
Antaget av kommunfullmäktige 2019-12-09 § 245

Bilaga 2 
Nulägesbeskrivning



Bilaga 2 
Nulägesbeskrivning 

2 september 2019 
 

 

2 (19) 

Innehåll 
1  INLEDNING .................................................................................................... 3 

2  BESKRIVNING AV KOMMUNEN ....................................................................... 3 
2.1  Geografiskt läge och infrastruktur ..................................................... 3 
2.2  Befolkning och bebyggelse ................................................................. 3 
2.3  Näringslivsstruktur ............................................................................. 4 
2.4  Ansvar för avfallsfrågor ...................................................................... 5 

3  HUSHÅLLSAVFALL SOM OMFATTAS AV KOMMUNALT ANSVAR ......................... 5 
3.1  Avfallsslag och mängder ..................................................................... 5 
3.2  Insamling och behandling .................................................................. 8 

3.2.1  Mat- och restavfall.................................................................... 8 
3.2.2  Grovavfall och trädgårdsavfall ................................................. 8 
3.2.3  Latrinavfall ............................................................................... 9 
3.2.4  Slam från enskilda avloppsanläggningar ................................ 9 
3.2.5  Fett och matolja ........................................................................ 9 
3.2.6  Fettavskiljarslam .................................................................... 10 
3.2.7  Textilavfall .............................................................................. 10 
3.2.8  Farligt avfall ............................................................................ 10 

4  AVFALL FRÅN KOMMUNAL VERKSAMHET ..................................................... 10 
4.1  Lokalvård .......................................................................................... 10 
4.2  Skolor och förskolor ........................................................................... 11 
4.3  Kostverksamheten ............................................................................. 11 
4.4  Äldreomsorg och HSV ....................................................................... 11 
4.5  Borgholm Energis fastighetsverksamhet .......................................... 11 
4.6  Vatten- och reningsverk .................................................................... 11 
4.7  Gata/park/hamnar ............................................................................ 12 
4.8  IT-avdelningen ................................................................................... 12 
4.9  VA-ledningsnät .................................................................................. 12 
4.10  Kommunledningsförvaltningen ........................................................ 13 
4.11  Borgholm Energi, kontoret ................................................................ 13 

5  AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR ........................................... 13 
5.1  Avfallsslag och mängder .................................................................... 14 
5.2  Returpapper och förpackningar ........................................................ 15 
5.3  Däck  ................................................................................................. 15 
5.4  Batterier ............................................................................................. 15 
5.5  Bilar  ................................................................................................. 15 
5.6  Avfall från elektriska och elektroniska produkter ............................ 16 
5.7  Läkemedel .......................................................................................... 16 

6  ÖVRIGT AVFALL ............................................................................................ 17 
6.1  Avfallsslag och mängder .................................................................... 17 
6.2  Hantering av avfall från företag och andra verksamheter ............... 17 

7  ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL ......... 18 
7.1  Anläggningar i kommunen ............................................................... 18 

7.1.1  Återvinningscentraler ............................................................ 18 
7.1.2  Kalleguta avfallsanläggning .................................................... 19 

7.2  Anläggningar utanför kommunen ..................................................... 19 
 



Bilaga 2 
Nulägesbeskrivning 

2 september 2019 
 

 

3 (19) 

1 Inledning 

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

 Avfall som kommunen ansvarar för;  
- Hushållens mat- och restavfall och därmed jämförligt avfall från 
handel, storkök och dylikt, hushållens grovavfall, latrin, slam samt 
farligt avfall från hushåll.  
- Avfall från kommunal verksamhet 

 Avfall som omfattas av producentansvar; förpackningar, returpapper, 
däck, bilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier samt 
läkemedel. 

 Övrigt avfall; industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera. 

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

2 Beskrivning av kommunen 

2.1 Geografiskt läge och infrastruktur 
Borgholms kommun omfattar den norra halvan av Öland, som ligger vid 
kusten i sydöstra Sverige. Kommunens har en yta på 678 kvadratkilometer 
och en långsträckt form.  

Största delen av kommunen är landsbygd. Det finns en lite större väg, 
länsväg 136, som sträcker sig genom hela kommunen i nord-sydlig riktning. I 
övrigt består vägnätet av mindre vägar, med många riktigt små vägar. Sjöfart 
saknas i stort sett, liksom järnväg. Den kollektivtrafik som finns utgörs av 
länstrafikens bussar.  

Kommunen är en utpräglad turistkommun och antalet övernattande 
mångfaldigas sommartid. Om man ser till avfallsmängd, så uppkommer cirka 
hälften av årets avfallsmängd under perioden juni-augusti. 

2.2 Befolkning och bebyggelse 
Kommunen har knappt 11 000 invånare. Av dessa bor ungefär två tredjedelar 
i någon av tätorterna Borgholm, Köpingsvik, Löttorp och Rälla, medan övriga 
bor på landsbygden. Befolkningen har en hög medelålder jämfört med riket. 
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Folkmängden i Borgholms kommun har varierat men minskat över tid. Från 
2017 till 2027 väntas en minskning med 7,5 procent. 

Bostadsbeståndet består till en mycket stor del av småhus. Av det totala 
antalet permanentbostäder utgör småhusen omkring två tredjedelar. 
Kommunen har ungefär lika stor andel småhus som är fritidshus som 
andelen permanent bebodda småhus. Nyproduktionen av fritidshus är stor, 
medan nyproduktionen av flerbostadshus är marginell. 

Kommunen har en stor mängd säsongsboende. Här finns avsevärt fler 
fritidshus än villor och lägenheter, se Tabell 1.  

Tabell 1  Antal hushåll i Borgholms kommun år 2017 fördelat på olika 
boendeformer. Källa: SCB. 

  Villa Flerbostadshus 
(inkl. specialbostäder) 

Fritids-
hus 

Totalt 

Antal hushåll, st 4 455 1 210 8 267 13 932 

 

Många av fritidshusen är bebodda stora delar av året. Förutom alla 
fritidshusägare har kommunen sommartid stora mängder gäster vid 
campingar, hotell, uthyrningsstugor, gästhamnar, ställplatser samt extra 
gäster i villor och fritidshus. 

Under perioden januari-september 2017 hade Borgholms kommun 1 030 519 
gästnätter, enligt Regionförbundet Kalmar läns ”Inkvarteringsstatistik för 
Kalmar län”. Detta är inte hela året men bör ändå spegla den absoluta 
merparten även på årsbasis. I statistiken ingår hotell, stugbyar, vandrarhem, 
camping och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. 

2.3 Näringslivsstruktur 
Borgholms kommun har flest företagsamma personer i Kalmar län och 
dominerande branscher är besöksnäring och jordbruk. Företag inom handel, 
bygg och service är viktiga komplement till basnäringarna. De stora 
företagen finner man huvudsakligen inom turism och jordbruk. Ungefär 
hälften av kommunens landyta används till åker- och betesmark. En annan 
betydelsefull näring är stenindustrin. 

Näringslivet på landsbygden domineras av småföretag. År 2017 fanns det i 
kommunen 2 240 arbetsställen, varav 97 % var företag med färre än tio 
anställda. 

Även näringslivet har stora säsongsvariationer beroende på ökat 
invånarantal under sommarmånaderna.  
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2.4 Ansvar för avfallsfrågor 
Borgholms kommun ansvarar för att samla in, transportera och behandla 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Borgholms kommun 
har gett Borgholm Energi AB uppdraget att utföra detta. Borgholm Energi sköter 
driften av de två återvinningscentralerna Kalleguta och Böda i kommunen, men har 
upphandlat insamlings-, transport- och behandlingstjänsterna.  

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och frågor om undantag 
och dispenser inom avfallsområdet. 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar även för tillsyn avseende 
nedskräpning, medan ansvaret för städning är delvis ospecificerat. När det 
inte går att hitta en ansvarig part för nedskräpning får kommunen, via 
gata/parkverksamheten, bekosta städning. Gata/parkverksamheten har i 
många fall även avfallsabonnemang avseende allmän plats, stränder och 
liknande. 

3 Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar 

3.1 Avfallsslag och mängder 
I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder i Borgholms kommun 
under 2018. Antalet avfallsabonnenter är fler än antalet invånare i 
kommunen. Situationen inom kommunalt vatten och avlopp är också 
ovanlig, med väldigt många kunder sett till antalet invånare. Det här 
förhållandet gör att kommunen hanterar ett mycket större antal kunder och 
större volymer avfall än de flesta andra kommuner i motsvarande storlek. 

Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar sex olika 
avfallskategorier; mat- och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, 
slam och farligt avfall. Avfallsmängderna som samlades in 2018 inom de sex 
avfallsgrupperna presenteras i   
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Tabell 2, där det även framgår hur avfallet behandlas. 
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Tabell 2  Insamlade och behandlade mängder avfall som omfattas av kommunalt 
ansvar för avfallshantering år 2018, ton per år. 

 Material 
återvinning 

Biologisk 
behandling 

Energi 
återvinning 

Depo-
nering  

Annan 
behandling1 

Totalt 

Mat- och restavfall  328 3 310   3 638 

Grovavfall2 445  2 953 3913  3 789 

Trädgårdsavfall  600    600 

Latrinavfall4  5,4    5,4 

Slam totalt, varav:   6 546    6 546 

- slam från enskilda 
anläggningar  

 6 218    6 218 

- fettavskiljarslam5   328    328 

Farligt avfall totalt, 
varav: 

17  145 1,7 26 190 

- impregnerat trä   139   139 

- asbest    1,6  1,6 

- Kemikalier/ 
kemiska produkter 

17  6 0,06 26 49 

Summa, ca 462 7 479 6 408 393 26 14 768 

1Avser något av förfarandena som avses i bilaga 2 och 3 avfallsförordningen (2011:927). 
2 I denna kategori ingår fraktionerna brännbart, ej brännbart, gips, flis bestående av både 

träavfall och trädgårdsavfall i form av grenar och metall. AvfallWebs koder: I14, I17, I37, I13 I12 

och I16. 
3 Behandlingsmetoden deponering har angivits för hela mängden av fraktionerna ej brännbart 

och gips (AvfallWebs kod: I17 respektive I37) som samlades in 2018. Fraktionen ej brännbart 

försorteras dock på mottagningsanläggningen innan behandling sker, vilket innebär att inte hela 

den angivna avfallsmängden deponeras. Uppgift om hur stor del som deponeras saknas. 
4 416 stycken latrinkärl samlades in under 2018, varje kärl antas väga 13 kg. 
5 1 kubikmeter insamlad fettavskiljarslam antas väga 0,95 ton/m3. 

 

Under 2018 insamlades och behandlades totalt ca 14 800 ton avfall som 
omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering. Av denna mängd uppgick 
mat- och restavfallet till ca 3 600 ton, vilket utslaget på antal folkbokförda 
invånare i kommunen överstiger riksgenomsnittet enligt Avfall Sverige. En 
översiktlig analys av statistik över insamlade mängder mat- och restavfall under 
sommarmånaderna och resten av året visar att ca 40 % av de totalt insamlade 
mängderna förpackningar och returpapper kan komma från turism och 
fritidsboende. Återstående 60 % utslaget på antal invånare i kommunen ger 
ca 199 kg/invånare och år, vilket ligger under riksgenomsnittet på 216 
kg/invånare och år. 
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3.2 Insamling och behandling 

3.2.1 Mat- och restavfall 

Insamlingen av hushållsavfall sker främst i kärl men även containrar. Vid 
insamling används bak- eller sidlastande fordon. I de enstaka fall där det inte 
går att komma fram med sopbilar hämtas avfallet med latrinbilen. Det finns 
även några få bottentömda behållare som töms med kranbil. 

År 2015 införde Borgholms kommun matavfallsinsamling med optisk 
sortering. Hushållen slänger matavfall i en grön påse som erhålls från 
Borgholm Energi och restavfallet i valfri påse. Påsarna slängs sedan i samma 
behållare som töms varannan vecka av Borgholm Energis entreprenör. 
Genom att sätta en påse på sopkärlet får hushåll i villor och lägenheter en ny 
rulle gröna påsar vid nästa tömning. Flerbostadshusägare och verksamheter 
såsom restauranger och campingar kan beställa upp till fem kartonger med 
gröna påsar genom att fylla i ett formulär på hemsidan. Alla kan dessutom 
hämta gröna påsar på Kalleguta och Böda återvinningscentral, Borgholm 
Energis kontor, kommunhuset samt Ica-butikerna i Borgholm, Böda, Källa 
och Löttorp.  

Hushållsavfallet körs till Kalleguta omlastningsstation där avfallet lastas om 
till 42 m3 containrar som körs till Moskogens avfallsanläggning för 
behandling. Där sorteras de gröna påsarna med matavfallet ut i en optisk 
sorteringsanläggning. Matavfallet rötas sedan och omvandlas till biogas och 
biogödsel. Biogasen uppgraderas till fordonsgas som blir drivmedel till 
länstrafikens bussar. Biogödseln sprids på åkermark in närheten av Kalmar. 
Restavfallet krossas för att lätta och tunga material ska kunna separeras. Av 
det lätta materialet tillverkas ett avfallsbränsle som används vid 
cementframställning på södra Öland och Gotland. Det tyngre materialet 
skickas till energiåtervinning i form av fjärrvärme i Nybro. 

3.2.2 Grovavfall och trädgårdsavfall 

Hushåll kan antingen lämna grovavfall på återvinningscentralerna i 
kommunen eller beställa hämtning av grovavfall via Borgholm Energis 
kundtjänst. I grovavfall ingår följande fraktioner: metall, trä, gips, 
trädgårdsavfall, brännbart och ej brännbart. Metall som lämnas på 
återvinningscentralerna transporteras in till Kalmar för att sedan återvinnas. 
I fraktionen trä ingår bland annat trä från bygg- och rivningsarbeten, gamla 
möbler och trädgårdsavfall i form av grenar. Träavfallet flisas sedan på 
återvinningscentralerna och transporteras sedan vidare till anläggning för 
förbränning. Gips transporteras till och deponeras på Moskogens deponi 
utanför Kalmar. 

Trädgårdsavfall i form av löv och kvistar som lämnas på Böda 
återvinningscentral transporteras till Kalleguta för att komposteras ihop med 
trädgårdsavfallet som lämnats där. Hushåll får sedan hämta färdig kompost, 
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men de hämtar inte lika mycket som nybildas. Komposten planeras att 
användas i växtskiktet i sluttäckningen på Kalleguta och Rullbacka deponier. 

3.2.3 Latrinavfall 

Fastighetsägare kan välja på två olika abonnemang för hämtning av latrin. 
Ett sommarabonnemang där 13 latrinkärl ingår och hämtning sker jämna 
veckor under veckoperioden 16-40. Ett helårsabonnemang där 26 latrinkärl 
ingår och hämtning sker jämna veckor. Det är bara sommarabonnemanget 
som utnyttjas i nuläget. Vid båda abonnemangen finns möjlighet att beställa 
fler kärl.  

Latrinet som samlats in har tidigare skickats till Borgholms reningsverk för 
behandling, efter att ha separerats från latrinkärlen med en speciell mobil 
tömningsmaskin. Då denna tjänst inte längre erbjuds, kommer latrinet 
fortsättningsvis att transporteras till någon av de anläggningar för 
våtkompostering som finns i landet. Från och med 2018 märks kärlen med 
etiketter för att uppfylla kraven på spårbarhet för våtkompostering. 

Fastighetsägaren kan söka dispens hos Miljö- och byggnadsnämnden för 
hemkompostering av latrin. 

3.2.4 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda anläggningar hämtas av 
Borgholm Energis entreprenör. Anläggningar med ansluten vattentoalett ska 
tömmas minst en gång per år, och övriga minst vartannat år. 
Trekammarbrunnar ligger i dagsläget på ett fast tömningsschema, medan 
tömning av övriga anläggningar görs efter beställning. Tekniken som 
används är deltömning, vilket innebär att slamkakan och bottenslammet 
samlas in, men vattenfasen återförs till brunnen. Slammet behandlas i 
antingen Borgholm eller Böda reningsverk och går igenom samma rening 
som det kommunala avloppsvattnet. Restprodukten som bildas används 
sedan till att tillverka anläggningsjord i Kalmar. Det är oklart hur 
restprodukten kommer att hanteras efter 2019. 

3.2.5 Fett och matolja 

Hushåll sorterar fett och matolja i den gröna påsen som läggs i avfallskärlet 
som sedan hämtas av Borgholm Energis entreprenör. Hanteringen av de 
gröna påsarna beskrivs i kapitel 3.2.1. Utveckling pågår för att fett och 
matolja från hushåll ska kunna lämnas på återvinningscentralerna. 
Verksamheter såsom restauranger, gatukök och butiker som genererar 
använda matfetter och frityroljor som uppstår vid stekning, fritering och 
grillning, lämnar avfallet till Svensk fettåtervinning som hämtar avfallet och 
omhändertar det på en reningsanläggning utanför Norrköping.  
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3.2.6 Fettavskiljarslam 

Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det 
orsaka problem, exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika det ska 
fettavskiljare vara installerad på verksamhet som genererar större mängder 
fett, såsom restauranger, gatukök, m.m. Fettavskiljarna töms enligt schema 
som är fastställt av Borgholm Energi och utförs av Borgholm Energis 
entreprenör.  

Fettavskiljarslammet behandlas sedan i Borgholms reningsverk. 
Restprodukterna från reningsverket används för produktion av 
anläggningsjord i Kalmar. Det är oklart hur restprodukterna kommer att 
hanteras efter 2019. 

3.2.7 Textilavfall 

Borgholms kommun har ingen separat textilavfallsinsamling, utan det som 
hushåll lämnar till återvinningscentralerna läggs i containern för brännbart. 
Vid Kalleguta återvinningscentral finns även möjlighet att lämna textilier till 
Emmaus, i deras behållare. Röda Korset och Ria är verksamma inom 
Borgholms kommun och tar i mån av plats emot textilier från hushållen.  

3.2.8 Farligt avfall 

Alla som har ett avfallsabonnemang lämnar farligt avfall på en av de två 
återvinningscentralerna i kommunen. Tryckimpregnerat trä transporteras 
till Linköping där det förbränns hos Tekniska Verken. Asbest transporteras 
till Moskogens avfallsanläggning där det deponeras. Kemikalier/kemiska 
produkter hämtas och omhändertas av Ragn-Sells. Beroende på vad det är 
för kemikalier så materialåtervinns, energiåtervinns eller deponeras avfallet.  

4 Avfall från kommunal verksamhet 

Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av 
kommunalt ansvar för avfallshantering och som uppstår hos till exempel 
förskolor, skolor, äldreomsorg och kommunkontor samt kommunalt 
verksamhetsavfall från bland annat avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och 
gatudrift. Uppgifterna för respektive enhet/verksamhet nedan är inhämtade 
2018. 

4.1 Lokalvård 
Den största delen av det avfall som samlas in genom lokalvårdens försorg 
består av restavfall från tömda papperskorgar. En hel del av det avfall som 
uppstår i verksamheten körs till återvinningscentral, såsom kemikalierester, 
trasiga maskiner och sopvagnar eller avfall från större utrensningar. Övrigt 
avfall slängs som restavfall (exempelvis moppar, papper och kläder).  
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4.2 Skolor och förskolor 
Grovavfall (t.ex. möbler, cyklar) och farligt avfall (till exempel batterier, 
lysrör, kemikalier, elavfall) körs till återvinningscentral. I de flesta 
förskolor/skolor sorteras förpackningar ut och återvinns, antingen vid 
återvinningsstation eller -central. Restavfall slängs i kärl eller container. Det 
är få som sorterar ut matavfall i den gröna påsen. 

4.3 Kostverksamheten 
Matavfall sorteras i grön påse i alla kök, och slängs i samma container som 
restavfallet. Förpackningar (av metall, papper och plast) sorteras för 
återvinning. Köken på Åkerboskolan, Viktoriaskolan och Rälla skola 
(tillagningsköken) har fettavskiljare som töms enligt schema. 

4.4 Äldreomsorg och HSV 
Inom äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSV) finns 
källsortering på alla enheter.  

 Matavfall sorteras i grön påse.  

 Förpackningar sorteras ut och transporteras till återvinningscentral.  

 Restavfall slängs i container.  

 Kanyler samlas i kanylburkar som skickas iväg enligt avtal.  

 Kasserade läkemedel skickas till apoteket.  

 Avfall som berörs av sekretess slängs i särskilda sekretessbehållare.  

4.5 Borgholm Energis fastighetsverksamhet 
Bygg- och rivningsavfall transporteras till återvinningscentral. Vid 
entreprenader med inhyrd entreprenör, tar entreprenören själv hand om 
avfallet. Massor som uppstår vid större entreprenader transporteras till 
godkända deponianläggningar beroende på massornas beskaffenhet. Vid 
bolagets hyreshus slängs restavfall i särskilda kärl och separata kärl 
tillhandahålls även för returpapper. För övrigt hushållsavfall hänvisas 
hyresgästerna till återvinningsstation och -central. 

4.6 Vatten- och reningsverk 
Gallerrens från reningsverken läggs i en container och skickas till 
förbränning. Vid Borgholms reningsverk sorteras matavfall från personalens 
lunchrum i grön påse men vid övriga reningsverk och vattenverket läggs 
detta avfall i restavfallet. Vid Borgholms reningsverk sorteras papp, kartong, 
plast, metallskrot, elavfall och trä ut. Övrigt avfall läggs i en container. 
Slammet från reningsverket skickas iväg, och blir till anläggningsjord som 
används till deponitäckning.  
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4.7 Gata/park/hamnar 
Inom verksamheten gata/park/hamnar uppstår många slags avfall: 

 Asfalt skickas till NCC i Elverslösa, där det smälts ner och blir till ny 
asfalt.  

 Rännstensbrunnar slamsugs av GDL. Efter avvattning transporteras 
gruset till Moskogens avfallsanläggning. 

 Grus, löv med mera från gatusopning, liksom park- och 
trädgårdsavfall, hanteras på en yta i Rosenfors industriområde i 
Borgholm.  

 Snö från snöröjning i Borgholm samlas i parker och i Mejeriviken.  

 Avfall från skräpplockning och papperskorgar på allmän plats samt 
avfall från hamnar läggs i en container och skickas till förbränning.  

 Övergivna bilar och cyklar skickas till Moskogens avfallsanläggning 
respektive till återvinningscentral.  

 Massor samt bygg- och rivningsavfall transporteras till Kalleguta 
återvinningscentral eller till Moskogens avfallsanläggning. 

För fritidsbåtshamnar finns lagstadgade regler för mottagning av avfall från 
fritidsbåtar och krav på avfallshanteringsplan enligt SJÖFS 2001:13. Det 
finns ett flertal fritidsbåthamnar i Borgholms kommun. I alla kommunala 
hamnar i kommunen finns sedan 10 år tillbaka möjlighet för både 
fritidsbåtar och husbilar att tömma vanliga hushållssopor och 
gråvatten. System för insamling av förpackningar och farligt avfall saknas. 
Det förekommer en del problem med nedskräpning framförallt kring 
befintliga sopbehållare hos verksamheter i hamnarna. 

4.8 IT-avdelningen 
Emballage (pappersförpackningar/wellpapp och plast/frigolit), sorteras i 
kärl för respektive avfallsslag och hämtas av entreprenör. Elektronikavfall 
som kan innehålla data skickas till destruktion av data samt återvinning. 
Hanteringen regleras i avtal som säkerställer säker transport och radering av 
data. Elektronikavfall utan data (till exempel kablar) transporteras till 
elektronikåtervinning. Matavfall sorteras i grön påse och övrigt avfall slängs 
som restavfall. 

4.9 VA-ledningsnät 
Vid utbyggnad och sanering av ledningsnät uppstår en del bygg- och 
rivningsavfall (till exempel PE, PVC, mjukplast, emballage, betong, gjutjärn, 
järn). Detta sorteras på Borgholms kommunförråd eller på 
återvinningscentral. En liten del av ledningsnätet består av asbeströr, vilket 
personalen är utbildade för att sanera. Detta avfall emballeras och 
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transporteras till antingen Kalleguta återvinningscentral eller Moskogens 
avfallsanläggning. Massor som uppstår sorteras på plats och återanvänds i 
största möjliga mån vid återfyllnad. Det avfall som uppstår i personalbodar 
sorteras på kommunförrådet. 

4.10 Kommunledningsförvaltningen  
I stadshuset sker gemensam avfallshantering. Matavfall sorteras i grön påse. 
Behållare för wellpapp och kontorspapper töms av en entreprenör. Farligt 
avfall (inklusive batterier, glödlampor/lysrör, annat elavfall) sorteras ut, 
liksom förpackningar av plast, papper, metall och glas. Även returpapper 
sorteras ut. 

4.11 Borgholm Energi, kontoret 
På kontoret där Borgholm Energis administration finns, sorteras matavfall 
och förpackningar ut från restavfallet. Gröna påsar och påsar med restavfall 
läggs i sopkärl. För tidningar, wellpapp och förpackningar finns 
företagsabonnemang, så att dessa hämtas av entreprenör och återvinns. 
Farligt avfall (inklusive batterier, glödlampor/lysrör, annat elavfall) lämnas 
till återvinningscentral, liksom kasserade möbler och dylikt. 

5 Avfall som omfattas av producentansvar 

I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar 
en vara har miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska 
se till att varan tas omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas 
slutanvändning. Producenterna ansvarar därför för insamlingssystemet för 
varorna. Producentansvaret omfattar idag returpapper, förpackningar, däck, 
batterier, bilar, elektriska och elektroniska produkter, läkemedel och 
radioaktiva produkter.  
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5.1 Avfallsslag och mängder 
Under år 2018 samlades det in ca 1 740 ton avfall som omfattas av 
producentansvar i Borgholms kommun. I Tabell presenteras insamlade 
mängder av det avfall som omfattas av producentansvar. 

Tabell 3  Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar i Borgholms 
kommun 2018.  

 Borgholms 
kommun, 

kg/invånare 

Sverige, 
kg/invånare 

Förpackningar och returpapper 
totalt, varav: 

133,4 63,5 

‐ returpapper 44 18,7 

‐ pappersförpackningar 41,2 13,9 

‐ plastförpackningar 27 7,5 

‐ glasförpackningar 17,6 21,8 

‐ metallförpackningar 3,6 1,6 

Elavfall totalt, varav: 25,2 14,3 

‐ elavfall, exkl. batterier1 12 7,7 

‐ bärbara batterier 0,2 0,3 

Bilbatterier 1,3 - 

Däck Uppgift saknas - 

Bilar Uppgift saknas - 

Läkemedel Uppgift saknas - 

1 Avser El-Kretsens fraktion Diverse elektronik. I denna fraktion ingår inte vitvaror, 

kyl och frys, batterier, lysrör och lågenergilampor samt övriga ljuskällor. 

Statistiken för förpackningar/returpapper och elavfall, som presenteras av 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) respektive El-Kretsen AB, 
baseras på antalet folkbokförda i kommunen. Till följd av omfattande turism 
och fritidsboende blir andelen avfall per invånare hög för många fraktioner 
jämfört med riksgenomsnittet. En översiktlig analys av insamlingsstatistik 
från FTI under sommarmånaderna och resten av året visar att minst 30 % av 
de totalt insamlade mängderna förpackningar och returpapper kan komma 
från turism och fritidsboende. 
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5.2 Returpapper och förpackningar 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, är företaget som ansvarar för 
insamlingen av returpapper och förpackningar. Det är materialbolagen 
Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong, Svensk 
Glasåtervinning som äger FTI. 

5.3 Däck 
Svensk däckåtervinning ansvarar för producentansvaret för däck. 
Återvinningsgraden för däck ligger över 100 procent, vilket beror på att fler 
däck samlas in än vad som säljs.   

5.4 Batterier 
El-Kretsen AB skapades 2001 av producenternas branschorganisatörer för 
att samla in batterier samt elektriska och elektroniska produkter.  

Småbatterier kan lämnas i batteriholkar på 20 platser i kommunen. 
Batteriholkarna finns på båda återvinningscentralerna, alla 
återvinningsstationer och vid en del affärer i Borgholm.  

Litiumbatterier större än 500 gram samt produkter med inbyggda batterier 
lämnas på återvinningscentralerna.  

Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på 
återvinningscentralerna i kommunen.  

El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där 
sorteras först knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast 
innehåller kvicksilver. Därefter sorteras övriga batterier ut manuellt efter 
innehåll; bly, litium, NiMH, NiCd samt alkaliska. Respektive fraktion krossas 
och hanteras i ett slutet system, där så mycket som möjligt material- eller 
energiåtervinns och resten tas omhand som farligt avfall.   

5.5 Bilar 
Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt ansvar för 
avfallshantering, om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Övergivna skrotbilar kan också anses vara nedskräpning 
om den finns på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. På 
enskild mark eller tomtmark är det markägaren som ansvarar för att den 
förvaras säkert ur miljösynpunkt, om markägaren godkänt placeringen. På 
allmän vägmark, det vill säga 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 uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas 
fordon som är i dåligt skick, övergivet samt har ett mycket lågt värde.  
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En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller 
till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds 
vissa delar av bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns. 

I Borgholms kommun finns inga bildemonteringsanläggningar. Närmaste 
mottagningsställe samt auktoriserad bilskrotningsfirma finns i Kalmar. 

5.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
El-Kretsen AB skapades 2001 av producenternas branschorganisatörer för 
att samla in batterier samt elektriska och elektroniska produkter.  

Alla ljuskällor transporteras till Nordic Recycling i Hovmantorp. Först 
krossas lamporna i ett slutet system för insamling av kvicksilver. Därefter 
sorteras återstående material i glas och metall för att sedan återvinnas.  

Gamla kylar och frysar lämnas på återvinningscentralerna Böda och 
Kalleguta och skickas till Revac i Hova. Först avlägsnas farligt avfall i form av 
olja och kylkretsar. Därefter töms kyl och frysar på hyllor och annat löst 
material som återvinns som glas och plast. Kylar och frysar krossas sedan för 
att isolering, metall och plast ska kunna sorteras ut och eventuella freoner 
samlas upp. 

Stora vitvaror såsom spisar och tvättmaskiner lämnas också på 
återvinningscentralerna när de är trasiga. Vitvarorna behandlas på Skrotfrag 
i Oskarshamn. Det första man gör där är att avlägsna miljöfarliga ämnen som 
exempel PCB. Sedan krossas vitvarorna så att glas, plast och metall kan 
återvinnas.  

Övriga elektriska och elektroniska produkter transporteras till Stena 
Technoworld i Halmstad för återvinning.  

5.7 Läkemedel 
Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek.  

Inlämnat läkemedel behandlas genom förbränning på godkända 
avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning och rökgasrening. 
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6 Övrigt avfall 

Övrigt avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar 
utgörs av avfall från företag och andra verksamheter. Avfallet samlas in av 
entreprenörer på uppdrag av den enskilda verksamheten och transporteras 
till en av verksamheternas avtalade anläggningar för omhändertagande. 

6.1 Avfallsslag och mängder 
Avfall från företag och andra verksamheter kan utgöras av följande 
avfallstyper: 

 Avfall från livsmedelsproduktion inom lantbruksverksamhet 

 Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet - avfall från nybyggnad 

och anläggningsverksamhet, rivningsavfall, samt jord- och 

schaktmassor  

 Avfall från utvinning av grus- och bergtäkter, mineraliska produkter  

 Fettavfall från livsmedelsverksamheter 

I kommunen finns inga större industrier eller företag som producerar ett 
specifikt avfall.  

Borgholms kommun saknar uppgift om mängden avfall från företag och 
andra verksamheter och som uppstår inom kommunen. 

6.2 Hantering av avfall från företag och andra verksamheter 
Verksamhetsavfall hanteras huvudsakligen på den privata marknaden. Av 
vissa fraktioner inkommer även ganska stora mängder till 
återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta, som mot avgift tar emot avfall 
från mindre företag.  

Alla företag och verksamheter måste källsortera sitt avfall. Först sorteras 
farligt avfall ut och lämnas separat. Flertalet företag sorterar ut 
återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, papper etc. Alla företag har 
skyldighet att sortera ut förpackningar, däck med mera som anges i 
förordningarna om producentansvar. Det avfall som återstår delas slutligen 
upp i brännbart och icke brännbart avfall. Avfallet hanteras i traditionella 
avfallsbehållare, exempelvis kärl eller containrar, och transporteras till 
mottagande anläggningar för sortering, behandling och återvinning. 

Företag ska i första hand teckna abonnemang för hämtning av 
förpackningar, tidningar och wellpapp. Små mängder förpackningar och 
wellpapp från företag kan i mån av plats lämnas vid återvinningscentralerna 
i Böda och Kalleguta. 



Bilaga 2 
Nulägesbeskrivning 

2 september 2019 
 

 

18 (19) 

7 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av 
avfall 

I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas 
för hantering av avfall från kommunen. 

7.1 Anläggningar i kommunen 

7.1.1 Återvinningscentraler 

Det finns två återvinningscentraler i kommunen, en i Böda och en i 
Kalleguta. Anläggningarna drivs av Borgholm Energi AB. 
Återvinningscentralernas öppettider redovisas i Tabell . 

Tabell 4 Öppettider vid Kalleguta och Böda återvinningscentraler (ÅVC) 

 Kalleguta ÅVC Böda ÅVC 

Måndag  Stängt Stängt 

Tisdag  10-18 Stängt 

Onsdag  9-16 Stängt 

Torsdag 10-18 9-18 

Fredag  9-15 9-16 

Lördag 9-16 9-121 

Söndag Stängt Stängt 

1 Första helgfria lördagen varje månad 1/9-31/5. Varje lördag 1/6-31/8. 

 
På återvinningscentralerna kan följande fraktioner lämnas: brännbart, ej 
brännbart, gips, metall, trä, trädgårdsavfall, farligt avfall och elektriska och 
elektroniska produkter. År 2018 mottogs totalt ca 4 600 ton avfall på 
återvinningscentralerna, varav ca 4 400 ton grovavfall och trädgårdsavfall. 
Av denna mängd återvanns cirka 90 % genom materialåtervinning, 
kompostering eller förbränning med energiutvinning. De dominerande 
avfallsfraktionerna var flis och brännbart. 

Kalleguta ÅVC hade 2018 ca 29 500 besök och Böda ÅVC ca 6 000 besök. 
Antalet besök på anläggningarna har ökat med ca 50 % de senaste 10 åren. 

Det är inte bara hushåll som från lämna avfall på återvinningscentralerna 
utan även företag har möjlighet att lämna avfall mot avgift. Cirka 25 % av 
avfallet som tas emot på återvinningscentralerna lämnas av företag. 
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7.1.2 Kalleguta avfallsanläggning 

Kalleguta avfallsanläggning drivs av Borgholm Energi AB. På anläggningen 
sker omlastning av insamlat hushållsavfall och kompostering av 
trädgårdsavfall. Övrig behandling av avfall sker vid anläggningar utanför 
kommunen. 

Vid Kalleguta finns även en nedlagd deponi, där förberedande arbeten för 
sluttäckning pågår. 

7.2 Anläggningar utanför kommunen 
Utanför kommunen finns flera anläggningar som används för återvinning 
och bortskaffande av avfall från Borgholms kommun. De viktigaste av dessa 
anläggningar är: 

 Moskogens avfallsanläggning i Kalmar (optisk sortering, deponering), KSRR 

 Nybro avfallsförbränningsanläggning i Nybro (förbränning), Nybro Energi AB 

 More Biogas (rötning) 

 Gärdstadanläggningen (förbränning: tryckimpregnerat trä), Tekniska Verken 
AB 

 Igelsta kraftvärmeverk (förbränning: RT-flis), Söderenergi AB 

 Fortum Waste Solutions (behandling av farligt avfall), Kumla 

 Skrotfrag (skrotmottagning), Kalmar 

 Stena Technoworld (elektriska och elektroniska produkter), 
Halmstad 

 Skrotfrag (vitvaror), Oskarshamn 

 

Utöver nämnda anläggningar nyttjas ett antal anläggningar för återvinning 
av industriavfall eller avfall som omfattas av producentansvar. Sådana 
anläggningar kan vara till exempel sorteringsanläggningar, industrier som 
använder återvunna materialråvaror i produktionen (glasbruk, pappersbruk 
etc.) samt förbränningsanläggningar. 
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