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Introduktion 
Status för den tidigare avfallsplanens övergripande mål och åtgärder enligt handlingsprogrammet har bedömts på en tregradig skala enligt 
följande: 

Ej uppnått/genomfört  
Delvis uppnått/genomfört  
Helt uppnått/genomfört  

Kommentarer avser noteringar utifrån interna underlag och samtal med ansvariga inom olika verksamheter.  
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Mål för avfallshanteringen i Borgholm 2010-20141 
Övergripande mål för Borgholms kommun Målupp-

fyllelse 
Kommentar 

Organisation, management mm   

1. En ökad tydlighet beträffande roller och ansvar för 
kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden 
respektive Borgholm Energi AB. 

 
En ökad tydlighet har uppnåtts i fördelning av roller och ansvar 
mellan Borgholm Energi och Miljö- och byggnadsnämnden. En 
viktig fråga vad gäller tydlighet i ansvar mellan Borgholm Energi 
och Kommunstyrelsen har gällt två deponier och denna fråga är 
idag löst. 

2. En kostnadseffektiv renhållningsorganisation.  
Vid jämförelse med andra kommuner, som har likartade 
förutsättningar och samma servicenivå i insamlingssystemet, ser 
organisationen ut att vara kostnadseffektiv, men det är svårt att 
göra en exakt bedömning. 

3. En god och genomtänkt service för såväl 
sommargäster som kommuninvånare.  

Servicen är genomtänkt och förhållandevis god, med tanke på 
förutsättningarna i kommunen, men den går att förbättra till 
exempel med mer information, ökade öppettider vid 
återvinningscentralerna, utveckling av sopabonnemangen, 
rådgivning, utbildning i kundbemötande. 
 

4. En god kontroll över avfallshanteringen.  
I det stora hela fungerar avfallshanteringen bra. Kunskapen om 
avfallshantering och dess förutsättningar är god. Det finns dock 
områden där kontrollen kan förbättras, till exempel 
entreprenaduppföljning och förfining av statistik. 

 

                                                            
1 Nuvarande plan gällde från början t.o.m. 2014 men har i ett senare beslut förlängts att gälla tills en ny plan beslutats. 
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Övergripande mål för Borgholms kommun Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

 

5. En ren och attraktiv kommun.  
Kommunen är generellt ren och attraktiv. Dock finns problem 
med nedskräpning. Förbättringsmöjligheter finns vad gäller 
privata tippar, allmän nedskräpning, avfallshantering vid 
stränder, verksamhetsavfall, till exempel genom utökad tillsyn 
och myndighetsutövning inom avfallshantering. 

Återvinning   

6. Ökad tillgänglighet för återvinningsmöjligheter.  
Öppettiderna har utökats vid återvinningscentralerna, men 
Borgholm Energi tittar löpande på om ytterligare utökning 
behövs. Införandet av matavfallsinsamling har gjort att fler 
människor har fått möjlighet att låta matavfallet komma till 
nytta för miljön. 

 

7. Ökad återvinning från enskilda hushåll, 
turistanläggningar, lantbruk och övriga företag.  

Insamlingen av pappers- och plastförpackningar har ökat stadigt 
sedan 2010. Mängden insamlade metallförpackningar har varit 
relativt stabil under samma period. Mängden tidningar har 
varierat under åren 2010-2018, men var ganska mycket lägre 
2018 än det år då det var som mest (2013). Glasförpackningar 
har minskat sedan 2010, och mellan 2014 och 2015 halverades 
mängden. Därefter har det legat på en ganska stadig nivå. 
Antalet besök på Böda återvinningscentral har ökat i stort sett 
varje år mellan 2010 och 2015. Därefter har antalet besökare 
minskat. På Kalleguta återvinningscentral har antalet besökare 
ökat i stort sett varje år 2010-2018, med en ovanligt stor ökning 
mellan 2010 (19 673 besökare) och 2011 (26 168 besökare). 
Målet går inte att bedöma ordentligt, då ökade mängder till 
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Övergripande mål för Borgholms kommun Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

insamling kan bero på ökade avfallsmängder generellt. 
Kommunen har ingen uppföljning på återvinning av avfall 
utanför det kommunala ansvaret. Förbättringsmöjligheter finns 
genom utökad tillsyn på verksamheters avfallshantering. 

Farligt avfall   

8. Ökad medvetenhet om farligt avfall - Går inte att bedöma på kommunnivå, då det inte gjorts någon 
kundundersökning, avvikelsestatistik eller plockanalys. Inga 
kampanjer har genomförts. 

 

9. Ökad insamling av uppkommet farligt avfall - Ingen plockanalys har gjorts, och därför är det svårt att veta hur 
mycket som felaktigt hamnar i restavfallet.  Insamlingen av 
farligt avfall vid återvinningscentralerna har varierat sedan 
2009, men någon tydlig ökning har inte skett. 

Insamling av avfall från fritidsbåtar och husbilar   

10. En fungerande och komplett hantering avseende 
omhändertagande av alla typer av avfall från båtar och 
husbilar i gästhamnarna. 

 
Möjlighet att tömma vanliga hushållssopor och gråvatten finns 
för både husbilar och båtar i alla hamnar sedan 10 år. 
Avfallshanteringen är inte komplett eftersom det saknas 
möjligheter att sortera ut förpackningar, tidningar och farligt 
avfall. Det förekommer en del problem med nedskräpning, 
speciellt kring uppställda behållare för verksamhetsavfall och 
verksamheters hushållsavfall. 
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Övergripande mål för Borgholms kommun Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

Insamling av matavfall   

11. Senast 2014 ska insamling av matavfall för biologisk 
behandling ske.  

Matavfallsinsamling startade 2015. 

Produktion av biogas och biogödsel   

12. Utsorterat matavfall rötas tillsammans med andra 
tänkbara rötsubstrat i en anläggning för produktion av 
biogas och biogödsel 2014. 

 
Det har varit stora problem i den optiska sorteringsanläggning, 
dit avfallet har levererats, varför avfallet under en längre tid inte 
har rötats. Sedan hösten 2017 rötas matavfallet. 

Latrin   

13. Latrinet utfasas till 20142.  
Antalet latrinabonnemang har minskat från 420 till ca 60. Taxan 
har årligen höjts med 20 % för att styra mot andra lösningar. 
Kommunen kan inte upphöra med hämtningen så länge behovet 
finns. 

14. Antalet latrinkärl reduceras med 50 % till år 2011.  
Antalet kärl minskade med ca 25 % från år 2008 till år 2011. 
Minskningen 2010-2018 är 84 %.  

Slam   

15. Slam från reningsverk återförs till produktiv mark så 
att minst 60 % av fosforinnehållet återvinns senast år 
2015. 

 
Slammet används vid tillverkning av anläggningsjord och till 
deponitäckning. Det är i dagsläget oklart hur det kommer att 
hanteras efter 2019. 

                                                            
2 Kommunen har enligt miljöbalken en absolut skyldighet att liksom hushållsavfallet omhänderta latrinet. Av denna anledning kan inte den kommunala latrinhämtningen överges även om det 
bara skulle röra sig om en enda latrinabonnent. 
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Övergripande mål för Borgholms kommun Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

Nedlagda avfallsupplag   

16. Samtliga registrerade nedlagda avfallsupplag är 
riskklassade 2014 enligt modern metodik och i mån av 
behov underkastade ett kontrollprogram. 

 
Under 2012 inventerades och riskklassades 15 nedlagda deponier 
enligt MIFO3 fas 1. Inventering enligt MIFO fas 2 återstår.  

 

                                                            
3 Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverkets rapport 4947. 



Bilaga 4  2 september 2019 
Uppföljning 
 
 

  8 

Handlingsprogram för avfallshantering i Borgholms kommun 2010-2014 
Åtgärdspunkt Ansvarig 

nämnd 
Påbörjas 
år 

Status Kommentar 

Organisation, management mm     

1. Utöka kunskapsutbytet med andra kommuner genom 
studiebesök. 

 

BEAB Fortlöpande  
Kunskapsutbyte sker 
kontinuerligt genom kurser, 
nätverk och studiebesök. 

2. Plan utarbetas för omhändertagande av nedskräpning och 
avfall på allmän plats (allt från småskräp till sälar). I 
planen klargörs ansvar, ekonomi, rutiner etc. 

 

MBN 2010  
Har inte utförts. Fortfarande 
oklart vart ansvaret ska ligga 
och varifrån kostnader ska 
dras.  

3. Kampanj genomförs riktad till lantbruk resp. turism av 
typen ”Håll Sverige rent”. 

 

MBN 2010  
Har inte utförts. 

4. Ökad tillsyn av illegal dumpning respektive öppen eldning 
av avfall. 

 

MBN 2010  
Tillsyn har ökat under senare 
tid och har fått högre prioritet. 

5. Införande av miljö- och kvalitetsledningssystem påbörjas, 
inledningsvis för renhållningen och på sikt för hela 
bolaget. 

 

BEAB 2011  
Har ej aktualiserats. En 
process av den här typen bör 
initieras på ledningsnivå. 

6. Avfall Web (på Avfalls Sveriges hemsida) används för att 
ta fram jämförande statistik. 

 

BEAB 2009  
Avfall Web används, men kan 
användas mycket mer. 
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Åtgärdspunkt Ansvarig 
nämnd 

Påbörjas 
år 

Status Kommentar 

Återvinning     

7. Förnyat tillstånd söks för de samlade verksamheterna på 
Kalleguta, inklusive hantering och mellanlagring av rena 
jordmassor (exkl. deponin). 

 

BEAB 2010  
Nytt tillstånd har sökts och är 
klart men omfattar vad gäller 
jordmassor bara en begränsad 
mängd för deponitäckning. 

8. Ta reda på hur återvinningen ser ut hos flerbostadshus, 
turistanläggningar, lantbruk och övriga företag. 

 

MBN 2010  
Ingen samlad utredning för 
återvinning eller 
avfallshanteringen överlag hos 
verksamheter har genomförts. 
Frågan är fortfarande aktuell i 
revideringen av denna plan.  

9. Diskutera möjligheten av ökat antal tömningar på ÅVS 
sommartid med FTI. 

 

BEAB Fortlöpande  
Diskussioner har pågått tidvis, 
resultatet har varierat. Frågan 
är högaktuell fortfarande. 
Antalet tömningar utökades 
sommaren 2018 och dialogen 
har varit bra. 

10. Genomför plockanalyser för att öka kunskapen om 
avfallets innehåll (ev examensarbete el liknande). 

 

BEAB 2010  
Plockanalyser har inte 
genomförts. Om plockanalyser 
ska kunna planeras och vara 
meningsfulla behöver syftet 
med var och en av dem vara 
tydligt definierat. Frågan är 
högaktuell i revideringen av 
denna plan. 
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Åtgärdspunkt Ansvarig 
nämnd 

Påbörjas 
år 

Status Kommentar 

11. Möjliggöra ökad återanvändning av inlämnade föremål på 
Kalleguta ÅVC. 

 

BEAB 2012  
Har ej utförts. 
Förutsättningarna för 
insamling av föremål för 
återbruk är under utredning. 

Farligt avfall     

12. Genomföra ett försök med insamlingskampanj för farligt 
avfall. Därefter utvärderas försöket. Beslut fattas om 
fortsatta åtgärder för farligt avfall från hushåll. 

 

BEAB 2010  
Har ej utförts. 

13. Diskutera med El-Kretsen om utökad insamling av 
ljuskällor. 

 

BEAB 2010  
Har ej utförts. 

14. Ökad tillsyn på miljöfarliga verksamheter och lantbruk, 
med avseende på hantering av farligt avfall. 

 

MBN 2010  
Tillsyn har ökat under senare 
tid och har fått högre prioritet. 

15. Informationskampanj för hushållen om farligt avfall (ev i 
samband med pkt 3). 

 

BEAB 2010  
Har ej utförts. 

Insamling av avfall från fritidsbåtar och husbilar     

16. Fortsatt arbete för förbättring av avfallshantering i 
hamnar så att SJÖFS 2001:13 uppfylls. 

 

BEAB 2010  
Toalett- och hushållsavfall kan 
lämnas i fritidsbåthamnarna, 
men inte farligt avfall. 
Avfallsplan för 
fritidsbåthamnarna saknas. 
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Åtgärdspunkt Ansvarig 
nämnd 

Påbörjas 
år 

Status Kommentar 

Insamling av matavfall     

17. Göra utredning och ta beslut om system för insamling av 
matavfall. 

 

BEAB 2010  
Utfört. 

18. Påbörja insamling av matavfall i full- eller delskala. 
 

BEAB 2012  
Matavfallsinsamling startade 
2015. 

Produktion av biogas och biogödsel     

19. Klarlägga möjligheterna för biogasproduktion i 
kommunen. 

 

BEAB 2010  
Förutsättningarna har 
klarlagts genom utredning. 

20. Användning av avfallskvarnar ska utredas som alternativ 
lösning insamling av matavfall. 

BEAB 2010  
Utredning genomförd. 

Latrin     

21. Arbetet med att ersätta egna latrinkärl med andra 
toalettalternativ påbörjas. Diskussion om alternativa 
lösningar med latrinabonnenter med många kärl 
(Sveaskog, Länsstyrelsen m. fl.). 

 

BEAB 2010  
Inga egna kärl finns kvar. Alla 
latrinkunder får regelbunden 
information om taxa och 
alternativ. Endast en kund 
med många kärl finns kvar av 
det skälet att annan lösning 
inte är lämplig. 

22. Informationskampanj med alternativa toalettlösningar 
genomförs. 

 

BEAB 2010  
Latrinkunderna informeras 
årligen om alternativ. Dock 
inte i kampanjform. 



Bilaga 4  2 september 2019 
Uppföljning 
 
 

  12

Åtgärdspunkt Ansvarig 
nämnd 

Påbörjas 
år 

Status Kommentar 

Slam     

23. Ökad bygglovsgranskning med avseende på enskilda 
avlopp. 

 

MBN Fortlöpande  
Det finns en rutin för att 
uppmärksamma sökande på 
att förutsättningar för enskilt 
avlopp ska kollas upp.  

24. Behov av certifiering av slam från avloppsreningsverk 
utreds. 

 

BEAB 2010  
Behovet är inte utrett. 
Lantbruksnäringen i 
kommunen är djurtät och brist 
på spridningsareal för gödseln 
är inte ovanligt. 

Nedlagda avfallsupplag     

25. MIFO-utredning påbörjas på samtliga nedlagda 
avfallsupplag. Se tidigare avfallsplan, bilaga 5. 

 

MBN 2010  
Utredning genomförd. 

Sammanfattning av uppföljningen 
Av uppställda övergripande mål har 2 st uppnåtts, 10 st uppnåtts delvis och 1 st inte uppnåtts. Härutöver har 2 stycken inte kunnat bedömas, 
eftersom underlag saknas. 
 
Av åtgärderna har 10 st genomförts, 6 st genomförts delvis och 9 st inte genomförts.  
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