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1.  INLEDNING 
 

Nykvarns Kommun 
Nykvarns kommun ligger  en mil väster om Södertälje i Mälardalen med en yta på ca 178 
km2, varav 26 km2 betår av vatten. Skogsarealen är ca 7700 ha och åkermarken ca 2 500 ha. 
Kommunen gränsar till Södertälje, Strängnäs och Gnesta. Sedan stenåldern har det funnits 
människor i Nykvarn. 1895 kom järnvägen till Nykvarn och då började samhället att växa. 
Med snabbtåg tar man sig numera på mindre än en halvtimme till Stockholm eller i motsatt 
riktning till Eskilstuna. 
Nykvarn har den 30 december 1999 en befolkningsmängd som uppgår till 7.876 personer 
uppdelat på ca 3 500 hushåll. De flesta innevånarna bor i Nykvarns tätort. Utöver tätorten 
Nykvarn består kommunen av glesbygd med spridd permanentbebyggelse och ett antal 
fritidshusområden. 

 Den övervägande delen av befolkningen ( 70% )  bor i småhus och 30 % i olika 
former av flerfamiljsboende. 
Företagsstrukturen i kommunen domineras av småföretag. Största arbetsgivarna är 
kommunen med 340, Posten Logistic med 110 samt Alcro Beckers med 60 anställda. 

  

 Nykvarns Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 1999 att upprätta en 
avfallsplan.  
Kommunfullmäktige utsåg en politisk styrgrupp för utarbetande av avfallsplan med följande 
sammansättning: 
 
 
Hans Fredricson  (fp) 
Adolf Haist  (s) 
Gunilla Wallenberg  (m) 
Björn Karlsson (np) 
Christer Koch (c) 
Leif Eriksson  (v) 
Carl-Gustav Carpel  (kd) 
Sten Johansson  (s)     ordf i Tekniska myndighetsnämnden 
Yvonne Oward  (s)     ordf i beredningsgruppen samhällsbyggnad - och miljö. 
 
 
Till styrgruppen rapporterar en tjänstemannagrupp bestående av:  
Thomas Gran,    Teknisk chef, Tekniska enheten 
Hans-Olof Henriksson.    Miljöinspektör                Samhällsbyggnad- och miljöenheten 
Learson Consulting AB, Lennart Sandberg,   Sakkunnig på avfallsfrågor  
 
Det främsta syftet med avfallsplanen är att anpassa kommunens strategi för avfalls- och 
restprodukthanteringen till de nya förhållande som råder på avfallsfronten. 
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Ökade avfallsmängder hänger samman med vårt konsumtionsmönster. Detta har skapat ett 
växande hanteringsproblem och svårigheter att bli av med och ta hand om avfallet på ett 
miljömässigt godtagbart sätt. 
 
Avfallets innehåll av miljöskadliga ämnen har också skapat ett reellt hot mot människa och 
miljö, framförallt i ett uthålligt och långsiktigt perspektiv. 

 
Enligt Miljöbalkens 15:e kapitel skall varje kommun ha en avfallsplan och en ren-
hållningsordning som innehåller de föreskrifter som skall gälla för kommunens av-
fallshantering. 
Avfallsplanen skall omfatta alla avfallsslag d v s inte bara hushållsavfall. Kommunens uppgift 
är att ta hand om avfallet på ett effektivt och miljömässigt godtagbart sätt. 
 
Avfallsplan utformas enligt med Naturvårdsverkets riktlinjer ( Allmänna råd 91:1) och består 
bl a av följande delar;  
Beskrivning av nuvarande avfallshantering i kommunen.  
Problembeskrivning 
Mål för framtida avfallshanteringen samt åtgärder.  
 
Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  
 
Avfallsplanen innebär en anpassning till de nya regler och nationella mål som tagits fram för 
framtidens avfallshantering.  
Producentansvaret utökas till nya material, krav på utsortering av brännbart avfall med 
förbud mot deponering från år 2002, förbud mot att deponera organiskt avfall från och med 
år 2005. 

 

2. Lagar 
 
2.1  Avfallshanteringens Lagar och Förordningar 

 

Miljöbalken                        SFS 1998:808 
Renhållningsförordningen                        SFS 1998:902 
Förordningen om farligt avfall                       SFS 1996:971 
Kungörelser med föreskrifter om innehållet i  
kommunal avfallsplan                        SNFS 1991:3 
Föreskrifter om förbränning av farligt avfall                      SNFS 1997:4 
Förordning om förbränning av farligt avfall                      SFS 1997:692 
Förordning om batterier                       SFS 1997:645 
Förordning om spillolja                       SFS 1993: 1268 
EG-rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den  
1 febr 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från 
Europeiska Gemenskapen 
Förordningen om gränsöverskridande  
transporter av avfall   SFS 1995:701 
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Förordning om producentansvar för bilar SFS 1997:788 
Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 
Förordning om producentansvar för  
förpackningar   SFS 1997:185 
Förordning om producentansvar för 
returpapper   SFS 1994:1205 
Deponeringsdirektivet                       1993/31/EG   26/4 1999 
Lag om skatt på avfall                       SFS 1999:673 

 

2.2 Miljöbalkens generella bestämmelser 
 
 Allmänna Hänsynsregler 
 skaffa sig den kunskap som behövs ( kunskapskravet ) 

 vidta de försiktighetsmått som behövs ( principen att förorenaren skall betala ) 

 tillämpa bästa möjliga teknik 

 hushålla med råvaror och energi ( hushållningsprincipen ) 

 utnyttja möjligheten till återanvändning och återvinning ( kretsloppsprincipen ) 

 inte använda kemiska produkter och biokemiska organismer som kan ersättas med mindre 
farliga ämnen 

 ansvara för att skada som uppkommit för miljön avhjälps  

 vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig visa att hänsyns-
reglerna följs 

 förebyggande åtgärder och andra försiktighetsmått skall vidtas så snart det kan befaras att en 
åtgärd kan vara skadlig för människors hälsa eller miljö ( försiktighetsregeln ). 

 

Skälighetsregeln  
Hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 
Nyttan av försiktighetsmåtten skall jämföras med kostnaderna, samt att kostnaderna skall 
vara miljömässigt motiverade. 
Avvägningen får inte medföra att en miljökvalitetsnorm åsidosätts. 
 
Stoppregeln 
Åtgärd som kan befaras orsaka skada av väsentlig betydelse får vidtas endast om det finns 
särskilda skäl. Det är endast regeringen som kan meddela sådana undantag. 
Om risk finns att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade 
eller risk för en avsevärd försämring av miljön, får åtgärden inte alls vidtas. Regeringen kan i 
mycket speciella situationer meddela dispens. 

 

2.3 Den kommunala renhållningsskyldigheten. 
Miljöbalken 15 kap. 8 §, 
Varje kommun skall, om inte annat föreskrivs med stöd av Miljöbalken 15 kap. 8 § svara för 
att 
 
1. hushållsavfall inom kommunen transporteras till behandlingsanläggning, om det behövs för att tillgodose 

såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, och 
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2. hushållsavfall från kommunen återvinns och bortskaffas. 
 
När kommen planlägger och beslutar hur denna skyldighet skall fullgöras, skall hänsyn tas till 
fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens möjlighet att själva ta hand om 
avfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och 
miljön.  
Kommunen skall i sin planering och i sina beslut vidare beakta att bortransporten anpassas 
till de behov som finna hos olika slag av bebyggelse. 
 
I sådana planer och beslut skall anges under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om hushållsavfall och, när föreskrifter enligt Miljöbalken 15 kap 
§ 10 gäller, annat avfall uppkommit hos dem. 

 
Miljöbalken 15 kap 11 §. 
För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter 
om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. I renhållningsordningen 
skall: 
Sådana förutsättningar anges som avses i § 8  tredje stycket. Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om 
avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  
 
Miljöbalken 15 kap 13 §. 
När ett förslag till renhållningsordning upprättas, skall kommunen på lämpligt sätt och i 
skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett 
intresse i saken. 
 
Innan förslaget till renhållningsordning antas, skall det ställas ut till granskning under minst fyra veckor.  
 
Ovan citerade paragrafer är det bärande för avfallshanteringen i den nya miljöbalken som 
infördes den 1 Jan 1999. 
 

 
 
Tillsammans med miljöbalkens inledande, allmänna och övergripande be-
stämmelser skall hela miljöarbetet syfta till att: 

 

1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan. 

2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 
3. Den biologiska mångfalden bevaras 
4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 

och samhällsekonomisk synpunkt långsiktig god hushållning tryggas, 
5. Återanvändning, återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås. 

 

3. AVFALLSHANTERINGEN 
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3.1  Avfallshanteringen i globalt perspektiv. 
För att åstadkomma en  fungerande och effektivt avfallshantering som ger en långsiktig 
minskning av deponeringsmängderna och strävan mot en hållbar utveckling behövs både en 
global, nationell, regional och kommunal avfallsplanering.  
Avfallsplaneringen skall därför även betraktas mot Sveriges medlemskap i EU. 

 

 

3.2 Avfallsplaneringen inom EU 
Enligt EU:s ramdirektiv om avfall skall medlemsländerna i EU ha en avfallsplanering 
Den kommunala avfallsplaneringen i Sverige uppfyller i huvudsak  EU:s krav.  
För att få en grund till gemensam statistik och uppgiftslämnande har kommissionens önskemål om 
avfallsplaneringen i framtiden grundas på förteckning över avfall ( bil. 1 och 2 till renhållningsförordningen 
1998:802).  

 

3.3 Nationella mål  
Från 1975 och framåt har riksdagen antagit en rad mål inom avfallsområdet. De 
övergripande målen som gäller idag är att  
 

 Avfallets innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen skall minimeras främst genom 
åtgärder i produktionsledet 

 Avfallets mängd skall minimeras genom åtgärder i både produktions- och 
konsumtionsledet 

 Avfall som uppkommer skall återanvändas eller återvinnas i största möjliga utsträckning 

 Allt avfall till förbränning eller deponering skall vara sorterat 
 

 Utformningen av framtidens avfallshantering skall inte bindas vid en enda teknisk 
lösning 

 Slam från kommunala reningsverk, enskilda avlopp och annat organiskt avfall skall 
utnyttjas inom jordbruket utan risk för hälsa och miljö. 

 Deponerade mängder konsumtionsavfall skall minska med 70 % till år 2005 (räknat från 
1995 års nivå ) 

 

Beslut 
Naturvårdsverket tog i samband med Miljöbalkens ikraftträdande två beslut som berör 
avfallsområdet. 
 

 Organiskt avfall får inte deponeras efter 1 januari 2005 
 

 Inget brännbart avfall får deponeras efter 1 januari 2002 
 

3.4 Regionala mål 
Länsstyrelsen i Stockholms Län, Stockholms Läns Landsting och Kommunförbundet 
Stockholms Län  har i miljövårdsprogram 2000 Stockholms Län  presenterad regionala mål inom 
avfallsområdet 
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 Minst 60% av slammet från länets avloppsreningsverk återförs till jordbruket år 2002. 

 Ur sådant avloppsslam och sådana askor som av olika anledningar inte kan spridas på 
jordbruks- eller skogsmark tillvaratas fosforn. 

 Allt nedbrytbart avfall, som inom ramen för tekniska och ekonomiska förutsättningar 
kan källsorteras och samlas in separat och som har sådana egenskaper att slutprodukten 
kan användas i jordbruket eller som anläggningsjord, bör behandlas genom rötning eller 
kompostering. 

 Deponering av utsorterad, brännbart avfall har upphört år 2002. 

 Mängden industri- och byggavfall till deponering minskar med 50% till år 2000 och 70% 
till år 2005 räknat från 1994. 

 Ur det organiska avfallet som inte kan nyttiggöras genom återanvändning, 
materialåtervinning eller biologisk behandling (returbränsle) utvinns energi. 

 Kasserade kyl- och frysskåp ska omhändertas i godkänd anläggning för återvinning av 
CFC (freon ). 

 

3.5 Lokala mål 
Nykvarns kommun har ännu ej antagit några egna lokala Agenda 21-mål på grund av att 
kommunen bildades så sent som de 1 jan 1999. 
Som en del av Södertälje Kommun antog kommunfullmäktige i Södertälje följande Agenda 
21-mål för avfallshanteringen den 26 maj 1997. 

 Mängden hushållsavfall från varje person som deponeras på Tvetatippen, bör från 1995 
till år 2005 ha minskat med 75 % 

 Varje persons totala mängd hushållsavfall, inklusive de fraktioner som återvinns, bör 
från 1995 till år 2007 ha minskat med 20%. 

 Minst 75 % av matavfallet från hushåll, offentliga sektorn och restauranger bör rötas 
eller komposteras år 2004. 

 Senast år 1998 sorteras byggavfallet vid alla byggobjekt. 

 Senast år 2002 bör alla företag i kommunen sortera sitt avfall och restprodukter. Dessa 
tas om hand enligt principen; återanvändning, återvinning, förbränning eller i sista hand 
deponering 

 

4.  PRODUCENTERNAS ORGANISATION 
 

Producentansvar introducerades i Sverige 1994. Renhållningslagen ändrades och tre 
förordningar om producentansvar infördes för förpackningar, returpapper och däck. 1998 
infördes producentansvar för bilar. Arbetet med att införa producentansvar fortsätter nu för 
andra varugrupper. Producenten skall se till att materialen och komponenterna i första hand 
återanvänds om detta är miljömässigt motiverat. I andra hand gäller att materialåtervinning 
har företräde framför energiutvinning. 

 

4.1  Materialbolag 
För att lösa producentansvaret i praktiken har svenskt näringsliv - industri och handel - 
gemensamt bildat s.k. materialbolag. Materialbolagen ägs av företag inom  respektive bransch 
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och insamlingsarbetet utförs av entreprenörer runt om i landet. Materialbolagens verksamhet 
drivs helt utan vinstintresse och finansieras av en avgift 
som producenterna betalar för att deras produkt ska tas om hand. 
För att administrativt och praktiskt kunna hantera insamling och omhändertagande har 
producenterna bildat följande bolag: 

 
Förpackningar:  Returpapper:  Pressretur 
Svenska Metallkretsen AB Däck: SDAB Sv. Däckåtervinning AB 
Svensk Kartongåtervinning AB 
RWA Returwell AB 
Plastkretsen AB  
Svensk Glasåtervinning AB 
Plåtfatsgruppen 
SCA Packaging Cellplast/ Por-Pac 

 
De fem första bolagen har organiserat sig i Förpackningsinsamlingen  som har satt upp 
ett antal obemannade återvinningsstationer runt om landet. Riktmärket är att det skall finnas 
en station per 1200 invånare. 

 

4.2  Finansiering 
All hantering av avfall som faller under producentansvarslagstiftningen skall bekostas av 
producenterna för resp. materialslag. 
Finansiering via renhållningstaxa eller skattemedel får inte ske. 
Producenternas kostnader för insamling och omhändertagande av förpackningar täcks via en 
avgift för varje såld förpackning och från försäljning av det återvunna materialet. 
Pengarna som totalt uppgår till 500-700 Milj kr per år används till information, insamling, 
och omhändertagande. 
En del materialbolag har bildat ett gemensamt bolag, REPA-registret, för att administrera 
dessa pengar. 
Man kan också åskådliggöra denna summa pengar genom att säga att varje medborgare i 
Sverige genom sina inköp av dagligvaror betalar ca 75 kr/år via sina inköp. För det 
genomsnittliga hushållet betyder detta att man via sina inköp betalar 150 – 200 kr/ år. 
Nivån på förpackningsavgifterna framgår enligt nedan. 

 
Förpackningsavgifter till REPA-registret 1 Jan 2000    Avgifter för förpackn. av glas 1 jan 
2000 

 

Metall  100 öre per/kg Glas   - 250 ml 6 öre/st 

Plast  150 öre/kg   -500 ml 11 öre/st 

Papper o Kartong 35 öre/kg   -700 ml 14 öre/st 

Wellpapp 20 öre/kg     700 ml  23 öre/st 
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5.  ÅTERVINNINGSMÅL 
En producent är enligt lag skyldig att se till att  följande mål uppnås för återanvändning och 
återvinning av den produkt de producerar. 
Med producent menas den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller försäljer en vara eller 
en förpackning. 
Nuvarande mål för återvinning eller återanvändning av förpackningar. 

 

5.1  Förpackningar  
Det finns en mängd olika förpackningar som lyder under producentansvar. För var och en 
av dem finns det beskrivet i lagen hur mycket som ska återvinnas eller återanvändas. 
Nedanstående procenttal gäller fram till och med den 29 juni 2001. 
Förpackning  
Förpackningar av aluminium, dock inte dryckesförpackningar           50 % 
Förpackningar av papp, papper och kartong             30 % 
Förpackningar av wellpapp              65 % 
Förpackningar av plast, (ej PET flaskor för konsumtionsfärdig dryck )   30 % 
Förpackningar av stålplåt                                                       50 % 
Returförpackningar av glas för öl och läsk fyllda i Sverige                       95 % ** 
Returförpackningar av glas för vin och sprit fyllda i Sverige            90 % ** 
Övriga förpackningar av glas              70 % 
Dryckesförpackningar av aluminium                 90 % 
Dryckesflaskor av PET               90 % 
 
** återanvändning 

 
Producenterna skall se till att förpackningsavfall tas om hand enligt nedanstående  
tabell senast den 30 juni 2001. 
Framtida mål för återvinning eller materialutnyttjande av förpackningar 
Förpackningar av aluminium, dock inte dryckesförpackningar   70 % 
Förpackningar av papp, papper och kartong  70 %, minst 40 % 
Förpackningar av wellpapp  65 % 
Förpackningar av plast, ej PET flaskor för konsumtionsfärdig  
dryck   70 %, minst 30 % 
Förpackningar av stålplåt  70 % 
Förpackningar av glas  70 % 
Dryckesförpackningar av aluminium  90 % 
Dryckesflaskor av PET  90 %  
Förpackningar av trä  70 % minst 15 % 
Förpackningar av övriga material  30 % minst 15 % 

 

5.2  Returpapper 
Enligt lag skall producenterna se till att 75 viktprocent av de tidningar som konsumeras i 
Sverige senast år 2000 samlas in som returpapper för att materialåtervinnas eller tas om hand 
på ett annat miljömässigt godtagbart sätt. Insamling och återvinning administreras av 
materialbolaget Pressretur AB. 
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5.3  Bilar 
Enligt lag skall en producent se till att följande mål uppnås för återanvändning och 
återvinning: 
- minst 85 % senast från och med år 2002, och 
- minst 95 % senast från och med år 2015. 
 Andelarna skall beräknas på bilens tjänstevikt och utgöra ett genomsnitt per producent och 
år. Uttjänta bilar tas om hand av auktoriserade bilskrotare. 
 

5.4  Däck 
Enligt lag skall en producent se till att minst 80 procent av alla däck som årligen återlämnas 
skall omhändertas på annat sätt än genom deponering. 
Det finns ca 100 insamlingsställen i hela landet som drivs via avtal med materialbolaget 
Svensk Däckåtervinning AB. 

 

5.5 Batterier 
Kasserade batterier får enligt förordningen om batterier ( 1997: 645 ) inte ingå i eller förvaras 
tillsammans med annat avfall. Kommunen är skyldig att samla in, sortera och transportera 
bort kasserade batterier.  
Miljöfarliga batterier skall transporteras till en anläggning för bortskaffande eller återvinning 
av kvicksilver, kadmium och bly. 
Detta gäller dock inte för blybatterier över tre kilo eller för öppna nickelkadmium batterier.  
Kasserade varor med inbyggda miljöfarliga batterier skall lämnas till den som yrkesmässigt 
överlåter varor med inbyggda batterier eller på den plats som kommunen anvisar. 
Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige, överlåter eller saluför blybatterier över tre 
kilo är skyldig att ta emot kasserade sådana och transportera dem till en anläggning för 
bortskaffande eller återvinning.  
 

5.6  Kontorspapper 
För kontorspapper sker idag en frivillig insamling som sköts av en sammanslutning mellan 
Svensk  Returpappersförening, Pappersåtervinning AB och IL Recycling AB.  
Målet är att samlas in  50% fram till år 2000. På sikt ska 75% samlas in. 
(1995 samlades enligt nationella avfallsplanen 37% av allt kontorspapper in.) 
 

5.7  Elektronik och elektriska produkter 
Naturvårdsverket arbetar med ett förslag till producentansvar. Avsikten var att detta skulle 
gälla från och med 1 jan 2000, men redan nu står det klart att det kan införas tidigast från 
och med 1 jan 2001. 
 

5.8  Fett 
Det går utmärkt att återvinna gamla matoljor från storkök, restauranger, gatukök, industrier, 
livsmedelsbutiker mm. Oljan kan efter rening användas i tillverkning av bl.a. stearinljus, tvål, 
tvättmedel, sköljmedel, pappersimpregnering, färgbindmedel och emulgatorer. 
Naturvårdsverkets mål är att 80% av allt fett skall återvinnas i framtiden. 
Införande av producentansvar har diskuterats för textil, möbler, bygg- och rivningsavfall. 
Kretsloppsdelegationen i en rapport föreslagit ett generellt producentansvar för varor. 
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6.  KÄLLSORTERING 
 

6.1  Naturvårdsverket modell för källsortering  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ett system för källsortering omfattar momenten förvaring, insamling, transport och 
behandling. 
Med utgångspunkt från ovanstående bild kan källsorteringen indelas efter tre huvudsyften: 
 
Första raden visar källsorteringens viktigaste del, nämligen att minska avfallets mängd och 
farlighet genom utsortering av farligt avfall, batterier och specialavfall. 
 
Andra raden syftar till att minska avfallsmängderna genom utsortering av fraktioner som kan 
utnyttjas av marknaden ( bl a Producentansvar ).  
 
Den sista nivån avser ett ytterligare  minskning av deponiandelen genom en förbättring av 
avfallsbehandlingen. 
 
Källsortering innebär inte bara att sortera avfallet vid själva källan där det uppstår utan att i 
varje steg försöka behandla avfallet / fraktionerna separat, så att de kan återföras in i nya 
kretslopp och på så sätt minimera deponiandelen.  

Avfall från hushåll och industrier 

Farligt Avfall Batterier Annat 
specialavfall 

Papper/Papp Glas Trä Metall Trädgårds- 

avfall 

Andra rena 

fraktioner 

Komposterbart avfall Brännbart Avfall 

Deponirest 
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För att uppnå målen att minska avfallsmängderna är attityd- och informationsfrågorna 
mycket viktiga. Det kan bestå i att informera och motivera varför kommunen valt ett visst 
system, men också att återföra information om vilka resultat man uppnått i det gemensamma 
miljöarbetet. Flera olika vägar bör prövas alltifrån skolinformation till nyttjandet av IT. IT- 
information kan ske via kommunens webbplats vilket medför att informationen kan hållas 
aktuell när den efterfrågas, även till fastighetsägare som är mantalsskrivna utanför 
kommunen. 

 

7.  AVFALLSANLÄGGNINGAR i REGIONEN 
 

Tveta (Södertälje)  
Sofielund (SRV) 
Löt (SÖRAB) 
Högbytorp (Ragnsells) 
Ed (Bonniers, industri och avfall) 
Hagby (SÖRAB, endast omlastning) 
Brännbacken (Ragnsells) 
Kovik (Sellbergs) 
Häverö (Norrtälje) 
Björkholmen / Salmunge (Norrtälje) 
Brista (Sigtuna, industri och avfall) 
Se bilaga 1 (Karta) 

 

7.1 Deponianläggningar 
På 11 större avfallsanläggningar i regionen tas avfallet om hand genom deponering. 
Exempel på bolag/företag som bedriver deponeringsverksamhet i regionen: 
 
Telge Återvinning AB ägs av Telge Energi AB där Nykvarns kommun är delägare. Telge 
Återvinning bedriver sin verksamhet på Tveta utanför Södertälje. Bolaget tar emot ca 173 
000 ton avfall under 1999 varav ca 27 000 ton hushållsavfall. 
SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) ägs av 10 kommuner i norra Stockholm. Bolaget 
tar emot ca 100 000 ton hushållsavfall och 130 000 ton industriavfall per år och har nyligen 
anlagt en mycket stor deponi i Löt  Vallentuna kommun. 

 
SRV (Södertörns Renhållningsverk Återvinning AB) ägs av fem kommuner i södra 
Stockholm och har ett stort deponiområde i Sofielund Huddinge, där man inte bara 
deponerar avfall från ägarna kommunerna utan även kan ta emot avfall från andra 
kommuner. SRV tar emot ca 60 000 ton hushållsavfall och 160 000 ton handels- och 
industriavfall per år samt rötslam och slagg från förbränning.  

 
Förutom de kommunala avfallsföretagen finns flera privata företag som äger deponier. De 
största är Ragn-Sells och WM Sellbergs. 

 

7.2  Förbränningsanläggningar 
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Högdalenverket 
Högdalenverket är beläget i södra Stockholm och tillhör Birka Energi. I verket kan 
hushållsavfall, bio- och returbränslen användas för energiutvinning. I verket finns idag 3 
pannor som tekniskt och miljömässigt klarar de nya EU-normerna för avfallseld- 
ning. En utbyggnad med ytterligare en panna för fjärrvärmeproduktion är planerad. 
Denna nya panna tillför en viktig kapacitet att förbränna brännbara fraktioner ur bl a bygg- 
och rivningsavfall. Totalt kommer ca 500 000 ton bränsle att behövas per år. Huvuddelen av 
Stockholms stads avfall går till Högdalen (ca 200 000 ton/år). 
 
All bränsleleverans till Högdalenverket sker genom AB Hammarbyflis. AB Hammarbyflis ägs 
gemensamt av Skafab och Birka energi. Hammarbyflis verksamhet består främst i 
anskaffning och leverans av returbränsle och biobränsle till anläggningar för 
energiproduktion.  

 

8.  AVSLUTADE AVFALLSUPPLAG.  
 

I Nykvarns kommun finns en aktiv deponi för kommunens egen verksamhet med avseende 
på schaktmassor och i viss mån trädgårdsavfall, dessutom finns 7 st nedlagda deponier.  
 
Under de närmaste åren måste deponiägare säkerhetsklassa och åtgärda aktiva deponier , 
vilket kan komma att medföra stora kostnader.  
Av avfallsplanen skall framgå vilka avslutade avfallsupplag/deponier som finns inom den 
egna kommunen. 
Dessutom skall dessa riskklassas och bedömas med avseende på vilken negativ påverkan 
dessa kan ha på miljön. 
Södertälje kommun har  1997-98 gjort en inventering över nedlagda upplag.  
Av denna inventering framgår att det finns 7 st. nedlagda upplag i Nykvarns Kommun 

 

Anläggning Huvudman Avfallsslag Klass Anm 

1. Finkarby            4:34 T. Björnberg Schaktmassor 4  

2. Sandtorp           3:5 Nykvarns Kommun Schaktmassor 4  

3. Ströpsta            3:11 Nykvarns Kommun Avfallsdeponi 4  

4. Ströpsta            3:18 Nykvarns Kommun Avfallsdeponi 2 Uppföljning 

5. Söderby            1:15 Nykvarns Kommun Avfallsdeponi/ 
Schaktmassor 

3 I bruk 

6. Taxinge-Näsby  3:1 Uppsala Universitet Avfallsdeponi 4  

7. Turinge-Berga   4:1  Schaktmassor 4  

8. Vidbynäs           1:11 Nykvarns Kommun Slam 4  

 
Klass 2: Stor risk; undersökningar, tillsyn och ev. åtgärder behövs 
Klass 3: Måttlig risk; relativt enkla åtgärder behövs 
Klass 4: Låg risk; Åtgärder bedöms inte nödvändiga  
Se bilaga 2 (Karta). 
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9.  NYKVARNS KOMMUNS NUVARANDE  
     AVFALLSHANTERING 
 

Renhållningen inom Nykvarns kommun sköts av entreprenör, Telge Återvinning AB. 
Nykvarns Kommun är indirekt delägare i Telge Återvinning AB i och med att detta bolag är 
helägt dotterbolag till Telge Energi, där Nykvarn äger ca 9 procent av aktierna. 
Telge Återvinning svarar för hämtning av hushållsavfall samt omhändertagande av 
grovavfall. Vidare hämtar man farligt avfall via miljöstationer, sköter latrinhämtningen  samt 
slamhanteringen från tankar och slamavskiljare. 
Telge Återvinning är också entreprenör för Förpackningsinsamlingen och ansvarar för att 
återvunna fraktioner återförs till materialbolagen. 
Avfallet från industrin sköts av privata entreprenörer. 

 

9.1 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Definition (NV:s allmänna råd 91:1): 
Avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor –oavsett ändamål eller 
verksamhet – uppehåller sig inom en lokal eller anläggning  
Till gruppen räknas avfall från olika slag av mänsklig livsföring t ex; 

 Pappersavfall ur tidningar och tidskrifter. 

 Sopor, köksavfall och mindre skrymmande trädgårdsavfall. 

 Grovavfall samt grövre trädgårdsavfall. 

 Slam från enskilda brunnar  

 Latrin. 
 

 I Sverige  var 1998 den totala mängden hushållsavfall 3 810 000 ton. 
Genomsnittligt motsvarar denna mängd 437 kg/person/år, en ökning om 3 % jämfört med 
1997. Ökningen under 1999 beräknas uppgå till ca 3 % jämfört med 1998.  

 Att avfallsmängderna ökar igen är en trend, som återkommit under 90-talets sista 
år. Detta hänger samman med tillväxt och ökande välstånd. Sverige har för närvarande en 
genomsnittlig BNP-tillväxt på drygt 3 % per år och detta återspeglar sig bl.a. i ökande 
avfallsmängder. 

  
Återvinningen av farligt avfall samt materialåtervinning inom förpackningsansvaret med 
vitvaror och elektroniskt skrot uppgick till 1 031 000 ton, vilket motsvarar ca 319 kg/person 
och år  

Kommunen 
Mängden hushållsfall inklusive grovsopor för både Nykvarn och Södertälje kommuner 
uppgick år 1999 till 27.000 ton varav ca 4000 ton är grovsopor. Grovsoporna körs av 
kommun-innevånarna själva företrädesvis direkt till Tvetaverket. 
Vissa mängder körs till återvinningscentralen ” Returen ” i Södertälje i samband med att man 
pendlar in till sitt arbete. Entreprenören Telge Återvinning AB har i sitt underlag ej 
särredovisat Nykvarns Kommun mängd av hushållsavfall mellan kommunerna Södertälje 
och Nykvarn. 
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I Nykvarn kommun finns ca 2250 hämtningsställen. Kostnaden för kommuninnevånarnas 
hushållsavfall beräknas till ca 2 miljoner per år.  
Vid beräkning av Nykvarns Kommuns avfallsmängd har beräknats att  Nykvarn utgör ca 10 
% av tidigare Södertälje Kommuns folkmängd. Konsumtionsmönstret i Nykvarn antas vara 
på minst samma som nivå som i Södertälje kommun.  
 
Hushållsavfallet enligt beräkningen blir för Nykvarn ca 2700 ton.  
Detta motsvarar ca 333 kg per invånare, vilket svarar mot riksgenomsnittet. 
 

9.2  Producentansvar 
Redovisade mängder 1999 
Ton 

 
 
Materialslag 

Ton totalt Nykvarn 
(10%)  ton 

Mottagare 

Tidningar 3475 348 IL Recycling 

Wellpapp 188 19 IL Recycling 

Blandpapper 95 10 IL Recycling 

Pappersförpackningar 163 16 IL Recycling 

Glasförpackningar 
färgat/ofärgat 

1058 105 Sv Glasåtervinning 

Metallförpackningar 63   6 Lagras f.n. på Tveta 

Mjukplastförpackningar 107 11 WM Sellbergs 

Hårdplastförpackningar 15 1,5 WM Sellbergs 

 

9.3  Återvinningsstationer. 
 
Nykvarn har tillgång till 5 st. obemannade återvinningsstationer. 
Dessa finns utplacerade vid: 
Centrum 
Lundavägen 
Maskinförarvägen 
Norra Stationsvägen 
Turingevägen.(Länsväg 576). 
 

9.4 Bemannade återvinningscentraler. 
 
Nykvarn har ingen bemannad återvinningscentral inom den egna kommunens gränser. 
Styrgruppen förordar att en sådan byggs. 
Med en återvinningscentral inom kommunen ökar tillgängligheten för kommuninvånarna att 
lämna sorterat avfall samt att farligt avfall kan tas emot på ett bättre kontrollerbart sätt. 
 
Nykvarns innevånare har idag i avtalet med Telge Återvinning AB tillgång till bemannade 
återvinningscentraler vid Tvetaverket samt Returen i Morabergsområdet.  
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9.5 Farligt avfall. 
 
Farligt avfall 
Mängden farligt avfall från Nykvarns kommun innevånare uppgår till ca 1 ton per år. 
I förordningen om farligt avfall ( 1996:971 )  finns en förteckning över det avfall som är att 
anse som farligt avfall. Farligt avfall är ett vidare begrepp än det tidigare miljöfarligt avfall. 
Både sådant avfall som är farligt med hänsyn till hälsan och till miljön är att anse som farligt 
avfall. Avfallskategorier som numera klassas som farligt avfall är t ex lysrör, smittförande 
avfall, förorenade jordar och visst avfall innehållande asbest. 
 
Farligt avfall är en av de allra viktigaste avfallskategorierna i avfallsplaneringen eftersom det 
innehåller ämnen som är skadliga både för människan och miljön. Det är viktigt att det 
farliga avfallet sorteras ut ur övrigt avfall och att det omhändertas på rätt sätt för att 
förhindra att dessa ämnen sprids i naturen. 
Kommunen ansvarar för hushållens farliga avfall. 
 
Varje industriföretag i Nykvarns kommun har en skyldighet att se till att det farliga avfallet 
tas om hand på ett korrekt sätt. Detta regleras i miljöbalken och förordningen om farligt 
avfall och gäller oavsett storleken på företagen. 
 

Företagen 
Företagen ska beställa hämtning av någon av transportörerna som är godkända av 
länsstyrelsen. 
Lista på godkända transportörer finns på Länsstyrelsen och Kommunens Samhällsbyggnad 
och miljöenhet.  
 
Det finns några få undantag från regeln om  att farligt avfall enbart får transporteras av 
företag som har speciellt tillstånd till detta. 
”Fritransportregeln” reglerar detta och den innebär att den som bedriver verksamhet där 
farligt avfall uppkommer själv kan transportera det till en godkänd behandlings-anläggning 
under vissa förutsättningar.  
 
Den mängd som transporteras under ett år får högst uppgå till 2 fat (400 liter) oljeavfall, 1 fat 
(200 liter) lösningsmedel, 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall, och sammanlagt 100 kg övrigt 
farligt avfall. Detta gäller dock inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver, cyanid eller 
kadmium. Sådant avfall får aldrig transporteras utan tillstånd.  
En anmälan måste alltid ske till länsstyrelsen vid egen transport av farligt avfall. 
 

Hushållens farliga avfall 

Insamlingssystemet för hushållens farliga avfall baseras på enskild inlämning till miljöbil som 
i kommunen stannar enligt turlista på Turingevägen, Maskinförarvägen, Lundavägen och N:a 
Stationsvägen.  
Farligt avfall kan också lämnas vid de bemannade återvinningscentralerna i Tveta och 
Moraberg.  
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Det farliga avfallet transporteras det till mellanlagringsstationen på Tvetaverket för vidare 
transport till godkänd behandlingsanläggning. 
Farligt avfall kräver enligt förordningen om farligt avfall ett särskilt omhändertagande. 
Huvuddelen transporteras till SAKAB´s (Svensk Avfallskonvertering AB) anläggning i 
Kumla. Insamlade spill- och smörjoljor transporteras till SRV:s  
(Södertörns Renhållningsverk Återvinning AB ) för vidare behandling.  
 
 

9.6 Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten 
Definition (NV:s allmänna råd 91:1):  
Slam, rens och sand från kommunala avloppsreningsverk samt slam från enskilda 
avloppsanläggningar. Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas till avfall från 
behandling av kommunalt avloppsvatten”. 
 

Slam från enskilda avloppsanläggningar 
Kommunen har monopol på den obligatoriska tömningen (1 gång per år) av slamavskiljare 
och slutna tankar i kommunen. Tömning  utförs av Telge återvinning. 
I Nykvarns kommun finns 940 st. slamanläggningar. Dessa består av enskilda slamavskiljare 
samt slutna tankar.  
Slammet härifrån transporteras och töms i kommunal avloppsanknytning i Södertälje för 
vidare behandling i Himmerfjärdsverket (SYVAB). 
 

Kommunalt avloppsvatten 
Avlopp från kommunalt anslutna fastigheter pumpas via ledning in till reningsverket i 
Himmerfjärdsverket (SYVAB) där avloppet renas och slammet till stor del lagras. 
 

9.7  Latrin. 
Latrinhämtning sker, företrädesvis från fritidsfastigheterna genom Telge Återvinnings 
försorg. I kommunen finns 6 hushåll med latrintömning året om samt 154 fritidsfastigheter, 
tillsammans 160 abonnemang. Mängden ca  11 ton deponeras på Tvetaverket. I en nära 
framtid kommer latrinet att behandlas genom rötning på verket.  
 

9.8 Batterier 
Förordning  om batterier ( trädde i kraft 1998-01-01 ) som innebär att kommunerna är 
ansvariga för att samla in alla batterier upp till tre kilo. Varor med inbyggda miljöfarliga 
batterier kan lämnas till kommunens återvinningscentraler eller återförsäljaren. 
I Nykvarns kommun består insamlingssystemet av batteriholkar som finns utplacerade vid 
affärer och vid varje återvinningsstation. 
 
De insamlade småbatterierna från Nykvarn går via Tvetaverket till RENOVA i Göteborg, 
som har en maskinell sortering för ett stort antal kommuner. De miljöfarliga batterierna 
lagras så småningom hos SAKAB i Kvarntorp. 
 

9.9  Park- och trädgårdsavfall 
Definition (NV:s allmänna råd 91:1):  
I huvudsak vegetabiliskt avfall från normal skötsel av park- och större trädgårdsanläggningar. 
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Det är väldigt svårt att få uppgifter på exakta mängder trädgårdsavfall. De flesta behandlar 
det uppkomna avfallet lokalt och behöver därför inte bestämma mängden. 
De dominerande fraktionerna av park- och trädgårdsavfall är ris, kvistar och löv.  
 
De flesta företagen samlar in sitt park- och trädgårdsavfall i egen regi. Något företag anlitar 
entreprenörer för skötseln. 

 

9.10 Branschspecifikt industriavfall 
 

Definition (NV:s allmänna råd 91:1):  
Fast eller flytande avfall som uppkommer som en direkt följd av verksamheten d v s 
processavfall, spill och kasserade emballage, förpackningar m.m. dock ej farligt avfall.  
Till gruppen räknas – förutom avfall från industrier – även avfall från följande verksamheter; 
jord- och skogsbruk, partivaruhandel, varuhandel och varuförmedling, offentlig förvaltning 
och andra tjänster. 
 
Det branschspecifika industriavfallet från industrier, verkstäder och större företag omfattas i 

Nykvarns Kommun ej av det kommunala renhållningsansvaret. 

Kommunens insyn och statistik över mängder, sammansättning och hantering av 
dessa avfallsslag är därför dålig. 
 
Totala mängden industriavfall som invägts vid Tvetaverket  uppgår till 19 700 ton blandat 
avfall samt 5 600 ton sorterbart industriavfall.  
Nykvarns andel är ca 2500 ton enligt fördelningen om 10 % andel. 
Till detta kommer återvinning av träavfall, annat brännbart samt sorterat industriavfall. 
Nykvarns olika industriella verksamheter har via dessa kategorier tillfört 480 ton. 
Noterbart är att utsorteringen ökar successivt under 1999.  
 

Insamling 
Företag som har mycket avfall har ofta en eller flera containrar uppställda på området. 
Insamling sker efter överenskommelse med den entreprenör som företaget väljer. 
Många av de mindre företagen åker själva med  sitt avfall till Tvetaverket, där det kan lämnas 
mot en avgift. 
 

Behandling 
Industriavfall sorteras till vissa delar på  Tvetaverket. Ur inkommande avfall utsorteras 
papp/well, skrot, trä, bränsle och en deponifraktion. Ytterligare fraktioner kan bli aktuella 
beroende på avsättningsmöjligheterna. 
Utsorterat trä upplagras varefter flisning sker med mobil flisanläggning. 
Wellpapp sorteras och återvinns. Skrot lastas i separata containers och omhändertas för 
återvinning. 
Kyl- och frysskåp levereras separat till Tvetaverket för vidare transport och behandling vid 
godkänd behandlingsanläggning för omhändertagande av bl. a CFC   ( freon ).  
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Enligt nationell avfallsplan för konsumtions- och produktionsavfall (1997, NV, rapport 
4841) återvinns i Sverige ca 47% av det branschspecifika industriavfallet (exkl. gruvavfall) 
och 40% går till förbränning. 
 

Analys samt problembeskrivning 
Enligt nationell avfallsplan för konsumtions- och produktionsavfall (1997, NV, rapport 
4841) kommer renare avfallsfraktioner från industriavfall t ex träflis att gå till andra 
fastbränslepannor än avfallsförbränningsanläggningarna.  
Mängden avfall som förbränns på detta sätt kommer sannolikt att öka. 
Branschspecifikt avfall blandas med ej branschspecifikt vilket försvårar återvinningen. 
 

Förslag till åtgärder 
En inventering av verksamhetsavfallet i Nykvarns kommun kommer att genomföras. 
Företagen kommer att få regelbunden information hur man skall omhänderta avfallet. 
Informationen kommer att uppdateras kontinuerligt. 
Avfallsrådgivning till industrier och företag i syfte att göra företagen medvetna om hur de 
kan öka återvinningen samt hur detta kan gynna ekonomin bör övervägas. 
 

 
9.11 Icke branschspecifikt industriavfall 

Definition (NV:s allmänna råd 91:1):  
Fast eller flytande avfall som ej uppkommer som en direkt följd av verksamheten och som ej 
kan hänföras till någon av de övriga angivna huvudgrupperna för avfallstyper.  
Till gruppen hör således främst kasserade förpackningar, emballage etc. 
Liksom för det branschspecifika industriavfallet omfattar det ej branschspecifika avfallet – 
förutom avfall från industrier – även avfall från följande verksamheter; jord- och skogsbruk, 
partivaruhandel, varuhandel och varuförmedling, offentlig förvaltning och andra tjänster. 
Det icke branschspecifika industriavfallet från industrier, verkstäder och större företag 
omfattas i Nykvarns Kommun ej av det kommunala renhållningsansvaret. 
Kommunens insyn och statistik över mängder, sammansättning och hantering avdessa 
avfallsslag är därför dålig 
Mängd redovisas under rubrik  8:10 
Oftast blandas branschspecifikt avfall och icke branschspecifikt avfall i uppställda containrar 
hos företagen. Detta gör det svårt att få fram några exakta siffror på det icke 
branschspecifika avfallet. 
Företagen har oftast en eller flera containrar uppställda på området. Insamling sker efter 
överenskommelse med den entreprenör som företaget väljer. 
 

Behandling 
Enligt nationell avfallsplan för konsumtions- och produktionsavfall (1997, NV, rapport 
4841) deponeras ca 70 % av det icke branschspecifika avfallet. 
 

Analys samt problembeskrivning 
Som en följd av en ökad miljömedvetenhet på företagen kommer allt fler arbetsplatser att 
börja källsortera. Detta leder till att deponeringen av det icke branschspecifika avfallet 
kommer att  minska på kort och lång sikt. 
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9.12  Bygg- och rivningsavfall samt jord- och schaktmassor 
Definition (NV:s allmänna råd 91:1):  
Avfall från nyproduktion, det vill säga husbyggnads- och anläggningsverksamhet, avfall från 
rivnings- och ROT- verksamhet samt jord- och schaktmassor. 
Enligt plan och bygglagen (1987:10) ska rivning av vissa byggnader anmälas till 
byggnadsnämnden. 
Till rivningsanmälan skall också en särskild rivningsplan bifogas. Planen skall godkännas av 
Tekniska myndighetsnämnden 
I de fall rivningsplan erfordras, skall rivningen ske på ett sådant sätt att olika 
material tas om hand för sig. Farligt avfall skall tas om hand enligt förordningen (1996:971) 
om farligt avfall. 
 
Enligt nationell avfallsplan för konsumtions- och produktionsavfall (1997, NV, rapport 
4841) uppgick generellt i Sverige år 1994 andelen bygg och rivningsavfall till 17% av det 
totala konsumtionsavfallet   (1.2 miljoner ton). Huvuddelen utgörs av betongmaterial och 
keramiskt material. 
 

Med konsumtionsavfall menas: hushållsavfall, icke branschspecifikt avfall, bygg- och 
rivningsavfall, park- och trädgårdsavfall, slam från reningsverk och enskilda avlopp samt 
avfall från bilskrotning. 
 

Insamling 
Företagen 
Byggavfall från företagen transporteras i stor utsträckning av privata entreprenörer till 
Tvetaverket för vidare behandling. 
 

Hushållen 
Bygg- och rivningsavfall från hushållen lämnas på Tvetaverket.  
 

Behandling 
Bygg- och rivningsavfall deponeras eller återvinns på Tvetaverket.  
Enligt nationell avfallsplan för konsumtions- och produktionsavfall (1997, NV, 
rapport 4841) går 75% till deponering, 17% till förbränning och 8% till återvinning. 
Schaktmassorna från Nykvarn kommuns egen verksamhet läggs till vissa delar på egen tipp.  
 

Problembeskrivning 
Materialen i hus har under 1900-talet genomgått en förändring. Tidigare användes framför 
allt trä, tegel, natursten. Idag används ofta material som ej är renodlade och därför svårare att 
återvinna. 
Rivningsavfall innehåller ofta farliga ämnen, t ex PCB som används i bland annat fogmassor, 
isolerfönster och golv. 
 

Förslag till åtgärder 
Kommunen ökar sitt engagemang i bygg- och rivningsavfallet bl a genom information och 
rådgivning. 
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9.13  Avfall från energiutvinning 
Definition (NV:s allmänna råd 91:1): 

 Slagg, askor och rökgasreningsprodukter från kol-eldning, avfallsförbränning, ved-, flis- och 
torveldning samt oljeeldning. 
 
I centralorten Nykvarn finns ett mindre biobränslebaserad fjärrvärmeverk. Askan deponeras 
på Tvetaverket. Telge Energi AB utreder möjligheten att i framtiden återföra askan till 
skogen eller som sluttäckning för avslutade deponier. 
 

9.14  Elektronik 
Elektronikskrot lämnas till återvinningscentralerna för demontering och återvinning av 
komponenter m m. 
 

9.15  Kyl- och frysskåp 
Kasserade kyl- och frysskåp hämtas genom renhållarens försorg vid fastigheten. 
Från Tvetaverket transporteras avfallet vidare  till godkänd behandlingsanläggning. 

 
10.  AVFALLSSKATTEN. 

Den 1 Januari 2000 infördes en  avfallsskatt om 250 kr/ton. 
Avfallsskatt skall betalas till staten enligt denna lag för avfall som förs in till en 
avfallsanläggning där farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år 
slutligt förvaras(deponeras) eller förvaras under en tid längre än tre år. 
Bestämmelserna gäller inte för anläggningar där deponering eller förvaring sker uteslutande 
av följande avfallsslag 
 

a) jord, sten, grus, lera, skiffer, kalkstoff, kalksten eller annan sten, 
b) bergrester, från gruvindustriell verksamhet 
c) avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från vattenrening vid sådan verksamhet 

samt järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets, eller 
2.  radioaktivt avfall. 
 

11. ANSVAR OCH ORGANISATION 
 
Ansvarsfördelningen för avfallshanteringen har ändrats under 1990-talet, Den största 
förändringen är framför allt att producentansvaret började införas 1994. 
Ansvarsfördelningen för avfallshanteringen läggs fast i miljöbalken och dess underliggande 
förordningar. 
Alla som hanterar avfall; privatpersoner, kommuner, industri och näringsliv ska hantera 
avfall så att det inte uppkommer olägenheter ur hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt, den s 
k allmänna aktsamhetsregeln. 
 
Kommunen är ansvarig för att hushållsavfall forslas till en behandlingsanläggning samt att 
behandlingskapacitet finns att tillgå. Vidare har kommunen ett planeringsansvar för allt avfall 
som uppkommer inom kommunen. Kommunen kunde tidigare ta ett s k utvidgat 
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renhållnings-ansvar för annat avfall än hushållsavfall. Från och med år 2000 gäller detta bara 
farligt avfall. 
 
Producenter är skyldiga att samla in, omhänderta och informera om det avfall för vilka de 
ålagts ansvar enligt olika förordningar om producentansvar.  
Tillsynsansvaret ligger på följande myndigheter: 
Naturvårdsverket (nationellt), länsstyrelsen (regionalt) och kommunens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd  (lokalt).  
 

 

11.1 Information 
Analys samt problembeskrivning 
 
För att uppnå målen att minska avfallsmängderna är attityd- och informationsfrågorna 
mycket viktiga. Det kan bestå i att informera och motivera varför kommunen valt ett visst 
system, varför man skall sortera och att återföra information om vilka resultat man uppnått i 
det gemensamma miljöarbetet. Flera olika vägar bör prövas alltifrån kommunal information,  
skolinformation till nyttjandet av IT. IT- information kan ske via kommunens webbplats 
vilket medför att kommuninnevånarna kan få aktuell information när den efterfrågas.  
 

11.2 Ekonomi 
 
Den kommunala renhållningen finansieras helt och hållet genom abonnenternas 
renhållningsavgifter som bestäms utifrån en av kommunfullmäktige antagen taxa. Den 
största delen av taxan utgörs av ersättning till entreprenörer för hämtning och transport av 
avfallet samt för behandlingen. 
Taxan skall också täcka kostnader för insamling, deponering och behandling av grovavfall, 
kyl- och frysskåp samt farligt avfall.  Dessutom tillkommer kommunens egna kostnader för 
avfallsplanering, administration m m.  
 
Från och med den 1 januari 2000 har kostnaden för deponering ökat på grund av att en 
avfallsskatt på 250 kr/ton införts. Avsikten är att avfallsskatten ska öka de ekonomiska 
incitamenten att behandla avfall på ett från miljö- och naturresurssynpunkt bättre sätt för att 
minska deponeringsmängden. På grund av deponiernas högre miljökrav och deponiernas 
fasta kostnaderna skall fördelas på mindre mängd avfall kan den verkliga kostnaden per ton 
bli betydligt högre. 
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12. MÅL FÖR NYKVARNS KOMMUNS AVFALLSHANTERING 
 

12.1 Övergripande mål för avfallshanteringen i Nykvarns Kommun 
 

 Mängden avfall skall minska 

 Avfallets farlighet skall minska 

 Främja resurshushållning 

 Erbjuda god kommunal service 

 Tillhandahålla och sprida information om miljöriktig avfallshantering, kompostering och 
återvinning 

 Kommunen verkar för att en lokal återvinningscentral uppförs 

 Kostnadseffektivitet skall eftersträvas 

 Kommunen skall utarbeta riktlinjer för miljöprofilerad upphandling 

 

 

12.2  Detaljerade mål, åtgärder och ansvarsfördelning 
 
De detaljerade målen anger först allmänna mål som gäller för samtliga avfallstyper. Därefter redovisas 
mål för varje avfallstyp, där avfallet är indelat i huvudgrupper som är obligatoriska enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter. 
 
Allmänna mål och åtgärder som gäller för alla avfallstyper 
 
Mål: Att avfallsmängden skall minska genom att  avfallet  tas om hand  enligt  principen; 

återanvändning, återvinning, förbränning, kompostering och i sista hand deponering 
 Åtgärd 
Informera om källsortering för hushåll, företag m fl i syfte att så långt som möjligt minska mängden 
deponerat avfall 
Ansvar 
Kommunstyrelsen. 
 
Mål: Inget organiskt avfall får deponeras efter 1 januari 2005 
Åtgärd 
Genom bl.a.  informationsåtgärder verka för att hushållen, bostadsrättföreningar, restauranger m.m. 
sorterar komposterbart material på ett bra sätt. 
Ansvar 
Kommunstyrelsen. 
 
Mål: Inget brännbart avfall får deponeras efter 1 januari 2002 
Åtgärd 
I samarbete med kommunens entreprenörer och företagare verka för att brännbart avfall källsorteras 
eller sorteras centralt och sedan nyttjas för energiutvinning 
 Ansvar 
Kommunstyrelsen. 
 

 



  
   
 

  25 
 
 

A
V

F
A

L
L
S

P
L
A

N
 

NYKVARNS KOMMUN 

Besöksadress: Centrumvägen 26  Postadress: 155 80 Nykvarn 

Telefon 08-555 010 00  Fax 08-555 014 99  www.nykvarn.se 

 

  

 

12.3  Mål och åtgärder för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
 

Generella Mål: Mängden hushållsavfall från varje person som deponeras,  
bör från 1995 till år 2005 ha minskat med 75 %. 
Att alla hushåll och verksamheter ska ha tillgång till den 
teknik och information som krävs för att sortera avfallet. 
 

Åtgärd 
Hushållen och företagen informeras om hur avfallet sorteras och var det kan lämnas 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen. 
 
Mål:   Att förbättra hushållens möjligheter att lämna grovavfall för sortering  

inom kommunen 
 
Åtgärd 
Utreda möjligheten att bygga en återvinningscentral inom kommunen 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen.  
 
Mål:    Att verka för en utvidgning och förbättring förpackningsinsamlingen 
  
Åtgärd 
Vid upphandling med materialbolagen ställa krav på fler återvinningsstationer inom kommunen. 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen. 
 
Mål:    Alla kommunala verksamheter skall ha infört källsortering år 2002 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen. 

 

 

12.4  Mål och åtgärder för park- och trädgårdsavfall 
 

Mål: Lokal flisning, kompostering och utnyttjande av park- och trädgårdsavfall 
 

Åtgärd 

Utreda möjligheten till lokal flisning och kompostering av park- och trädgårdsavfall 

 

Ansvar 

Kommunstyrelsen. 

 

12.5  Mål och åtgärder för bygg- och rivningsavfall 
 

Mål: Deponeringen av bygg- och rivningsavfall skall minska 
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Åtgärd 
Information och rådgivning till branschen 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen.  
 
Mål: Minska mängden farliga ämnen i bygg - och rivningsavfall 
 
Åtgärd 
Kommunen informerar att rivningsplaner behövs vid rivning av vissa byggnader enligt plan- och 
bygglagen. 
 
Kommunen följer upp att dessa planer följs. 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

 
12.6 Mål och åtgärder för avfall från behandling av kommunalt- och industriellt 

avloppsvatten 
 
Mål: Avloppsslammet skall i ökad utsträckning nyttiggöras inom jordbruket 
  
Ansvar 
Kommunstyrelsen.  

 

 

 

12.7 Mål och åtgärder för branschspecifikt och icke branschspecifikt  
 industriavfall  

 
Mål: Kommunens insyn i företagens avfallshantering skall öka 
 
 
Åtgärd 
Inventera företagens verksamhetsavfall 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

 
Mål: Att alla verksamheter följer sorteringsprincipen, dvs att sådant avfall som kan 

återanvändas eller återvinnas inte skall deponeras. 
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Senast år 2002 bör alla företag i kommunen sortera sitt avfall och restprodukter. Dessa 
tas om hand enligt principen; återanvändning, återvinning, förbränning eller i sista 
hand deponering 
Mängden industri- och byggavfall till deponering minskar med 70% till år 2005 räknat 
från 1994. 

 
 
Åtgärd  
Information till industrier och företag i syfte att göra företagen medvetna om de ekonomiska vinster 
som kan göras genom att avfallshanteringen ses över. 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
12.8  Mål och åtgärder för farligt avfall 
 

Mål: Allt farligt avfall från hushåll skall samlas in. Insamlingen skall ske på ett ”säkert” sätt. 
 
Åtgärd 
Information om vad som är farligt avfall, var det kan lämnas samt hur märkning av farligt avfall skall 
ske. 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen. 

 

12.9   Mål och åtgärder för information 
 
Mål: Kommunens mål i avfallsplanen skall göras känd för kommunens invånare, företagare, 

skolor, institutioner m. m. 
Information skall kontinuerligt ske genom kommunens hemsida , kommunblad och 
renhållare 
Skolorna skall få särskild information om miljö- och avfallsfrågorna 
Kommunen skall minst en gång per år redovisa sammanställning och statistik över 
avfallsmängder samt hur miljömålen uppnås. 

 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen. 
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