påverkas av befintliga ekonomiska 
styrmedel, rådande EU-reglering samt branschspecifika förhållanden. Uppdraget ska redovisas senast 
den 1 juni 2017

Hantering av textilier
Ett uppdrag som redovisades i september 2016 handlade om att ta fram förslag för hanteringen av 
textilier. Naturvårdsverket föreslår åtgärder och styrmedel som riktar sig till alla delar av 
textilhanteringen från produktion till konsumtion och avfallshantering. Förslaget innehåller bland 
annat lagkrav på utsortering av textilavfall och olika informationsinsatser. Utredningen innehåller 
förslag på åtgärder och styrmedel, men även nya ambitiösa mål för en hållbar hantering av textilavfall:

 Till år 2025 ska mängden textilavfall i restavfallet minska med 60 % jämfört med basåret 
2015. 

 År 2025 ska 90 % av separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller 
materialåtervinnas. Avfallshierarkin ska tillämpas och materialåtervinning ska i första hand 
ske i form av återvinning till nya textilier. 

Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall
Regeringsuppdraget om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem slutredovisades i september 
2016. I redovisningen föreslår Naturvårdsverket att all yrkesmässigt bedriven verksamhet ska 
rapportera digitalt den mängd farligt avfall som lämnas för borttransport eller tas emot efter transport. 
Idag saknas krav på en sådan rapportering. 

Reviderad nationell avfallsplan och program för förebyggande av avfall
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utvärdera den nuvarande nationella avfallsplanen, 
som gäller för 2012-2017 samt att redovisa vilka åtgärder som utförts och vilka resultat det lett till. 
Även det avfallsförebyggande programmet ska utvärderas. Utvärderingen redovisades i början av år 
2017 i rapporten ”En utvärdering av den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande 
programmet.” Baserat på utvärderingen ska ett förslag till reviderad nationell avfallsplan tas fram för 
2018 till 2023. Målsättningen är att programmet för att förebygga avfall ska ingå i förslaget. 

Den reviderade avfallsplanen ska omfatta samtliga avfallsströmmar och redogöra för alla relevanta 
mål och styrmedel. Det ska dessutom ingå en beskrivning av särskilt prioriterade områden som måste 
vidareutvecklas för att målen ska nås i förslaget. Det förslag som tas fram kommer att vara underlag 
för regeringens strategi för svensk avfallshantering för att nå generationsmålet, miljökvalitetsmålen 
och relevanta etappmål. 

Giftfria och resurseffektiva kretslopp
Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdraget att genomföra en utredning om giftfria och 
resurseffektiva kretslopp. Uppdraget redovisades 1 december 2016. Arbetet med giftfria och 
resurseffektiva kretslopp handlar framför allt om att öka återvinningen utan att det medför risker för 
miljön och människors hälsa på grund av spridning och exponering av farliga ämnen. I uppdraget 
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ingick kartläggning av vilka avfallsströmmar som bör hanteras på särskilt sätt med hänsyn till innehåll 
av särskilt farliga ämnen och risk för exponering, att göra en analys av hur avfalls- och 
kemikalielagstiftningen i praktiken tillämpas för återvunna material samt att stärka 
tillsynsvägledningen.

Kartläggningen visar att särskilt farliga ämnen har påträffats i flera av de studerade avfallsströmmarna, 
att återvinning till nya användningsområden kan ge nya risker för exponering samt att några olika 
plastavfallsströmmar kräver särskild uppmärksamhet på grund av sitt innehåll av särskilt farliga 
ämnen. Halterna av särskilt farliga ämnen är, om de påträffas i återvunnet material, ofta många 
tiopotenser lägre än vad de kan vara i nytillverkat material. Avsiktligt tillsatta särskilt farliga ämnen 
bedöms därför generellt medföra en större risk för skadlig exponering av människa och miljö än risken 
för exponering från återvunnet material. 

Naturvårdsverket föreslår att avfallsförordningen får en ny bestämmelse om att företag som återvinner 
avfall, så att det upphör att vara avfall, ska föra anteckningar om detta. Förslaget ska se till att 
bedömningar om när avfall upphör att vara avfall görs och underlätta tillsynen av sådana bedömningar. 
Det finns också ett stort behov av vägledning om hur bedömningen om när avfall upphör att vara 
avfall ska gå till. Naturvårdsverket planerar att ta fram sådan vägledning. Naturvårdsverket lämnar 
inga förslag till förändrad hantering av avfallsströmmar men identifierar fyra avfallsströmmar som 
kräver särskild uppmärksamhet:  

 PVC
 Plast från bilar
 Plast från elutrustning
 Återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner

Utredning om att öka återanvändningen
Regeringen tillsatte i januari 2016 en särskild utredare för att analysera hur handel med begagnat och 
reparationer samt uppgradering av olika produkter kan öka med målet att nå en mer resurseffektiv 
ekonomi och att minska miljöpåverkan. I utredningen ingår att analysera vilka hinder som kan finnas i 
lagstiftningen och vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen av produkter. Utredare 
Ola Alterå lämnade i mars 2017 sitt betänkande till miljöminister Karolina Skog där han föreslår en 
rad konkreta åtgärder för att uppmuntra en mer cirkulär ekonomi i Sverige. Nästa steg är att förslaget 
skickas ut på remiss. Bland förslagen i utredningens betänkande finns:

 Nationell samverkan och att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi
 "Hyberavdrag": skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster
 Ökad tillgängliget till bilpooler
 Insatser för att underlätta för hushållen att förebygga avfall

Utredning om delningsekonomi
Med delningsekonomi menas, enkelt uttryckt, den del av ekonomin där privatpersoner, ofta via 
webbplattformar och mobilappar, kan hyra, hyra ut, byta eller låna tillgångar av varandra såsom 
maskiner, verktyg, fordon, bostäder och arbetskraft. Det nya är att webbplattformar och mobilappar nu 
möjliggör ett mer systematiskt samutnyttjande och i en mycket bredare krets av användare än förut.

I december 2015 tillsatte Regeringen en särskild utredare med uppdrag att kartlägga den nya 
delningsekonomin och se över olika användares roller och rättsliga ställning. Uppdraget går ut på att 
analysera den rättsliga ställningen hos de aktörer som deltar i delningsekonomin och undersöka om 
nuvarande regelverk är tillräckliga eller om det finns behov av lagändringar. Utredaren ska fokusera på 
konsumenternas rättigheter inom delningsekonomin, men också ta hänsyn till näringslivets villkor och 
företagares möjligheter att använda sig av nya affärsmodeller. Uppdraget redovisades i mars 2017.
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Enligt utredningen behöver det utvecklas trygghetsskapande åtgärder och funktioner om 
delningsekonomin ska kunna växa och etablera sig utanför kretsen av nyfikna, socialt intresserade och 
något riskbenägna ”early adopters”. Utredningen föreslår följande åtgärder:

 Att konsumentverket, i samråd med Skatteverket med flera, får i uppdrag att ge oberoende 
information, exempelvis om vad delningsekonomi innebär, risker och möjligheter samt ge 
vägledning.

 Att konsumentverket, Konkurrensverket med flera får i uppdrag att följa utvecklingen av 
delningsekonomin

Åtgärder mot utsläpp av mikroplaster till havet
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att identifiera viktiga källor i Sverige till utsläpp av 
mikropartiklar av plast i havet, att verka för att reducera uppkomst och utsläpp av mikroplaster från 
dessa källor samt, vid behov, att föreslå författningsändringar för att minska utsläppen. 

I uppdraget ingår att identifiera och prioritera vilka källor i Sverige som primärt bör åtgärdas för att 
minska utsläppen. Källor som bör ingå i analysen är bl.a. förpackningsmaterial, byggmaterial, kemiska 
produkter, plastfibrer och -textilier, plast i jordbruket, däck och konstgräsplaner. Uppdraget ska 
slutredovisas senast den 15 juni 2017.

Åtgärder för minskad nedskräpning
Naturvårdsverket redovisade den 27 oktober 2016 ett förslag att kommunens ansvar för renhållning 
utökas genom att även skada på växt- och djurliv och naturmiljön i övrigt ska undvikas i skälig 
utsträckning. Detta kommer troligtvis medföra ökade kostnader för kommunernas renhållning. 
Förslaget förväntas leda till att renhållningen i naturområden förbättras. 

Idag finns det en osäkerhet kring gränsdragningen för när kommuner respektive fastighetsägare eller 
andra aktörer är ansvariga för att städa på en allemansrättsligt tillgänglig plats som ligger utanför 
detaljplanelagt område. Därför föreslår Naturvårdsverket att ansvaret förstärks. Naturvårdsverket anser 
även att en total översyn av gaturenhållningslagen bör göras eftersom den är föråldrad och otillräcklig.

Hållbar återföring av fosfor
I redovisningen, år 2013, av regeringsuppdraget presenterades en kartläggning av fosforresurser, en 
kartläggning av innehållet av oönskade ämnen i olika fosforkällor, en bedömning av potential för 
hållbar återföring av fosfor, ett förslag till författningskrav och ett förslag till etappmål för hållbar 
återföring av fosfor. Inget beslut har ännu fattats.

Naturvårdsverket förslog ett etappmål till miljömålssystemet som syftar till att stimulera en ökad 
resurshushållning och återföring av växtnäringsämnen som är fria från oönskade ämnen. Förslaget 
lyder:
”Kretsloppen av växtnäringsämnen ska vara resurseffektiva och så långt som möjligt fria från 
oönskade ämnen. Tillförsel och bortförsel av växtnäringsämnen bör balansera i skog och jordbruk. 
Avloppssystemen bör utvecklas så att en hållbar återföring av växtnäringsämnen underlättas.” Det 
föreslogs även fyra detaljerade mål.

3. Miljömål inom EU

Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. 
Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor betydelse eftersom det finns 
direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. 

I EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) anges bland annat följande mål för medlemsländerna: 
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 Till år 2020 ska 50 % av summan av papper, glas, metall och plast i avfall från hushåll och 
liknande avfall återanvändas eller återvinnas. 

 Till år 2020 ska 70 % av bygg- och rivningsavfall återanvändas eller återvinnas.

EU antog i december 2008 ett omfattande energi- och klimatpaket med mål för år 2020. Fram till år 
2020 ska:

 Utsläppen av växthusgaser minska med 20 %, jämfört med år 1990. 
 Energikonsumtionen minska med 20 %. 
 20 % av energin komma från förnyelsebara energikällor. 
 Minst 10 % av fordonsbränslen komma från förnyelsebara energikällor.

4. Nationella mål

I det följande redogörs kortfattat för de övergripande mål som finns på nationell nivå och som berör 
avfallsområdet. 

4.1.  Miljökvalitetsmål 
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål.
Riksdagens miljökvalitetsmål ska styra all verksamhet i Sverige mot en hållbar utveckling för att 
tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam livsmiljö.

Målen vilar på fem grundläggande värden som syftar till att:
 främja människors hälsa.
 värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön.
 ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena.
 bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga.
 trygga en god hushållning med naturresurserna.

Miljöpåverkan från avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen
 God bebyggd miljö
 Begränsad klimatpåverkan
 Giftfri miljö

Etappmål på avfallsområdet:

 Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vidtas 
senast 2018 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt 
så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara.

 Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas senast 2020 så att 
förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-
farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent.

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av näringsämnen från avlopp 
och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett eventuellt nytt mål som berör denna fråga 
beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av 
fosfor, föreslagit nya mål, se kapitel 2. Senast beslutade delmål lyder: 

 År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och återförs till produktiv 
mark, varav minst hälften återförs till åkermark.

Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder: ” Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent 
lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel 
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med utsläppsrätter. Det här innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. 
Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder 
eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling 

Fram till 2010 fanns regionalt anpassade delmål i Södermanland. Vid slutuppföljningen av 
dessa beslutade länsstyrelsen att avsluta de regionala miljömålen. Nu gäller istället de 
nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar som regionala miljömål.

4.2.  Sveriges program för att förebygga avfall 2014–2017 och avfallsplan
Enligt EUs avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfallsförebyggande program. 
Naturvårdsverket ska enligt avfallsförordningen ta fram detta. Naturvårdsverket följer upp programmet 
och kommer ta fram ett nytt program och en ny avfallsplan senast år 2018, se kapitel 2.

I programmet finns det 8 inriktningsmål och 167 åtgärder. Inriktningsmålen i programmet ska bidra 
till att de svenska miljömålen uppfylls och kompletterar etappmålen. 

Programmet innehåller fyra fokusområden. Dessa är mat, textil, elektronik och byggande och rivning. 
Dessa har valts ut eftersom det blir mycket matavfall samt bygg- och rivningsavfall i Sverige. Dessa 
avfallsslag orsakar stora samlade utsläpp av klimatgaser från utvinning, produktion och 
avfallshantering. För varje tillverkat kilo elektronik och textil är klimatbelastningen också hög. Det 
används dessutom stora mängder farliga ämnen vid produktionen, ämnen som ofta även finns i de 
slutliga produkterna och varorna. En annan anledning till att fokusera på mat och textilier är att många 
avfallsförebyggande aktiviteter är på gång inom dessa områden och det bedöms vara viktigt att stödja 
aktiviteterna för att få stor effekt av insatserna.

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ”Från avfallshantering till resurshushållning 
- Sveriges avfallsplan 2012-2017”. Planen innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade områden. 
Den innehåller också exempel på vad vi behöver göra för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med 
utgångspunkt från miljömålen och EU:s avfallshierarki.

Avfallsplanens övergripande syfte är att miljöpåverkan från avfallshanteringen ska minska och bidra 
till att uppfylla miljökvalitetsmålen. Planens prioriterade områden är:

 Avfall i bygg- och anläggningssektorn
 Hushållens avfall
 Resurshushållning i livsmedelskedjan
 Avfallsbehandling
 Illegal export av avfall till andra länder.

5. EU:s direktiv och förordningar

Det finns flera direktiv från EU som kan påverka avfallshanteringen på olika sätt och det viktigaste är 
ramdirektivet om avfall. I denna finns bland annat avfallshierarkin, som nämns i kapitel 2.1 och 
uttryckliga krav på medlemsstaterna att främja återanvändning och materialåtervinning. Ett steg i detta 
arbete är regeringens pågående utredningar om delningsekonomi och om hur återanvändningen ska 
öka, se kapitel 2.2. 

För att ytterligare betona avfallshierarkin, finns det i ramdirektivet krav på medlemsstaterna att ta fram 
nationella program för förebyggande av avfall, se kapitel 4.2. Naturvårdsverket har beslutat om 
program för förebyggande av avfall och har påbörjat nästa program som kommer att ingå i den nya 
nationella avfallsplanen som ska tas fram för 2018-2023, se kapitel 2.2.

Ytterligare några EG-direktiv som påverkar den nationella lagstiftningen om avfallshantering är: 
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 EG-direktivet om deponering beslutades i april 1999 och bestämmelserna har införlivats i 
svensk lagstiftning i form av förordning om deponering av avfall och Naturvårdsverkets 
föreskrifter om deponering, som i stort följer EU:s deponeringsdirektiv. 

 EG-direktivet om förbränning av avfall beslutades år 2000 och har införlivats i svensk 
lagstiftning i form av bland annat förordningen om avfallsförbränning och Naturvårdsverkets 
föreskrifter om avfallsförbränning. 

 EG-direktiv om förpackningar beslutades 1994 och har införlivats i svensk lagstiftning i form 
av bland annat förordning om producentansvar för förpackningar. 

 EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 
beslutades 2003 och har införlivats i svensk lagstiftning i form av bland annat förordning om 
producentansvar för batterier samt producentansvar för elutrustning.

Utöver ovanstående direktiv påverkas avfallsplaneringen av direktiv om miljökonsekvensbeskrivning 
för planer och program, vilket är inarbetat i den svenska miljöbalken och förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivning.

De enda EG-förordningar som hittills finns beslutade och som reglerar avfallshanteringen är EG-
förordningen om avfallsstatistik samt EG-förordningar som reglerar transporter av avfall, inklusive 
export av avfall. Det finns dock angränsande EG-förordningar som berör vissa delar av 
avfallshanteringen, t.ex. EG-förordning om säker förvaring av kvicksilver.

6 Nationella lagar och förordningar

6.1. Allmänt
Det finns ett flertal lagar och förordningar som berör avfallshantering. De lagar som styr den 
kommunala avfallshanteringen och hanteringen av hushållsavfall är framförallt miljöbalken med 
tillhörande förordningar, bl.a. avfallsförordningen och förordningarna om producentansvar. 
Anläggningsägare berörs dessutom av bl.a. förordningen om deponering av avfall och förordningen 
om avfallsförbränning. 

Avfallsplaneringen styrs av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner 
om förebyggande och hantering av avfall. I dessa föreskrifter finns angivet bland annat att 
avfallsplanen ska innehålla mål för och beskrivning av hanteringen av både avfall som kommunen 
ansvarar för och sådant avfall som kommunen inte ansvarar för. 

Insamling av matavfall och biologisk behandling med syfte att återföra mullämnen och näringsämnen 
till åkermark påverkas även av lagstiftning för skydd av mark och minskad risk för smittspridning till 
djur och människor. 

Tillsynen enligt miljöbalken utövas av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande, 
eller av länsstyrelsen. Naturvårdsverket är central myndighet när det gäller avfallsfrågor.

Avfallshanteringen påverkas även av annan lagstiftning än ovan nämnda miljöbalk med tillhörande 
förordningar, t.ex. 
 Plan- och bygglagen, PBL, där det bland annat ställs krav på kommunala översiktsplaner och att 

hänsyn tas till var nuvarande och framtida avfallsanläggningar samt nedlagda avfallsupplag 
finns. I PBL finns särskilda bestämmelser om rivning. När en fastighet rivs ska en rivningsplan 
göras för att redovisa hur rivningsmaterial ska tas om hand och farligt avfall ska särskilt beaktas.

 Arbetsmiljölagen och tillhörande förordningar och föreskrifter. Det är viktigt att 
arbetsmiljöfrågorna ingår som en naturlig del i avfallsarbetet. 

 Lagen om transport av farligt gods med tillhörande förordning och Räddningsverkets föreskrifter 
reglerar bland annat transporter av farligt avfall.

 Lagen om offentlig upphandling.
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6.2. Miljöbalken
Den övergripande lagstiftningen är miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999. I balkens andra 
kapitel finns de s.k. allmänna hänsynsreglerna som gäller för alla som bedriver eller avser att bedriva 
en verksamhet eller vidta en åtgärd. Regler om avfall och producentansvar finns främst i miljöbalkens 
kapitel 15 och i olika förordningar utfärdade med stöd av balken.

Miljöbalkens kapitel 15 handlar om avfall och producentansvar. Utgångspunkten är att avfall ska 
hanteras på ett sådant sätt att det inte uppkommer olägenhet ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt. 
Kommunen ansvarar för transport och behandling av hushållsavfall. I kapitel 15 finns också 
bestämmelsen att det är förbjudet att skräpa ner i naturen eller på annan plats dit allmänheten har 
insyn. 

Kravet på en kommunal renhållningsordning med avfallsplan finns i miljöbalken kapitel 15. Varje 
kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla kommunens föreskrifter om 
avfallshantering och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall som uppkommer 
inom kommunen och åtgärder för att minska mängden avfall och dess farlighet. 
Renhållningsordningen innehåller även de bestämmelser som styr avfallshanteringen i kommunen och 
den ska antas av kommunfullmäktige. 

Avfallshierarkin har på ett tydligare sätt förts in i miljöbalken under år 2016. Detta har skett dels 
genom att införa en skyldighet i 2 kap. 5 § om att vidta avfallsförebyggande åtgärder och dels genom 
att i 15 kap. 10 § ange den prioritetsordning som ska gälla vid behandling av avfall. Ändringarna 
trädde i kraft den 2 augusti 2016.

6.3.  Avfallsförordningen (SFS 2011:927)
I avfallsförordningen finns bland annat regler om kommunal renhållningsordning med föreskrifter och 
avfallsplan, exempelvis bestämmelse om att innehållet i avfallsplanen ska ses över vart fjärde år. Här 
finns även bestämmelser om hantering av avfall, samt beskrivning av vad som är avfall. 

Avfallsförordningen reglerar även hanteringen av farligt avfall. Här finns en förteckning över olika 
typer av avfall. I avfallsförordningen finns också bestämmelser om tillståndsplikt för transport av 
avfall, och om uppgiftsskyldighet för den som ger upphov till eller yrkesmässigt transporterar annat 
avfall än hushållsavfall. 

6.4.  Miljöbedömning av planer och program 
Enligt miljöbalken (6 kap) samt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) ska 
en avfallsplan bland annat miljöbedömas. Det är främst den betydande miljöpåverkan som 
genomförande av planen kan antas medföra som ska identifieras, beskrivas och bedömas. 

6.5.  Förordningar om producentansvar
För vissa avfallsslag har producenterna ansvar för insamling och omhändertagande. De som är aktuella 
nu är förordningarna om producentansvar för förpackningar (SFS 2014:1073), returpapper (SFS 
2014:1074), däck (SFS 1994:1236), bilar (SFS 2007:185), glödlampor och vissa belysningsarmaturer 
(SFS 2000:208), elutrustning (SFS 2014:1075), batterier (SFS 2008:834), läkemedel (2009:1031) samt 
vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (SFS 2007:193). 

Det finns också frivilliga åtaganden för bygg- och rivningsavfall samt lantbruksplast.

Regeringen utreder frågan om insamlingsansvar för förpackningar och returpapper. I mars 2016 
överlämnade regeringens utredare sitt utkast till rapport om hur ett kommunalt insamlingsansvar för 
förpackningar och returpapper ska kunna utformas, se kapitel 2.2.
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6.6. Föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan
Naturvårdsverket har, i mars 2017, beslutat om nya föreskrifter om innehåll i kommunala avfallsplaner 
om förebyggande och hantering av avfall. Krav enligt föreskrifterna som gäller mål och åtgärder i 
planen anges nedan.

Planens uppgifter om avfall i kommunen ska delas upp på det avfall som kommunen ansvarar för, 
respektive det avfall som kommunen inte har ansvar för. För avfall som kommunen ansvarar för ska 
planen innehålla mål för förebyggande och hantering av avfallet. Mål och åtgärder i avfallsplanen ska 
utgå från nationella miljökvalitetsmål och andra relevanta mål som berör avfallsområdet. För avfall 
som kommunen inte ansvarar för ska planen innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera 
detta avfall, i den utsträckning som kommunen kan påverka detta. Avfallsplanen ska innehålla mål och 
åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.

6.7.  Förordning (SFS 2001:512) och föreskrifter (NFS 2004:10 med ändringsföreskrifter) om 
deponering och mottagning av avfall 

Här anges bland annat att utsorterat brännbart avfall inte får deponeras efter den 1 januari 2002 samt 
att organiskt avfall inte får deponeras efter den 1 januari 2005. 

Tillkomsten av förordningen har gjort att kraven avsevärt skärpts på såväl befintliga som kommande 
deponier. Samtliga deponier ska ha uppnått en enhetlig standard senast 2008. Bestämmelserna i 
förordningen avser framför allt krav på bottenkonstruktioner, sluttäckningskonstruktioner, provtagning 
och kontroller.  

6.8.  Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall (NFS 
2004:4)

Denna innehåller bestämmelser om sortering av brännbart avfall, undantag från kravet att brännbart 
avfall ska förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall, undantag från förbudet mot 
deponering av utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall samt bestämmelser om dispens för 
deponering av utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall.

I föreskrifterna om hantering av brännbart avfall finns regler för hur sorteringen ska gå till. Alla 
kommuner ska erbjuda möjlighet för den som ger upphov till hushållsavfall att sortera det. Särskilt 
angeläget är detta ifråga om det farliga avfallet. 

Enligt föreskrifterna har den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall (d.v.s. 
verksamhetsavfall) skyldighet att sortera sitt avfall.

6.9.  Andra lagar och förordningar som har betydelse för avfallshanteringen
Avfallshanteringen påverkas även av annan lagstiftning än ovan nämnda miljöbalk med tillhörande 
förordningar, t.ex. 

 Plan- och bygglagen, PBL, där det bland annat ställs krav på kommunala översiktsplaner och 
att hänsyn tas till var nuvarande och framtida avfallsanläggningar samt nedlagda avfallsupplag 
finns. I PBL finns särskilda bestämmelser om rivning. När en fastighet rivs ska en 
rivningsplan göras för att redovisa hur rivningsmaterial ska tas om hand, och farligt avfall ska 
särskilt beaktas.

 Arbetsmiljölagen och tillhörande förordningar och föreskrifter. Det är viktigt att 
arbetsmiljöfrågorna ingår som en naturlig del i avfallsarbetet. 

 Lagen om transport av farligt gods med tillhörande förordning och Räddningsverkets 
föreskrifter reglerar bland annat transporter av farligt avfall.

 Lagen om offentlig upphandling.
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