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I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. 
Syftet med aktiviteterna är bland annat att minska mängden avfall och att 
omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och 
resurshushållningssynpunkt. 

Till varje mätbart mål anges vilket nyckeltal som används vid uppföljning. 
Nyckeltalen kan även användas för att visa på trender och ge en indikation 
på hur arbetet mot inriktningsmålen fortskrider. 

Tidsramen för genomförande av respektive aktivitet anges om möjligt med 
årtal men kan även uttryckas som frekvens; löpande (återkommande när 
behov uppstår, vilket kan variera från flera gånger per år till varje eller vart 
annat år), årligen (en eller flera gånger per år) samt vid behov (mera sällan). 

För varje aktivitet anges vilken del av den kommunala organisationen 
(förvaltning eller bolag) som ansvarar för genomförandet av aktiviteten med 
följande förkortningar: 

KS Kommunstyrelsen 

MOB Miljö- och byggnadsnämnden 

BE Borgholm Energi AB 

SOC Socialnämnden 

ÅTV Verksamheten Återvinning och avfall 

GPH Verksamheten Gata, park och hamnar 

 

Kommunen genomgår för närvarande en omorganisation, varför 
ansvarsfördelningen kommer att ses över inför beslut om avfallsplanen i 
kommunfullmäktige. 

Resursbehovet för genomförande av aktiviteterna har bedömts på en skala 
enligt följande: 

Låg kostnad som kan rymmas inom ordinarie budgetnivå.  
Måttlig kostnad som inte säkert kan rymmas inom ordinarie 
budgetnivå. 

 

Hög kostnad som innebär behov av personalförstärkningar 
eller större investeringar. 
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1 Målområde 1: Förebyggande och återanvändning 

Inriktningsmål: Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna 
till återanvändning ska öka. 

Nyckeltal: 
Mängd avfall från hushåll och verksamheter till behandling1, ton/år 

Mätbart mål: 
a) Senast år 2022 ska 2 % av det grovavfall som inkommer till kommunens återvinningscentraler 
återanvändas.2 

Nyckeltal: 
Andel grovavfall som tas emot på kommunens återvinningscentraler och som lämnas till återanvändning, %  

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser  

Skapa möjligheter att lämna avfall för 
återanvändning på återvinningscentralerna. 

2019-2020 BE/ÅTV  
Utreda exakt hur nyckeltalet ska följas upp 
(vikt eller volym). 

2019 BE/ÅTV  
Informera om återbruk. 2019-2020 BE/ÅTV  
Vid upphandling, där så är möjligt, ställa krav 
som syftar till att förebygga avfall. 

Löpande KS och BE  
Utbilda upphandlare i hur hållbarhet kan vägas 
in i upphandlingar. 

Löpande KS och BE   
Ta fram tips och råd till kommunala 
verksamheter om förebyggande och 
återanvändning av avfall. 

2019-2020 KS  

Skapa möjligheter för kommunens 
arbetsmarknadsavdelning att bedriva återbruk. 

2019-2020 SOC  

                                                        
1 Avser avfall som Borgholm Energi hanterar. 
2 Avfall som återanvänds består till stor del av produkter som annars skulle ha hamnat i den brännbara 
fraktionen. En minskning med 2 % av totalmängden avfall insamlat på återvinningscentraler genom 
återanvändning betyder en minskning på ca 100 ton, vilket motsvarar ca 20 % av den brännbara 
fraktionen. 
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Informera om och erbjuda andra kommunala 
verksamheter möbler och liknande för 
återbruk. Lämna begagnade möbler med mera 
till arbetsmarknadsavdelningens återbruk. 

 

2019-2020 KS och BE  

Mätbart mål: 
b) Mängden matavfall från kommunens storkök för skolor och omsorg ska minska kontinuerligt. 

Nyckeltal: 
Mängd matavfall från kommunens storkök för skolor och omsorg, kg/portion 

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser 

Tillhandahålla informationsmaterial till skola 
och omsorg. 

Löpande BE/ÅTV  

Genomföra mätningar av matavfall i skolor och 
omsorg. 

Årligen BE/ÅTV  
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2 Målområde 2: Återvinning 

Inriktningsmål: Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk 
återvinning ska öka och andelen avfall till deponering ska minska. 

Mätbart mål: 
a) Senast år 2022 ska minst 50 % av den totala mängden hushållsavfall sorteras ut för 
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. 

Nyckeltal: 

Andel av den totala mängden hushållsavfall som sorteras ut för materialåtervinning34, % 

Andel grovavfall som tas emot på kommunens återvinningscentraler som lämnas till återvinning5, % 

Andel av den totala mängden hushållsavfall som deponeras6, % 

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser 

Översyn av insamlingssystemet för mat- och 
restavfall, förpackningar och returpapper från 
hushåll. 

2020 BE/ÅTV  

Genomföra beslutade förändringar enligt 
översynens förslag. 

2020-2022 BE/ÅTV  
Underlätta sorteringsmöjligheterna för campingar 
och andra turistanläggningar i kommunen. 

Löpande BE/ÅTV  
Aktiv rådgivning till verksamheter och hushåll om 
möjligheter till avfallssortering och -minimering 
och i syfte att säkerställa god kvalitet på insamlat 
avfall. 

2020-
löpande 

BE/ÅTV  

Utreda och utöka sorteringsmöjligheterna på 
återvinningscentralerna. 

2019-2022 BE/ÅTV  
Ta fram förslag till hur taxan kan utvecklas som 
styrmedel för ökad återvinning. 

Löpande KS och BE/ 
ÅTV  

                                                        
3 Avser allt avfall som hanteras inom det kommunala ansvaret (inklusive återvinningscentraler men 
exklusive slam från enskilda anläggningar) eller producentansvaret, inklusive biologisk behandling. 
4 2017 utsorterades ca 28 % av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar (exkl. slam från enskilda 
anläggningar) eller producentansvar för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. 
5 2017 lämnades ca 90 % av det avfall som togs emot på kommunens återvinningscentraler till 
återvinning. Resterande 10 % deponerades, eller utsorterades ur fraktionen ”ej brännbart”. 
6 2017 deponerades ca 4 % av den totala mängden hushållsavfall. Nyckeltalet inkluderar en mindre 
mängd avfall som utsorterades ur fraktionen ”ej brännbart” på återvinningscentralerna. 
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Mätbart mål: 
b) Senast år 2020 ska minst 50 % av matavfallet sorteras ut och renheten på matavfallet vara 
minst 98 %. 

Nyckeltal: 
Andel av den totala mängden matavfall som sorteras ut7,  % 
Renhet på utsorterat matavfall8, % 

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser 

Ställa krav i behandlingsupphandling på årlig 
statistik. 

Vid behov BE/ÅTV  

Aktivt informera om matavfallsinsamling. Löpande BE/ÅTV  

Regelbundna plockanalyser genomförs, 
exempelvis vartannat år. 

Löpande BE/ÅTV  

I samråd med insamlingsentreprenören skapa 
rutiner för kvalitetssäkring och 
avvikelsehantering. 

2019-2020 BE/ÅTV  

Ta fram förslag till hur taxan kan utvecklas som 
styrmedel för ökad utsortering och renhet på 
matavfallet. 

Löpande KS och 
BE/ÅTV  

                                                        
7 Baserat på resultat från plockanalyser och statistik från mottagande anläggning. 
8 Baserat på resultat från plockanalyser. 



Bilaga 1 
Handlingsplan med aktiviteter 

2 september 2019 
 

 

7 (11) 

3 Målområde 3: Miljöpåverkan 

Inriktningsmål: Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för 
spridning av farliga ämnen ska minska. 

Nyckeltal: 
Andel av det avfall som Borgholm Energi samlar in och som samlas in med fordon som 

drivs med alternativa bränslen, % 

 

Mätbart mål: 
a) Mängden farligt avfall i hushållsavfallet ska vara mindre än 15 gram per hushåll och vecka9. 

Nyckeltal: 
Mängd farligt avfall i hushållsavfallet, gram per hushåll och vecka10 

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser 

Se över och förbättra servicen vid 
insamling av elavfall och farligt avfall 
genom t.ex. fastighetsnära insamling 
eller fler avlämningsplatser. 

2022 BE/ÅTV  

Informera om möjligheter att sortera och 
lämna elavfall och farligt avfall. 

Löpande BE/ÅTV  

Regelbundna plockanalyser genomförs, 
exempelvis vartannat år. 

Löpande BE/ÅTV  

                                                        
9 Medelvärde av mängden farligt avfall, inklusive elavfall och batterier i sorterat restavfall (brännbart mat- 
och restavfall) 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.  
10 Baserat på resultat från plockanalyser. 
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Mätbart mål: 
b) Nedskräpningen i kommunen ska minska. 

Nyckeltal: 
Antal klagomål på eller anmälda fall av nedskräpning inkomna till SBF, st 

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser 

Utreda alternativ för avfallshantering vid 
stränder, hamnar och allmänna platser 
(behållare/hämtningsfrekvens) och 
genomföra lämpliga åtgärder. 

2020 KS  

Se över och utveckla rutinerna för 
städning på allmänna platser och 
stränder. 

2020 KS och BE/GPH  

Delta i nationella kampanjer för att 
uppmärksamma nedskräpning, t.ex. 
skräpplockardagarna. 

Löpande KS  

Utveckla och tillämpa egen metod för 
bedömning och uppföljning av 
nedskräpning. 

Årligen KS   

Vid samråd med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen diskutera hur 
nedskräpning vid återvinningsstationer 
kan minska, genom exempelvis 
information på flera språk. 

Löpande KS  

Återkommande kontakter med Ölands 
turistorganisation angående information 
om nedskräpning. 

Löpande BE/ÅTV  
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Mätbart mål: 
c) Nedlagda deponier ska riskklassas och där behov finns ska åtgärds- och kontrollprogram tas 
fram11. 

Nyckeltal: 
Andel av nedlagda deponier som riskklassats, % 
Andel av nedlagda deponier med behov av åtgärds- och kontrollprogram där sådana ha tagits fram, % 

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser 

Slutföra påbörjad riskklassning av 
nedlagda deponier enligt MIFO 1 12. 

2019-2020 MOB  

Vid behov genomföra riskklassning av 
nedlagda deponier enligt MIFO 2 13. 

2020-2022 MOB  

Där behov finns ska åtgärds- och 
kontrollprogram tas fram inklusive 
utredning om finansiering. 

2022 MOB  

Påbörja åtgärder och kontroll enligt 
framtaget åtgärds- och kontrollprogram. 

2022 MOB  

 
Mätbart mål: 
d) Säkerställa att minst 95 % av enskilda avlopp töms enligt gällande föreskrifter. 

Nyckeltal: 
Antal tömda anläggningar, %   

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser 

Utreda om fortsatta dispenser för eget 
omhändertagande av slam ska ges efter 
2020. 

2019-2020 MOB  

Ta fram rutiner för årlig uppföljning av 
tömning av enskilda avlopp inklusive 
fosforfällor. 

2019-2020 BE/ÅTV   

                                                        
11 Avser nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare. 
12 Metodik för inventering av förorenade områden, fas 1 - orienterande studie (Naturvårdsverkets rapport 
4947). 
13 Metodik för inventering av förorenade områden, fas 2 - översiktlig studie inklusive provtagning 
(Naturvårdsverkets rapport 4947). 
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Utreda hur stor andel av anläggningarna 
som inte töms enligt gällande 
föreskrifter. 

 

2020-2021 BE/ÅTV  

Mätbart mål: 
e) I samband med tillsynsbesök på företag alltid uppmärksamma hanteringen av farligt avfall 
och övrigt avfall. 

Nyckeltal: 
Andel tillsynsbesök på företag där hanteringen av farligt avfall och övrigt avfall uppmärksammats, % 

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser 

Ta fram rutin för tillsyn av 
avfallshantering på företag. 

2019-2020 MOB  

I samband med tillsynsbesök hos företag 
uppmärksamma sortering och 
emballering av avfall, inklusive hantering 
av farligt avfall. 

Löpande MOB  

I samband med platsbesök på 
byggarbetsplatser uppmärksamma 
sortering av bygg- och rivningsavfall. 

2020 MOB  
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4 Målområde 4: Människan i centrum 

Inriktningsmål: Det ska vara lätt att göra rätt. 

Mätbart mål: 
a) Minst 70 % av hushållen ska vid kundundersökning vara nöjda med kommunens insamling av 
hushållsavfall. 

Nyckeltal: 

Andel hushåll som är nöjda med kommunens insamling av hushållsavfall14, % 

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser 

Vidareutveckla konceptet ”en väg in” för 
kundtjänst.15 

2020 BE/ÅTV  

Utreda behov av utökade öppettider på 
återvinningscentralerna på kvällar och helger, 
samt genomföra det som behövs. 

2019-2021 BE/ÅTV  

Tillhandahålla informationsmaterial till skolor 
samt ta emot studiebesök. 

Löpande BE/ÅTV   
Genomföra kundundersökningar, t.ex. 
intervjuer vid återvinningscentralerna. 

Löpande,  
start 2019 

BE/ÅTV  
Se över lösningar för omhändertagande av 
hushållsavfall från turister. 

Löpande BE/ÅTV  

Vid behov komplettera lösningar för 
omhändertagande av hushållsavfall från 
turister. 

Löpande KS  

Återkommande kontakter med Ölands 
turistorganisation angående information om 
var avfall kan lämnas. 

Löpande BE/ÅTV  

 

                                                        
14 Mäts genom kundundersökningar. 
15 Idag går beställningar till entreprenören och fakturafrågor till Borgholm Energi. Aktiviteten, som innebär 
att Borgholm Energi tar hela kundtjänstfunktionen, kommer därför under innevarande entreprenadperiod 
medföra behov av ökade resurser för kundtjänst inom Borgholm Energi. Under nästa avtalsperiod kan 
dock entreprenadkostnaden komma att minska till följd av att hantering av beställningar då inte längre 
ingår i entreprenörens åtagande. 
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