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1. Inledning 

Sydnärkes kommunalförbund bildades 1 januari 2015. Denna verksamhetsplan är förbundets 
första.  

Förbundet har att följa de avfallsplaner som beslutats av respektive medlemskommun med 
de mål och åtgärder som angivits i dessa. I förbundets uppdrag ingår att samordna och så 
långt det är möjligt likrikta avfallsverksamheten i de fyra medlemskommunerna. En 
avfallsverksamhet utgår i mångt och mycket utifrån en lagstadgad avfallsplan vilken ska 
innehålla bl.a mål för insamling och behandling samt mål för hur avfallets mängd och 
farlighet kan minska. En avfallsplan ska även innehålla lokala mål som utgår från nationella 
miljökvalitetsmål. Planen ska beskriva de åtgärder som en kommun planerar att vidta för att 
de uppsatta målen ska uppnås. 

Förbundet har under 2015 ej haft möjlighet att påbörja arbetet mot en för de fyra 
kommunerna gemensam avfallsplan. De målsättningar mm som finns i befintliga planer får 
anses gälla för förbundet då detta i och med bildandet övertagit ansvaret för 
avfallsverksamheten. 

I denna verksamhetsplan beskrivs därför de mål och åtgärder som har beslutats i respektive 
kommun med tillägg för ett antal aktiviteter som förbundet anser är viktiga att genomföra 
under kommande år. 

 

2. Uppdraget 

Kommunalförbundets uppdrag är att ansvara för avfallshanteringen i medlemskommunerna 
Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Kommunerna har, genom samarbetsavtalet, 
förbundit sig att lämna allt avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret 
enligt miljöbalken, till förbundet. 

I uppdraget ingår att följa samhällsutvecklingen inom avfallsområdet så att en kontinuerlig 
utveckling och förbättring av avfallshanteringen genomförs som leder till en mer miljömässig 
och kostnadseffektiv hantering som är långsiktigt hållbar. 

I utvecklingen av avfallshanteringen ligger också en utökad service till kommuninnevånarna. 
En sådan utökad service kan handla om bla bättre öppethållandetider på återvinnings-
centralerna och större möjlighet till källsortering. 

En målsättning med förbundet är att kommunerna på sikt ska ha en gemensam 
renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) och gemensam avfallstaxa. 
Hela avfallsverksamheten i kommunerna ska också samordnas på ett effektivt sätt. I detta 
ligger också att tillsammans med kommunerna verka för en samordning av planeringen av 
avfallsverksamheten. 

 

3. Verksamhetsbeskrivning 

 
3.1 Förbundsledning 
Förbundet har sitt huvudkontor i Hallsberg. På kontoret arbetar förbundschef, ekonom, 
informatör/strateg samt fyra assistenter vilka sköter kundtjänsten. För 
renhållningsverksamheten finns en samordnare som leder den dagliga verksamheten. 
 
Förbundets verksamhet leds av en ledningsgrupp som utgörs av chef, ekonom, strateg, 
gruppledaren för kundtjänsten samt samordnaren för renhållningen. 
 
Förbundets direktion sammanträder huvudsakligen i förbundets lokal.  
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3.2 Insamling och behandling av hushållsavfall 
Insamling av hushållsavfall sker i Hallsbergs kommun i egen regi. För ändamålet har 
förbundet tre egna sopbilar. Det insamlade, idag osorterade, avfallet transporteras i nuläget 
till Ekokems (fd SAKAB) anläggning i Norrtorp, Kumla kommun för förbränning. 
 
I övriga tre kommuner sker insamlingen av avfallet på entreprenad. Förbundet har övertagit 
dessa kommuners avtal med IL Recycling. Företaget använder underentreprenören Basab för 
insamlandet. De två gällande avtalen löper ut 2017 resp 2020. I dessa kommuner sorteras 
matavfall från övrigt avfall i gröna plastpåsar sedan 2014. Hushållsavfallet transporteras 
sedan till Tekniska Verken i Linköping där matavfallet sorteras ut optiskt. Matavfallet går till 
framställning av biogas och biogödsel och det övriga avfallet till förbränning. 
 
Insamling sker också av hushållens grovavfall och det farliga avfallet. Hushållen får en gång 
per år, under en förutbestämd vecka, ställa ut sitt grovavfall vid tomtgräns varvid förbundets 
personal eller anlitad entreprenör hämtar det. Ett hushåll får ställa ut maximalt 3 m3. Det 
farliga avfallet samlas in genom den sk ”Röda slingan”. Förbundet eller för detta avfall annan 
anlitad entreprenör hämtar avfallet på bestämda platser vid bestämda tider. Det farliga 
avfallet får givetvis inte slängas i sopkärlen utan samlas in via Röda slingan eller genom 
avlämning på återvinningscentral. 

 

3.3 Återvinningscentraler  
Förbundet driver tre egna återvinningscentraler, i Hallsberg, Laxå och Lekeberg. I Askersund 
finns en central som drivs på entreprenad av RagnSells.  
 
Kommuninnevånarna i medlemskommunerna kan nyttja samtliga anläggningar. På 
centralerna har även företag möjlighet att lämna sitt verksamhetsavfall. För sådant gäller en 
gemensam prislista för förbundets centraler. 
 
På återvinningscentralerna kan hushållen lämna sitt grovavfall, dvs sådant skrymmande 
avfall som ej kan läggas i det vanliga sopkärlet. Exempel på sådant som kan lämnas är kyl och 
frys, möbler, trä, metallskrot (cyklar, gräsklippare mm), wellpapp, elektronikavfall, farligt 
avfall mm.  
 
På eller i anslutning till centralerna finns också återvinningsstationer med behållare för 
återvinning av förpackningar, tidningar etc. 
 

4. Avfallsplanerna i medlemskommunerna 
 
Avfallsplanerna i medlemskommunerna har olika aktualitet. Planerna i Askersund och i Laxå 
antogs av respektive fullmäktige i februari 2013. Planerna i dessa kommuner omfattar 
perioden 2013-2016. Lekebergs kommuns avfallsplan antogs också 2013 och omfattar 
perioden 2013-2020. Hallsbergs plan antogs 2007 och sträckte sig fram till 2010. 
 
Askersunds avfallsplan omfattar, som ovan nämnts, perioden 2013-2016. I 
sammanställningen nedan finns mål även till 2020. Dessa mål finns med i avfallsplanen. 
Planen ska följas upp och revideras 2017. 
 
Hallsbergs avfallsplan har inte reviderats sedan den fastställdes 2007. Arbetet med en ny 
plan har initierats men inte påbörjats. Planens mål och de åtgärder som angavs i denna får 
nu anses sakna aktualitet. 
 
Laxås avfallsplan togs fram i ett samarbetsprojekt med Askersunds kommun. Planen sträcker 
sig, som för Askersunds avfallsplan, fram till 2016. I planen finns också mål fram till 2020. 
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Lekebergs avfallsplan sträcker sig fram till 2020 men enligt planen ska en större översyn 
göras 2017. 
 

4.1 Målsättningar 

Målsättningarna i kommunernas avfallsplaner, eller i vissa fall andra dokument, kan 
sammanfattningsvis anses omfattande följande områden - avfallsminskning, återvinning, 
matavfall, farligt avfall, service, information samt övriga mål. I följande avsnitt presenteras 
en del av de viktigaste målen inom respektive område. 

 

4.1.1 Avfallsminskning 

 

Askersund Den totala mängden hushållsavfall är mindre 2020 jämfört med 2012. 

Hallsberg Minska mängden hushållsavfall med 30 % från 2006 till 2012. 

Laxå Mellan 2014 och 2016 har andelen hushåll som uppger att de medvetet agerar 
för att ge upphov till mindre avfall ökat. 

Senast år 2014 ska minst 50 procent av hushålls-avfallet återvinnas genom 
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. 

Den totala mängden hushållsavfall hushållsavfall per invånare är mindre 
jämfört med 2012. 

Lekeberg År 2016 ska den totala mängden hushållsavfall per invånare minska med 10 % 
 dagens nivå 2012.  

År 2020 ska den totala mängden hushållsavfall per invånare minska med 20 % 
 dagens nivå 2012. 

  

4.1.2 Återvinning 
 
Askersund Det finns högst 15 % förpacknings-och tidningsmateriel i hushållssoporna 2020. 

Hallsberg Senast 2010 ska minst 40 % av hushållsavfallet återvinnas genom materialåter-
vinning. 

Laxå Senast 2016 vet minst 85 % av tillfrågade hushåll hur man skiljer på olika typer 
av avfallsfraktioner och vet hur och var de kan lämnas in till återvinning. 

Senast 2016 ska det finnas högst 20 % förpacknings- och tidningsmaterial i 

hushållssoporna. 

Mängden förpacknings- och tidningsmaterial i hushållssoporna ska vara mindre 
2014 i jämförelse med 2012. 

Lekeberg 2016 ska det finnas högst 15 % förpacknings- och tidningsmaterial som går till 
förbränning.  

2020 ska det finnas högst 10 % för-packnings- och tidningsmaterial som går till 
förbränning. Beräknas på total mängd hushållsavfall som läggs i kärl.  
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4.1.3 Matavfall 
 
Askersund Minst 85 % av matavfallet från hushållen sorteras ut och behandlas biologiskt 

så att växtnäring och energi tas tillvara. 

Den utsorterade matavfallsfraktionen är av mycket god kvalitet och innehåller 
endast 100 % matavfall. 

Hallsberg Mål saknas. 

Laxå Senast 2014 ska det finnas ett system för att separera ut och samla in matavfall 
hos alla hushållen i Laxå kommun. 

Senast 2016 ska minst 70 % av matavfallet från hushållen i Laxå kommun 
sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara. 

I den utsorterade matavfallsfraktionen ska det senast 2016 vara av mycket god 
kvalitet och endast innehålla 100 % matavfall. 

Mängden matavfall inom storkök i kommunens egna verksamheter ska minska 
med 20 % år 2016 i jämförelse med år 2014. 

Lekeberg År 2016 ska minst 60 % av matavfallet hos hushållen tas omhand så att 
växtnäringen kan utnyttjas och så att biogas kan produceras.  

År 2020 ska minst 80 % av matavfallet hos hushållen, tas omhand så att 
växtnäringen kan utnyttjas och så att biogas kan produceras. 

 

4.1.4 Service 

 

Askersund Minst 90 % av hushållen är generellt nöjda med avfallshanteringen i 
kommunen. 

Hallsberg Senast 2016 är minst 80 % av hushållen generellt nöjda med avfallshan-
teringen i kommunen 

Laxå Egentligt mål saknas. 

Lekeberg 2016 ska minst 75 % av kunderna vara nöjda med Lekebergs kommuns 
insamlingssystem för avfall.  

2020 ska minst 90 % av kunderna vara nöjda med Lekebergs kommuns 
insamlingssystem för avfall.  

 

4.1.5 Farligt avfall 

 

Askersund 2020 ska det inte finnas något farligt avfall, inklusive el- och elektronikavfall, 
alls i hushållssoporna. 

Hallsberg Eliminera det farliga avfallet i hushållssoporna senast 2010. 

Laxå Till 2016 ska det i jämförelse med 2014 vara mindre farligt avfall, inklusive 

el- och elektronikavfall i hushållssoporna. 

2014 ska det vara mindre farligt avfall, inklusive el- och elektronikavfall i 

  hushållssoporna än mängden 2012. 

Lekeberg År 2020 ska det inte finnas något farligt avfall i hushållsavfallet  
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4.1.6 Information 

 

Askersund Senast 2020 vet minst 95 % av tillfrågade hushåll hur man skiljer på olika typer 
av avfallsfraktioner och vet hur och var de kan lämna in till återvinning. 

Hallsberg Egentligt mål saknas. 

Laxå Egentligt mål saknas. 

Lekeberg 2016 ska minst 75 % av hushållen ange att de medvetet agerar för att ge 
upphov till mindre avfall samt anser de har en mycket god källsortering.  

 

4.1.7 Övrigt 

 

Askersund Egentligt mål under denna rubrik saknas 

Hallsberg Öka tillgängligheten på ÅVC. 

Kvalitetssäkra avfallet från ÅVC. 

Laxå Senast 2014 ska alla hushåll som hemkomposterar sitt matavfall ha anmält det 
till Sydnärkes Miljöförvaltning 

Senast 2014 ska avfallstaxan vara miljöstyrd. 

Lekeberg Senast 2014 införs möjligheten till återbruk. Material som kan återbrukas 
lämnas på en speciell station på ÅVC för att sedan tas om hand av frivillig-
organisationer för försäljning alternativt skänkas i samarbete med hjälp eller 
vänortsorganisation  

 

4.2 Beslutade aktiviteter 

I kommunernas avfallsplaner beskrivs vilka aktiviteter eller åtgärder som ska genomföras 

under planperioden och vilka mål dessa är kopplade till. Bedömning av ungefärliga kostnader 

för genomförandet av aktiviteterna finns i avfallsplanerna för Askersund, Hallsberg och Laxå.  

Några av aktiviteterna i Hallsbergs har tagits med även om de måste anses som passerade. 

Årtal inom parentes anger under vilket år aktiviteten ska genomföras (har genomförts). 

4.2.1 Avfallsminskning 

Askersund Uppföljning på minskad mängd brännbart avfall i kommunens egna 
verksamheter (2013). 

Hallsberg Införa viktbaserad taxa 

Laxå Uppföljning på minskad mängd brännbart avfall i kommunens egna 
verksamheter (2013). 

Lekeberg Informationsinsatser för att sprida information om miljönyttan med att minska 
mängd avfall som uppstår och ge konkreta tips på hur invånare kan genomföra 
detta. Informationen bör gälla grovavfall, matavfall samt övrig hushållsavfall. 

  

4.2.2 Återvinning 

Askersund Införande av källsortering i kommunens verksamheter enligt 
miljödiplomeringens mål (2013). 
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Hallsberg Ej tillåta att återvinningsmaterial slängs gömt i säckar. 

Laxå Införande av källsortering i kommunens verksamheter enligt 
miljödiplomeringens mål (2013). 

Lekeberg Utöka samrådet med FTI AB. Utveckla möjligheten till återvinning.  

Införa insamlingssystem som främjar målet 

 

4.2.3   Matavfall 

Askersund Införa system för separera ut och samla in matavfall hos hushållen (2014). 

 Informationsinsats inför matavfallsinsamling (2014-2016). 

 Kampanj riktad till storköken (2014-2016). 

Hallsberg Aktiviteter saknas. 

Laxå Samma som i Askersund. 

Lekeberg Införa en serviceinriktad insamling av matavfall och informera om miljönyttan 
med insamlingen av matavfallet.  

Genomföra informationsinsatser för att sprida information om miljönyttan med 
att källsortera. 

 

4.2.4  Service 

Askersund Kundenkät (2014,2016). 

Hallsberg Öka öppethållandet på återvinningscentralen. 

 Bibehålla hämtning av grovavfall en gång per år i Hallsbergs tätort och införa 
  två gånger per år utanför Hallsbergs tätort. 

Laxå Samma som i Askersund. 

Lekeberg Införa insamlingssystem som stöder målet.  

Information och dialogträffar genomförs i kommunens tätorter.  

Kundenkäter. 

Enkäter, informationsinsatser till abonnenter och skolor, införa miljöstyrande 
avfallstaxa. 

 

4.2.5  Farligt avfall 

Askersund Genomföra Farligt Avfall kampanj (2013). 

Införande av ett förbättrat insamlingssystem av farligt avfall (2016). 

Hallsberg Fortsätta med farligt avfalldagar på Återvinningscentralen vår och höst. 

Utveckla insamlingen av farligt avfall och införa hämtning med mobil insamling 
i alla tätorter i kommunen, utom Hallsberg. 

Laxå Samma som i Askersund. 

Lekeberg Utöka servicenivån för insamlingssystem för farligt avfall.  

Förbättra servicen på ÅVC:n.  

Information till hushållen. 
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4.2.6   Information 

Askersund Löpande förbättring av information på hemsida samt andra kanaler om 
källsortering och hur man kan minska på avfallet (2013-2016).  

 Delta i rikstäckande och regionala kampanjer (2013-2016). 

Hallsberg Årligen skicka ut en informationsskrift till alla hushåll i kommunen, för att bla 
informera om vad som kan lämnas på Återvinningscentralen, vikten av att 
återvinna främst ändliga resurser, hur de bör sortera och vad som är farligt 
avfall resp grovavfall etc. 

Laxå Samma som i Askersund. 

Lekeberg Information till hushåll om avfallshantering och sortering av avfall. 

 

4.2.7  Övrigt 

Askersund Förändring av renhållningsföreskrifter/avfallstaxan (2013). 

Plockanalys av hushållssoporna (2014,2016). 

Införa kontroller av Hushållssoporna (2014-2016). 

Införa Återbruket ”Bumerang” (2013). 

Hallsberg Införskaffa och installera ett identifieringssystem för att kunna kvalitetssäkra 
  avfallshämtning och slamtömning. 

Plockanalyser. 

Avveckla containertömningen. 

Laxå Förändring av renhållningsföreskrifter/avfallstaxan (2013). 

Plockanalys av hushållssoporna (2014,2016). 

Införa kontroller av Hushållssoporna (2014-2016). 

Lekeberg Iordningställa plats för återbruk på återvinningscentralen.  

Upprätta samarbete med frivilligorganisationer och kommunens 
arbetsmarknadsenhet. 

 

5. Framtida mål 

Mycket spännande kommer att hända inom avfallsområdet framöver, både nationellt och 

lokalt i sydnärke. Förbundet tillsammans med medlemskommunerna står inför en hel del 

utmaningar i arbetet med att minska mängden avfall och i arbetet att återvinna så mycket 

som möjligt av det avfall som ändå uppstår. En kommande stor förändring är det aviserade 

förändrade ansvaret för förpackningsinsamlingen. Hur det ansvaret kan komma att se ut 

utreds förnärvarande. 

Förbundets arbete med framtida mål för avfallsverksamheten i sydnärke kommer att ske 

genom framtagande av en för medlemskommunerna gemensam avfallsplan. Detta arbete 

planeras att påbörjas under 2016. Avfallsplanerna i Askersund, Laxå och Lekeberg ska ju ses 

över för 2017 vilket gör att det är lämpligt att börja arbetet 2016. 

I arbetet kommer att belysas de mål och visioner som gäller inom avfallsområdet i Sverige, 

bla de nationella och regionala miljökvalitetsmålen, Avfall Sveriges mål mfl. 



10 
 

Fram till dess att nya avfallsplaner har antagits av medlemskommunerna kommer förbundet 

att verka för att de mål som återfinns i befintliga avfallsplaner kan uppnås. 

 

6. Förbundets aktiviteter 2016 

Aktivitet Tidplan Koppling 
till mål 

Avstämning 
direktion 

Rapport 
direktion 

Införande av matavfallsinsamling i 
Hallsberg 

Jan - juli Saknas Maj Aug 

Upphandling av behandling av matavfall i 
samtliga kommuner 

Jan - april Saknas Mars Juni 

Upphandling ny sopbil för Hallsberg Jan - april Saknas Mars Juni 
Upphandling av omhändertagande av avfall 
från återvinningscentralerna 

Jan - maj Saknas April Juni 

Upphandling av omhändertagande av 
farligt avfall 

Aug - okt  Sept Nov 

Upphandling av slamtömning Hallsberg Aug - okt  Sept Nov 
Taxeändringar Aug  - sept  Sept Beslut okt 
Revidering av avfallsplaner Maj – sept  Aug Beslut okt 
Revidering av renhållningsföreskrifter Maj – sept  Aug Beslut okt 
Plockanalyser i samtliga kommuner April – maj Askersund Maj Aug 
Utskick av kärletiketter i Hallsberg, året 
runt 

Jan-feb  Feb April 

Utskick av kärletiketter 
sommarabonnemang i Hallsberg och 
Lekeberg 

April  Maj Juni 

Uppstart av ny ÅVC i Askersund Sept  Maj Okt 
Omläggning av öppettider ÅVC Mars-april  Juni Nov 
Ny informationsbroschyr för alla 
kommuner 

Jan Hallsberg Jan Mars 

Framtagande av underhållsplaner för 
ÅVC:erna 

Jan-feb  Mars April 
(beslut 
reviderad 
budget) 

Framtagande av rutiner för 
administrationen 

Jan-juni  Maj Aug 

Framtagande av ekonomirutiner
  

Jan-mars  Mars April 

Framtagande av personalhandbok Sept-okt  Okt Nov 
Ny miljöanmälan ÅVC Hallsberg och 
Lekeberg 

Feb-mars  Mars April 

Revidering av kontrollprogram ÅVC 
Hallsberg 

Maj-juni  Juni Augusti 

Utredning av transporter i egen regi Maj-juni  Aug Sept 
Iordningställa plats för återbruk ÅVC Laxå Jan-feb Laxå Feb April 
Uppföljning av mål i befintliga avfallsplaner Nov-dec Samtliga Dec Jan 2017 
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7. Flerårsplan 2017 – 2018 

2017 

Fortsatt översyn av avfallstaxorna. 

Ev. upphandling av insamling av hushållsavfall i Lekeberg. 

Uppföljning av mål i befintliga avfallsplaner. 

Utvärdering av utförda åtgärder enligt befintliga avfallsplaner. 

 

2018 

Fortsatt översyn av avfallstaxorna. 

Upphandling av slamtömning i Askersund och Laxå. 

Taggning av kärl och slambrunnar 

 


