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Framtida insamlingssystem och anläggningar
Kraven på att sortera ut avfall ökar, vilket innebär ett ökat behov av planering för hur
avfallshanteringen ska se ut i framtiden. Baserat på befolkningsprognoserna bedöms
avfallsmängderna under kommande femårsperiod vara ungefär desamma för respektive kommun. Sett i ett större perspektiv kan avfallsmängderna antas öka i och med
en antagen ökad konsumtion i samhället. Samtidigt kan vissa fraktioner som returpapper antas minska då exempelvis dagstidningar gått över till att bli mer digitala.

Sammantaget antas mängden avfall per person minska under de kommande åren i
och med det konstant pågående arbetet med att sträva uppåt i avfallshierarkin. Ett
större fokus på att förebygga uppkomsten av avfall kan också leda till att avfallsmängderna minskar. Det bedöms också bli en förändrad fördelning mellan restavfall och
övriga utsorterade fraktioner då graden av utsortering ökar. I och med det behövs en
flexibilitet i de systemval som görs för insamling av avfallet.

Med det utökade behovet av att hantera utsorterat avfall och för att skapa ytterligare
förutsättningar att sträva uppåt i avfallshierarkin planeras för tre nya återvinningscentraler inom Sydnärkes kommunala avfallsförbund. Dessa planeras i Laxå, Lekeberg
och Hallsberg. Det planeras även för en fortsatt översyn av återbruksverksamheterna
med syftet att förbättra möjligheten att lämna in saker för återanvändning.

För att tillgodose behovet av omlastning av det kommunala avfallet i Hallsberg och
Lekeberg undersöker Sydnärkes kommunalförbund vilka möjligheter som finns till att
bygga en omlastningsstation i Hallsberg. Detta sker idag i Askersund och Laxå.
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Under 2018 beslutade regeringen om förtydligande angående producentansvar i förordningarna för förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463). Ändringarna
gäller från 1 januari 2021 och innebär att producenterna har ett större ansvar att
samla in och ta hand om förpackningar och tidningar. Förordningarna ställer exempelvis krav på att samtliga hushåll ska erbjudas bostadsnära insamling eller kvartersnära
insamling av förpackningar och tidningar senast 1 april 2025. Målet med den nya lagstiftningen är att det ska bli lättare för hushållen att källsortera förpackningar och tidningar och på så sätt minska den totala miljöbelastningen från dessa.

I och med de nya förordningarna tas kommunens initiativrätt att besluta om egna insamlingssystem bort och kommunerna kan istället frivilligt välja att ingå i uppdragsavtal med producenterna för insamling. Ändringen kommer medföra att kommunerna
behöver arbeta med avfallsfrågorna i ett tidigt skede i detaljplaneringsfasen för att
möjliggöra bostadsnära eller kvartersnära insamling. Sydnärkes kommunalförbund
arbetar strategiskt tillsammans med de ingående kommunerna med att bevaka och
planera för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

Exempelvis kan de genom att vara delaktiga i tidiga skeden av planeringen identifiera
och möta behov av utveckling av insamlingssystem, anpassa sig till förändringar i lagstiftning med mera.
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I samarbete med:
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