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INLEDNING

BAKGRUND 
Vaggeryds kommun har under några år arbetat aktivt 
med visions- och värdegrundsarbete för att öka 
kommunens attraktion hos både invånare, blivande 
invånare och besökare. Vaggeryds vision och värdegrund 
omfattar inte bara kommunens organisation utan också 
den geografiska platsen. Vision och värdegrund antogs av 
kommunfullmäktige 2013. 

VÄRDEGRUND 
Vår värdegrund hämtas från visionen och beskriver vårt 
förhållningssätt i arbetet och gentemot de människor vi 
möter: 

• Tanke och omtanke 

• Där idéer blir verklighet 

• Alla har betydelse

Detta program har tagits fram utifrån tekniska utskottets 
mål från 2016:

 ”Att utreda och samordna åtgärder för att synliggöra och 
tillgänglighetsförbättra vattendrag i Vaggeryds kommun 
med hänsynstagande till natur och miljö.” 

Det omfattar vattendraget Lagan och i dess närhet 
har utredningar och inventeringar med avseende på 
geoteknik, natur- och kulturvärden utförts.
Arbetet har genomförts i dialog mellan tekniska 
utskottet, projektets arbetsgrupp och konsulter, 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
LOKALT OCH REGIONALT SAMMANHANG 

Ån Lagan är det största å-systemet i södra Sverige näst 
efter Göta älv. Biflödena i Lagans övre och nedre del 
är små, medan de stora biflödena Bolmån, Skålån och 
Härån mynnar i huvudfåran. Lagans avrinningsområde är 
beläget i Jönköpings-, Kronobergs-, Hallands- och Skåne 
län.
Större delen av Lagans avrinningsområde ligger på den 
småländska urbergsslätten. Berggrunden utgörs av 
gnejs och jordarten huvudsakligen morän. Den västra 
delen är rik på myrar. Lagans nordligaste delar ingår i det 
småländska höglandet med en höjd över havet på 200 - 
300 m. Berggrunden är mera skiftande i de nordöstligaste 
delarna med bland annat graniter. I sydvästligaste delen 
ligger den låglänta Laholmsslätten jämn och sjöfri, med 
mycket lätta sandjordar.
Lagans avrinningsområde tillhör de nederbördsrikaste 
delarna av Sverige. Den rikligaste nederbörden förekom-
mer i de västra och södra delarna. De östra delarna har 
en mer måttlig regnmängd. Områden med hög neder-
börd är ofta utsatta för en negativ försurningsutveckling 
i mark och vatten. Variationerna i vattenflöden kan vara 
mycket stora. 
I Vaggeryds kommun sträcker sig Lagan från Eckern i norr 
till att utgöra gräns mellan Vaggeryd och Värnamo kom-
muner söder om Klevshult. 
Härån som rinner genom Vaggeryds kommun har ett 
större flöde än Lagan och den mynnar i Karlsfors söder 
om Hörle i Värnamo kommun. De höga flöden som med 
regelbundenhet förekommer i Värnamo är till stor del 
beroende av att vattenmängden är högre och dessutom 
finns ingen reglering av Vidöstern. För att minska om-
fattningen av översvämning, är bevarandet av å-fårans 
naturliga lopp med möjligheter för vattnet att bredda ut i 
kanterna längs å-fåran viktigt. Vattnet fördröjs och flöde-
na blir mindre under en längre tid. I orter som Värnamo 
och Ljungby där ån går genom med stensatta kanter blir 
extra känsliga och utsatta för påverkan.

Lagans naturliga lopp genom kommunen är en slin-
grande  å-fåra i ett flackt landskap som skapats  genom 
att ån tar med sig jord och sand i ytterkurvor och lämnar 
ifrån sig material i innerkurvor. Berggrunden som sticker 
upp ur ån påverkar också hur ån rinner. Sträckvis finns 
orörda meandrande slingor. Strandzonen (ekologiskt 
funktionell kantzon) blir viktig för att förhindra erosion i 
landskapet och är fördelaktigt för fungerande ekosystem 
och ger skydd mot global upp- värmning i framtiden.
Längs delar av åns lopp är berggrunden  i jordskorpan  
veckad och det beror på den sprickzon som går gen-
om södra Sverige. I Vaggeryd skiftar berggrunden flera 
hundra meter i höjdled på korta sträckor. Bergarter som 
pressats ihop har med tiden blivit lättavittrat material 
som har bidragit till näringsrika jordar. 
Under flera istider har stora vattenflödena gått genom 
lagandalen vilket fört med sig mäktiga sandlager som 
nu täcker bergets konturer förutom de bergstoppar som 
sticker upp på olika platser i landskapet. Den stora sand-
tillgången och veckningen har bidragit till att det finns 
stora vattentillgångar. Det är inte alltid lätt att pumpa 
upp men på vissa platser förses Vaggeryd med vatten av 
mycket hög kvalité.
Lagans huvudfåra har lokalt tack vare geologiska 
förutsättningar klarat sig från försurnings-påverkan som 
annars påverkat Lagans vattensystem i Jönköpings län. 
Del av Lagans huvudfåra visar tecken på övergödning och 
vattendraget är påverkat av rensning och omgrävning. 
Lagan har utnyttjats för kraftändamål sedan slutet av 
1800-talet.

VISION 2020 - Här ger vi plats för att göra skillnad 
En plats för möjligheter formad med tanke och 
omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där 
glädjen smittar. 

En plats med stark tradition för gränslöst 
skapande. Där gemensam vilja och kunskap får 
livet att lyfta och idéer att bli verklighet. 

En plats i rörelse som bygger på mångfald och 
hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse. V
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samt olika intressegrupper. Utifrån dessa arbeten 
har tankar om hur kommens vattendrag ska kunna 
tillvaratas, synliggöras och tillgängliggöras formats. 
De flesta som bor i kommunen har på något sätt 
anknytning till kommunens vattendrag. Antingen som 
konsument av dricksvatten eller genom att tillvarata dess 
möjligheter till rekreation, hälsa och motion. Ett av de 
mest betydelsefulla vattendrag som finns i kommunen är 
Lagan och dess omgivningar. Huvuddelen av kommunens 
vattendrag ingår i Lagans vattensystem. Dessutom ringlar 
sig Lagan genom kommunens största tätorter och ger 
därmed stora möjligheter till välbefinnande för många 
människor.

Inriktingen styrs av Sveriges miljökvalitetsmål 
och etappmål för främst biologiska mångfaldens 
och ekosystemtjänsternas värde. Mål på läns- och 
lokalnivå relaterade till miljökvalitetsmålen beaktas i 
genomförande av åtgärder. 

SYFTE
• Öka attraktionskraften bland annat genom att skapa 

unika vattennära mötesplatser vid Lagan.

• Samsyn för att bevara och stärka nätverk av natur 
och vattendrag i landskapet som skapar fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och välbefinnande för 
människor.

• Samsyn för att bevara och ta fram kulturvärden från 
historiska miljöer.

• Skapa förutsättningar för upplevelser nu och i 
framtiden.

Samsynen om natur- och kulturvärden och 
utvecklingsstrategin ”en blå tråd” är en vägledning 
för utveckling av vattennära mötesplatser vid Lagan. 
Dessa påvisar en strategisk inriktning för utveckling av 
insatser med mervärden som kvalitet och hållbarhet in i 
framtiden.
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1
ÖSTRA LÄGRET
Östra lägret är Försvarsmaktens 
område och Munkaleden passerar 
utmed lägret. Här finns möjlighet  
att uppleva riksintresse och en mil-
itär kulturmiljö med äldre  
byggnader. 

2
Naturstigen börjar söderifrån vid det så kallade mil-
itärsjukhuset i Östra lägret. Löv- och barrskog som står 
längs Lagans strandkant är viktiga för att behålla strand-
brinken. Längs ån syns en sedimenttransport när det 
bildas sandrevlar i ån. Stigen leder vidare längs med 
ån som går mellan skjutfältsgränsen och ån med en 
tydlig strandzon. Marken består i huvudsak av sand, 
förutom i norr där något berg sticker fram i kanterna 
ner mot ån. Längs kanterna är det branter ner mot 
ån och en särskild karaktär finns här som ger mycket 
höga naturvärden. 
I norra delen tar sig Lagan genom kraftverket i 
Fågelfors. Vid högre flöden finns en dammlucka som 
reglerar vattnet mot öster som ger en sidoström.  
Detta leder till att söder om kraftverket finns flera 
å-fåror. Hänsyn till å-fårorna utifrån de olika förutsät-
tningarna. Delar av området utgör vattenskyddsom-
råde.

NATURSTIG MELLAN ÖSTRA LÄGRET  
OCH FÅGELFORSDAMMEN

3
FÅGELFORSDAMMEN
Munkaleden fortsätter på västra sidan av Fågelfors-
dammen som börjar med Fågelfors kraftverk i söder. 
Här däms Lagan av kraftverket och det skapar en större 
damm av sjöliknande karaktär. Fågelforsdammen är  
redan idag ett populärt rekreationsområde. I norra 
delen av dammen finns en dödisgrop från istiden som 
idag utgör höga strandbrinkar av sand i olika nivåer ner 
mot dammen.  Götaströms golfbana ligger på västra 
sidan som kantas av en vacker ljunghed och en våt-
mark med höga naturvärden. Det finns unika insekter 
och sandödla. Området är erosionsbenäget eftersom 
marken i huvudsak består av sand. 
Bland annat lämningar från ett medeltida torp visar 
de kulturhistoriska inslagen i området. Ett gammalt 
hus från Götaströms bruk från 1600-talet har reno-
verats. Öster om Fågelforsdammen finns ett Natura 
2000-område med bland annat öppna hedmarker på 
försvarsmaktens mark. Delar av området utgör vatten-
skyddsområde.

4
 DUVELED – GÖTARP
Söderifrån finns höga naturvärden längs åns stran-
dområde men det är militärt område som begränsar 
tillgängligheten för allmänheten och begränsar al-
lemansrätten. Söder om Götafors rinner Lagan i ett 
naturrikt och varierande område med mycket höga 
naturvärden. Sump- och blandlövskog finns som till-
sammans med en unik ravinskog bildar en skyddszon 
mot Lagan.
Efter det gamla Götafors bruk finns synliga slagghögar 
och marken i området är delvis utfyllt med slagg. 
Lämningar finns även från tidig medeltida metallf-
ramställning. Angränsande betes- och gräsmark intill 
den naturliga strandmiljön har en rik flora med höga 
naturvärden. Vattenkvaliteten har försämrats beroende 
på utsläpp från industri.

5
CENTRALA VAGGERYD
Mellan Svenarumsvägen och Götafors bruk finns en  
varierande sträcka med de gamla å-ängarna där Lagan 
slingrar sig fram på ett naturligt sätt.  Här finns platser  
där lättvittrad bergart går upp i dagen och skapar ovan-
liga näringsrika rikkärr och alkärr som innehar ovanliga 
växt och djurarter. I miljön trivs unika fåglar som mindre  
hackspett och kungsfiskare. 
Strandzonen består i huvudsak av lövträd vilket ger en 
särskild karaktär. Ån rör sig genom Vaggeryds samhälle 
där utrymmet minskar och möjligheten att breda ut sig 
i ett naturligt flöde finns inte. Det blir därför viktigt att 
i framtiden säkra strandkanterna med träd eller andra 
anordningar både ur ett biologiskt och ekonomiskt  
perspektiv.  
Områdets placering i bebyggelsen gör att rekreations-
värdet är högt med gång- och cykelvägar som förbinder 
området. Historiska spår finns med till exempel en sten 
som markerar en grav från brons- och järnåldern och en 
vacker kvarndamm.

6
ÖSTERMOSKOGEN
Östermoskogens naturreservat har höga naturvärden i det 
äldre tallbeståndet och strandzonen. Lagan meandrar  
(slingrar sig) vackert i området.
Grusbelagda promenadstråk genom det historiskt intressanta 
området med kolningsverksamhet för järnbruket i Götafors 
och lämningar efter soldattorp. Det finns ett stort antal rest-
er efter kolmilor i skogen, spåren kan ses som ringar under 
mossan. Det finns rester och information  om soldattorpet 
som hamnat på sandjorden och rester efter backstugor. 
De var belägna längs med hålvägen, som utgör den gamla 
kyrkvägen till Byarum. 
På två platser har träd lämnats kvar efter stormen Gudrun 
2005 som ett minnesmärke och forskningsprojekt. Dessa 
träd ska ses som en referens till det mer intensiva skogs- 
bruket. Det finns en skötselplan för naturreservatet. Natur-
reservatet används frekvent av besökare för vandring och 
besök på befintliga grillplatser.
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Det geografiska upptagningsområdet 
lokalt som programmet omfattar är sex 
olika indelade områden från Östra Lägret 
söder om Skillingaryd  till Östermoskogen 
öster om Vaggeryd.
Det är fantastiskt att områdena har helt 
olika och unika egenskaper utmed Lagans 
vackert slingrande huvudfåra.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
OMRÅDETS HISTORIA

HISTORISKA SPÅR SÖDERIFRÅN
Brooklyn eller Östanå var ett litet samhälle som växte 
upp öster om Lagan vid Tofterydsvägen. Här fanns olika 
hantverkare som hjulmakare, garvare och färgare. När 
järnvägen kom till Skillingaryd berövades regementet 
på en del mark i väster. Staten exproprierade då mark 
söder om övningsområdet. Några av dessa hamnade i 
Östanå, andra flyttades till Kaffegatan. Västra lägret har 
en militärhistoria bak till 1600-talet. Det äldsta huset är 
från början av 1800-talet. 

Östra lägret kom till i slutet av 1890-talet som 
övningsområde för Jönköpings artilleriregemente. Båda 
lägren är statliga byggnadsminnen och Miliseum har god 
dokumentation av historien. 

Torpet Öveken var en backstuga d.v.s. bebyggelse på ofri 
grund. Kvar finns bara rester av en spismur. Det fanns på 
1700- och 1800-talet massor av åängar som var viktiga 
som slåtterängar för gårdar. 

Bohults kvarn och såg var en viktig plats fram tills Fågelfors- 
dammen byggdes 1910. Sannolikt var det nydalamunkarna 
som startade kvarnverksamheten här. Resterna av kvarn 
och såg ligger i dag under 1910 års dammvall. 

Backstugan Åhult, en bosättning vid Fågelforsdammens 
västra kant. Bosättningen hade troligen anknytning till 
Götaströms bruk lite längre norrut, och bostaden stod 
kvar till en brand 1974. 
 
Götaströms bruk från 1688 till 1893
På 1600-talet utvecklades järnbruken i Sverige kraftigt 
genom importen av kompetens, dvs vallonerna. 
Järnmanufakturen var god penningplacering för adeln, 
om smedjorna placerades så att träkol kunde 
framställas i närheten.

Borgmästaren Peder Gudmunsson ägde Bratteborg 
Götafors. I Götafors utarrenderades till Peter Drufwa 

som genom dåliga affärer överlät kontraktet till Peder 
Håkansson på Eckersholm. Hammaren i Götafors 
byggdes 1672. När arrendekontraktet gick ut ville 
Gudmunssons ättlingar själva bruka fallet. När 
Håkansson i rätten förlorade, flyttade han hammaren till 
Götaström 1688.

Med tre bruk så nära varandra befarade myndigheten 
att träkol skulle bli en bristvara. Bönderna däremot 

tillstyrkte tillstånd. Götaströms bruk tilldelades 
cirka 5000 hektar skog i Tofteryd och Åker som 
kolförsörjningsområde. Det var dock många tvister om 
detta mellan Götafors, Götaström och Hörle bruk ända 
fram till mitten av 1800-talet. Säkerligen fanns det ingen 
brist på kol för Götaström, utan de kunde nog sälja 
både kol och stångjärn. Vissa beräkningar pekar på att 
Götaströms bruk i början på 1800-talet krävde 4500 
dagsverken per år för kolning och transport till bruket. 
Kolet levererades huvudsakligen på vintern. Alltså 
krävdes en stor lada för kol.
Längst österut fanns på senare tid också ett sågverk 
med spånhyvel. Tydligen fanns då också ett tredje 
vattenhjul i det östliga utloppet. Öster om Lagan fanns 
två smedbostäder på 9x16 meter. I varje hus bodde tre 
familjer. En tid fanns skola i ett av husen.

På västra sidan fanns herrgården 10x20 meter med två 
flyglar 9x6 meter. Framför huset fanns en fontän med 
springbrunn 3,5 meter i diameter med träkant. 
Utanför gårdsplanen fanns två åttakantiga hus. Ett var 

visthusbod det andra var dass. Här fanns stensatt källare 
samt ett badhus med badkar och dusch för två personer.
Ladugården låg längre söderut. Här påstås ha varit plats 
för 30 kreatur samt får- och svinhus. I slutet fanns här sex 
hästar.

Det fanns också en bro till den lilla ön i viken norr om 
herrgården. På ön fanns ett lusthus.
En arbetsvecka i slutet av 1800-talet var cirka 85 timmar 
effektiv arbetstid. Skiftet började på söndagskvällen och 
varade till lördag kväll. Smederna hade högst anseende 
bland arbetarna. De förvaltade arvet från invandrande 
valloner på 1600-talet.  

Götaströms bruk var ett litet bruk även efter sydsvenska 
förhållanden. Fram till 1840 gällde tillståndet endast 40-
45 ton färdigt stångjärn per år. År 1840 fick man lov att 
öka produktionen till 125 ton. 

Nya metoder som Bessemermetoden förändrade 
konkurrensläget och mindre bruk sattes under hård 
press. 

År 1888 brann herrgården ner efter en fest. Ryktet spreds 
snart att elden var anlagd vilket dock inte kunde bevisas. 
Allmänt känt var att bruket hade dåliga affärer.

År 1890 såldes bruket till en köpare i Mellansverige. 
Denne var bara intresserad av skogstillgångarna och 
började avverka. Tyvärr hade den nye ägaren bibringats 
fel uppfattning om vilka marker som tillhörde bruket. 
Efter rättegång gick köpet tillbaka. Men 1893 hade lyckan 
vänt för Christoffersson. Han kunde sälja bruket till 
Kronan för 44000 kr. Snart skulle det bli skjutfält istället 
för kolningsskog.

En bit in på 1900-talet flyttades huvudbyggnaden från 
Götaström in till Skillingaryd och fick sin plats vid torget 

Backstuga vid Lagan. Bilden är från en plats några km längre söderut 
men troligen var Övekenstugan liknande.

Åhult fotograferat från motsatta sida av Fågelforsdammen. 

där Jonssons konditori nu ligger. Tyvärr brann det ner på 
1930-talet. 

Dhule kvarn och såg låg vid vattenfallet omedelbart 
väster järnvägen. Här har först funnits en kvarn med två 
par stenar. Sågverket vid bäcken skulle varit försedd med 
inte mindre än 10 sågklingor. Tro det den som vill.
 
Känt är att pastorn Alfred Åkerman Skillingaryd, på 
1870-talet innan järnvägen byggdes, anlade såg vid Dhule 
bäck. Sågen drevs först av en oxvandring senare av en 
mobil ångmaskin på 35-40 hästkrafter som köpts in från 
Grännatrakten. Åkerman levererade stora mängder med 
sågade stolpar och slanor till stängsel utmed järnvägen. 

Götafors bruk
Vid Lagan i Götafors har funnits känd verksamhet 
minst sedan 1500-talet. Efter att klostrets egendomar 
övergått till staten kom fallet att ligga på Bratteborgs 
ägor. Järnbruket fick sina privilegier 1672. Här uppfördes 
masugn och hammare med två härdar. Man kan också 
säga att senare tiders träsliperi och massafabrik är en 
fortsättning på Götafors järnbruks historia  

1143       Nydalamunkarna startar klostret.

1200       Första skvaltkvarnen startar.  

1400       Gruvverksamhet i Taberg startar.

1529       Gustav Vasa konfiskerar klostren i Nydala.

1638       Järnbruket startar i Eckersholm.

1670        Träning av militärer i Skillingaryd.

1672        Järnbruket startar i Götarp.

1688       Järnbruket startar i Götaström.

1863       Industriell pinnstolstillverkning startar i Hagafors,  

1880       Järnvägen i kommunen öppnas.

1893       Militärt skjutfält öster om Lagan efter markinköp.

1893-     Åkdonstillverkning startar. Pappersmassa- och

 

TIDAXEL 

Vagggeryds kvarn och såg. Vattenfallet i norra delen av 
Vaggeryds tätort har nyttjats som husbehovskvarn för 
Vaggeryds gårdar minst från 1600-talet. På 1800-talet 
tillkom såg och 1908 också en likströmsgenerator. 

Svenarums socken.

1920 

1983        Waggeryds cell startar.

kartongtillverkning i Götafors och Lindefors (Hok) startar.

når vagnsindustrin sin kulm i Skillingaryd och Vaggeryd.

1910      Fågelforsdammen byggs.

1910-      Industriell möbeltillverkning, Skillingaryd och Vaggeryd.

1900-     Garverier längs ån i Vaggeryd. I början av 1900-talet  

1907      Fågelforsdammen kraftstation byggs.

1904       Munksjö Sulfatfabrik startar.
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Allmänt hänssyn

Högt hänssyn

Mycket högt hänssyn

Erosion enligt fältbesiktning

Erosionsskydd (sprängsten, pålar, etc.) 

Stabilitetszon 1 (silt/sand >1:n)

Lagan 

Lagan (våtmark) 

+

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Lågt naturvärde

Måttligt naturvärde

Högt naturvärde

Mycket högt naturvärde

GRÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR SAMT 
SAMMANFATTNING AV NATURVÄRDEN 

GRÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR 
Grön infrastruktur innebär att vi ser landskapet med dess 
natur som en tillgång som indelas och nyttjas för att 
stärka nätverk i natur, vatten och grönområden. Utifrån 
detta skapas fungerande livsmiljöer för växter och djur 
och välbefinnande för människorna. Då kan arter förflytta 
sig i både på land och i vatten utan att hindras av t ex. 
vägar eller andra hinder. Då fungerar livsmiljöerna och 
den biologiska mångfalden främjas.

Människor har då möjlighet ta del av ekosystemtjänster 
som vi får av naturen i framtida generationer. Det är allt 
ifrån produkter som spannmål och träråvaror till tjänster 
som att rena vatten på naturlig väg samt pollinera växter.  

Grön infrastruktur är ett viktigt verktyg för att minska 
effekter i samband med global uppvärmning och 
andra klimatförändringar. Det reglerar temperaturer, 
översvämningar och vatten-, luftkvaliteter. Naturområden 
och vackra landskap är viktigt för människans 
välbefinnande, samhällets attraktion, turism och 
friluftsliv.

Helhetssynen i landskapet vid Lagan blir viktig för en 
hållbar samhällsutveckling . Grön infrastruktur som 
idag är osynlig i samhället. Den grå infrastrukturen som 
består av det som människan byggt i form av vägar, 
avloppssystem och elnät. 

naturvärden som hittats vid dessa inventeringar från 
områden med låga naturvärden (grönt) till områden med 
mycket höga naturvärden (rött).

Naturvärdena i Östermoskogen är specifika som 
naturreservat, men det förekommer mycket höga 
naturvärden såsom i rikkärret vid Lyckorna i centrala 
Vaggeryd, gamla lövträd, starrkärr, sump- och ravinskog 
i Götarp - Duveled samt strandängar och ljunghedar 
vid Götaströms golfbana. Dessa karaktärer gynnar 
olika unika växter och djurarter. De blir naturliga 
buffertar för översvämningar och renar vårt vatten. 
Fågelforsdammens miljö gynnar sandödlan och viss del 
av fågellivet.

LONA-projektet - Natur- och kulturled, Skillingaryd 
är ett samverkansprojekt mellan Vaggeryds kommun och 
fyra föreningar. Syftet är att bevara och vidareutveckla ett 
tätortsområde strax öster Skillingaryds tätort, intill lagan. 

Det utförs åtgärder för att öka kunskapen och 
attraktionen om natur- och kulturvärden. 

För att få en helhetssyn på landskap och infrastrukturer 
så kommer arbetsmetoden inför genomförande av 
åtgärder för synliggörande och tillgänglighetförbättrande 
kring Lagan innehålla följande delar.

Kunskap från inventeringar, utredningar och 
hänsynstagande till landskapet och att utifrån detta  
knyta ihop biotoper, grönytor och parker etc. för att 
få ett helhetsperspektiv på infrastrukturerna. Det blir 
en förutsättning för att få mervärden som fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och människors 
välbefinnande in i framtiden.

NATURVÄRDEN
Det finns en stor variation av naturvärden kring Lagans 
vattensystem. Så också inom programområdets 
sträckning. Flera naturvärdesinventeringar har gjorts 
i området. Kartan sammanfattar resultatet av de 

MILJÖER UTMED LAGAN



Gångstig

Vandringsled

Planerad vandringsled

Munkleden

Höglandsleden 

Cykelbana

Fågelforsrundan, cykelrunda

Elljusspår

Planerat elljusspår

Befintlig mötesplats

Utsiktspunkter

P-plats

Barriär: Motorväg

Barriär: Järnväg

Passager över/under barriär

Skillingaryd skjutfält

Naturreservat

P

PP

P

P

Hjortjön runt 8 km

Mörkebo 8 km 

Skjutfältrundan 4,7 km

Stora Gärahov 8 km
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INVENTERING
LANDSKAPET VID LAGAN

Skillingaryd Lagan

Munkaleden Fågelfors kraftstation Fågelforsdammen Befintlig bänkBro över LaganStrand nära golfbananKörväg vid LaganUtsikt till sjön

Vaggeryd 

Slingrig å InformationstavlaBro i vaggeryd Lekplats VäderskyddLekplats vid Folkets hus Gammalt vattenkraftverk
Plan 1:15.000   N



Förskola

Vård, äldreboende

Utbildning, skola

Kultur

Järnvägsstation

Övrigt

Kyrka

Idrott

Centrum

Hotell, camping

Campingz

Förskolan Växthuset
Pingstkyrkan

Nyckelpigans förskola

Gymnasium
Hjortsjöskolan

Östra skolan

Vaggeryds idrottsplats

Betelkyrkan
Lyckornas förskola

Missionskyrkan

Fritidens förskola

Vaggeryds sim- och sporthall

Vaggeryd station
Räddningstjänsten

Svenska kyrkan

Familjecentralen

Folkets hus och biograf

Fenix kultur- och kunskapscentrum, bibliotek

Äldeboende Furugården

Förskolan Friskus

Gruppboende

Friluftsanläggning

 Slättens förskola

Jehovas vittnen

Götafors skola
Götafors förskola 

Bågskytte 

Förskolan Södra Park

Vaggeryd Vårdcentral

Götaströms golfklubb

Movalla idrottsplatsMiliseum försvarsmuseum
Skillingaryd station

Bibliotek

Vårdcentral

Bowling

Frälsningsarmén
Pingstkyrkan

Försvarets byggnad

Försvarets byggnad

Ishall

Missionskyrkan
Förskola

Förskola

Ställplats husbil/husvagn

Hotell

SkolaFörskola

Skola

Svenska kyrkan
Skillingaryds simhall
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INVENTERING
BEFINTLIGA VERKSAMETER I 
NÄROMRÅDET
 

Plan 1:15.000   N

För att få en överblick över verksamheterna i områdena längs Lagan finns inveterade befintliga verksamheter  
utplacerade på kartan nedan.  Överblicken ger en bild för vidare planering av mötesplatser. 
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Styrkor Svagheter

PotentialHot

• Lagan som ett fantastiskt landskapselement
• Man kan ta det lugnt och uppleva naturen 
• Det är många olika landskapstyper
• Det finns plats för många olika användningssätt inom 

rekreation och friluftsliv
• Strandskydd förhindrar exploatering, fungerar 

som buffert för den gröna infrastrukturen och 
ekosystemtjänster

• Området längst stranden ger möjlighet för ån att 
ha ett naturlig lopp och fungerar som buffert för 
översvämning, torka och erosion.

• Flera kulturmiljöer längst ån förstärker naturen  
och landskapet, vilket är positivt för den gröna 
infrastrukturen och ekosystemtjänsterna. 

• Möte med vatten
• En sammanhängande gångstig längst vattnet
• Aktiviteter som ger anledning att uppehålla sig i 

landskapet
• Förekomsten av öppnare platser för aktiviteter
• Lite aktiviteter förekommer längst Lagan
• Olika ägarförhållanden när det gäller mark begränsar 

allmemansrätten.
• Upplag av trädgårdsavfall förhindrar friluftslivet 
• Lagans värde av ekosystemstjänster
• Specifika ytor tydliggörs i samband med skötsel
• Otydlighet i landskapet gällande olika naturtyper

• Större stolthet för landskapet
• Nischa turism till exempel rollspelsgäster och 

sportturism
• Mer turism
• Bättre välbefinnande när man kan använda området 

för rekreation, motion och hälsa för kommuninvånare 
och besökare. 

• Ekosystemtjänster är främst stödjande, reglerade och 
kulturella, vissa fall försörjande

• Ger möjlighet att skapa kunskap om naturen för alla 
generationer

• Utveckla den biologiska mångfalden
• Bevara och tydliggöra äldre generationers spår i 

landskapet

• Att man inte kommer att besöka området
• Halvfärdiga och ej underhållna projekt/åtgärder
• Biologiska mångfalden missgynnas
• Olyckor och skador som påverkar området
• Klimatpåverkan, höga eller låga flöden
• Exploatering nära strandområdet
• Bristande underhåll
• Naturslitage 

INVENTERING SWOT-ANALYS LAGAN I OLIKA ÅRSTIDER

I SWOT-analysen har arbetsgruppen analyserat områdenas  styrkor och svagheter, potential och hot. 
SWOT-analysen ger en övergripande bild av nuläge, vilka faktorer som bidrar till utvecklingen av områdena 
och vilka faktorer som behöver förbättras. 
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FRAMTIDA GRÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR

Sammanfattning naturvärden

Stabilitetskartering

Eventuell framtida grå och grön 

infrastruktur

UTVECKLINGSSTRATEGI: EN BLÅ TRÅD

En visuell identitet som kännetecknar, ger enhetlighet 
och samhörighet inom hela området samt 
sammanknyter kommunes tätorter. Kan skapas genom 
fysiska platser, former och färger i till exempel skyltning 
för att hitta marknadsföring och kunskapsspridning. 

1. Stärka Lagans identitet

2. Stärka mentala relationen till Lagan
Skapa bättre förutsättningar för tillgänglighet och öka 
Lagans status. Se helheten, värdesätta och se miljön 
vid Lagan som en resurs som ska värnas och nyttjas 
på bästa sätt. Höja värdet av området och förbättra 
samspelet mellan naturen och människorna i området. 
Öka kunskaperna om Lagans vattensystem och dess 
omgivande natur.

Kan skapas genom att till exempel använda digitala 
redskap, events och information.

Genom att åtgärda miljön runt Lagan ökar möjligheterna 
till aktiviteter och upplevelser i området. Detta kan i sin 
tur främja folkhälsan och öka platsens attraktivitet och 
tillgänglighet både för invånare och besökare.

Skötsel och driftplaner för att upprätthålla miljöerna ska 
ta hänsyn till grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

 

3. Skapa aktiviteter och upplevelser i det 
lokala landskapet

Östra lägret

Naturstig mellan 
kraftverk och 
Östra lägret

Fågelforsdammen

Götarp-Duveled

Centrala Vaggeryd

Östermoskogen

En samsyn för en strategisk hållbar utveckling för vattennära 
mötesplatser vid Lagan är viktigt. Genom samsyn och 
hänsynstagande till grå och grön infrastruktur i landskapet 
(se sid 10) och utifrån utvecklingsstrategin “en blå tråd” 
(som beskrivs nedan), skapas kvalitet, möjligheter och 
mervärden för miljön och människor i framtiden. 

Allmänt hänssyn

Högt hänssyn

Mycket högt hänssyn

Erosion enligt fältbesiktning

Erosionsskydd (sprängsten, pålar, etc.) 

Stabilitetszon 1 (silt/sand >1:n)

Lagan 

Lagan (våtmark) 

Teckenforkläring

Teckenforkläring

Teckenforkläring

Lågt naturvärde

Måttligt naturvärde

Högt naturvärde

Mycket högt naturvärde

Hänsynsskalan baseras på vilka naturvärden och hur lätteroderade jordarterna är som finns i området. Mycket hög hänsyn ska tas i området med mycket höga 
naturvärden och där det är lätteroderat. Hänsynstagande och kunskap om kvalitéer i miljön är en grundförutsättning inför utförande av åtgärder till exempel skapa 
mötesplatser. Helhetssynen i landskapet behövs för få fungerande livsmiljöer för växter och djur samt människors välbefinnande. 
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STRATEGI 1: STÄRKA LAGANS IDENTITET

Inramning av landskapet för att lyfta fram kvaliteter.

Ett hästvagnshjul på Vaggeryds kommunvapen 
symboliserar kommunens industriella utveckling.

Ett element som definerar Lagan och kan fungera som 
vägvisning  på vägen ned till  Lagans naturområde. Visar 
mötesplatser.

Utveckling av en visuell identitet som kännetecknar området skapar igenkänning och kopplar delområdena längs 
Lagan till ett större sammanhang. Ett tydligt grafiskt element kan användas för att iscensätta landskapet, vattnet och 
årstidernas skiftningar, visa och förstärka intressanta målpunkter etc., som finns utmed med vandringen längs Lagan. 

Kulturmiljöerna kan utgöra en viktigt del som lyfter fram kvaliteterna i Lagans naturområde och i landskapet. 

Elementet använt i konstverk.
Formgivningen går igen och används till gångbroar och 
uppehållsområden. 

Möbler med samma formspråk bidrar till att berätta 
historien. 

En stark grafisk profil, med en genomgående färg, kan bidra 
till att stärka identiteten hos landskapet kring Lagan.
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STRATEGI 2: STÄRKA DEN MENTALA RELATIONEN 
TILL LAGAN
 

Referens: Ø-havsruten, fyn, DK 
Exempel på varumärkestrategi för ett naturområde med vandringsleder, app och arkitektritade vindskydd.

Referens: Svenska nationalparker, SE 
Exempel på varumärkesstrategi för ett naturområde med logotyp, skyltar och onlineplattform.

Vandringsleder

Övernattning

Parkering 

Eventplats

Överraskning

Utsiktspunkt

Kommande event

Elljusspår

  

STRATEGI 2 : FÖRSTÄRKA DEN MENTALA 
RELATIONEN TILL LAGAN
Referens: Camønoen, Møn, Danmark 
Exempel på varumärkesstrategi för ett naturområde som använder en digital plattform och ett namn som 
har en tydlig referens till pilgrimsleden i Spanien. Projektet har lyckats göra området känt i Danmark som 
en plats dit man kan komma för att vandra. Projektet involverar även lokala eldsjälar genom den digitala 
plattformen. 

LAGAN 
Den mentala relationen till och kännedomen om Lagan kan stärkas med ett tydligt varumärke och tillgänglig 
information, både i form av fysiska tavlor och på digitala plattformar. QR-coder i landskapet, workshops, 
events arrangerade av lokala föreningar och marknadsföring kan tillsammans göra de boende i närområdet 
medvetna om och stolta över Lagan och få besökare att hitta hit. Kollektiva transportmöjligheter samt gång- 
och cykelvägar kommer att finnas i informationsmaterialet . 

LAGAN 

QR-koder kan kopplas till historisk 
och biologisk information, eller 
som här - till kommunens hemsida. 

Den mentala relationen och attraktionen till Lagan kan stärkas på flera olika sätt. Det handlar om att utveckla miljön 
och tillgängligheten i området så den harmonierar med stadsplaneringen och så att ekosystemtjänsterna tillvaratas.  
Det handlar också om att bygga områdets varumärke, marknadsföra och sprida kunskap som skapar nyfikenhet som 
gör att människor vill besöka området. 



ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

DUVELED-GÖTARP

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 

KRAFTVERK OCH

ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET
Soldattorpet med 

gärdesgårdar, vindskydd 

och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 

vattenkanten

Sparsam

röjning av 

träd för att 

få utblickar

mot vattnet.

Röjning 

enligt 

naturreser-

vatets 

skötselplan.
Lägga till 

rundgrillplats 

Lägga till 

rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 

rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats

vid stigen

Solig, välanvänd

plats idag. 

Grillplats med 

bänk

Lekplats

Brygga med 

rundbänk 

Vacker plats i 

solig glänta. 

Kompletteras 

med grillplats 

och aktivitet ex. 

beachvolley, 

boule.  

Lekplats kompletter-

as med rumsbildan-

de träd. Ev. upprust-

ning bör utformas 

så att den fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande förskolor

Lekplats 

och utegym

Bollplan

liten lekplats

Befintlig sittbänk och 

brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 

och tillgängliggörs, 

samt kompletteras 

med rundsittplats 

Välanvänd 

lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 

i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 

På så sätt fungerar det stora träder 

som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 

hålls, kompletteras med 

lektema fågel. Eventuell 

kajakuthyrning och 

grillplats

Golfbana

Befintlig 

mötesplats

Befintlig 

grillplats

Sittbänk 

och 

lekskulptur 

tema fågel

Ny bro och stig 

anläggs om det är 

möjligt med hänsyn 

till försvaret

Befintlig grind i 

anslutning till 

Lagan bör vara 

öppen så att 

allmänheten kan 

vistas/promenera

längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 

förstärkas med belysning som 

drivs av vattenkraft

Uppdatering 

med rundbänk

med utsikt

Fågelfors-

dammen,

sanddödlan 

lever här

Båtiläg-

gnings

plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 

med uppehålls-

platser och 

rum för stora 

grupper, p-plats, 

brygga för 

vistelse och 

bad, lekskulptur 

tema sanddödla

Vägvisning

med rep från 

stationen till 

naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 

idrottsplats 

med 

utegym. Kan 

användas av 

både 

försvaret 

och allmän-

heten.

Belysning 

i viadukt

och stig till 

Fågelfors-

dammen 

Tillgänglig 

brygga 

för fiske.
Samlingsplats 

med grillmö-

jligheter

  

Kvarndammen

vattenkraftbro 

som rasat

Grillplats

och vind-

skydd

Gammal 

hålväg och

Kyrkväg

Går längs en smal 

trottoar -osäkert samt 

svårt att hitta fortsät-

tningen på gångsys-

temet  

Stor öppen gräsyta 

kan aktiveras med 

lek/sport/lekplats. 

Tema: troll - Fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande skola och 

förskola   

Renovering av bro

Ny bänk

I anslutning till 

Folkets hus parker-

ing görs en mindre 

uppfyllnad som sås 

med gräs för att få 

en mer parklikande 

karaktär

Konstnärlig ut-

smyckning hjul

Rundbänk

Bänk
Bänk

Rundbänk

Ny passage 

för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  

med rep

  

Vägvisning rep

Sittbänk

  

Ny mötesplats

  

Ny stig 

med broar

  

Bollbana och lekplats

  

En befintlig 

hålväg från 

1000-talet 

Kan tillgäng-

liggöras med 

en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 

för natur-

aktiviteter 

nära vatten

Sittplats vid 

vattenkanten

P
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER 
+ Slingor och vandringsleder längs Lagan
+ Konst i landskapet 
+ Slacklinepark (slackline, sporten att balansera på en 
löst spänd lina) 
+ Naturguidningar
+ Historieguidningar
+ Orientering
+ Cykelorientering
+ Pulkaåkning
+ Ponnyridning 
+ Rollspel  
+ Meditationstorn/punkter
+ Mountainbikepark
+ Sveriges största hinderbana
+ Geocaching 
+ Slingor med interaktiva QR-koder
+ Fiske 
+ Kanot 

I ETT STÖRRE PERSPEKTIV
+ Integrationsprojekt
+ ex, förbättra hälsan i kommunen med vandringar och 
fysisk aktivitet längs Lagan
+ Genom att arbeta med Lagan i ett bredare perspektiv 
kan synergieffekter skapas, så att besöksnäringen växer 
även i tätorterna omkring Lagan 

EXEMPEL PÅ EVENEMANG
+ Elfiskets dag (finns redan). 
+ Den stora fotodagen. (Skillingaryd fotoklubb)  
+ Kyrkofestival (festival arrangerad av kyrkan)
+ Allsångskväll vid Lagan
+ Barkbåtsmästerskap
+ Motionslopp

FORTSATT ARBETE
+ Förbättra angöringsvägar till Lagan
+ Definiera platser för aktiviteter och upplevelser
+ Ge exempel på lokala incitament för event, finna  
exempel på lokala föreningar och klubbar

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER 
I DET LOKALA LANDSKAPET 
Det finns många möjligheter till att skapa upplevelser och aktiviteter i området när vattennära mötesplatser skapas. Vid skapandet av vattennära 
mötesplatser, aktiviteter samt skötsel och driftplanering för att upprätthålla miljöerna ska hänsyn tas till grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER 
I DET LOKALA LANDSKAPET

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

A: Exempel på god belysning i viadukt 

A

B

C

B: Utegym till boende och besökande

C:  Vägvisning med rep mellan stationen och Lagan,  
samt. längs med Lagan. 

Kan Lagan användas till Scoutläger?

Kan den lokala rollspelsklubben 
använda Lagan ännu mer?

Kan man arrangera fler orienteringslopp? 
Evt ett regionsmästerskap vid Lagan.

Ska Sveriges största slacklinepark ligga 
längs Lagan?

Informationsplatser med väderskydd, 
där man kan läsa om historia och 
aktuella evenemang?

Rutter i landskapet vid Lagan?

NATURSTIG MELLAN KRAFTVERK OCH ÖSTRA LÄGRET 1:10.000

Kartbilden och bilderna nedan är idéer och exempel på möjliga mötesplatser. 



ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

DUVELED-GÖTARP

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 

KRAFTVERK OCH

ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET
Soldattorpet med 

gärdesgårdar, vindskydd 

och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 

vattenkanten

Sparsam

röjning av 

träd för att 

få utblickar

mot vattnet.

Röjning 

enligt 

naturreser-

vatets 

skötselplan.
Lägga till 

rundgrillplats 

Lägga till 

rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 

rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats

vid stigen

Solig, välanvänd

plats idag. 

Grillplats med 

bänk

Lekplats

Brygga med 

rundbänk 

Vacker plats i 

solig glänta. 

Kompletteras 

med grillplats 

och aktivitet ex. 

beachvolley, 

boule.  

Lekplats kompletter-

as med rumsbildan-

de träd. Ev. upprust-

ning bör utformas 

så att den fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande förskolor

Lekplats 

och utegym

Bollplan

liten lekplats

Befintlig sittbänk och 

brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 

och tillgängliggörs, 

samt kompletteras 

med rundsittplats 

Välanvänd 

lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 

i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 

På så sätt fungerar det stora träder 

som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 

hålls, kompletteras med 

lektema fågel. Eventuell 

kajakuthyrning och 

grillplats

Golfbana

Befintlig 

mötesplats

Befintlig 

grillplats

Sittbänk 

och 

lekskulptur 

tema fågel

Ny bro och stig 

anläggs om det är 

möjligt med hänsyn 

till försvaret

Befintlig grind i 

anslutning till 

Lagan bör vara 

öppen så att 

allmänheten kan 

vistas/promenera

längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 

förstärkas med belysning som 

drivs av vattenkraft

Uppdatering 

med rundbänk

med utsikt

Fågelfors-

dammen,

sanddödlan 

lever här

Båtiläg-

gnings

plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 

med uppehålls-

platser och 

rum för stora 

grupper, p-plats, 

brygga för 

vistelse och 

bad, lekskulptur 

tema sanddödla

Vägvisning

med rep från 

stationen till 

naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 

idrottsplats 

med 

utegym. Kan 

användas av 

både 

försvaret 

och allmän-

heten.

Belysning 

i viadukt

och stig till 

Fågelfors-

dammen 

Tillgänglig 

brygga 

för fiske.
Samlingsplats 

med grillmö-

jligheter

  

Kvarndammen

vattenkraftbro 

som rasat

Grillplats

och vind-

skydd

Gammal 

hålväg och

Kyrkväg

Går längs en smal 

trottoar -osäkert samt 

svårt att hitta fortsät-

tningen på gångsys-

temet  

Stor öppen gräsyta 

kan aktiveras med 

lek/sport/lekplats. 

Tema: troll - Fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande skola och 

förskola   

Renovering av bro

Ny bänk

I anslutning till 

Folkets hus parker-

ing görs en mindre 

uppfyllnad som sås 

med gräs för att få 

en mer parklikande 

karaktär

Konstnärlig ut-

smyckning hjul

Rundbänk

Bänk
Bänk

Rundbänk

Ny passage 

för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  

med rep

  

Vägvisning rep

Sittbänk

  

Ny mötesplats

  

Ny stig 

med broar

  

Bollbana och lekplats

  

En befintlig 

hålväg från 

1000-talet 

Kan tillgäng-

liggöras med 

en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 

för natur-

aktiviteter 

nära vatten

Sittplats vid 

vattenkanten

P

27/VATTENNÄRA MÖTESPLATSER LAGAN/ Program för utveckling 2017-10-2426/ VATTENNÄRA MÖTESPLATSER LAGAN/ Program för utveckling 2017-10-24

ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

GÖTARP- DUVELED

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 

KRAFTVERK OCH

ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET
Soldattorpet med 

gärdesgårdar, vindskydd 

och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 

vattenkanten

Sparsam

röjning av 

träd för att 

få utblickar

mot vattnet.

Röjning 

enligt 

naturreser-

vatets 

skötselplan.
Lägga till 

rundgrillplats 

Lägga till 

rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 

rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats

vid stigen

Solig, välanvänd

plats idag. 

Grillplats med 

bänk

Lekplats

Brygga med 

rundbänk 

Vacker plats i 

solig glänta. 

Kompletteras 

med grillplats 

och aktivitet ex. 

beachvolley, 

boule.  

Lekplats kompletter-

as med rumsbildan-

de träd. Ev. upprust-

ning bör utformas 

så att den fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande förskolor

Lekplats 

och utegym

Bollplan

liten lekplats

Befintlig sittbänk och 

brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 

och tillgängliggörs, 

samt kompletteras 

med rundsittplats 

Välanvänd 

lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 

i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 

På så sätt fungerar det stora träder 

som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 

hålls, kompletteras med 

lektema fågel. Eventuell 

kajakuthyrning och 

grillplats

Golfbana

Befintlig 

mötesplats

Befintlig 

grillplats

Sittbänk 

och 

lekskulptur 

tema fågel

Ny bro och stig 

anläggs om det är 

möjligt med hänsyn 

till försvaret

Befintlig grind i 

anslutning till 

Lagan bör vara 

öppen så att 

allmänheten kan 

vistas/promenera

längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 

förstärkas med belysning som 

drivs av vattenkraft

Uppdatering 

med rundbänk

med utsikt

Fågelfors-

dammen,

sanddödlan 

lever här

Båtiläg-

gnings

plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 

med uppehålls-

platser och 

rum för stora 

grupper, p-plats, 

brygga för 

vistelse och 

bad, lekskulptur 

tema sanddödla

Vägvisning

med rep från 

stationen till 

naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 

idrottsplats 

med 

utegym. Kan 

användas av 

både 

försvaret 

och allmän-

heten.

Vindskydd 

och grillplats

Belysning 

i viadukt

och stig till 

Fågelfors-

dammen 

Tillgänglig 

brygga 

för fiske.
Samlingsplats 

med grillmö-

jligheter

  

Kvarndammen

vattenkraftbro 

som rasat

Grillplats

och vind-

skydd

Gammal 

hålväg och

Kyrkväg

Går längs en smal 

trottoar -osäkert samt 

svårt att hitta fortsät-

tningen på gångsys-

temet  

Stor öppen gräsyta 

kan aktiveras med 

lek/sport/lekplats. 

Tema: troll - Fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande skola och 

förskola   

Renovering av bro

I anslutning till 

Folkets hus parker-

ing görs en mindre 

uppfyllnad som sås 

med gräs för att få 

en mer parklikande 

karaktär

Rundbänk

Bänk
Bänk

Rundbänk

Ny passage 

för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  

med rep

  

Vägvisning rep

Sittbänk

  

Ny stig 

med broar

  

Bollbana och lekplats

  

En befintlig 

hålväg från 

1000-talet 

Kan tillgäng-

liggöras med 

en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 

för natur-

aktiviteter 

nära vatten

Sittplats vid 

vattenkanten

P

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER 
I DET LOKALA LANDSKAPET

C: Lekplats i trä 
med fågeltema.  

D: Rund sittplats med 
utsikt över Lagan.

E: En cirkelformad platå 
till meditation och yoga

B: Bro till fiske och bad.

A: Vägg byggd i trä som fungerar som rygg mot naturen, kan användas till lek och vila, 
stora lekskulpturer i trä med temat sandödlor.

A 

B

C
E

D

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER  
I DET LOKALA LANDSKAPET

C: Ny äventyrsväg med små broar genom 
sumpmark.
D: Vägvisning med rep, extra där vägen för-
grenas.

B: Rund bänk som anpassas lokala förhållanden

A: Bro över sjön och etablering av stig

D
B

C

A

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

DUVELED-GÖTARP 1:10.000FÅGELFORSDAMMEN 1:10.000

Ny mötesplats 

Kartbilden och bilderna nedan är idéer och exempel på möjliga mötesplatser. Kartbilden och bilderna nedan är idéer och exempel på möjliga mötesplatser. 



Diagrammet visar två placeringar av mötesplatser.  
Den ena är placerad i anslutning till stigen, och är lätt att 
tillgå för alla. Den andra är placerad helt nere vid vatten-
kanten, och kan användas av dem som lättare kan röra sig 
i naturen.

A: Tillgänglig mötesplats för rörelsehindrade

B: Mötesplats vid vattenkanten
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ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

DUVELED-GÖTARP

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 

KRAFTVERK OCH

ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET
Soldattorpet med 

gärdesgårdar, vindskydd 

och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 

vattenkanten

Sparsam

röjning av 

träd för att 

få utblickar

mot vattnet.

Röjning 

enligt 

naturreser-

vatets 

skötselplan.
Lägga till 

rundgrillplats 

Lägga till 

rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 

rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats

vid stigen

Solig, välanvänd

plats idag. 

Grillplats med 

bänk

Lekplats

Brygga med 

rundbänk 

Vacker plats i 

solig glänta. 

Kompletteras 

med grillplats 

och aktivitet ex. 

beachvolley, 

boule.  

Lekplats kompletter-

as med rumsbildan-

de träd. Ev. upprust-

ning bör utformas 

så att den fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande förskolor

Lekplats 

och utegym

Bollplan

liten lekplats

Befintlig sittbänk och 

brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 

och tillgängliggörs, 

samt kompletteras 

med rundsittplats 

Välanvänd 

lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 

i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 

På så sätt fungerar det stora träder 

som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 

hålls, kompletteras med 

lektema fågel. Eventuell 

kajakuthyrning och 

grillplats

Golfbana

Befintlig 

mötesplats

Befintlig 

grillplats

Sittbänk 

och 

lekskulptur 

tema fågel

Ny bro och stig 

anläggs om det är 

möjligt med hänsyn 

till försvaret

Befintlig grind i 

anslutning till 

Lagan bör vara 

öppen så att 

allmänheten kan 

vistas/promenera

längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 

förstärkas med belysning som 

drivs av vattenkraft

Uppdatering 

med rundbänk

med utsikt

Fågelfors-

dammen,

sanddödlan 

lever här

Båtiläg-

gnings

plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 

med uppehålls-

platser och 

rum för stora 

grupper, p-plats, 

brygga för 

vistelse och 

bad, lekskulptur 

tema sanddödla

Vägvisning

med rep från 

stationen till 

naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 

idrottsplats 

med 

utegym. Kan 

användas av 

både 

försvaret 

och allmän-

heten.

Belysning 

i viadukt

och stig till 

Fågelfors-

dammen 

Tillgänglig 

brygga 

för fiske.
Samlingsplats 

med grillmö-

jligheter

  

Kvarndammen

vattenkraftbro 

som rasat

Grillplats

och vind-

skydd

Gammal 

hålväg och

Kyrkväg

Går längs en smal 

trottoar -osäkert samt 

svårt att hitta fortsät-

tningen på gångsys-

temet  

Stor öppen gräsyta 

kan aktiveras med 

lek/sport/lekplats. 

Tema: troll - Fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande skola och 

förskola   

Renovering av bro

Ny bänk

I anslutning till 

Folkets hus parker-

ing görs en mindre 

uppfyllnad som sås 

med gräs för att få 

en mer parklikande 

karaktär

Konstnärlig ut-

smyckning hjul

Rundbänk

Bänk
Bänk

Rundbänk

Ny passage 

för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  

med rep

  

Vägvisning rep

Sittbänk

  

Ny mötesplats

  

Ny stig 

med broar

  

Bollbana och lekplats

  

En befintlig 

hålväg från 

1000-talet 

Kan tillgäng-

liggöras med 

en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 

för natur-

aktiviteter 

nära vatten

Sittplats vid 

vattenkanten

P

STRATEGI 3: UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER  
I DET LOKALA LANDSKAPET 

VAGGERYD 1:10.000

E: Vattenpark.

C: Bearbetning av kanten mellan Folkets hus och Lagan. D: Lekplats med trolltema.

B: Runt väderskydd till vila och övernattning under tak.

F: Lekplats med trolltema i skogen.

A: Exempelvis beachvolley och utegym på den stora  
platsen vid bostadsområdet.

A
B C

EF
D

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

GÖTARP- DUVELED

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 

KRAFTVERK OCH

ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET
Soldattorpet med 

gärdesgårdar, vindskydd 

och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 

vattenkanten

Sparsam

röjning av 

träd för att 

få utblickar

mot vattnet.

Röjning 

enligt 

naturreser-

vatets 

skötselplan.
Lägga till 

rundgrillplats 

Lägga till 

rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 

rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats

vid stigen

Solig, välanvänd

plats idag. 

Grillplats med 

bänk

Lekplats

Brygga med 

rundbänk 

Vacker plats i 

solig glänta. 

Kompletteras 

med grillplats 

och aktivitet ex. 

beachvolley, 

boule.  

Lekplats kompletter-

as med rumsbildan-

de träd. Ev. upprust-

ning bör utformas 

så att den fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande förskolor

Lekplats 

och utegym

Bollplan

liten lekplats

Befintlig sittbänk och 

brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 

och tillgängliggörs, 

samt kompletteras 

med rundsittplats 

Välanvänd 

lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 

i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 

På så sätt fungerar det stora träder 

som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 

hålls, kompletteras med 

lektema fågel. Eventuell 

kajakuthyrning och 

grillplats

Golfbana

Befintlig 

mötesplats

Befintlig 

grillplats

Sittbänk 

och 

lekskulptur 

tema fågel

Ny bro och stig 

anläggs om det är 

möjligt med hänsyn 

till försvaret

Befintlig grind i 

anslutning till 

Lagan bör vara 

öppen så att 

allmänheten kan 

vistas/promenera

längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 

förstärkas med belysning som 

drivs av vattenkraft

Uppdatering 

med rundbänk

med utsikt

Fågelfors-

dammen,

sanddödlan 

lever här

Båtiläg-

gnings

plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 

med uppehålls-

platser och 

rum för stora 

grupper, p-plats, 

brygga för 

vistelse och 

bad, lekskulptur 

tema sanddödla

Vägvisning

med rep från 

stationen till 

naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 

idrottsplats 

med 

utegym. Kan 

användas av 

både 

försvaret 

och allmän-

heten.

Vindskydd 

och grillplats

Belysning 

i viadukt

och stig till 

Fågelfors-

dammen 

Tillgänglig 

brygga 

för fiske.
Samlingsplats 

med grillmö-

jligheter

  

Kvarndammen

vattenkraftbro 

som rasat

Grillplats

och vind-

skydd

Gammal 

hålväg och

Kyrkväg

Går längs en smal 

trottoar -osäkert samt 

svårt att hitta fortsät-

tningen på gångsys-

temet  

Stor öppen gräsyta 

kan aktiveras med 

lek/sport/lekplats. 

Tema: troll - Fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande skola och 

förskola   

Renovering av bro

I anslutning till 

Folkets hus parker-

ing görs en mindre 

uppfyllnad som sås 

med gräs för att få 

en mer parklikande 

karaktär

Rundbänk

Bänk
Bänk

Rundbänk

Ny passage 

för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  

med rep

  

Vägvisning rep

Sittbänk

  

Ny stig 

med broar

  

Bollbana och lekplats

  

En befintlig 

hålväg från 

1000-talet 

Kan tillgäng-

liggöras med 

en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 

för natur-

aktiviteter 

nära vatten

Sittplats vid 

vattenkanten

P

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER  
I DET LOKALA LANDSKAPET

ÖSTERMOSKOGEN 1:10.000

B

A

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

Kartbilden och bilderna nedan är idéer och exempel på möjliga mötesplatser. Kartbilden och bilderna nedan är idéer och exempel på möjliga mötesplatser. 
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REFERENSER/OM DU VILL LÄSA MER

Översiktsplan:  
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/oversiktsplan.html

Grönplaner: 
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/oversiktsplan/gronplaner.html

LIS-plan: 
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/oversiktsplan/landsbygdsutveckling-i-strandnara-lagen-lis.html

Gång- och cykelvägsplan:  
http://www.vaggeryd.se/trafik-och-gator/gang--och-cykelvagar.html

Naturreservat med Östermoskogen:  
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-gronomraden-och-skogar/naturreservat-nationalpark.html

LONA-projektet:
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-gronomraden-och-skogar/lona-projektet-natur--och-kulturled-skillingaryd.html

Sveriges miljömål (Naturvårdsverket):
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/

Länets miljömål (Länsstyrelsen i Jönköpings län):
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/lanets-miljomal/Pages/index.aspx

Naturvärdesinventeringar:
Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning Lyckorna, Vaggeryds kommun 2015, Eva Götbrink på Kråkfot AB

LONA-projektet Natur- och kulturled Skillingaryd
Sammanställning naturvärdesinventering med resultat och kartor, Eva Götbrink på Kråkfot AB

Översiktlig naturvärdesinventering med resultat och kartor av Lagans ständer 2016-09-20, Eva Götbrink på Kråkfot AB, Lennart Sundh på Sundh Miljö

Översiktlig stabilitetskartering inom fem kommuner längs lagan (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011)

Data från Vaggeryds kommuns Geografiska informationssystem (GIS)

Historisk information från Vaggeryds Hembygdsråd

Länsstyrelsens kulturmiljöinventering av Lagan:
Minnen vid vatten – inventering av kulturmiljöer längs Lagan
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Utveckling Vaggeryds centrum – etapp 4, 
dnr KS 2014/184 
 

Förslag till beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

nedanstående skiss som underlag för ombyggnation  av torget i 

Vaggeryd. 
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Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en 

beskrivning av hur utvecklingen av Vaggeryd centrum kan se ut. 

Dialogmöten har bland annat förts med fastighetsägare och handlare i 

juni och september 2015. Information om projekten har bland annat 

publicerats på kommunens webbplats i god tid innan arbetena 

påbörjades. Dessutom har de fastighetsägare som varit direkt berörda 

av ombyggnationerna informerats kontinuerligt. 

 

Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra 

åtgärder på Järnvägsgatan. Åtgärderna genomfördes under hösten och 

våren 2015-2016. Etapp 2 med ombyggnad av GC-väg på Storgatan i 

och parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes 

under hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan genomförs 

under oktober 2017.  

 

Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på ett 

informationsmöte 2016-10-10. 2016-10-20 beslutade tekniska 

utskottet om det fortsatta arbetet för utveckling av torget i Vaggeryd. 

Under våren 2017 beslutade budgetberedningen att minska 

investeringsanslaget för etapp 4. Nytt förslag med ny skiss togs fram 

till informationsmöte med ungdomsråd, handelsutskott och övriga 

intresserade den 24 oktober 2017. 

 

Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 

Tekniska utskottets beslut 2014-06-11 §57 diskussion om Vaggeryds 

centrum. 

Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §17 skisser med förslag. 

Tekniska utskottets beslut 2015-04-08 §25 information från 

samhällsutvecklare. 

Tekniska utskottets beslut 2015-05-05 §34 uppdrag om att ta fram 

förslag för utveckling av Vaggeryds centrum. 

Tekniska utskottets beslut 2015-06-09 §43 om information om 

parkeringsplatser i Vaggeryd centrum. 

Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 §60 om att genomföra steg 1, 

Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och 

fastighetsägare. 

Tekniska utskottets beslut 2015-09-22 §79 om justering av skiss över 

torget. 

Tekniska utskottets beslut 2016-01-19 §2 om steg 2. 

Tekniska utskottets beslut 2016-02-09 §12 om fler torgplatser. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-03 §39 om skisser för steg 2 och 

redovisning av etapp 3 och 4. 

Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 §27 om skisser för steg 2. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §62 om att påbörja steg 2 

Vaggeryds centrum. 
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Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 §47 om att ta fram skisser och 

informationsmöte. 

Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §62 om byggnationen 

Storgatan, skisser över torget och informationsmöte. 

Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §76 om diskussionsunderlag 

för informationsmöte. 

Minnesanteckningar från informationsmöte om centrumutvecklingen i 

Vaggeryd den 10 oktober 2016, dnr KS 2014/184. 

Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §90 om utvecklingen av 

Vaggeryds centrum. 

Tekniska utskottets beslut 2017-01-31 §4 om utvecklingen av 

Vaggeryds centrum, etapp 4. 

Tekniska utskottets beslut 2017-09-26, Godkänna förslagsskiss över 

torget i Vaggeryd och tidplan för fortsatt arbetsprocess. 

 

 

Hans Göransson 

Gatu- och parkchef 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Motion – tillgänglighetsanpassade och trafiksäkra 
busshållplatser, dnr TU 2017/076 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
Bifalla motionen utifrån kommunens ansvarsområde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Kurt Enell (KD) och Jenny Larsen (KD) har 

inlämnat en motion 2017-08-13 med förslag att: 

 Vaggeryds kommun gör en inventering av samtliga 

busshållplatser, med förslag på lämpliga åtgärder avseende 

tillgänglighet och trafiksäkerhet. 

 Genomför åtgärder på busshållplatser där kommunen är ansvarig 

väghållare. 

 Kontakt tas med berörda myndigheter avseende statliga vägar 

som finns inom kommunen och begär ombyggnad enligt 

genomförd inventering. 

 

Tekniska kontorets yttrande 

Riktlinjer gällande tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhet 

förändras ständigt utifrån modern forskning och teknisk utveckling.  

 

Jönköpings Länstrafik har genomfört inventeringar av länets 

busshållplatser utifrån utformning och antalet resenärer. Ytterligare 

inventering anses det därför inte finnas behov av. Vaggeryds kommun 

kan dra nytta av Länstrafikens inventering för att ge förslag på 

lämpliga åtgärder i dialog med Länstrafiken. 

 

Vaggeryds kommun har genom kanslienheten regelbundna 

dialogmöten med Jönköpings Länstrafik kring gemensamma 

frågeställningar.  

 

Kanslienheten uppmanas att utifrån att det finns statliga medel att 

ansöka för ombyggnation av busshållplatser i det kommunala 

vägnätet, i dialog med tekniska kontoret.  

 

  



  

Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss daterad 2017-09-11 om motion 

inlämnad 2017-08-13, dnr KS 2017/194. 

 

Hans Göransson 

Gatu- och parkchef 

Tekniska kontoret 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Medborgarförslag – förändring av parkeringsrutor 
m.m. på Järnvägsgatan i Vaggeryd, dnr TU 
2017/094 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
Avslå motionen med hänvisning till tekniska utskottets och 

kommunstyrelsens tidigare beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-18 med förslag att 

förändra nuvarande längsgående parkeringsrutor på norra delen av 

Järnvägsgatan i Vaggeryd och ändra parkeringstiden från 20 minuter 

till en eller två timmar. 

 

Tekniska kontorets yttrande 

Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 §60 om utformning av norra 

delen av Järnvägsgatan bland annat utifrån trafiksäkerhetsmässiga 

aspekter. Beslutet omfattade även en parkeringstid till 30 minuter. 

Beslutet verkställdes i samband med ombyggnationen under hösten 

och våren 2015-2016. Tekniska utskottet ser ingen anledning att 

ompröva beslutet om utformningen av parkeringsplatserna. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 §126 om principer för 

parkeringstider för framtida ändringar av de lokala trafikföreskrifterna 

vilket för Järnvägsgatans norra del kommer att innebära en timmes 

parkering mellan 8-19 (8-15). Tekniska kontoret håller på att se över 

de lokala trafikföreskrifterna med anledning av detta beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss daterad 2017-10-31 om 

medborgarförslag inlämnat 2017-04-18, dnr KS 2017/135. 

Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 §60 om utformning av 

ombyggnationen av Järnvägsgatan, dnr KS 2014/184. 

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 om tider för parkering, 

dnr KS 2017/077. 

 

 

Hans Göransson 

Gatu- och parkchef 

Tekniska kontoret 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Medborgarförslag – Bondstorpsvägens framtida 
utseende, dnr TU 2017/078 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
Avslå motionen utifrån de åtgärder som gjorts. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-08-28 med förslag om 

Bondstorpsvägens framtida utseende med bland annat små häckpartier 

mellan vägbana och GC-väg. 

 

Tekniska kontorets yttrande 

Tekniska kontoret arbetar kontinuerligt med utveckling av den 

kommunala trafikmiljön och olika trafikmiljöer kräver olika tekniska 

lösningar.  

 

Det finns flera anledningar till att Bondstorpsvägen byggts om under 

senaste året. Bland annat har Bondstorpsvägen förbi Götafors skola 

byggts om av trafiksäkerhetsskäl. Att gräsytorna mellan vägbanan och 

gång- och cykelbanan ersatts med grus beror främst på att det funnits 

översvämningsproblem på vägen. Problem som ger betydligt kortare 

hållbarhet på vägkroppen och därmed ökade kommunala kostnader på 

sikt. Ytan mellan vägbanan och GC-vägen fungerar nu som dike med 

dagvattenbrunnar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Skötseln 

av ytan har också kunnat effektiviseras i och med borttagandet av 

gräsytan. Lämpliga rosväxter har planterats för att ändå skapa en 

trevlig trafikmiljö. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss daterad 2017-09-11 om 

medborgarförslag inlämnat 2017-08-28, dnr KS 2017/204. 

 

Hans Göransson 

Gatu- och parkchef 

Tekniska kontoret 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Medborgarförslag – Inför cykelpumpar i våra 
tätorter, dnr TU 2017/082 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Bifalla motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 31 juli 2017 inkom ett medborgarförslag om att införa 
kompressorstyrda cykelpumpar i varje samhälle i kommunen. 
 
Tekniska kontoret har påbörjat ett samarbete med räddningstjänsten 
för att allmänheten ska kunna få tillgång till en kompressorstyrd 
cykelpump vid brandstationen i Vaggeryd. Beräknad kostnad omkring 
20 000kr. 
 
Detaljplan på f.d. mejeritomten håller på att tas fram och tekniska 
kontoret föreslår att en offentlig kompressorstyrd cykelpump 
installeras i samband med byggnationen där. Beräknad kostnad 
omkring 20 000kr. 
 
I samband med att torget i Vaggeryds byggs om har tekniska kontoret 
för avsikt att köpa in en fast manuell cykelpump beräknas kosta 20 
000kr i investering. 
 
Driftkostnaderna för dessa cykelpumpar beräknas till mellan 500-
1000kronor/år 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss med medborgarförslag – inför cykelpumpar 
i våra tätorter, dnr KS 2017/186. 
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24 §101 om medborgarförslaget 
att införa cykelpumpar i tätorterna. 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-10-24 § 101 TU 2017/082 12(23) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Medborgarförslag – inför cykelpumpar i våra tätorter, 
dnr TU 2017/082 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram avtal 
med lokala företag om att tillhandahålla kompressorpump till allmänheten 
till nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 31 juli 2017 inkom ett medborgarförslag om att införa 
kompressorstyrda cykelpumpar i varje samhälle i kommunen. 
 
En offentlig manuell cykelpump beräknas kosta 20 000kr i investering och 
ha en driftkostnad på omkring 500kr/år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss med Medborgarförslag – Inför cykelpumpar i 
våra tätorter, dnr KS 2017/186. 
 
Förslag på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att tekniska kontoret ska undersöka 
möjligheten att ta fram avtal med lokala företag om att tillhandahålla 
kompressorpump till allmänheten till nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Tidigareläggning av investering avseende 
cykelväg Bäck - Vaggeryd, dnr TU 2017/085 
 

Förslag till beslut 
Godkänna svaret på inkommen skrivelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Östra fiberföreningen har inkommit med skrivelse och påpekat 

samordningsvinsten av att tidigarelägga planerad utbyggnad av GC-

väg mellan Vaggeryd och Bäck. Föreningen vill att kommunen 

terrasserar aktuell sträcka under 2018. 

 

Svar till Östra fiberföreningen 

Vid ett normalt förfarande av utbyggnad av kommunal gång- och 

cykelväg i annan markägares råmark är tillvägagångsättet: 

 

 Förstudie och kostnadsuppskattning 

 Investeringsmedel avsätts av kommunfullmäktige  

 Markägarkontakt, markupplåtelseavtal och intrångsersättning 

 Projektering, dimensionering och miljökonsekvensbeskrivning  

 Avtal med Trafikverket 

 Avverkning 

 Arkeologiska utredning och eventuella utgrävningar 

 Tillstånd bl.a. vattenverksamhet  

 Upphandlingar 

 Byggnation  

 

Tekniska utskottet förväntas tilldelades medel för byggnation av GC-

väg mellan Vaggeryd och Bäck till 2018 med 1 Mkr för att förbereda 

och påbörja projektet. Beslut om medel fattas av Kommunfullmäktige 

i november 2017. Enligt investeringsplan föreslås 3 Mkr avsättas 2019 

för att bygga GC-vägen. Underlaget för avsatta medel är en förstudie 

som upprättades 2004 och reviderades 2006. 2006 gjorde 

Länsstyrelsen bedömningen att någon miljökonsekvensbeskrivning 

inte krävs.  

 

Det kan konstateras att avsatta medel troligtvis inte kommer att vara 

tillräckliga för att bygga ut GC-vägen med dagens kostnadsläge och 

krav. 
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Tekniska utskottet avser att följa den normala tillvägagångsättet och 

även om några delar är genomförda innebär detta att det kommer att ta 

tid utifrån den erfarenhet som finns av likvärdiga projekt. Det är 

tveksamt om efterfrågat terrasseringsarbete kan komma tillstånd under 

2018.  

 

Möte mellan tekniska kontoret och Östra fiberföreningen är inplanerad 

under oktober månad då kan en fördjupad analys av förutsättningar, 

behov och möjligheter göras.  

 

 

Magnus Ljunggren 

Teknisk chef 

 

Beslutet skickas till 
Östra fiberföreningen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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1111 VVVVÄGLEDNING OCH NYA FÖÄGLEDNING OCH NYA FÖÄGLEDNING OCH NYA FÖÄGLEDNING OCH NYA FÖRESKRIFTER AVFALLSPLRESKRIFTER AVFALLSPLRESKRIFTER AVFALLSPLRESKRIFTER AVFALLSPLANERINGANERINGANERINGANERING    

Kommunerna är ansvariga för att ta fram den kommunala avfallsplanen. Länsstyrelserna ska 

bland annat sammanställa kommunernas planer och bör delta vid samråd samt ges möjlighet 

att yttra sig angående behovsbedömningen enligt kriterierna i bilaga 4 i förordningen 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfallsplaner 

om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets 

föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och 

länsstyrelsens sammanställning. Föreskrifterna börjar gälla från och med den 1 maj 2017.  

Nedan framgår sammanfattning av vad som är nytt. 

Ökat fokus på avfallsförebyggande mål och åtgärder 

Med de nya föreskrifterna och vägledningen vill Naturvårdsverket att kommunerna ska lägga 

mer fokus på avfallsförebyggande åtgärder, vilket bland annat framgår av den ändrade 

rubriken. Vidare är ordningen på paragraferna ändrad så att krav på mål och åtgärder kommer 

först. Detta för att visa att det viktiga med planerna är att redovisa vad som behöver hända 

med avfallsarbetet i kommunen, inte att beskriva nuläget. De nya föreskrifterna och 

vägledningen lägger vidare stor vikt på samverkan inom kommunen, såväl som med andra 

aktörer i arbetet med att ta fram planen. 

Andra viktiga förändringar är att: 

• Avfallsplanens syfte ska beskrivas. 

• Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt 

andra relevanta mål, strategier och planer. 

• Mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit. 

• Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för att 

implementera mål och åtgärder.  

• Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, 

vilket tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som 

uppkommer i kommunens egna verksamheter. 

Föreskrifterna har också kompletterats med krav om att bedöma behovet av ändringar i 

insamlingssystem och anläggningar för att hantera framtida förändrade avfallsflöden och 

bättre koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering. 

Nulägesbeskrivningen, som många kommuner upplevt som tids- och resurskrävande i arbetet 

med att ta fram avfallsplaner förenklats genom att: 
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• Kommunen själv avgör vilka uppgifter som har betydelse för att ta fram en beskrivning 

av de förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning. 

• Färre krav på uppgifter om anläggningar som finns inom kommunen. 

Samverkan under hela processen med att ta fram avfallsplanen höjer kvalitet och ökar 

förankringsgraden av planen liksom sannolikheten att åtgärderna i avfallsplanen kommer att 

genomföras. För att involvera fler funktioner och verksamheter inom kommunen men också 

med andra kommuner och myndigheter samt aktörer inklusive allmänheten i framtagandet av 

avfallsplanen har föreskrifterna kompletterats med krav om att:  

• De aktörer som deltagit i samråd vid framtagandet av avfallsplanen ska anges. 

• De olika funktioner/verksamheter i kommunen som medverkat vid avfallsplanens 

framtagande ska redovisas. 

Reglerna om vilka uppgifter som kommunen ska lämna till länsstyrelsen har ändrats för att 

tydliggöra att syftet med lämnade uppgifter är att följa upp om de kommunala avfallsplanerna 

innehåller mål och åtgärder, som utgår från, de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen 

samt andra relevanta mål, strategier och planer. 

Då de uppgifter som kommunerna förväntas lämna till länsstyrelsen har ändrats påverkas 

också innehållet i den sammanställning länsstyrelsen förväntas lämna till Naturvårdsverket. Ett 

syfte med länsstyrelsens sammanställning till Naturvårdsverket är att den ska utgöra ett 

underlag till nya nationella strategier och planer. I detta sammanhang är det i första hand 

planens mål och åtgärder som är av intresse, samt aktualiteten av planerna. Ett annat syfte är 

att länsstyrelsen ska kunna bedöma utvecklingen av avfallshanteringen i länet och i vilken grad 

planerna bidrar till att nå regionala och nationella mål inom avfallsområdet. 

Nytt är också att sammanställningen av kommunernas planer bara behöver lämnas över på 

begäran från Naturvårdsverket. Närmare anvisningar om hur sammanställningen bör göras 

kommer Naturvårdsverket att lämna till länsstyrelserna.  
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2222 NNNNATIONATIONATIONATIONELLELLELLELLTTTT    

2.12.12.12.1 MMMMILJÖBALKENILJÖBALKENILJÖBALKENILJÖBALKEN    
Avfallshanteringen styrs till stor del av EU:s ramlagstiftning, nationell miljölagstiftning och 

nationella miljömål.  

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det 

hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en 

gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 

består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.   

För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste 

kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa. Dessa får tas ut på sådant sätt att 

återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska 

bland annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv 

och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. 

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall 

inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer 

från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen 

anlitar att transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska 

bedrivas, antingen i egen regi eller gemensamma organisationer med andra kommuner.  

Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen 

förblir dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett 

bolag. Kommunen kan dock inrätta gemensam nämnd med annan kommun eller överföra 

huvudmannaskapet på ett kommunalförbund. Förutsättningarna för detta regleras i 

förbundsordningen.  

Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem för att 

uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. I föreskrifterna anges bland 

annat vilka hämtningsintervall som ska gälla för de olika områdena och de olika fraktionerna av 

avfall. Detta gäller även tider då uppehåll i ordinarie hämtning görs beträffande 

fritidsfastigheter. I avfallsföreskrifterna ska kommunen även ange under vilka förutsättningar 

fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. 

Kommunen ska i sin planering och sina beslut anpassa behovet av borttransport till de behov 

som finns hos olika slag av bebyggelse.  
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2.22.22.22.2 EUEUEUEU    
EU har beslutat om en avfallshierarki, även kallad avfallstrappa, och denna styr hur avfall ska 

hanteras i Sverige och resten av EU. Avfallstrappan är utformad på så sätt att man ska sträva 

att nå så högt upp i trappan som möjligt. 

 

Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. Det bästa alternativet och därför det översta 

steget i avfallstrappan är att förebygga och minimera avfallsmängderna.  

Detta kan göras genom att exempelvis laga sådant som är trasigt och att inte köpa saker i 

onödan. När avfallet väl finns är det bästa att återanvända avfallet så långt som möjligt genom 

exempelvis att skänka eller sälja saker på loppis. Om detta inte är möjligt är 

materialåtervinning genom till exempel återvinning av förpackningar till nya produkter och 

därefter energiåtervinning nästa steg i avfallstrappan.  

Längst ned i avfallstrappan som det sämsta alternativet är deponering. 

Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande åren. Alla 

medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. I Sverige kommer programmet 

att ingå i den nya avfallsplanen som ska tas fram för åren 2018 - 2023. 

2.32.32.32.3 NNNNATIONELLA MILJÖKVALIATIONELLA MILJÖKVALIATIONELLA MILJÖKVALIATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLTETSMÅLTETSMÅLTETSMÅL    
Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål. För avfallshantering är det främst 

miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” som 

är aktuella.  
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Miljökvalitetsmålet anger; 

• ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna 

och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara 

i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö 

minimeras.” 

Regeringen har fastställt två etappmål för att öka resurshållningen inom avfallsområdet. 

Etappmålen handlar om ökad resurshållning i livsmedelskedjan och i byggsektorn. Målet för 

livsmedelskedjan är formulerat enligt följande:  

• Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från 

hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring 

tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas 

tillvara. 

2.42.42.42.4 NNNNATIONELL AVFALLSPLANATIONELL AVFALLSPLANATIONELL AVFALLSPLANATIONELL AVFALLSPLAN    
Nuvarande nationella avfallsplan gäller perioden 2012 – 2017. Sammantaget anger nationella 

avfallsplanen följande; 

• Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli 

enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till 

förberedelse för återanvändning. 

• Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka. 

• Materialåtervinning av hushållens avfall ska öka och minst 90 procent av hushållen ska 

vara nöjda med insamlingen. 

• Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått elavfall. 

• Nedskräpningen ska minska i städer, i naturområden och längs kuster. 

• Matavfallet ska minska. 

• Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. Alla kommuner 

och länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier 

I januari 2017 utgav Naturvårdsverket utvärdering av den nationella avfallsplanen och det 

avfallsförebyggande programmet (Rapport 6744). Slutsatser som bland annat framkommer i 

denna är; 

• Kännedom och tillämpningen av den nationella avfallsplanen och det 

avfallsförebyggande programmet är relativt låg, dock är det bättre användning i 

mindre kommuner.  
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• Synpunkter som inkommit är att dokumenten och åtgärdsförslagen är för omfattande. 

Slutsatser som dras är att de prioriterade avfallsområden är bra och kan fortleva men 

att åtgärderna bör minskas.  

• Dessutom krävs bättre uppföljning och förankring. Ovanstående omdömen gäller även 

vid arbete med kommunala avfallsplaner och där trycks särskilt på vikten av att 

tydliggöra syfte och prioritera vid framtagande av avfallsplan och tillämpa enkla 

formuleringar och tydlig mätbarhet.   

2.52.52.52.5 KKKKOMMANDE MÅL FÖR AVFAOMMANDE MÅL FÖR AVFAOMMANDE MÅL FÖR AVFAOMMANDE MÅL FÖR AVFALLSHANTERINGLLSHANTERINGLLSHANTERINGLLSHANTERING    
Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande åren. Alla 

medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. I Sverige kommer programmet 

att ingå i den nya avfallsplanen som ska tas fram för åren 2018 - 2023. Programmet väntas ha 

fyra fokusområden: 

• Mat 

• Textil 

• Elektronik  

• Byggande och rivning 

Fokusområdena har valts ut för att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor 

miljöpåverkan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. 

Naturvårdsverket har föreslagit regeringen fyra nya etappmål för avfall. Etappmålen är ett led 

att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Ett av etappmålen gäller ökad förberedelse för 

återvändning och materialåtervinning med syftet att leda Sveriges avfallshantering högre upp i 

avfallstrappan och att nå ökad resurseffektivitet. Det andra etappmålet handlar om textil och 

textilavfall och Naturvårdsverket föreslår att producentansvar för textil införas.  

Det tredje etappmålet gäller minskad mängd matavfall och det fjärde etappmålet handlar om 

att minska exponeringen för kadmium via livsmedel.  

EU-direktivet om producentansvar har införts i svensk lagstiftning genom förordningen om 

producentansvar för förpackningar. I EU-direktivet finns målnivåer för återvinningsgrad av 

olika materialslag. Sverige har redan tidigare haft mål om återvinningsgrad för olika typer av 

förpackningar men de kommer att höjas år 2020. Sverige har beslutat om högre 

återvinningsmål än EU direktivet. 
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3333 FFFFÖRUTSÄTTNINGAR AVFALÖRUTSÄTTNINGAR AVFALÖRUTSÄTTNINGAR AVFALÖRUTSÄTTNINGAR AVFALLSHANTERINGLSHANTERINGLSHANTERINGLSHANTERING    

3.13.13.13.1 KKKKOMMUNUPPGIFTEROMMUNUPPGIFTEROMMUNUPPGIFTEROMMUNUPPGIFTER    
Tabell 1. Administrativa uppgifter.  

ADMINI-
STRATIVA 
UPPGIFTER, 
2016-01-01 

INVÅNARE HUSHÅLL I 
EN- OCH TVÅ-
FAMILJSHUS 

LÄGEN-
HETER 

FRITIDS-
HUS 

ANTAL 
ÅVC 

ANTAL ENSKILDA 
AVLOPPS-

ANLÄGGNINGAR 

Gislaved 29 272 8476 4512 954 2 3237 

Gnosjö 9514 2815 1156 238 2 1081 

Vaggeryd 13 372 3980 1715 524 1 1523 

Värnamo 33 473 8607 6101 6101 3 2892 

GGVV 85 631 23 878 13 484 7817 8 8733 

 

3.23.23.23.2 NNNNÄRINGSLIVÄRINGSLIVÄRINGSLIVÄRINGSLIV,,,,    TURISMTURISMTURISMTURISM    OCH FYSISK PLANERINGOCH FYSISK PLANERINGOCH FYSISK PLANERINGOCH FYSISK PLANERING    

3.2.13.2.13.2.13.2.1 GislavedGislavedGislavedGislaved    

Den kulturella mångfalden är stor i kommunen och andelen utrikes födda och de med 

utrikesfödda föräldrar var tillsammans 24,8% år 2014. 

Kommunen är en typisk skogskommun och har 8 tätorter varav Gislaved är störst följt av 

Anderstorp och Smålandsstenar. I kommunen finns omkring 13 500 bostäder varav 58 % är 

privata villor, 32 % är hyresrätter och ca 10 % bostadsrätter. Största andelen hyresbostäder ägs 

av det kommunala bostadsbolaget Gislavedshus AB. I slutet av 2015 fanns få lediga lägenheter. 

Ca 2500 åretruntboende finns på landsbygden tillsammans med ca 800 fritidsfastigheter. 

Bostadsbyggandet har varit lågt de senaste åren. Lägenheter behöver byggas för att flyttkedjor 

ska komma igång. I kommunen fanns byggklar tomtmark både för villa- och hyreshusbyggande. 

Näringslivet i Gislaveds kommun bidrar med arbetstillfällen, utbud i produkter och tjänster för 

såväl privat som offentlig sektor, samt utbud av produkter och tjänster för invånare och 

besökare. 

Företagen i Gislaveds kommun är till stor del fortfarande lokalt ägda, och är till största delen 

baserade på tillverkningsindustri med underleverantörsfokus. Idag sker en kraftig 

automatisering vilket har resulterat i industrier med färre arbetstillfällen än tidigare. Det finns 

inga företag med över 500 anställda, förutom de koncerner och kedjor som har moderbolag i 

Gislaveds kommun. Det sker en utveckling mot företagstjänster och en ny typ av 

kompetensförsörjning. 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 GnosjöGnosjöGnosjöGnosjö    

Gnosjö är en pendlingskommun och inpendlingen är större än utpendlingen. Det gör att den 

s.k. dagbefolkningen är drygt 1 000 personer högre än invånarantalet i kommunen. 

Kommunen har sin prägel med huvuddelen mindre och medelstora företag som tillsammans 

med duktig personal, har skapat ett varumärke som är gångbart långt utanför rikets gränser. 

Kommunens företag består till största del av tillverkningsindustri inom segmentet metall, trä 

och plast. Tillverkningen utgår från råvara till färdiga produkter. Noterat är att Tjänstesektorn 

och turism är näringar som ökar för varje år. 

De större privata företagen i kommunen är med hänsyn till anställda och på tillverkade 

volymer bl.a. Garo, Hillerstorpsträ, Thule m.fl. där de flesta av de ca: 1000 personer som 

pendlar varje dag har sin försörjning. 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 VaggerydVaggerydVaggerydVaggeryd    

Vaggeryds kommun är beläget på västsidan av det som naturgeografiskt kallas sydsvenska 

höglandet. Kommunen har en areal på omkring 830 km2 varav cirka 33 km2 utgörs av sjöar.  

Kommunen har under de senaste 20 åren stadigt ökat i befolkning med omkring 55 personer 

per år med undantag för ett fåtal år då kommunen backade befolkningsmässigt. Kring 

millennieskiftet ökade befolkningen med över 250 på ett år, detta kopplat till en stark 

expansion inom tillverkningsindustrin. 

Historiskt är Vaggeryds kommun, i likhet med övriga GGVV-kommuner, en 

tillverkningskommun. Efterhand har dock de goda kommunikationerna och närheten till 

framförallt Jönköping bidragit till att verksamheter inom bygg, service- och logistikområden 

utvecklats alltmer.   

3.2.43.2.43.2.43.2.4 VärnamoVärnamoVärnamoVärnamo    

Värnamo kommun tillhör det sydsvenska höglandet och den småländska sjöplatån. Skogar, 

myrar, sjöar och vattendrag utgör de dominerande landskapsmässiga särdragen i kommunen. I 

de lägre och flackare delarna av landskapet finns de flesta sjöarna och vattendragen. De 

största sjöarna i kommunen är Bolmen, Vidöstern, Rusken, Hindsen och Flåren. De största 

vattendragen utgörs av Lagan, Härrån och Storån. Värnamo har 17 tätorter där det i 

centralorten bor mest människor.  

I Värnamo kommun växer befolkning sedan några år tillbaka kontinuerligt med några hundra 

personer per år. Värnamo har en vision där man planerar för att växa. Höghastighetsbanan 

som läggs via Värnamo kommer att utveckla kommunen. Idag är innevånarantalet 33 500 

personer. I den framtida visionen är Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 

000 invånare 2035.  

Finnvedsbostäder är det kommunala bostadsbolaget men det finns även privata aktörer. Idag 

2016 finns det få lediga hus samt lägenheter och tomter. Ett stort behov av byggande behövs 
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för att kunna möte framtidens vision. I Värnamo kommun pågår arbetet med en ny 

översiktsplan som beräknas klar under året 2016 med inriktning mot år 2035. 

Tillverkningsindustrin är dominerande. Det råder en genuin småföretagaranda. Värnamo är 

känt för sin möbelindustri med Bruno Mattsson som den stora designern. Värnamo har också 

ett sjukhus som påverkar kommunen positivt. 

3.33.33.33.3 RRRREGIONALA FÖRUTSÄTTNIEGIONALA FÖRUTSÄTTNIEGIONALA FÖRUTSÄTTNIEGIONALA FÖRUTSÄTTNINGARNGARNGARNGAR    
I regionen finns, som framgår av figur 1, ett flertal regionala avfallsanläggningar för 

hushållsavfall. I Jönköping, Eksjö och Ljungby finns avfallsförbränningsanläggningar och i 

Jönköping och Växjö finns biogasanläggningar som tar emot matavfall. I Jönköping är den 

framtida verksamheten under utredning.  

I Vetlanda pågår planering för byggande av en förbehandlingsanläggning för matavfall i syfte 

att skapa en bra produkt för biogasproduktion.  

I Vetlanda finns en optisk sorteringsanläggning och I Ljungby finns planer på att bygga en 

sådan anläggning.  

 

Figur 1. Avfallsanläggningar med regionalt upptag i Jönköpings- och Kronobergs län 

Utöver detta finns i alla kommuner lokala avfallsanläggningar, främst återvinningscentraler 

(ÅVC) för mottagning av grovavfall, ett flertal återvinningsstationer (ÅVS) för mottagning av 

förpackningar och returpapper samt i några fall större anläggningar för mottagning, 

behandling och omlastning av avfall från både hushåll och verksamheter (ex i Jönköping).  
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Kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo har beslutat bilda kommunalförbund 

inom den kommunala renhållningen, ”Samverkan Återvinning och Miljö”, GGVV, med planerad 

start 2018-01-01. 

Jönköping, Habo och Mullsjö har beslutat att bilda ett gemensamt avfallsbolag för den 

kommunala renhållningen, June Avfallshantering AB, med preliminär start 2018-01-01. 

I Kronoberg pågår utredning om framtida gemensam organisation inom kommunal renhållning 

mellan kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Älmhult och Växjö.  

I Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Aneby och Tranås (VESUAT) finns ett avfallssamarbete 

som avses utvecklas vidare, både i fördjupning och region.  

I Sverige var 47 % av kommunerna medlemmar i kommunövergripande organisation inom 

renhållningen (bolag, kommunalförbund, gemensam nämnd) år 2015.  
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4444 AAAALTERNATIVA INSAMLINGLTERNATIVA INSAMLINGLTERNATIVA INSAMLINGLTERNATIVA INSAMLINGSSYSTEM MED KÄLLSORTSSYSTEM MED KÄLLSORTSSYSTEM MED KÄLLSORTSSYSTEM MED KÄLLSORTERING MATAVFALLERING MATAVFALLERING MATAVFALLERING MATAVFALL    

4.14.14.14.1 SSSSEPARATA KÄRLEPARATA KÄRLEPARATA KÄRLEPARATA KÄRL    
Detta är det vanligaste systemet i Sverige (64 %) där hushållen har två kärl, ett för matavfall 

och ett för restavfall.  

4.24.24.24.2 FFFFYRFACKSSYSTEMYRFACKSSYSTEMYRFACKSSYSTEMYRFACKSSYSTEM    
System som utöver matavfall även möjliggör att förpackningar och returpapper kan lämnas i 

kärl via två fyrfacksskärl. Det vanligaste är två 370 l kärl. Det går ofta att även haka på boxar för 

batterier och lyskällor. Systemet används i mer än 30 kommuner och ökar i användning.  

 

Figur 2. Två fyrfacksskärl. Källa Kristianstad. 

4.34.34.34.3 OOOOPTISK SORTERINGPTISK SORTERINGPTISK SORTERINGPTISK SORTERING    
Olikfärgade påsar används i hushållet som läggs i kärl för sortering i en central 

sorteringsanläggning som bygger på optisk avläsning av färger. I dagsläget är det främst 

matavfall och restavfall som tillämpas för detta men det finns även utbyggt (eller pågår 

utbyggnad) i ett fåtal kommuner (3) för förpackningar och returpapper exkl. glas. Systemet 

tillämpas i villabebyggelse.  

Glas kan ej hanteras med optisk sortering vilket kräver ett eget insamlingssystem. 
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Figur 3. Optisk sortering i hushåll. Källa Optibag. 

4.44.44.44.4 GGGGEMENSAMMA HÄMTPLATSEEMENSAMMA HÄMTPLATSEEMENSAMMA HÄMTPLATSEEMENSAMMA HÄMTPLATSERRRR    
Det finns olika upplägg där hushållen lämnas avfall vid gemensamma platser, ofta i anslutning 

till ett kvarter, flerbostadshus eller tillfartsväg. De olika systemalternativen (separata, fyrfack, 

optisk, sopsug, djupbehållare, etc.) kan appliceras och gemensamt är att flera 

fastighetsägare/hushåll gemensamt utnyttjas behållare för avfall. I flerbostadshus är detta i 

princip alltid aktuellt men det är också vanligt i glesbebyggda områden eller i områden med 

dåliga vägförhållanden.   

Det har också testats så kallad kvartersnära hämtning där det finns större behållare med 

möjlighet att lägga förpackningar och returpapper samt mat- och restavfall från hela kvarteret. 

Syftet kan vara dels att minska transporter och effektivisera insamling. Andra aspekter kan 

vara minskade risker för boende och sociala fördelar.  

4.54.54.54.5 KKKKOSTNADER OCH MILJÖEFOSTNADER OCH MILJÖEFOSTNADER OCH MILJÖEFOSTNADER OCH MILJÖEFFEKTERFEKTERFEKTERFEKTER    
Det har kommit två rapporter från Avfall Sverige, gällande utvärdering plockanalyser samt 

ekonomi kopplat till olika avfallssystem.  

• 2016:28. Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser av 

hushållens mat- och restavfall.  

• 2016:29. Beräkning av avfallshanteringskostnader i svenska kommuner 

Sammantaget visar dessa att FNI med fyrfack är klart bäst ur miljösynpunkt och kostnaderna är 

relativt likvärdiga såtillvida det inte är fråga om väldigt glest befolkade kommuner. 

Rekommendationen är att ej välja system med kostnaderna som viktigaste styrmedel. 

Nedan framgår utdrag från några bilder från branschorganisationen Avfall Sverige; 
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Figur 4. Innehåll av olika fraktioner i restavfall (brännbart).  

Som synes uppvisar fyrfackssystem klart bäst värden i synnerhet innehåll av förpackningar och 

returpapper som ej ska vara där.  

 

Figur 5. Den mängd matavfall som sorteras ut utifrån bedömd potential.  

Sammanfattningsvis bör även andra aspekter än ekonomi tillmätas stor vikt vid val av 

insamlingslösning, till exempel kvalitet och mängd av utsorterade fraktioner, miljö, 

användarperspektiv inklusive hushållens arbetsinsats samt systemens tekniska begränsningar. 

I övrigt framkom bland annat följande;  
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• Under en vecka uppkommer från ett villahushåll med utsortering av matavfall i genomsnitt 

7,2 kg mat- och restavfall varav 2,8 kg utgörs av matavfall och 4,4 kg utsorterat restavfall. 

Matavfallsfraktionen består av cirka 96 procent matavfall och resterande del är till 

exempel mjukpapper. Det utsorterade restavfallet består av 1 kg matavfall och 

trädgårdsavfall, 1,5 (1,251) kg förpackningar och returpapper, 1,7 kg övrigt avfall 

(brännbart och icke brännbart) och 0,02 kg farligt avfall inkl. batterier och elavfall.  

• Under en vecka uppkommer från ett lägenhetshushåll med utsortering av matavfall i 

genomsnitt 5,2 kg mat- och restavfall, varav matavfallsfraktionen är 1,1 kg där cirka 93 

procent utgörs av matavfall. Det utsorterade restavfallet består av 1,2 kg matavfall och 

trädgårdsavfall, 1,5 (1,252) kg förpackningar och returpapper, 1,4 kg övrigt avfall 

(brännbart och icke brännbart) och 0,02 kg farligt avfall inkl. batterier och elavfall. Hushåll 

utan utsortering av matavfall genererar ungefär lika stora mängder mat- och restavfall som 

hushåll med separat insamling av matavfall.  

• I villahushåll är källsorteringsgraden avseende matavfall högre än i lägenhetshushåll. Hela 

73 procent av matavfallet från villahushåll är rätt sorterat jämfört med 47 procent i 

lägenhetshushåll. Detta gäller i genomsnitt för hushåll med utsortering av matavfall men 

källsorteringsgraden beror även på typ av insamlingssystem.  

• I villahushåll är den totala mängden mat- och restavfall mindre vid insamling med 

fyrfackskärl än med separata kärl. Den enskilt viktigaste förklaringen till skillnaden är att en 

större mängd förpackningar och returpapper sorteras ut vid insamling med fyrfackskärl, 

vilket ger en mindre mängd utsorterat restavfall än vid insamling med separata kärl.  

• I villahushåll är mängden förpackningar och returpapper i fraktionen utsorterat restavfall 

vid fyrfacksinsamling 40 procent lägre än vid insamling i separata kärl.  

• I flerbostadshus är den totala mängden mat- och restavfall mindre vid insamling med 

separata kärl jämfört med underjordsbehållare, sopsug eller optisk sortering.  

• I flerbostadshus är mängden förpackningar och returpapper i utsorterat restavfall vid 

separata kärl är drygt 30 procent lägre, och vid underjordsbehållare 20 procent lägre, än 

vid optisk sortering eller sopsug.  

• Mängden förpackningar och returpapper i fraktionen utsorterat restavfall vid 

fastighetsnära insamling i separata kärl är 20 procent lägre än där hushållen endast är 

hänvisade till återvinningsstationer.  

• För villahushåll är renheten på matavfallsfraktionen högst för fyrfackskärl och separata kärl 

(96-97 procent) och lägst för optisk sortering (92 procent). Hos lägenhetshushåll ger 

insamling av matavfall i separat kärl det renaste matavfallet (97 procent). Lägst renhet hos 

lägenhetshushåll har matavfallsfraktionen vid insamling i underjordsbehållare (90 

procent), optisk sortering (87 procent) och sopsug (86 procent).  

• Vid insamling med separata kärl är renhetsgraden på matavfallet högre hos de kommuner 

som använder papperspåsar än hos de som använder påsar av bioplast eller annan plast.   
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• I villahushåll är källsorteringsgraden avseende matavfall högre, det vill säga en större andel 

av matavfallet är rätt sorterat, vid insamling med fyrfackskärl än med separata kärl. Lägst 

källsorteringsgrad uppnås med optisk sortering.  

• Även i lägenhetshushåll har insamlingssystemet betydelse för källsorteringsgraden för 

matavfall. Störst andel rätt sorterat matavfall är det vid insamling med separata kärl 

jämfört med optisk sortering eller underjordsbehållare. Lägst är källsorteringsgraden vid 

sopsug.   

• De enskilt största kostnaderna är insamlingskostnaderna, utom vid insamling i olikfärgade 

påsar från både villor och lägenheter där kostnaderna för optisk sortering för flera av 

pilotkommunerna överstiger insamlingskostnaderna. Andra betydande kostnader är:  

o Kärlkostnader, vid insamling i fyrfackskärl.  

o Påskostnader, vid insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering.  

o Kostnader för återvinningsstationer, särskilt för insamlingslösningar utan FNI.  
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5555 AAAAVFALLSMÄNGDERVFALLSMÄNGDERVFALLSMÄNGDERVFALLSMÄNGDER    

5.15.15.15.1 IIIINLEDNINGNLEDNINGNLEDNINGNLEDNING    
Alla indata, nyckeltal och statistik är hämtade från Avfall Sveriges ”Avfall web”. Avfall Sverige 

är branschorganisationen inom avfall och Avfall web är det nationella data- och 

statistikverktyget, som även utgör grund för annan nationell rapportering (NV, SCB, Kolada, 

etc.).   

5.25.25.25.2 IIIINDATANDATANDATANDATA    
Tabell 2. Mängder hushållsavfall exkl. slam 

Hushållsavfall 
exkl. slam, 
ton 

Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt 

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Mat- och 
restavfall 

6400 6300 1800 1900 2300 2300 7380 7440 17880 17940 

Grovavfall 5200 6500 2100 2200 3700 3700 3950 4200 14950 16600 

Förpackningar 
och 
returpapper 

1250 1400 450 450 1000 950 1630 1590 5640 4390 

Farligt avfall 300 250 100 125 130 150 370 270 900 795 

SUMMA 13150 14450 4450 4675 7130 7100 13330 13500 39370 39725 

 

Tabell 3. Mängder förpackningar och returpapper 

Förpackningar 
och 
returpapper, 
ton 

Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt 

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Papper 244 262 74 74 187 190 310 314 815 840 

Plast 120 126 28 30 74 80 148 150 370 386 

Metall 27 23 8 7 22 27 57 48 114 105 

Glas 298 420 158 150 190 231 457 469 1103 1270 

Returpapper 546 542 196 176 502 411 658 610 1902 1739 
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Tabell 4. Mängder övrigt producentansvar 

Övrigt 
producent-
ansvar, ton 

Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt 

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Däck ET ET 38 12 ET ET ET ET 38 12 

Bärbara 
batterier 

8,6 6,2 3,1 3,2 1,3 2,7 9,5 11,3 23 23 

Bilbatterier 20 19,5 4,0 0,7 10,9 10,9 26,2 31,7 61 63 

Elavfall 505 500 135 127 206 209 458 480 1304 1316 

 

Tabell 5. Mängder grovavfall  

 

Grovavfall, ton Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt 

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Trädgårdsavfall 500 500 360 1533 1618 1509 4461 4741 2924 4016 

Trä 2013 2991 705 547 927 929 6162 8542 4261 5321 

Brännbart 886 1126 445 600 675 659 1353 1381 3359 4016 

Metallskrot 576 635 328 319 285 267 584 610 1773 1831 

Gips 135 142 27 37 20 48 108 127 290 354 

Planglas - - - - - - - - - - 

Plast 119 124 32 36 - - - - 151 160 

Textil 0 0 0 0 - - - - - - 

Konstruktions-
material 

- - 33 29 - - - - 33 29 

Inert 704 672 67 87 143 146 645 604 1559 1509 

 

1 Trädgårdsavfall som samlats in i containrar på återvinningscentralerna. Det trädgårdsavfall som 

samlats in på trädgårdstipparna vägs ej.  

2 Vikt avser det träavfall som lämnat i container på återvinningscentralerna i Värnamo kommun. På 

Stomsjö återvinningscentral har avfallslämnaren möjlighet att lämna träavfall direkt i en trähög (vikt 

registreras ej) som sedan krossas till flis. Den verkliga vikten över hur mycket som samlats in totalt kan 

därför antas vara högre en redovisad vikt.  
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Tabell 6. Mängder farligt avfall 

Farligt avfall, 
ton 

Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt 

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Småkemikalier 5,1 5,4 0,035 0,8 1,9 4,4 14,1 12,6 21 23 

Vatten-
baserad färg      

- - - - - - 28 29 28 29 

Lösnings-
baserad färg 

67 55 9,6 20,5 16,3 10,5 19,5 18,3 112 104 

Oljehaltigt 
avfall från 
hushåll 

16,4 13,8 3,6 5,7 5,0 5,5 10,5 11 36 36 

Impregnerat 
trä 

215 167 87 80 106 129 283 189 691 565 

Annat farligt 
avfall från 
hushåll 

1,7 2,6 0,1 0,3 0,8 1,0 3,3 5 6 9 

 

Tabell 7. Mängder flytande avfall 

Flytande avfall, 
ton 

Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV, totalt 

År 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Slam från 
enskilda 
brunnar 

8000 8000 2900 3700 2300 2500 - - 13200 14200 

Fett och 
matolja 

- - - - 100 110 - - 100 110 

Fettavskiljar-
slam 

70 70 50 50 105 110 - - 225 230 
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6666 AAAAVFALLSANLÄGGNINGARVFALLSANLÄGGNINGARVFALLSANLÄGGNINGARVFALLSANLÄGGNINGAR    

6.16.16.16.1 ÅÅÅÅTERVINNINGSSTATIONERTERVINNINGSSTATIONERTERVINNINGSSTATIONERTERVINNINGSSTATIONER    (ÅVS)(ÅVS)(ÅVS)(ÅVS)    
Återvinningsstationer används för att samla in förpackningar och returpapper som ligger under 

producentansvar. Producenterna har bildat Förpacknings- och tidningsinsamlingen för att 

ansvara för insamlingen.  

Tabell 8. Återvinningsstationer (ÅVS) 

ÅVS, 2016 ANTAL ÅVS 

Gislaved 17 

Gnosjö 7 

Vaggeryd 9 

Värnamo 16 

GGVV 49 

6.26.26.26.2 ÅÅÅÅTERVINNINGSCENTRALERTERVINNINGSCENTRALERTERVINNINGSCENTRALERTERVINNINGSCENTRALER    (ÅVC)(ÅVC)(ÅVC)(ÅVC)    
Tabell 9. Återvinningscentraler (ÅVC) 

ÅVC, 2016 ÅVC PLATS MOTTAGNA 
AVFALLS-

MÄNGDER, TON 

MÖJLIGHET LÄMNA TILL 
ÅTERANVÄNDNING 

Gislaved, total 2  6500  

- Mossarp  Gislaved  Nej 

- Smålandsstenar  Smålandsstenar  Nej 

Gnosjö, totalt 2  2200  

- Gynnås  Gynnås  Nej 

- Nyhem  Hillerstorp  Nej 

Vaggeryd 1 Vaggeryd 3700 Ja 

Värnamo 3    

- Stomsjö  Stomsjö 3289 Ja 

- Bredaryd  Bredaryd 456 Nej 

- Rydaholm  Rydaholm 451 Nej 

GGVV 8  16596  
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6.36.36.36.3 AAAAVFALLSFÖRBRÄNNINGVFALLSFÖRBRÄNNINGVFALLSFÖRBRÄNNINGVFALLSFÖRBRÄNNING    
Avfallsförbränningsanläggningar saknar inom GGVV. 

6.46.46.46.4 BBBBIOLOGISK BEHANDLINGIOLOGISK BEHANDLINGIOLOGISK BEHANDLINGIOLOGISK BEHANDLING    
Värnamo har rötning av avloppsslam i Pålslunds avloppsreningsverk. Övriga saknar rötning.  

6.56.56.56.5 DDDDEPONERING EPONERING EPONERING EPONERING ((((AKTIVAKTIVAKTIVAKTIV))))    
Inga aktiva deponier för hushållsavfall finns inom GGVV. Metangas utvinns ur deponin i 

Värnamo (Stomsjö) 

6.66.66.66.6 TTTTRÄDGÅRDSAVFALLRÄDGÅRDSAVFALLRÄDGÅRDSAVFALLRÄDGÅRDSAVFALL            

6.6.16.6.16.6.16.6.1 IIIInledningnledningnledningnledning    

Trädgårdsavfall från hushåll utgör hushållsavfall som ingår i kommunens renhållningsuppdrag. 

Inom GGVV är hanteringen och servicen för insamling av trädgårdsavfall relativt omfattande. 

6.6.26.6.26.6.26.6.2 GGGGislavedislavedislavedislaved    

PLATS ÅRSMÄNGD 
(TON) 

ANLÄGGNING BEARBETNING 

Burseryd 80 Direkt på mark, inhägnat Delas upp i två fraktioner: kompost 
och bioenergi.  Komposten 
komposteras på plats och fraktionen 
för bioenergi körs till Mossarp ÅVC 
för flisning. 

Hestra 117 Direkt på mark, inhägnat 

Reftele 130 Direkt på mark, inhägnat 

ÅVC Mossarp    

ÅVC 
Smålandsstenar 

   

6.6.36.6.36.6.36.6.3 GGGGnosjönosjönosjönosjö    

PLATS ÅRSMÄNGD 
(TON) 

ANLÄGGNING BEARBETNING 

Gnosjö Totalt: 
Krossning 150-
400  
Komposterbart 
100-150 
Större grenar 
och stubbar 25 

Direkt på mark, öppen Krossning/flisning. Blandas med 
avloppsslam för att bli kompostjord. 
Används sedan till sluttäckning av 
deponi. Kommuninvånare erbjud att 
hämta kompostjorden. 

Hillerstorp Direkt på mark, öppen 

Kulltorp Direkt på mark, öppen 

Nissafors Direkt på mark, öppen 

Åsenhöga Direkt på mark, öppen 

ÅVC Gynnås    

ÅVC Nyhem    
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6.6.46.6.46.6.46.6.4 VVVVaggerydaggerydaggerydaggeryd    

PLATSPLATSPLATSPLATS    ÅRSMÄNGDÅRSMÄNGDÅRSMÄNGDÅRSMÄNGD    
(M(M(M(M3333))))    

ANLÄGGNINGARANLÄGGNINGARANLÄGGNINGARANLÄGGNINGAR    BEARBETNINGBEARBETNINGBEARBETNINGBEARBETNING    

ÅVC Vaggeryd 1750 (flisbart) 

1000 (övrigt) 

På asfaltsyta, inhägnat Flisbart städas och skjuts ihop, 
Flisas och transporteras bort av 
externt bolag. Övrigt komposteras 
och sållas i egen regi 

Skillingaryd 2250 (flisbart) 

1500 (övrigt) 

På asfaltsyta, öppen Städas och skjuts ihop. Flisas och 
transporteras bort av externt bolag 

Övrigt transporteras till 
anläggningen i Vaggeryd där det 
komposteras och sållas 

Klevshult 60 (flisbart) 

40 (övrigt) 

På hårdgjord yta, öppen Städas och skjuts ihop. Flisas och 
transporteras bort av externt 
bolag. Övrigt får ligga kvar i några 
år innan borttransport 

Hok 300 (flisbart) 

150 (övrigt) 

På hårdgjord yta, öppen. Städas och skjuts ihop. Flisas och 
transporteras bort av externt 
bolag. Övrigt transporteras till ÅVC 
i Vaggeryd 

Hagafors 30 

(flisbart) 

Container under sommaren Ställs ut, hämtas och töms av 
externt bolag 
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6.6.56.6.56.6.56.6.5 VVVVärnamoärnamoärnamoärnamo    

PLATSPLATSPLATSPLATS    ÅRSMÄNGDÅRSMÄNGDÅRSMÄNGDÅRSMÄNGD    ANLÄGGNINGARANLÄGGNINGARANLÄGGNINGARANLÄGGNINGAR    BEARBETNINGBEARBETNINGBEARBETNINGBEARBETNING    

Bor  Öppen och obemannad 
anläggning, Inhägnad, 
belysning och hårdgjordyta 
saknas 

Transporteras till anläggning i 
Värnamo. Flisbart flisas ett par 
gånger/år. Materialet används till 
täckning av deponi. Komposterbart 
material läggs i limpor och sållas till 
matjord för kommunens egen 
verksamhet samt för försäljning till 
kommuninvånare. 

Horda  Öppen och obemannad 
anläggning, Inhägnad, 
belysning och hårdgjordyta 
saknas 

Värnamo  Öppen och obemannad 
anläggning, Inhägnad, 
belysning och hårdgjordyta 
saknas 

Forsheda  Nedlagd hösten 2016 bl.a. 
p.g.a. att den misskötts.  

 

ÅVC Stomsjö   Flisbart flisas ett par gånger/år. 
Materialet används till täckning av 
deponi. Komposterbart material läggs i 
limpor och sållas till matjord för 
kommunens egen verksamhet samt 
för försäljning till kommuninvånare. 

ÅVC Rydaholm    

ÅVC Bredaryd    
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7777 FFFFÖREBYGGANDE AV AVFALÖREBYGGANDE AV AVFALÖREBYGGANDE AV AVFALÖREBYGGANDE AV AVFALLLLL    

Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i 

både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.  

Avfallshierarkins prioriteringsordning är: 

• förebyggande av avfall 

• återanvändning 

• materialåtervinning 

• annan återvinning, till exempel energiåtervinning 

• bortskaffande. 

Nationellt har fokus lagts på fyra avfallsströmmar som har stor miljöpåverkan: 

• textilier 

• mat 

• elektronik 

• bygg- och rivningsavfall. 

Som ett exempel kan nämnas att kostnaden för matsvinnet motsvarar 4 000–6 000 kronor för 

ett hushåll varje år. Som matsvinn räknas onödigt matavfall, det vill säga mat som hade kunnat 

ätas upp om den hanterats på rätt sätt och konsumerats i rätt tid. 

Tabell 13. Kundundersökning 2016 – attityder och beteenden (röd= minst 5 % enheter sämre 

än Sverige medel), grön= minst 5 % bättre) 

ATTITYDER OCH 
BETEENDEN, 2016, % 

GISLAVED GNOSJÖ VAGGERYD VÄRNAMO GGVV 
MEDEL 

SVERIGE 
MEDEL 

Andel som till stor del 

eller helt minimerar 

pappersanvändning 

22 - 27 25 25 30 

Andel som till stor del 

eller helt undviker att 

slänga mat 

73 - 78 76 76 74 

Andel som till stor del 

eller helt undviker att 

köpa nya plastpåsar i 

mataffär 

42 - 38 39 40 46 

Andel som är ganska eller 

väldigt mycket villig att 

ändra levnadssätt för att 

minimera 

avfallsmängderna 

50 35 52 52 47 46 
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ATTITYDER OCH 
BETEENDEN, 2016, % 

GISLAVED GNOSJÖ VAGGERYD VÄRNAMO GGVV 
MEDEL 

SVERIGE 
MEDEL 

Andel som ganska eller 

väldigt mycket styr sin 

konsumtion mot ökad 

återanvändning 

47 43 54 54 50 48 

Andel som ganska eller 

mycket sannolikt skulle 

sälja/lämna saker för 

återanvändning 

84 83 81 89 84 83 

Andel som ganska eller 

mycket sannolikt skulle 

köpa begagnade saker 

38 30 48 42 40 45 

Medel område attityder 

och beteenden 
51 - 54 54 52 53 

 

Gnosjö genomförde sin undersökning 2015 och vissa frågor har tillkommit 2016.  

Styrkor 

• Vaggeryd och Värnamo har förhållandevis stor andel av hushållen som är villiga att ändra 

sitt levnadssätt för att minimera avfallsmängder och styra sin konsumtion mot ökad 

återanvändning.  

Svagheter 

• Gnosjö har lågt engagemang och vilja hos hushållen att öka förebyggande och 

återanvändning av avfall.  
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8888 KKKKÄLLSORTERINGÄLLSORTERINGÄLLSORTERINGÄLLSORTERING    

Nuvarande system för källsortering är den minimala i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 

Värnamo. Detta innebär att hushållen sorterar ut farligt avfall samt förpackningar och 

returpapper från övrigt som blir en form av blandsopa som går till förbränning.  

Källsortering av matavfall sker ej förutom de som tillämpar hemkompostering av matavfall.  

Samtliga kommuner erbjuder invånare och företag att lämna grovavfall och farligt avfall.  

Tabell 14. Plockanalys villor 2015 (röd= minst 10 % sämre än Sverige medel), grön= minst 10 % 

bättre) 

PLOCKANALYS 
VILLOR, 2015 

ANDEL 

FÖRPACKNINGAR 

OCH 

RETURPAPPER I 

RESTAVFALL, % 

ANDEL 

FARLIGT 

AVFALL + 

ELAVFALL/ 

BATTERIER I 

RESTAVFALL, 

% 

FÖRPACKNINGAR 

OCH RETURPAPPER 

I RESTAVFALL, KG/ 

HUSHÅLL*VECKA 

FARLIGT AVFALL + 

ELAVFALL/BATTERIER I 

RESTAVFALL, 

KG/HUSHÅLL*VECKA 

Gislaved 25 2,35 - - 

Gnosjö 55 0,70 - - 

Vaggeryd 30 0,96 - - 

Värnamo - 0,00 - - 

GGVV medel 37 1,34 - - 

Sverige 35 0,46 2,0 0,02 
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Tabell 16. Kundundersökning 2016 – källsortering (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige 

medel), grön= minst 5 % enheter bättre) 

KÄLLSORTERING, 2016, 
% 

GISLAVED GNOSJÖ VAGGERYD VÄRNAMO GGVV 
MEDEL 

SVERIGE 
MEDEL 

Andel som anger att de 
källsorterar väldigt 
mycket pappers-
förpackningar för 
återvinning 

48 - 68 54 57 64 

Andel som anger att de 
källsorterar väldigt 
mycket 
plastförpackningar för 
återvinning 

45 - 56 51 51 59 

Andel som anger att de 
källsorterar väldigt 
mycket 
metallförpackningar för 
återvinning 

58 - 67 66 64 70 

Medel område 
källsortering 

50 - 64 57 57 64 

 

Gnosjö genomförde sin undersökning 2015 och dessa frågor har tillkommit 2016.  

Svagheter 

• Mycket hög andel farligt avfall samt elavfall/batterier i restavfallet 

• Generellt låg andel av hushållen som anger att de källsorterar mycket av sina 

förpackningar och på rätt sätt 
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9999 IIIINSAMLING AV HUSHÅLLSNSAMLING AV HUSHÅLLSNSAMLING AV HUSHÅLLSNSAMLING AV HUSHÅLLSAVFALLAVFALLAVFALLAVFALL    

I tabeller anger grönt> 10 % bättre och rött > 10 % sämre än Sverige medel, om inte annat 

anges. Dessa värden anges enbart när tal är värderingsbara, d.v.s. det anger en styrka eller 

svaghet.  

Tabell 17. Nyckeltal och statistik hushållsavfall  

AVFALLS-
MÄNGDER, 
KG/PERSON 

HUSHÅLLS-
AVFALL EXKL 

SLAM 

MAT- 
OCH 

REST-
AVFALL 

VARAV 
INSAMLAT 

MATAVFALL 

GROV-
AVFALL 

FARLIGT 
AVFALL 

FÖRPACK-
NINGS- OCH 
TIDNINGS-
MATERIAL 

2015 

Gislaved 460 214 0,9 176 10,3 42 

Gnosjö 475 182 0 220 10,3 48 

Vaggeryd 559 172 0 280 9,9 73 

Värnamo 384 219 0 91 11,0 48 

GGVV medel 470 197 0,2 192 10,4 53 

Sverige 509 213 26 202 8,6 69 

2016 

Gislaved 498 210 0,9 216 8,2 46 

Gnosjö 628 196 0 362 12,7 44 

Vaggeryd 544 171 0 268 11,2 69 

Värnamo - 251 0 123 8,2 46 

GGVV medel 557 207 0,2 242 10 51 

Sverige  506 210 33 198 8,6 68 
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Tabell 18. Miljövänliga drivmedel, %   

MILJÖ, 2015 MILJÖVÄNLIGA DRIVMEDEL INSAMLING MAT- OCH RESTAVFALL, % 

2015 

Gislaved 01 

Gnosjö 0 

Vaggeryd 0 

Värnamo 100 

GGVV - 

Sverige 39 

2016 

Gislaved 0 

Gnosjö 0 

Vaggeryd 0 

Värnamo 100 

GGVV 25 

Sverige 46 

 

  

                                                           
1
 1 gasbil används för insamling mat- och restavfall, kan dock inte bedöma andelen miljövänliga 

bränslen 
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Tabell 19. Kundundersökning 2016 – generella avfallstjänster (röd= minst 5 % enheter sämre 

än Sverige medel), grön= minst 5 % enheter bättre) 

GENERELLT 
AVFALLSYSTEM, % 

GISLAVED GNOSJÖ VAGGERYD VÄRNAMO GGVV 
MEDEL 

SVERIGE 
MEDEL 

Andel som är ganska 
eller mycket nöjda med 
kommunens 
avfallshantering 

88 89 86 81 86 83 

Andel som är ganska 
eller mycket nöjda med 
hur hämtning av 
hushållsavfall fungerar 

88 90 94 92 91 89 

Andel som tycker det 
är ganska eller mycket 
enkelt att lämna 
förpackningar och 
returpapper till 
återvinning 

84 83 87 75 82 80 

Andel som tycker det 
är ganska eller mycket 
enkelt att lämna 
grovavfall 

75 68 70 71 71 64 

Medel område 
generellt avfallssystem 

84 83 84 80 83 79 

 

Styrkor 

• Generellt hög kundnöjdhet avseende avfallshanteringen i stort 

Svagheter: 

• GGVV saknar källsortering av matavfall vilket ej överensstämmer med de nationella 

miljömålen 

• Låg insamling av förpackningar och returpapper, vilket indikerar bristande källsortering 

• Onormalt låg insamling av grovavfall i Värnamo 

• Låg kundnöjdhet enkelhet lämna förpackningar och returpapper i Värnamo 



 

30 
 

9.19.19.19.1 IIIINSAMLING AV FÖRPACKNNSAMLING AV FÖRPACKNNSAMLING AV FÖRPACKNNSAMLING AV FÖRPACKNINGAR OCH RETURPAPPEINGAR OCH RETURPAPPEINGAR OCH RETURPAPPEINGAR OCH RETURPAPPERRRR    
Återvinningsstationer (ÅVS) används för att samla in förpackningar och returpapper som ligger 

under producentansvar. Producenterna har bildat Förpacknings- och tidningsinsamlingen för 

att ansvara för insamlingen.  

Tabell 20. Täthet ÅVS.  

ÅVS, 2016 ÅVS PER 1000 PERSONER 

Gislaved 0,57 

Gnosjö 0,72 

Vaggeryd 0,67 

Värnamo 0,47 

GGVV 0,61 

Sverige medel 0,67 

 

Tabell 21. Nyckeltal och statistik förpackningar och returpapper 

FÖRPACKNINGAR OCH 
RETURPAPPER, KG/PERSON 

TOTALT PAPPER PLAST METALL GLAS RETUPAPPER 

2015 

Gislaved 42 8,2 4,0 0,9 10,0 18,4 

Gnosjö 48 7,6 2,9 0,8 16,3 20 

Vaggeryd 73 14,0 5,6 1,6 14,2 38 

Värnamo 48 9,2 4,4 1,7 13,6 19,5 

GGVV medel 53 9,8 4,2 1,3 13,5 24 

Sverige  69 13,8 6,3 1,7 17,8 29 

2016 

Gislaved 46 8,7 4,2 0,8 14,0 18,1 

Gnosjö 44 7,5 3,0 0,7 15,2 17,9 

Vaggeryd 69 13,9 5,9 2,0 17,0 30 

Värnamo 46 9,2 4,4 1,4 13,7 17,8 

GGVV medel 51 9,8 4,4 1,2 15 21 

Sverige  68 13,9 6,7 1,7 18,8 26 
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Tabell 22. Kundundersökning 2016 – förpackningar och returpapper (röd= minst 5 % enheter 

sämre än Sverige medel), grön= minst 5 % enheter bättre) 

FÖRPACKNINGAR OCH 
RETURPAPPER, % 

GISLAVED GNOSJÖ VAGGERYD VÄRNAMO GGVV 
MEDEL 

SVERIGE 
MEDEL 

Andel som är ganska 
eller mycket nöjd 
sammanfattningsvis 
efter ett besök vid ÅVS 

70 79 77 80 77 72 

Andel som är ganska 
eller mycket nöjd med 
tillgänglighet ÅVS 

88 76 91 72 82 74 

Andel som är ganska 
eller mycket nöjd med 
hur ÅVS fungerar när 
det gäller att lämna 
förpackningar och 
returpapper 

81 85 85 83 84 79 

Andel som är ganska 
eller mycket nöjd med 
hur ofta behållarna 
töms på ÅVS 

47 50 59 61 54 52 

Andel som är ganska 
eller mycket nöjd med 
hur rent och snyggt det 
är på ÅVS 

50 70 59 55 59 50 

GGVV medel 67 72 74 70 71 65 

 

Styrkor 

• Hög kundnöjdhet med hur återvinningsstationerna fungerar, särskilt i Vaggeryd och 

Gnosjö.  

Svagheter 

• Generellt låg insamling av förpackningar och returpapper, vilket indikerar bristande 

källsortering (ej Vaggeryd) 

9.29.29.29.2 IIIINSAMLING AV GROVAVFANSAMLING AV GROVAVFANSAMLING AV GROVAVFANSAMLING AV GROVAVFALLLLLLLL    
Grovavfall samlas normalt in via kommunens återvinningscentraler. Det kan även vara möjligt 

att få grovavfall hämtat vid fastighet. Med grovavfall avses skrymmande hushållsavfall som ej 

kan lämnas i kärl vid fastighet.  
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Tabell 23. Nyckeltal och statistik mängder grovavfall 

GROVAVFALL, 
KG/PERSON 

TOTALT TRÄDGÅRDS-
AVFALL 

TRÄ BRÄNNBART WELL METALL-
SKROT 

GIPS 

2015 

Gislaved 176 16,9 68 30 7,6 19,4 4,5 

Gnosjö 220 37 72 46 10,9 34 2,7 

Vaggeryd 280 121 70 51 4,5 21 1,5 

Värnamo 91 4 18,3 33 4,8 14,1 3,2 

GGVV medel 192 45 57 40 7,0 22 3,0 

Sverige  201 34 56 47 6,1 20 3,6 

2016 

Gislaved 216 16,7 100 38 8 21 4,7 

Gnosjö 362 155 55 86 11,9 32 3,8 

Vaggeryd 268 111 68 48 7,4 19,6 3,5 

Värnamo 123 13,9 25 41 5,6 17,8 3,7 

GGVV medel    242 74 62 53 8,2 22,6 3,9 

Sverige  198 32 57 44 6,2 21 3,8 
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GROVAVFALL, 
KG/PERSON 

PLANGLAS PLAST TEXTIL KONSTRUKTIONS-
MATERIAL 

INERT 

2015 

Gislaved - 4,0 0 - 24 

Gnosjö - 3,3 0 3,4 6,8 

Vaggeryd - - - - 10,7 

Värnamo - - - - 14,0 

GGVV medel - - - - 13,9 

Sverige  0,34 1,3 0,05 23 9 

2016 

Gislaved - 4,1 0 - 22 

Gnosjö - 3,7 0 2,9 8,8 

Vaggeryd - - - - 10.7 

Värnamo - - - - 16,3 

GGVV medel - - - - 14,5 

Sverige  0,94 3,1 0,55 23 10,1 
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Tabell 24. Nyckeltal och statistik övrigt grovavfall 

ÖVRIGT 
GROVAVFALL 

BYGGMATERIAL TILL 
ÅTERANVÄNDNING, 

KG/PERSON 

TEXTIL TILL 
ÅTERANVÄNDNING, 

KG/PERSON 

ÖPPETTIDER 
STÖRSTA 

ÅVC, 
TIM/VECKA 

ÖPPETTIDER 
STÖRSTA ÅVC 
KVÄLL/HELG, 
TIM/VECKA 

2015 

Gislaved - - 41 8,5 

Gnosjö - - 46 6 

Vaggeryd - - 46 11 

Värnamo 0 0 50 6 

GGVV medel - - 46 7,9 

Sverige  0 0,68 46 10 

2016 

Gislaved - - 41 8,5 

Gnosjö - - 46 6 

Vaggeryd - - 46 11 

Värnamo 0 0 50 6 

GGVV medel - - 46 7,9 

Sverige    56 15 
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Tabell 25. Kundundersökning 2016 – grovavfall (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige 

medel), grön= minst 5 % enheter bättre) 

GROVAVFALL/ÅVC, 
% 

GISLAVED GNOSJÖ VAGGERYD VÄRNAMO GGVV 
MEDEL 

SVERIGE 
MEDEL 

Andel som är ganska 

eller mycket nöjd 

sammanfattningsvis 

efter ett besök vid ÅVC 

89 89 93 90 90 88 

Andel som är ganska 

eller mycket nöjd med 

närhet till ÅVC 

75 77 67 77 74 69 

Andel som är ganska 

eller mycket nöjd med 

öppettider på ÅVC 

75 68 75 74 73 72 

Andel som är ganska 

eller mycket nöjd med 

framkomlighet vid ÅVC 

82 84 87 81 84 80 

Andel som är ganska 

eller mycket nöjd med 

information/skyltning 

vid ÅVC 

87 82 86 82 84 83 

Andel som är ganska 

eller mycket nöjd med 

personalens kunnighet 

och servicekänsla vid 

ÅVC 

81 80 89 85 84 85 

Andel som är ganska 

eller mycket nöjd med 

hur rent och snyggt det 

är på ÅVC 

86 91 94 93 91 87 

Andel som är ganska 

eller mycket nöjd med 

möjligheter att lämna 

grovavfall till 

återanvändning   

43 - 89 69 67 70 

Medel 
grovavfall/ÅVC 

77 - 85 81 81 79 
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Styrkor 

• Generellt hög kundnöjdhet gällande ÅVC, särskilt i Vaggeryd 

Svagheter 

• Öka service för att möjliggöra återanvändning vid ÅVC, främst i Gislaved 

• Förbättra öppettider i Gnosjö ÅVC (kväll/helg) 
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9.39.39.39.3 IIIINSAMLING AV FARLIGT NSAMLING AV FARLIGT NSAMLING AV FARLIGT NSAMLING AV FARLIGT AVFALLAVFALLAVFALLAVFALL    OCH ELAVFALLOCH ELAVFALLOCH ELAVFALLOCH ELAVFALL    
Farligt avfall och elavfall från hushållen lämnas vid ÅVC eller vid olika platser där farligt avfall 

och elavfall kan lämnas in. Det kan också vara möjligt att få detta hämtat vid fastighet via 

budning.  

Källsortering och omhändertagande av farligt avfall och elavfall är en av avfallshanteringens 

viktigaste uppgifter.  

Tabell 26. Nyckeltal och statistik mängder farligt avfall 

FARLIGT 
AVFALL, 
KG/PERSON 

TOTALT SMÅ-

KEMIKALIER 

VATTEN-

BASERAD 

FÄRG 

LÖSNINGS-

MEDELS-

BASERAD 

FÄRG 

OLJE-

HALTLIGT 

IMPREG-

NERAT 

TRÄ 

ASBEST ANNAT  

2015 

Gislaved 10,3 0,17 - 2,2 0,55 7,2 0 0,06 

Gnosjö 10,3 0 - 0,99 0,37 8,9 0 0,01 

Vaggeryd 9,9 0,14 - 1,2 0,37 7,9 0,15 0,06 

Värnamo 11,0 0,04 0,83 0,58 0,35 8,4 0,37 0,43 

GGVV 
medel 

10,4 0,09 - 1,2 0,41 8,1 0,13 0,14 

Sverige  8,6 0,17 1,0 0,91 0,49 5,6 0,31 0,11 

2016 

Gislaved 8,2 0,18 - 1,84 0,46 5,6 0 0,09 

Gnosjö 12,7 0,09 - 2,08 0,58 8,1 1,8 0,03 

Vaggeryd 11,2 0,32 - 0,77 0,41 9,5 0,10 0,07 

Värnamo 8,2 0,01 0,84 0,54 0,35 5,5 0,21 0,8 

GGVV 
medel 

10 0,15 - 1,3 0,45 7,2 0.53 0,25 

Sverige  8,6 0,21 1     0,87 0,47 5,7 0,29 0,14 
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Tabell 27. Nyckeltal och statistik mängder elavfall 

ELAVFALL, KG/PERSON ELAVFALL TOTALT BÄRBARA BATTERIER BILBATTERIER 

2015 

Gislaved 17 0,29 0,68 

Gnosjö 13,9 0,32 0,41 

Vaggeryd 15,5 0,1 0,82 

Värnamo 13,6 0,28 0,78 

GGVV medel 15,0 0,25 0,67 

Sverige  15 0,29 0,84 

2016 

Gislaved 16,7 0,21 0,65 

Gnosjö 12,9 0,32 0,07 

Vaggeryd 15,3 0,20 0,72 

Värnamo 14,0 0,33 0,88 

GGVV medel 14,7 0,27 0,58 

    

Sverige  14,4 0,25 0,86 
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Tabell 28 Kundundersökning 2016 – farligt avfall (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige 

medel), grön= minst 5 % enheter bättre) 

FARLIGT AVFALL, % GISLAVED GNOSJÖ VAGGERYD VÄRNAMO GGVV 
MEDEL 

SVERIGE 
MEDEL 

Andel som är ganska 
eller mycket nöjd med 
information om farligt 
avfall 

75 59 76 65 69 73 

Andel som lämnar in 
ganska eller väldigt 
farligt avfall 

80 58 85 75 75 74 

Andel som är ganska 
eller mycket nöjd med 
tillgänglighet 
inlämning farligt avfall 

74 67 74 69 71 68 

Andel som lämnar in 
ganska eller väldigt 
mycket av elavfallet 

84 75 86 80 81 81 

Medel område farligt 
avfall 

78 65 80 72 74 74 

 

Styrkor 

• Vaggeryd och Gislaved har hög kundnöjdhet avseende service farligt avfall/elavfall och 

bra attityd 

Svagheter 

• Gnosjö har låg kundnöjdhet avseende service farligt avfall/elavfall och bristfällig attityd 
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10101010 AAAAVFALLETS OMHÄNDERTAGVFALLETS OMHÄNDERTAGVFALLETS OMHÄNDERTAGVFALLETS OMHÄNDERTAGANDEANDEANDEANDE    

Hushållsavfallets omhändertagande är till stor del inriktat på bästa möjliga miljö. Det avfall 

som ända uppkommer ska helst återanvändas, sedan materialåtervinnas, energiutvinnas och 

sist deponeras i enlighet med en så kallade avfallstrappan som numera är införd i Miljöbalken. 

Allra sämst är dock att avfallet hamnar i naturen okontrollerat (nedskräpning, dumpning).  

Matavfallet läggs i samma kärl som restavfallet och transporteras till förbränning. Viss del av 

matavfallet hemkomposteras.  

Grovavfallet används till olika ändamål, se kapitel 6. 

Förpacknings- och tidningsmaterial ska materialåtervinnas, även om en stor andel hamnar i 

soppåsen för restavfall.  

 

Figur 6. Avfallstrappan. 
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Tabell 29. Nyckeltal och statistik miljö (röd=10 % sämre än Sverige, grön 10 % bättre) 

MILJÖ, 
2015 

MÄNGD 

HUSHÅLLSAVFALL 

INSAMLAT ÄMNAT FÖR 

MATERIAL-

ÅTERVINNING, 

KG/PERSON  

ANDEL HUSHÅLLS-

AVFALL INSAMLAT FÖR 

MATERIALÅTER-

VINNING, EXKL 

BIOLOGISK BEHANDLING 

(%) 

ANDEL UPPKOMMET 

MATAVFALL SOM 

BEHANDLAS 

BIOLOGISKT SÅ ATT 

BÅDE VÄXTNÄRING OCH 

ENERGI TAS TILLVARA 

(%) 

HUSHÅLLS-

AVFALL TILL 

DEPONERING, 

KG/ PERSON 

2015 

Gislaved 97 21 <5 24 

Gnosjö 120 25 0 6,9 

Vaggeryd 117 21 0 10,7 

Värnamo 85 22 0 14,0 

GGVV 105 22 0 13,9 

Sverige 
median 

138 27 14,7 9,1 

2016 

Gislaved 103 21 0,67 22 

Gnosjö 113 18 0 8.8 

Vaggeryd 116 21 0 10,7 

Värnamo 89 20 0 16,3 

GGVV 105 20 0,17 14,5 

Sverige 
median 

132 26 13,9 7,5 
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Tabell 30. Kundundersökning 2016 – miljö (röd= minst 5 % enheter sämre än Sverige medel), 

grön= minst 5 % enheter bättre) 

MILJÖ, % GISLAVED GNOSJÖ VAGGERYD VÄRNAMO GGVV 
MEDEL 

SVERIGE 
MEDEL 

Andel som har ganska 
eller mycket stort 
förtroende att det 
avfall kommunen 
samlar in behandlas 
och återvinns på ett 
riktigt sätt 

73 79 83 75 78 78 

 

Styrkor 

• Värnamo använder enbart miljövänliga drivmedel 

• Hushållen i Vaggeryd har högt förtroende för att avfallet omhändertas på ett riktigt 

sätt, vilket kan vara lite tvetydligt då miljöresultatet är lågt 

Svagheter 

• Generellt dåliga miljövärden 
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11111111 SSSSLAMLAMLAMLAM    

Samtliga kommuner hämtar också slam från enskilda brunnar och latrin. I flera kommuner 

hämtas också fett från fettavskiljare. 

Tabell 30. Nyckeltal och statistik mängder slam 

SLAM MÄNGD FLYTANDE 
AVFALL FRÅN 

HUSHÅLL, 
KG/PERSON 

MÄNGD 
FETTAVSKILJARSLAM, 

TON 

ANDEL ENSKILDA 
AVLOPPSANLÄGGNINGAR PER EN- 

OCH TVÅFAMILJSHUS, % 

2015 

Gislaved - 70 34 

Gnosjö - 50 35 

Vaggeryd 183 100 34 

Värnamo - - 31 

GGVV 
medel 

- - 34 

Sverige  235 185 30 

2016 

Gislaved - 70 34 

Gnosjö - 50 33 

Vaggeryd 194 110 33 

Värnamo - - 29 

GGVV 
medel 

- 77 32 

Sverige  232 190 29 
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12121212 NNNNEDSKRÄPNINGEDSKRÄPNINGEDSKRÄPNINGEDSKRÄPNING    

Tabell 31. Nedskräpning (röd = 5 % enheter sämre än Sverige, grön 5 % enheter bättre) 

NEDSKRÄPNING, % GISLAVED GNOSJÖ VAGGERYD VÄRNAMO GGVV 
MEDEL 

SVERIGE 
MEDEL 

Andel som inte alls eller 
till liten del instämmer i 
att nedskräpning är ett 
problem i kommunen 

30 - 36 33 33 33 

Andel som inte alls eller 
till liten del instämmer i 
att nedskräpning har 
ökat de senaste åren i 
kommunen 

36 - 38 34 36 38 

Andel som inte alls eller 
till liten del instämmer i 
att kommunen skulle 
behöva öka insatserna 
för att minska 
nedskräpning i 
kommunen 

25 - 27 23 25 26 

Medel område 
nedskräpning 

30 - 34 30 31 32 
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13131313 NNNNEDLAGDA DEPONIEREDLAGDA DEPONIEREDLAGDA DEPONIEREDLAGDA DEPONIER    

13.113.113.113.1 IIIINLEDNINGNLEDNINGNLEDNINGNLEDNING    
För varje deponi bör plats och namn anges. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som 

deponerats, deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod 

som deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga.  

Bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljö bör genomföras enligt 

Naturvårdsverkets rapport 4947, Metodik för inventering av förorenade områden samt Statens 

geotekniska instituts publikation 14, Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda 

deponier – Information och råd.  
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13.213.213.213.2 GGGGISLAVEDISLAVEDISLAVEDISLAVED    
Namn Plats MIFO, klass Deponerad 

mängd (m3) 
Typ av avfall Utbredning 

(m2) 
Tidsperiod i 
drift 

Mossarpstippen Mossarp 1:9  1,5 miljoner Hushållsavfall, 
industriavfall och 
miljöfarligt avfall 

190 000 1968-2008 

Barkdeponin i 
Hällabäck 

Hällabäck 1:43 3 7,5  Bark och spån 5 1960-talet-1974 

Oskarstippen Balkvägen 10, 
Smålandsstenar 

 150 000 Schaktmassor, 
utsorterat bygg- och 
rivningsavfall, 
trädgårdsavfall 

30 000 1977-1998 

Broarydstippen A Granhult 1:5   Hushållsavfall, 
industriavfall 

900 ?-1975 

Broarydstippen B Hestra 1:1, Broaryd 
1:3 

  Hushållsavfall, 
industriavfall 

690 ?-1955 

Tyngeltippen Burseryd 2:52 3  Hushållsavfall, 
industriavfall 

500 1950-? (ca 10år) 

Burserydstippen Burseryd 2:53 2  Hushållsavfall, 
industriavfall, 
zinkhaltigt avfall från 
Burseryds bruk 

6 230 ?-1976 

Refteletippen Ölmestad 19:1, 
28:1 

2  Hushållsavfall, 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsvirke 

15 000 1970-2004 

Villstadtippen Isberga 6:11 3  Hushålls- och 
industriavfall 

37 000 1972-1983 

Nissaforsvägen  Fifflaryd 1:14 4  Hushålls- och 
industriavfall 

260/430 ?-1955 
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Namn Plats MIFO, klass Deponerad 
mängd (m3) 

Typ av avfall Utbredning 
(m2) 

Tidsperiod i 
drift 

Våthultsvägen Gislaved 5:4 3 16000 Hushålls- och 
industriavfall 

800 1940-1950 

Skeppshultstippen Skeppshult 1:41 2  Hushålls- och 
industriavfall (sannolikt 
mest schaktmassor) 

3 582 1970(?)-1984 

Kullsbo Slamtipp Burseryd 2:53 4     
 

Stengårdshult Stengårdshults 
prästgård 2:1 

3  Hushållsavfall 5600 ?-1974 

Sunnaryd Ås-Torp S:1 2  Hushållsavfall 2300 1960-1974 
 

Skedet Ölmestad 5:2 1  Hushålls- och 
industriavfall 

1200 1950-1967 

Tallberga Karaby 5:20 2  Hushålls- och 
industriavfall 

2000 1960-1972 

Bjärsvedstippen Alabo 3:1 2 46800 Hushålls- och 
industriavfall 

15 600 1965-1977 

Stenbrohult  Stenbrohult 1:10 3  Hushålls- och 
industriavfall 

 1955-1963 

Valdshult Norra valdshult 
1:12 

  Hushållsavfall 350 ?-1974 

Vikabotippen Vickelsberg 1:17 2  Hushålls- och 
industriavfall 

9500 1935-1972 

Reftele stentipp Ölmestad 28:1 2  Hushållsavfall, 
byggavfall, 
schaktmassor 

8800 ?-1980 

NIAB:s Stora Hestra 6:1 4 7600 Hushålls och 
industriavfall 

1900 1940-1965 
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Namn Plats MIFO, klass Deponerad 
mängd (m3) 

Typ av avfall Utbredning 
(m2) 

Tidsperiod i 
drift 

Gislaved slamtipp Gislaved 2:81 3 2150 Hushålls- och 
industriavfall 

4300 1979-1985 

Intill Anderstorp 
motorbana 

Lövås 3:10 3 12 000 Hushålls- och 
industriavfall 

6190 1963-1968 

Hällabäckstippen Hällabäck 1:40   Hushålls- och 
industriavfall 

700 1960-1970 

Isberga Isberga 6:4    47 000  
 

Båraryds skola Gislaved 3:1   Hushålls- och 
industriavfall 

5600 1967-1974 

Rondellen Reftele Ölmestad 8:134      
 

Brännburen Ölmestad 7:1      
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13.313.313.313.3 GGGGNOSJÖNOSJÖNOSJÖNOSJÖ    
Namn Plats MIFO, klass Deponerad 

mängd (m3) 
Typ av avfall Utbredning 

(m2) 
Tidsperiod i drift 

Kloakslam Väster Gynnås Gynnås 1:12 4 8000 Kloakslam  1950-1985 
Nedlagd tipp Sjöarp Gårö 1:225 4  Hushålls-, industri-, 

och farligt avfall 
5000 ?-1968 

Nedlagd soptipp för 
Marieholmsområdet 

Skärvhult 2:7>3 1  Hushålls-, industri-, 
och farligt avfall, färg, 
lösningsmedel 

 1950-1970-talet 

Gammal tippbotten för 
metallhydroxidslam 

Töllstorp 1:341 4  Metallhydroxidslam  1969-1980 

Deponeringsanläggning 
för metallhydroxidslam o 
dyl.  

Hornabo 1:141 2 3000 Metallhydroxidslam  1978-1984 

Gammal tipp Marieström Töllstorp 1:468 2 6000-9000 Hushålls- och 
industriavfall 

 50-talet-1972 

Gammal tipp 
pulkabacken 

Hillerstorp 2:69 3  Hushålls-, industri-, 
och farligt avfall 

3000 ?-1968 

Gammal tipp för 
Kulltorpsområdet 

Aggarp 1:83 4  Hushålls-, industri-, 
och farligt avfall 

3000 1930-1970 

 Gammal tipp för 
Nissaforsområdet 
(centrum) 

Nissafors 1:16 1  Hushålls-, industri-, 
och farligt avfall 

 50-talet-1972 

Gammal tipp för 
Nissaforsområdet 
(Anderstorpsvägen) 

Nissafors 1:16 2 6000 Hushålls-, industri-, 
och farligt avfall 

 50-talet-1970 

Gammal tipp Flyhyltan Åsenhöga 
prästgård 1:1>1 

3-2 4000 Hushålls- och 
industriavfall 
 
 
 
 

 1960-1978 
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Namn Plats MIFO, klass Deponerad 
mängd (m3) 

Typ av avfall Utbredning 
(m2) 

Tidsperiod i drift 

Slamdeponi Åsenhöga Åsenhöga 
prästgård 1:39 

3  Biologisk damm  1942-1980 

Vegetationstipp 
Åsenhöga 

Åsenhöga 
prästgård 1:38 

2  Vegetation, 
hushållsavfall, 
misstankar om 
oklorerade organiska 
ämnen 

 50-talet-1990 

Vegetationsupplag 
Kulltorp 

Kulltorp2:1>1 4 800 Biologiska dammar, 
vegetation 

 1961 (som biologiska 
dammar-pågående 
som 
vegetationsupplag) 

Gammal tipp nära 
Friskatorp 

Älmås 1:1 3  Industriavfall  1950-1970-tal 

Gammal tipp på väg mot 
vindkraftsbygget, 
Nybygget 

Älmås 1:1 2  Industriavfall  - 

Hushållstipp precis vid 
Friskatorpet 

Älmås 1:1 3  Hushållsavfall 
 

 1938-1980-tal 

Gynnås      6 ha  
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13.413.413.413.4 VVVVAGGERYDAGGERYDAGGERYDAGGERYD    
Namn Plats MIFO, klass Deponerad 

mängd (m3) 
Typ av avfall Utbredning (m2) Tidsperiod i drift 

Skillingaryds 
avfallsupplag 

Lägret 1:6 1 200 000 

(förorenade 
massor) 

Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall, 
industriavfall, farligt avfall, 
byggavfall, berg- och 
schaktmassor, spån 

40 000 1959/60-1970 

 Åkers 
avfallsupplag 

Åker 1:1 3-2  Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall, farligt avfall 

 1950-talet-1974 

Bondstorps 
avfallsupplag 

Bondstorp 1:17 2 2000 Hushållsavfall, industriavfall, 
trädgårdsavfall, byggavfall, 
farligt avfall 

1000 1967-1983 

Hagafors 
avfallsupplag 

Horshaga 1:41 3-2  Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall, 
industriavfall, farligt avfall 

 1954-1980 

Hoks avfallsupplag Morarp 2:98 1 30 000 Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall, 
industriavfall, farligt avfall 

4000 1950-1984 

Kalvadalens 
avfallsupplag 

Staren 6, 7 1  Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall, 
industriavfall, farligt avfall 

 ?-1950 

Klevshults 
avfallsupplag 

Rösberga 1:21 3-2  Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall, 
industriavfall, farligt avfall 

 1950-talet-1984 

Skillingaryds N 
avfallsupplag 

Pålen 1:1 1  Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall, 
industriavfall, farligt avfall 

 1940-talet-
1959/60 
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13.513.513.513.5 VVVVÄRNAMOÄRNAMOÄRNAMOÄRNAMO    
Namn Plats MIFO, 

klass 
Deponerad 
mängd (m3) 

Typ av avfall Utbredning 
(m2) 

Tidsperiod i 
drift 

F.d. Forsheda avfallsupplag Djuragärde 1:4 2 90 000 Hushållsavfall -71, 
industriavfall-76 schakt 

11 000 1954-1976/-88 

Bors avfallsupplag Voxtorps-Åsen 
1:6 

  Hushållsavfall, industriavfall, 
schakt 

  

Bors avfallsupplag Lundboholm 3:1 
 

  Hushållsavfall, industriavfall  1940-1970-t 

Bredaryds avfallsupplag Bredaryd 7:44 
 

2 30 000 Hushållsavfall, industriavfall, 
schakt 

5 000 1964-1972/-88 

Bredaryds gamla avfalls-
upplag 

Bredaryd 1:10 
 

3 5 000 Hushålls- och industriavfall 5 000 1940-t-1965 

Bredaryds vegetationstipp Bredaryd 24:1 
 

3 45 000 Hushålls- och industriavfall, 
fr. 1991 schaktmassor 

11 000 1971-2000/2009 

F.d. Lannamo avfallsupplag Lanna 5:6 3 2 000 Hushålls och -industriavfall 1 000 1940-t-1971 
 

F.d. Österskogs avfalldeponi 
m.fl. 

Vällersten 2:3 
 

  Hushålls- och industriavfall, 
miljöfarligt avfall, resp. 
skrotanläggning 

22 000 1952-73 resp. 
1977 

Finnvedens Bil AB Jaktfalken 1 
 

  Avfallsanläggning   1922-1950 

Forsheda avfallsupplag Forsheda 5:108 
 

2 4 000 Hushållsavfall, industriavfall 
1930-60t 

2 000 1910-1960t 

Havrida slamtipp Havrida 2:6 4 <5 000 Slam 
 

5 000 1970-75 

Horda avfallsupplag Söderåsen 1:3   Hushållsavfall 
 

 1940t-1966 

Hångers avfallsupplag Hånger 2:32 
 

3 500 Hushålls- och industriavfall 500 1940t-1966 

Kärda avfallsupplag Kärda 1:1 2 2000 Hushålls- och industriavfall. 500 1940t-71 
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Namn Plats MIFO, 
klass 

Deponerad 
mängd (m3) 

Typ av avfall Utbredning 
(m2) 

Tidsperiod i 
drift 

Lanna avfallsupplag Lanna 1:44 
 

3 2000 Hushålls- och industriavfall 900 1940t-1971 

Lekelundstippen Sörsjö 3:1 
 

  Industriavfall, Miljöfarligt 
avfall, FA schakt mm  

 1969- 

Nydala avfallsupplag Nydala 1:10   Hushållsavfall  
 

-1971 

Nylunds avfallsupplag Nylund 1:1   Hushålls- och industriavfall, 
miljöfarligt avfall, gummi 

 1928-1950 

Ohs avfallsupplag Os 1:3   Trädgårdsavfall  
 

 

Ohs barkupplag Os 2:1   Bark  
 

 

Rydaholms avfallsupplag Sävrarp 1:149   Hushålls- och industriavfall  -1971 
 

Slamdeponi på Nöbbeleds 
Mosse. 

Hjälshammar 
5:11 

  Slam från reningsverk och 
trekammarbrunnar 

 1968-1977 

Slamtipp, Rydaholms 
avloppsreningsverk 

Hjortsjö 7:9 
 

  Slam från 
avloppsreningsverk och 
trekammarbrunnar, bark, 
schakt 

  

Stomsjö avfallsanläggning Stomsjö 1:1 
 

  Hushålls- och industriavfall, 
aska 
 

 1972-2008 

Tånnö avfallsupplag Tånnö 3:1   Hushålls- och industriavfall  -1971 
 

Tånnögatans avfallsupplag, 
Värnamo 

Rörstorp 6:30 
 

  Snö 
 

 1960-70t 

Värnamo avfallsupplag Västhorja 12:1   Cyanider och kromater  1964 
 

Åminnes avfallsupplag Helmershus 6:7   Hushålls- och industriavfall  1933/-51-1972 
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14141414 UUUUPPFÖLJNING FÖREGÅENDPPFÖLJNING FÖREGÅENDPPFÖLJNING FÖREGÅENDPPFÖLJNING FÖREGÅENDE AVFALLSPLANE AVFALLSPLANE AVFALLSPLANE AVFALLSPLAN    

14.114.114.114.1 GGGGISLAVEDISLAVEDISLAVEDISLAVED    
Senaste avfallsplan gäller i 10 år från 2011 med omprövning varje mandatperiod.  

Målområde 1 

Minska avfallsmängderna 

MÅL OCH DELMÅL UPPFÖLJNING 

1. Den totala mängden hushållsavfall ska 
minska jämfört med 2004.  

Mängd 2004: 12481 ton 

Mängd 2015: 12487 ton 

1.1 Mängden grovavfall som lämnas på 
ÅVC till förbränning och deponering, ska 
minska med 10 % jämfört med 2008. 

Årlig mätning av mängden grovavfall till 
förbränning och deponering. 

Mängd 2008: 1369 ton 

Mängd 2016: 4789 

1.2 Mängden insamlat blandat kärl- och 
säckavfall ska minska med 20 %. 

Årlig mätning av mängden insamlat kärl- och 
säckavfall. 

Mängd 2008: 6968 ton 

Mängd 2016: 6292 ton 

2. Den totala mängden avfall ska minska 
jämfört med 2004. 

 

Målområde 2 

Säker hantering av farligt avfall 

MÅL OCH DELMÅL UPPFÖLJNING 

3. Allt farligt avfall som uppkommer ska 
tas om hand på ett säkert sätt. 

Riktad informationskampanjer genomförda 

3.1 Inget farligt avfall ska finnas i insamlat 
kärl- och säckavfall. 

Plockanalys (2015)  visar att andelen farligt 
avfall i restavfall är 0,9 % för villor och 3,7 % i 
lägenheter 

3.2 Antalet inlämningsställen för farligt 
avfall i kommunen ska öka jämfört med 
2008. 

Antal inlämningsställen 2008: 4st 

Antal inlämningsställen 2017: 

3.3 Företagen ska ha god kunskap om 
farligt avfall och en miljömässigt riktig 
hantering. 
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Målområde 3 

Avfall som resurs 

MÅL OCH DELMÅL UPPFÖLJNING 

4. Minst 35 % av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker ska tas 
omhand så att växtnäringen utnyttjas. 

Ej någon uppföljning 

4.1 Insamling av matavfall från 
verksamheter med hög andel matavfall för 
borttransport till rötningsanläggning som 
tillser att växtnäringen i detta material 
utnyttjas. 

Ej uppnått 

4.2 Insamling av matavfall från hushåll för 
borttransport till rötningsanläggning som 
tillser att växtnäringen i detta material 
utnyttjas. 

Start 2018 

4.3 Minst 20 % av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker ska tas 
omhand så att växtnäringen utnyttjas. 

Start 2018 

5. Fosforföreningarna i avlopp ska 
utnyttjas som växtnäring i större 
omfattning än idag (2010). 

Det finns ingen metod att följa upp målet 
idag. Målet följs upp genom genomförda 
åtgärder i åtgärdsprogrammet. 

5.1 Utvecklat samarbete och samsyn inom 
kommunens avdelningar för va och 
renhållning vad gäller slamfrågan. 

 

5.2 Egen eller delägd anläggning för 
utvecklad hantering av avloppsslam. 

Finns ej 

 

Målområde 4 

Användarvänligt och miljöriktig avfallshantering 

MÅL OCH DELMÅL UPPFÖLJNING 

6. Insamlingen ska vara estetiskt tilltalande 
och ha god tillgänglighet och säkerhet för 
hushållen samt säkerställa en separat 
hantering av farligt avfall. Minst 90 % av 
hushållen ska vara nöjda med 

Kundersökning från 2016 visar att 88 % av 
hushållen är nöjda eller mycket nöjda. 
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insamlingssystemen. 

 

7. Nedskräpningen utomhus på allmänna 
platser och naturmiljö som allmänheten 
har tillträde till ska minska. Minst 90 % av 
hushållen är nöjda. 

Senaste kundnöjdhetsundersökningen (2016) 
visar att det är 30 % som inte alls eller till 
liten del instämmer i att nedskräpning är ett 
problem i kommunen. 

8. En effektivare och mindre 
miljöbelastande kommunal 
avfallsorganisation. 

Under planperioden har ett 
samverksamhetsarbete pågått som resulterat 
i bildandet av SÅM-samverkan återvinning 
miljö 

 

8.1 Inga latrinabonnemang finns i 
kommunen. 

Målet ej uppnått. 35 kunder med latrin fanns 
2017 

8.2 Minst hälften av alla kommunala 
sophämtningsfordon ska gå på fordonsgas. 

Aktuella uppgifter finns inte. 

8.3 Ökad regional kommunsamverkan 
inom avfallsområdet.  

Bildat kommunalförbundet SÅM 2017 

9. Kommunen ska ha god kunskap om och 
kontroll över de nedlagda deponierna så 
att dessa inte påverkar miljön negativt på 
lång sikt. 

Inventering MIFO fas 1 pågår och beräknas 
vara klar årsskiftet 2017/2018 

9.1 Uppföljning av miljöpåverkan från de 
deponier som tillhör riskklass 1 eller 2 ska 
ha påbörjats. 

Se ovan 

14.214.214.214.2 GGGGNOSJÖNOSJÖNOSJÖNOSJÖ    
Senaste avfallsplan gällde 2006 – 2010. Planen är helt inaktuell och bedöms vara irrelevant att 

följa upp.  

14.314.314.314.3 VVVVAGGERYDAGGERYDAGGERYDAGGERYD    
Senaste avfallsplan gällde 2007 – 2010. Planen är helt inaktuell och bedöms vara irrelevant att 

följa upp.  

14.414.414.414.4 VVVVÄRNAMOÄRNAMOÄRNAMOÄRNAMO    
Senaste avfallsplan gällde 2004 – 2007. Planen är helt inaktuell och bedöms vara irrelevant att 

följa upp.  
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15151515 MMMMILJÖBEDÖMNINGILJÖBEDÖMNINGILJÖBEDÖMNINGILJÖBEDÖMNING    

Avfallsplanen ska enligt NFS 2006:6 innehålla en beskrivning av hur den miljöbedömning av 

planer och program som krävs enligt kapitlet 11–18§§ miljöbalken, har genomförts. Syftet med 

en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter en plan eller ett program så att en hållbar 

Utveckling främjas. 

Det finns inget generellt lagkrav på miljöbedömning av alla avfallsplaner men en inledande 

analys (behovsbedömning) miljöbedömningen ska leda fram till om planens genomförande kan 

medföra en betydande miljöpåverkan, dvs om det finns det mål och åtgärdsförslag planen som 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En avfallsplan ska generellt alltid antas medföra 

betydande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för ett ”framtida tillstånd”. Inom 

ramen för den fortsatta miljöbedömningen ska � sådana fall en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) upprättas. Följaktligen behöver avfallsplaner som endast innebär mindre ändringar inte 

miljö bedömas.   

15.115.115.115.1 BBBBEHOVSBEDÖMNINGEHOVSBEDÖMNINGEHOVSBEDÖMNINGEHOVSBEDÖMNING    
Det konstateras att föreliggande avfallsplan framförallt omfattar mål och åtgärder rörande 

införande av källsortering av matavfall samt förpackningar och returpapper vid fastighet samt 

informationsinsatser och utredningar i kunskapshöjande syfte främst inom följande 

målområden:  

• Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar 

konsumtion2 och ökad återanvändning 

• Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och 

materialåtervinningen ska öka 

• Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås 

• Insamlingen av farligt avfall ska förbättras 

• Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska 

förbättras 

                                                           
2
 Med hållbar konsumtion avses konsumtion som garanterar en miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet, t.ex. mindre konsumtion genom delning av produkter, konsumtion av mer hållbara produkter 

och konsumtion av tjänster som alternativ till konsumtion av produkter”. 
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• Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta 

möjliga påverkan av farliga ämnen 

• Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier ska minska  

• Nedskräpning ska minska i städer, naturområden samt längs sjöar och vattendrag 

• Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt använda 

miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt 

I korthet bedöms miljökonsekvenserna enligt nedan.  

Miljöproblem kopplat till avfall och avfallshantering  

• Ökande avfallsmängder och outnyttjade resurser i avfallet  

För varje år ökar avfallsmängderna per hushåll och resurserna i avfallet tas inte alltid tillvara på 

ett optimalt sätt. Exempelvis skulle återanvändningen av olika produkter kunna öka. Med ännu 

bättre sorterade fraktioner skulle mindre spill- och kassationer fås i återvinningsprocesserna.  

Producentansvaret för förpackningar ställer krav på att produkterna ska utformas så att volym 

och vikt begränsas och att de ska vara återanvändbara och återvinningsbara. I vilken grad detta 

har uppnåtts är dock oklart. För produkter som inte omfattas av producentansvar finns inget 

krav på att de ska utformas för att underlätta materialåtervinning. För avfall som inte omfattas 

av producentansvar saknas till stor del system för insamling till materialåtervinning. Det gäller 

till exempel möbler och leksaker.  

Ett problem som är nära kopplat till ökande avfallsmängder och brister i insamlingen är 

nedskräpning.  

• Skadliga ämnen  

I avfallshanteringen förekommer en stor mängd miljö- och hälsoskadliga ämnen. Ämnena 

hanteras dels separat som farligt avfall, dels som föroreningar i annat avfall. Trots långtgående 

reningsåtgärder sker utsläpp och spridning av farliga ämnen via rökgaser från förbränning av 

avfall och via lakvatten från deponering. Också vid olyckshändelser, brand samt olaglig 

dumpning eller annan felaktig hantering av avfall sprids farliga ämnen. De kan också spridas 

om de ingår i avfall för materialåtervinning.  

• Växthusgaser  

Utsläppen av växthusgaser från avfall och avfallshantering är betydande. De sker inte enbart 

från dagens avfall och avfallshantering utan växthusgaser avgår också från nedlagda deponier. 

Utsläppen behöver minskas både genom förebyggande av avfall, det vill säga genom åtgärder 

som hindrar att avfall uppkommer, och genom åtgärder i hanteringen av det avfall som 

uppstår.  
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Om man slår ihop både påverkan uppströms (vid produktion) och påverkan under avfallsfasen 

kan man se att de avfallsströmmar som ger upphov till allra störst klimatpåverkan återfinns i 

hushållsavfallet. Räknat per ton avfall ger el-avfall upphov till den största klimatpåverkan och 

den näst största ger textilavfall upphov till. Även blandat avfall från byggsektorn har mycket 

stor klimatpåverkan om man slår ihop både påverkan uppströms och påverkan under 

avfallsfasen. 

När det gäller avfallsanläggningarna så bidrar dessa också till utsläpp av växthusgaser, 

exempelvis genom utsläpp från avfallsförbränningsprocesser, gasbildning i deponier som är i 

drift och vid biologisk behandling genom kompostering och rötning. Växthusgaser avgår också 

under tiden avfallet lagras inför behandlingen.  

Transporter av avfall bidrar också till utsläpp av växthusgaser.  

• Förorening av mark, grund- och ytvatten  

Utsläppen från deponier har minskat, både beroende på minskad deponering och på högre 

miljöskyddskrav på deponierna.  

Gamla, nedlagda deponier utgör risk för förorening av mark, grund- och ytvatten men även för 

gasutveckling. Miljöskyddet vid och lokaliseringen av dessa äldre deponier är generellt sämre 

än vid de deponier som är i drift idag.  

Bedömning av miljöpåverkan 

Även planer och program som huvudsakligen har en positiv miljöpåverkan, så som 

avfallsplaner, kan medföra en betydande risk för negativ miljöpåverkan med avseende på vissa 

miljöaspekter.  

I tabell nedan visas en sammanställning över vilka miljöaspekter som bedöms kunna komma 

att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av avfallsplanen på länsnivå. Påverkan 

på de olika aspekterna kan vara antigen positiv eller negativ eller både positiv och negativ. 

ASPEKT INTE BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 

TROLIGEN BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 

Biologisk mångfald, växt- och 
djurliv  

X  

Befolkning och människors 
hälsa  

 X (positiv) 

Mark  X  

Vatten  X  

Luft och klimatfaktorer   X (positiv) 

Materiella tillgångar   X (positiv) 
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Landskap  X  

Bebyggelse  X  

Forn- och kulturlämningar 
samt annat kulturarv  

X  

 

Miljöaspekter som kan komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av 

planen är främst;  

• Befolkning och människors hälsa  

Om vi lyckas förebygga avfall har det positiv betydelse för resurshushållningen samt 

människors hälsa och miljön i de tillverkande länderna, det vill säga även långt utanför 

nationsgränsen.  

• Luft och klimatfaktorer  

Vid genomförandet av planen bedöms positiva effekter förväntas uppstå genom minskade 

utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar på grund av omhändertagande av 

matavfall där fordonsgas produceras.  

Den föreslagna inventeringen av nedlagda deponier syftar till att ge ett underlag för 

åtgärdsprioritering. Åtgärderna kan i sin tur minska okontrollerat läckage av metangas från de 

äldre deponierna.  

Målen och åtgärderna som handlar om förebyggande av avfall kommer sannolikt att medföra 

minskade utsläpp av växthusgaser, särskilt i uppströmsledet.  

Ökad biologisk behandling av avfall kan medföra bland annat ökade utsläpp av växthusgaser 

vid lagring av avfallet inför behandling och vid kompostering. Vid rötning till biogas ersätter 

biogasen ofta fossila fordonsbränslen och koldioxidutsläppen från vägtrafiken kan därigenom 

minska.  

• Materiella tillgångar  

Genomförandet av planen bedöms ge betydande positiva effekter när det gäller materiella 

tillgångar; Minskad resursförbrukning till följd av förebyggande av avfall och ökad 

återanvändning kan förväntas.  

Miljöaspekter som inte bedöms komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet 

av planen  

• Biologisk mångfald, växt- och djurliv  

Det bedöms inte vara sannolikt att genomförandet av planen medför en nationellt betydande 

positiv eller negativ påverkan på biologisk mångfald, växt- eller djurliv. Det kan däremot 
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förväntas viss lokal positiv påverkan på växt- och djurlivet genom att planen anger mål och 

åtgärder för att minska nedskräpning.  

• Mark  

Omhändertagande av matavfall väntas generera biogödsel som kan användas på 

jordbruksmark. Därigenom minskar behovet av inköp av fosfor.  

Förorening av mark kan minska om nedskräpning och dumpning av avfall i naturen minskar i 

enlighet med mål och åtgärder i planen.  

• Vatten  

Generellt bedöms genomförandet av planen ge positiva effekter för yt- och grundvatten. 

Föroreningsproblematiken kring lakvatten från deponier, läckage av skadliga ämnen från 

upplag och avfallsbränder kan antas minska om åtgärderna som föreslås i planen genomförs.  
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16161616 BBBBESKRIVNING AV AVFALLESKRIVNING AV AVFALLESKRIVNING AV AVFALLESKRIVNING AV AVFALLSPLANENS FRAMTAGANDESPLANENS FRAMTAGANDESPLANENS FRAMTAGANDESPLANENS FRAMTAGANDE    

Avfallsplanen har genomförts i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän samt en politisk 

styrgrupp bestående av kommunal- och oppositionsråd eller motsvarande från respektive 

kommun.   

Aktörer som samråd har hållits med är främst;  

• konsumentrådgivare  

• byggbolag  

• näringslivsutvecklare 

• fastighetsägare (kommunala såväl som privata) 

• utbildningsansvariga 

• evenemangsanordnare  

• aktörer (kommunala såväl som privata) verksamma inom insamling, sortering, 

återanvändning och materialåtervinning.  

• organisationer (branschorganisationer, NGO:s etc.) 

• allmänhet 

• närliggande kommuner 

• länsstyrelsen 
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17171717 LLLLITTERATURITTERATURITTERATURITTERATUR    

17.117.117.117.1 AAAAVFALL VFALL VFALL VFALL SSSSVERIGEVERIGEVERIGEVERIGE    
• Avfallsförebyggande arbete i kommunala avfallsplaner, rapport 2016:19 

17.217.217.217.2     BBBBOVERKETOVERKETOVERKETOVERKET    
• Handbok Avfallshantering – tillgänglig, säker och estetisk 

• Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, 

återvinningsstationer och återvinningscentraler 

17.317.317.317.3 NNNNATURVÅRDSVERKEATURVÅRDSVERKEATURVÅRDSVERKEATURVÅRDSVERKETTTT    
• Nationell avfallsplan 2018 - 2023 

• Program förebyggande av avfall 
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1111 BBBBAKGRUNDAKGRUNDAKGRUNDAKGRUND    

Avfallshanteringen har under den senaste 25 årsperioden gått från fokus på deponering och 

destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. Sammantaget förbrukas det mer 

resurser såväl globalt som nationellt/regionalt/lokalt än vad som långsiktigt är hållbart. En 

tydlig förändring måste ske för att säkerställa även kommande generationers förutsättningar 

att leva i ett välfärdssamhälle.  

Miljöbalken anger att kommunen har ett ansvar för att hushållsavfall omhändertas för att 

tillgodose skyddet för människors hälsa och miljö och kommunen ska besluta om en 

renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter) som ska innehålla uppgifter om åtgärder för att 

minska avfallets mängd och farlighet.  

För detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) och dessa får tas ut på sådant sätt att 

återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Avfallsplanen ska bland annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå 

EU:s avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet.  

Avfallsplanen ska ses som en del i kommunens arbete med att uppnå en hållbar 

avfallshantering med utgångspunkt från EU:s direktiv, nationella miljömål samt olika nationella 

och regionala planer och program såsom det avfallsförebyggande programmet. Planen ska 

också koordineras med lokala mål och program.  
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2222 PPPPLANENS SYFTE OCH PRILANENS SYFTE OCH PRILANENS SYFTE OCH PRILANENS SYFTE OCH PRIORITERADE OMRÅDEN ORITERADE OMRÅDEN ORITERADE OMRÅDEN ORITERADE OMRÅDEN 2018201820182018    ––––    2022022022022222    

Avfallsplanen är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo som har tagit 

beslut om att bilda ett kommunalförbund inom den lagstadgade kommunala 

avfallshanteringen.  

Kommunalförbundet har till syfte att skapa en verksamhet som ska; 

• bedrivas rationellt och resurseffektivt 

• sträva efter att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål 

• bedrivas med hög service till kommunalförbundets kunder 

Kommunalförbundet ska aktivt; 

• arbeta för minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och återvinning samt 

omhändertagande av matavfall som medför att miljö och klimat främjas 

• fortlöpande utveckla verksamheten 

• samarbeta med offentliga och privata aktörer 

• ansvara för kommunikation med kunder 

• vara engagerat i nationella och regionala sammanhang  

Avfallsplanen avser att skapa en gemensam plattform för kommunalförbundet och dess 

medlemskommuner, i syfte att utveckla en miljö- och serviceinriktad avfallshantering utifrån 

EU:s avfallshierarki, som åskådliggörs via den så kallade avfallstrappan. 

 

Figur 1. Avfallstrappan 
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Kommunerna inom GGVV önskar med denna plan förbättra miljöarbetet och service för 

hushållen. Avfallshanteringen ska utvecklas högre i den så kallade avfallstrappan, mot mer 

förebyggande, återanvändning och återvinning. Statistik visar att GGVV ligger längre ner på 

avfallstrappan än genomsnittet i Sverige.  

Under perioden avses källsortering av matavfall införas samtidigt som fastighetsnära insamling 

av förpackningar och returpapper via så kallade flerfackssystem.  

Gislaved, Gnosjö och Värnamo har för avsikt att tillämpa flerfackssystem som i princip bygger 

på flerfackskärl vid fastighet för matavfall, restavfall, förpackningar och tidningsmaterial samt 

småbatterier, ljuskällor och småelektronik som möjligt tillval.  

I Gislaved och Gnosjö införs systemet med början under 2018. I Värnamo under 2019 beroende 

på att nuvarande entreprenad går ut 2019-03-31. I Vaggeryd, som har avtal med nuvarande 

insamlingssystem till och med 2020-12-31 ska val av system tas under 2018. 

Dessutom avses det förebyggande arbetet förstärkas i syfte att minska avfallsmängderna och 

öka återanvändning. Detta omfattar våra kommuner och dess invånare och organisationer där 

alla måste bidra.  

Ambitionen är också att utveckla service och standard vid återvinningscentraler. 

Under planperioden föreslås det mest prioriterade för avfallshanteringen vara att förbättra 

positionen i avfallstrappan, se ovan, med följande övergripande mål för respektive målområde 

där fet stil anger de övergripande mål som prioriteras särskilt under kommande planperiod; 

 

Övergripande mål 1: Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till 

förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning 

Övergripande mål 2:  Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att 

källsortera och materialåtervinningen ska öka  

Övergripande mål 3:   Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås 

Övergripande mål 4:   Källsorteringen av farligt avfall ska förbättras 

Övergripande mål 5: Standard och service på ÅVC inom GGVV samt tillgänglighet och 

förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska 

förbättras.  

Övergripande mål 6:  Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva 

kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen 

Övergripande mål 7: Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och 

riskklassificerade 

Övergripande mål 8:  Nedskräpning ska minska  

Övergripande mål 9: Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfallsmängder, öka 

återanvändning och återvinning, använda miljövänliga material 

och omhänderta farligt avfall på rätt sätt 

 

De övergripande målen ska ses som vägledande färdriktning utifrån planens prioriteringar 

under planperioden.   
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3333 MMMMÅL OCH ÅTGÄRDERÅL OCH ÅTGÄRDERÅL OCH ÅTGÄRDERÅL OCH ÅTGÄRDER    

Mål och åtgärder är uppdelade i områden anpassade till avfallshanteringens olika delar med 

avseende på EU:s och Miljöbalkens avfallstrappa samt utifrån vad som prioriteras i 

kommunerna inom GGVV år 2018 - 2022. 

Målen gäller under hela planperioden där övergripande mål riktar sig 10 – 15 år framåt i tiden 

och dess underliggande delmål avser mätbart utfall år 2022. Som utgångspunkt för delmål 

används basår 2016 (utfall nuvarande avfallsplan) om inte annat anges. Målen avses följas upp 

årligen.  

Åtgärderna avser det specifika övergripande målet och samtliga dess underliggande delmål.  

Åtgärderna kan revideras årligen i syfte att uppnå uppsatta mål. Vid behov ska åtgärder 

inarbetas i ansvarigas verksamhetsplaner/budget. Under varje område anges åtgärd med 

ansvar och tidplan.   

I separat underlag framgår uppgifter på utfall uppföljning avfallsplan, nationella regionala mål 

och riktlinjer, statistik samt övriga uppgifter som ska framgå av en kommunal avfallsplan.  

 

Figur 2. Struktur upplägg kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering   

     

Nulägesanalys

Redogör för 
status i GGVV 

med nationella 
och lokala 
utblickar

Uppdateras 
under 

planperiod till 
stöd för 

revidering av 
åtgärder. 

Mål

Övergripande 
mål anger 
önskvärd 

riktning de 
närmaste 10-15 

åren

Mätbara mål 
tydliggör 
prioritet i 

övergripande 
mål och sätter 
fokus på var 

större insatser 
behöver ske. 

Indikatorer

Indikatorer 
används för att 

följa 
utvecklingen av 

övergripande 
mål som alla 

anger en 
färdriktning 

samt mätbara 
mål i ett bredare 

perspektiv. 

Utvecklingen 
kan föranleda 
omprövning 

eller nya 
åtgärder under 
planperioden.

Åtgärder

Åtgärderna 
avser att ange 

de insatser som 
krävs för att 

uppnå målen. 



 

5 
 

3.13.13.13.1 UUUUPPKOMSTPPKOMSTPPKOMSTPPKOMST,,,,    FÖREBYGGANDE FÖREBYGGANDE FÖREBYGGANDE FÖREBYGGANDE OCH ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERANVÄNDNING AV AV AV AV HUSHÅLLSHUSHÅLLSHUSHÅLLSHUSHÅLLSAVFALLAVFALLAVFALLAVFALL    

3.1.13.1.13.1.13.1.1 NulägesNulägesNulägesNulägesanalysanalysanalysanalys    

I avfallshierarkin är förhindrande av avfallets uppkomst den högsta och viktigaste nivån som 

alla länder i Europa strävar att förbättra och den är numera inarbetad i Miljöbalken. I GGVV 

berör detta till stor del kommunernas och hushållens konsumtionsmönster samt källsortering i 

hushåll, kommunal verksamhet och på arbetsplatser. Förebyggande av matsvinn och textilier 

är särskilt prioriterat.  

Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan har under senare år hamnat allt mer i fokus. 2012 

startade FN ett tioårigt ramverk av program för att nå de mål för hållbar konsumtion och 

produktion som FN antog i Johannesburg 2002, och i det internationella arbetet med Agenda 

2030 är hållbar konsumtion och produktion ett av de fastställda 17 målen. 

Nationellt anges att återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det 

ska bli enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till 

förberedelse för återanvändning. Återanvändning är en åtgärd som innebär att en produkt 

eller komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den 

ursprungligen vara avsedd för. 

I Sverige är avfallshanteringen effektivare nu och orsakar mindre miljöpåverkan än förr. Men 

avfallsmängderna fortsätter att öka. Mängden avfall per person måste minska för att 

generationsmålet och flera miljökvalitetsmål ska nås. 

Hushållsavfallet har legat relativt konstant de senaste åren, se tabell 1. I GGVV kastar således 

ett medelhushåll ca 470 kg/person och år (2015), vilket är 8 % lägre jämfört Sverigesnittet (509 

kg/person).  

Inom miljömålsarbetet i Jönköpings län pågår arbete för att mäta matsvinn i kommunala 

kostenheter. Detta arbete kan leda till att åtgärder införs i kommunala avfallsplaneringen 

under planperioden.   

TABELL 1. MÄNGD HUSHÅLLSAVFALL EXKL SLAM, 
KG/PERSON 

2013 2014 2015 2016 

GISLAVED 528 493 461 498 

GNOSJÖ 518 469 475 487 

VAGGERYD 523 544 559 544 

VÄRNAMO 390 454 384 456 

GGVV 490 490 470 496 

SVERIGE 513 520 509 515 

 

Insamling av textilier är under utveckling inom GGVV med syfte att dels återanvända samt 

materialåtervinna textilier.  

Hushållens omdömen inom GGVV om avfallshantering mättes i en kundundersökning år 2016, 

se underlag tabell 13.  

Av denna undersökning framgår bland annat följande för GGVV; 

• 25 % anger att de till stor del eller helt minimerar pappersanvändning (Sverige 30%) 
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• 76 % anger att de till stor del eller helt undviker att slänga mat (Sverige 74%) 

• 40 % anger att de till stor del undviker att köpa nya plastpåsar i mataffärer (Sverige 46 

%) 

• 47 % anger att de är ganska eller mycket villiga att ändra levnadssätt för att minimera 

avfallsmängderna (Sverige 46 %) 

• 50 % anger att de ganska eller väldigt mycket styr sin konsumtion mot ökad 

återanvändning (Sverige 48 %) 

• 84 % anger att de ganska eller väldigt mycket skulle lämna/sälja saker för 

återanvändning (Sverige 83 %) 

• 40 % anger att de ganska eller väldigt mycket skulle köpa begagnade saker (Sverige 

45%) 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 ÖVERGRIPANDE MÅLÖVERGRIPANDE MÅLÖVERGRIPANDE MÅLÖVERGRIPANDE MÅL    

 

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och 

ökad återanvändning 

 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Mätbara målMätbara målMätbara målMätbara mål    

ID Mätbara mål GGVV Basår 

2016 

Resultat 

2022 

M 

1.2 

Hushållens villighet att ändra levnadssätt för att minimera 

avfallsmängder ska öka med 10 % 

47 % 52 % 

M 

1.3 

Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad 

återanvändning ska öka med 10 % 

50 % 55 % 

 

3.1.43.1.43.1.43.1.4 ÅtgärderÅtgärderÅtgärderÅtgärder    

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

2017:1 Utveckla kommunikationskanaler med 

beaktande av 

- Effektiv och kommunikativ 

uppföljning av plan för 

avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering 

- Kommunikationskampanjer 

- Kommunikativ återkoppling (varför 

göra rätt) 

SÅM 2018–

2022 
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Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

- Budskap och goda exempel 

- Sociala medier 

- Nätverk 

- Sorteringsanvisningar 

- Olika språk 

2017:2 Utveckla nätverksarbetet inom GGVV, 

främst inom; 

- kommunernas kostenheter 

(matsvinn) 

- kommunernas hållbarhetsarbete 

- kommunala bostadsbolag 

- Kommunala fastigheter 

Avfallsplanegrupp 2018 - 

2022 

2017:3 Utveckla gemensam kommunal policy 

avseende resurshantering inom 

kommunala koncerner gällande 

avfallsförebyggande och återanvändning 

(ex upphandling, återanvändning möbler, 

etc.) 

Avfallsplanegrupp 2020 

2017:4 Införa avfallshierarkin (avfallstrappan) i 

kommunernas strategiska dokument och 

verksamhetsplaner  

KS 2018 - 

2022 

2017:5 Utveckla upphandlingsmallar som 

beaktar hållbar konsumtion och 

avfallshierarkin med rutiner för 

användning  

Upphandlingsgrupp 

GGVV 

2018 - 

2020 

2017:6 Utveckla förutsättningar att förbättra 

möjligheter till avfallsförebyggande, 

återanvändning och sortering i 

hyreshusområden 

Avfallsplanegruppen 2021 - 

2022 

Se även kapitel 3.5 angående återanvändning på ÅVC 
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3.23.23.23.2 KKKKÄLLSORTERING OCH ÄLLSORTERING OCH ÄLLSORTERING OCH ÄLLSORTERING OCH MMMMATERIALÅTERVINNINGATERIALÅTERVINNINGATERIALÅTERVINNINGATERIALÅTERVINNING    

3.2.13.2.13.2.13.2.1 NulägesanalysNulägesanalysNulägesanalysNulägesanalys    

I avfallshierarkin är materialåtervinning det näst högsta steget efter minskad uppkomst och 

förebyggande av avfall. Det avfall som ändå uppstår ska så långt möjligt materialåtervinnas.  

Materialåtervinningen utgörs främst av förpackningar och returpapper och återvinning av olika 

fraktioner som normalt lämnas vid ÅVC, exempelvis metall, elavfall, batterier, wellpapp, däck, 

gips, planglas, plast och textilier.  Omhändertagande av vissa grovavfallsfraktioner bör 

utvecklas i syfte att öka materialåtervinning och minska deponering, ex gips och planglas. 

Förpackningar och returpapper ska återvinnas och i dagsläget läggas på en återvinningsstation. 

Ansvaret för insamling och omhändertagande av förpackningar och returpapper har normalt 

förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB (bildat av producenterna för förpackningar och 

returpapper). Kommunerna har möjlighet att sköta insamlingen och avsätta materialet till 

återvinningsindustrin.  

Insamlat hushållsavfall ämnat till materialåtervinning inom GGVV är lågt, 105 kg/person*år 

(Sverige 137), vilket motsvarar ca 23 % sämre återvinning.  

Nationellt anges att minst 90 % ska vara nöjda med insamlingen av hushållsavfall med koppling 

till materialåtervinning. Textilier och elavfall anges som särskilt prioriterade områden. I GGVV 

var 82 % ganska eller mycket nöjda med hur enkelt det är att lämna förpackningar och 

returpapper till materialåtervinning (år 2016).  

Hushållens källsortering är väldigt viktig för att säkerställa att farligt avfall separeras och 

lämnas till avsedd mottagning och inte hamnar i restavfallet.  

När källsortering av matavfall införts ska detta läggas i för ändamålet avsedd papperspåse.  

Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att förpackningar och tidningar samlas in hos hushållen. 

Detta innebär utökad service för hushållen då de inte längre behöver åka till en 

återvinningsstation för att lämna sina förpackningar och tidningar. Det finns flera olika system 

för FNI. De vanligaste systemen är ”Flerfackskärl” och ”Optisk sortering”.  

Det är ca 35 kommuner i landet som har fastighetsnära insamling via flerfackskärl. Tre 

kommuner har optisk sortering för förpacknings- och tidningsmaterial och ca 20 kommuner 

har optisk sortering för endast mat- och restavfall. 

Flerfackssystem innebär att hushållen sorterar sitt hushållsavfall i två kärl med vardera fyra 

fack. Batterier, lampor och småelektronik läggs i en separat mindre behållare och hängs fast på 

något av kärlen vid hämtning. Det finns totalt 11 fack för de olika avfallstyperna; matavfall, 

restavfall, plastförpackningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, 

metallförpackningar, pappersförpackningar, tidningar, batterier, lampor och småelektronik. 

Sorteringen av förpackningar och tidningar kan göras direkt i tunnorna istället för att ta plats 

inomhus.  

Flerfackskärlen töms vid olika tillfällen av ett insamlingsfordon med fyra fack.  

Kundnöjdheten i kommuner som infört FNI via flerfackskärl är hög, se underlag kapitel 3. Som 

förklaring till den höga kundnöjdheten anges den höga servicenivån som flerfackssystemet 

innebär. Hushållen slipper mellanlagra stora volymer förpackningar och tidningar inomhus och 

sedan transportera det till en återvinningsstation.  
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I kommuner som infört FNI med flerfackssystem har man sett att utsorteringen och 

insamlingen av förpackningar och tidningar har ökat jämfört med kommuner där förpackningar 

och tidningar endast samlas in via återvinningstationer och att kundnöjdheten är hög. Det 

primära syftet är att omhänderta matavfall så att nationella miljömål uppnås och öka 

materialåtervinningen av förpackningar och returpapper.  

Gemensamma hämtställen skulle kunna vara aktuellt i områden med svårigheter med att ha 

kärlen vid fastighetsgräns, ex på grund av vägförhållanden, körvägar, etc.  

 

 

Figur 3. Flerfackskärl 

 

Vid senaste plockanalysen inom GGVV, år 2015 - 2016, kunde följande konstateras; 

• Andel farligt avfall samt elvafall/batterier i villornas sopkärl var 0,7 % (Sverige i 

kommuner utan källsortering matavfall 0,50 %) 

• Andelen förpackningar och returpapper i villornas sopkärl var 33 % (Sverige i 

kommuner utan källsortering matavfall 31 %).  

• Andel farligt avfall samt elavfall/batterier i flerbostadshus var 1,4 % (Sverige i 

kommuner utan källsortering matavfall 0,47 %) 

• Andelen förpackningar och returpapper i flerbostadshus var 33 % (Sverige i kommuner 

utan källsortering matavfall 33 %).  

Sammantaget fungerar källsorteringen bristfälligt. I jämförelser med kommuner med 

källsortering matavfall är resultaten avsevärt sämre och detta förstärks ytterligare vid 

jämförelser med kommuner som infört FNI flerfack.  
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På frågor om hushållen källsorterar ganska eller mycket förpackningar av papper, plast och 

metall uppgav 82 % (Sverige 86), 76 % (Sverige 81) och 85 % (Sverige 88) detta. I dessa svar 

saknas Gnosjö som genomförde undersökningen 2015 och då var frågorna ej med.  

Under perioden 2018 – 2022 avses källsortering av matavfall införas samtidigt som 
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper via så kallade flerfackssystem.  

Gislaved, Gnosjö och Värnamo har för avsikt att tillämpa flerfackssystem som i princip bygger 
på flerfackskärl vid fastighet för matavfall, restavfall, förpackningar och tidningsmaterial samt 
småbatterier och ljuskällor som möjligt tillval.  

I Gislaved och Gnosjö införs systemet med början under 2018. I Värnamo 2019 - 2020 
beroende på att nuvarande entreprenad går ut 2019-03-31. I Vaggeryd, som har avtal med 
nuvarande insamlingssystem till och med 2020-12-31 ska val av system tas under 2019. 

Kommunikationen till hushåll och andra berörda måste utvecklas i syfte att förbättra 

källsorteringen så att sorteringen i de 11 facken fungerar och att matavfallet uppnår hög 

renhet.  

Farligt avfall och el- och elektronikavfall behandlas under kapitel 3.4. 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 ÖverÖverÖverÖvergripande målgripande målgripande målgripande mål    

 

Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och 

materialåtervinningen ska öka  

 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 Mätbara målMätbara målMätbara målMätbara mål    

ID Mätbara mål GGVV Basår 

2016 

Resultat 

2022 

M 

2.1 

Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exkl. 

biologisk behandling ska förbättras med 30 % 

21 27 

M 

2.2 

Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och 

returpapper via fastighetsnära insamling ska vara minst 90 %, 

andel ganska eller mycket nöjda 

- 90% 

M 

2:3 

Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall ska minska 

med 20 %, villa samt lägenhet (utgångsår 2018) 

Mäts 

2018 

 

 

3.2.43.2.43.2.43.2.4 ÅtgärderÅtgärderÅtgärderÅtgärder    

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

2017:7 Utveckla bättre service för insamling av förpacknings- 

och tidningsmaterial genom att införa fastighetsnära 

insamling av matavfall samt förpackningar och 

returpapper via flerfackssystem 

SÅM 2018 - 

2022 
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Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

2017:8 Aktivt verka för regionala lösningar för insamling, 

transport och avsättning av förpackningar och 

returpapper 

SÅM 2018 - 

2022 

2017:9 Genomföra branschanpassade (följer Avfall Sveriges 

manual) plockanalyser och ta fram rutiner för fortsatta 

analyser 

SÅM 2018 

2017:10 Utveckla information och kommunikation samt 

återkoppling till hushållen om vikten och nyttan av 

källsortering.  

SÅM 2018 - 

2022 

2017:11 Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra källsortering 

i kommunala verksamheter samt flerfamiljshus, i 

samarbete med ex 

- kommuner och dess verksamheter 

- kommunala bostadsbolag 

- privata bostadsbolag 

- övriga berörda  

SÅM 2020 
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3.33.33.33.3 OOOOMHÄNDERTAGANDE AVMHÄNDERTAGANDE AVMHÄNDERTAGANDE AVMHÄNDERTAGANDE AV    MMMMATATATAT----    OCH RESTAVFALLOCH RESTAVFALLOCH RESTAVFALLOCH RESTAVFALL    

3.3.13.3.13.3.13.3.1 NulägesanalysNulägesanalysNulägesanalysNulägesanalys    

För närvarande transporteras mat- och restavfall till avfallsförbränning.  

I nationella miljömål anges att uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av 

växtnäringen tillvaratas och minst 40 % går till energiutvinning. I GGVV har inte central 

källsortering och insamling av matavfall införts ännu (2017).  

I Sverige samlar 212 kommuner in matavfall1. Av dessa är det bara ca 22 kommuner som 

komposterar matavfallet. Övriga behandlar det helt eller delvis via rötning. 

Under 2017 - 2021 avser kommunerna i GGVV att succesivt införa källsortering av matavfall för 

vidare transport till rötningsanläggning med gasproduktion för bästa möjliga ändamål samt 

återföring av växtnäring. Därmed erhålls full miljönytta med det källsorterade matavfallet.  

Förtroendet för att det avfall kommunerna samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt 

uppgick 2016 till 78 % år (Sverige 76 %). Ett starkt förtroende bidrar till att hushållen gör sin 

andel av arbetet för en bättre miljö. Det skiljer mellan kommuner, från 73 % i Gislaved till 83 % 

i Vaggeryd.  

För att kunna använda matavfallet till växtnäring krävs mycket god renhet, så att biogödseln 

kan certifieras för ekologisk odling.  I GGVV avses detta vara ett prioriterat område den 

kommande planperioden 2018 – 2022 i syfte att säkerställa att full miljönytta uppnås. 

Bristande kvalitet medför också ökade kostnader i och med att mottagning kan stoppas.  

Bedömningen är att renheten i det matavfall som komposteras ofta har kvalitetsproblem. I 

Sverige uppgår renheten till 96,5 % för villor och 94,4 % i lägenheter som ett genomsnitt2. 

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över behovet av att införa skatt på förbränning 

av avfall. Om det blir aktuellt med förbränningsskatt på avfall kommer 

förbränningskostnaderna att öka.  

Ökad utsortering av förpackningar och tidningar innebär att en högre andel avfall går till 

materialåtervinning stället för till förbränning (energiåtervinning). Detta medför att 

avfallshanteringen tar ett steg uppåt i EU:s avfallstrappa. En annan miljönytta med 

flerfackssystemet är att varje hushåll inte behöver köra sitt avfall till återvinningsstationerna 

utan att det hämtas av sopbilen tillsammans med mat- och restavfallet.   

     

                                                           
1 Avfall Sverige aug 2016 
2 Avfall Sverige Rapport 2016:28, ”Vad slänger hushållen i soppåsen – Nationell sammanställning av 
plockanalyser av hushållens mat- och restavfall”  
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3.3.23.3.23.3.23.3.2 Övergripande målÖvergripande målÖvergripande målÖvergripande mål    

 

Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås  

 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 Mätbara målMätbara målMätbara målMätbara mål    

ID Mätbara mål GGVV Basår 

2016 

Resultat 

2022 

M 

3.1 

Matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen 

tillvaratas och minst 40 % går till energiutvinning  

0 50 

M 

3.2 

Andel fossilfria drivmedel för transporter av mat- och 

restavfall ska uppgå till 100 % 

- 100 % 

 

3.3.43.3.43.3.43.3.4 ÅtgärderÅtgärderÅtgärderÅtgärder    

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

2017:12 Säkerställ fossilfria drivmedel för all insamling av 

mat- och restavfall 

SÅM 2018 – 

2021 

2017:13 Aktivt verka för regionala lösningar för insamling, 

transport och behandling av matavfall 

SÅM 2018 - 

2022 
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3.43.43.43.4 FFFFARLIGT AVFALL OCH ELARLIGT AVFALL OCH ELARLIGT AVFALL OCH ELARLIGT AVFALL OCH EL----    OCH ELEKTRONIKOCH ELEKTRONIKOCH ELEKTRONIKOCH ELEKTRONIKAVFALLAVFALLAVFALLAVFALL    

3.4.13.4.13.4.13.4.1 NulägesNulägesNulägesNulägesanalysanalysanalysanalys    

Minska avfallets farlighet för hälsa och miljö har länge varit en huvudsaklig uppgift för 

samhället. På senare år bedöms frågan ofta hamnat lite i skuggan av att minska mängden avfall 

och ökad återanvändning och återvinning.  

Hushållens farliga avfall ska inlämnas på anvisade platser i kommunen, ex 

återvinningscentraler.  

Mängden farligt avfall är relativt högt i GGVV där ett medelhushåll lämnar ca 10,1 kg farligt 

avfall per person och år (2016), vilket är ca 15 % högre jämfört Sverigesnittet (8,8 kg/person). 

Orsaken till de höga mängderna är främst impregnerat trä som står för nästan 80 % av 

mängderna.  

TABELL 2. MÄNGD FARLIGT AVFALL FRÅN 
HUSHÅLL, KG/PERSON 

2013 2014 2015 2016 

GISLAVED 6,8 9,9 10,3 8,2 

GNOSJÖ 11,9 14,3 10,3 12,7 

VAGGERYD 10,8 13,7 9,9 11,1 

VÄRNAMO 9,3 11,3 11,0 8,2 

GGVV 9,7 12,3 10,4 10,1 

SVERIGE 7,9 8,4 8,6 8,8 

 

Mängderna elavfall är normalt jämfört med Sverige och utgjorde 2016 ca 15 kg/person inom 

GGVV.  

I GGVV uppgick farligt avfall/elavfall i blandavfall till 0,58 % (Sverige 0,48 %) med stora 

variationer mellan kommunerna.  

Hushållens omdömen om avfallshantering mättes via kundundersökningar i samtliga 

kommuner i GGVV år 2016; 

• Andel hushåll som är ganska eller mycket nöjda med information om farligt avfall 

uppgick till 69 % (Sverige 74%) 

• Andel hushåll som är ganska eller mycket nöjda med tillgänglighet att lämna in farligt 

avfall uppgick till 71 % (Sverige 71%) 

• Andel hushåll som lämnar in ganska eller väldigt mycket av sitt farliga avfall uppgick till 

75 % (Sverige 82 %) 
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3.4.23.4.23.4.23.4.2 Övergripande målÖvergripande målÖvergripande målÖvergripande mål    

 

Källsorteringen av farligt avfall ska förbättras 

 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 Mätbara målMätbara målMätbara målMätbara mål    

ID Mätbara mål GGVV Basår 

2016 

Resultat 

2022 

M 

4.1 

Mängd farligt avfall och el- och elektronikavfall i hushållens 

restavfall ska minska med 10 % (mätt som kg/hushåll*år med 

utgångsår 2018) 

Mäts 

2018 

 

 

3.4.43.4.43.4.43.4.4 ÅtgärderÅtgärderÅtgärderÅtgärder    

Åtgärdsnummer   Åtgärder Ansvar Tid 

2017:14 Förbättra möjligheter att lämna farligt avfall 

och el- och elektronikavfall  

SÅM 2018 - 2022 

Se även åtgärder kapitel 3.2 
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3.53.53.53.5 GGGGROVAVFALLROVAVFALLROVAVFALLROVAVFALL/ÅVC/ÅVC/ÅVC/ÅVC    

3.5.13.5.13.5.13.5.1 NulägesNulägesNulägesNulägesanalysanalysanalysanalys    

Grovavfall, eller skrymmande avfall som är definitionen, lämnas normalt på kommunens 

anvisade återvinningscentral. I en del kommuner tillämpas mobil insamling via särskilda 

körscheman, exempelvis under våren. Budning (hämta grovavfall vid fastighet) till renhållaren 

är också ofta möjligt, normalt kopplat till en avgift.  

Återvinningscentralerna (ÅVC) har utvecklats till att bli en av kommunens mer besökta platser 

där grövre avfall samt farligt avfall kan lämnas. För att besöket ska fungera väl är det av stor 

vikt att centralen har en god logistisk planering för fordon inkl. släpvagnar samt bra skyltning 

så att besökare vet hur de ska lämna avfallet på rätt sätt. Kunnig och serviceinriktad personal 

bidrar till att uppnå ett bra resultat vid avlämningen. I takt med ökade behov finns ökande 

förväntningar på öppettider och närhet.   

För att möta de ökande behoven har en ny obemannade ÅVC börjat tillämpas i några 

kommuner. Upplägget är baserat på att besökare, efter viss utbildning, ska kunna lämna 

grovavfall även utanför ordinarie öppettider, vilket ger en ökad tillgänglighet varje dag. 

Körkortet används som passerkort och identifikation. Bra belysning, skyltning och 

kameraövervakning används som verktyg för att detta ska fungera.  

Det mesta av materialet som lämnas in på ÅVC återvinns och endast en blygsam del går till 

deponering. Då en del av grovavfallet mycket väl kan återanvändas av andra personer ökar 

kommunernas insatser för att möjliggöra detta vid ÅVC. Textilinsamling är ett exempel på 

möjligheter att bidra till såväl materialåtervinning som återanvändning. I Sverige finns flertalet 

exempel på kretsloppsparker, eller motsvarande som visar på denna utveckling. Det kan 

exempelvis avse möbler, prydnadssaker, hushållsprylar och fritidsartiklar. I en del kommuner 

har också särskilda platser för återbruk av byggnadsmaterial etc. skapats. 

Hushållsavfall till deponering inom GGVV uppgår till 14,5 kg/person*år (Sverige 7,5), vilket är 

nästan 100 % sämre.  

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras för GGVV gällande grovavfall/ÅVC;  

• 71 % är nöjda med hur enkelt det är att lämna grovavfall (Sverige 64 %) 

• 210 kg grovavfall/person*år lämnas till återvinningscentralerna, ÅVC (Sverige 209). 

Variationen är dock stor från 135 kg i Värnamo till 268 kg i Vaggeryd). Det är främst 

trädgårdsavfall (42), trä (62) och brännbart (53) som lämnas.   

• Öppettider kväll (efter 16) och helg vid största ÅVC uppgick till 7,9 tim./vecka i snitt 

(Sverige 12) 

• 90 % är sammanfattningsvis nöjda efter ett besök vid ÅVC (Sverige 85) 

• 74 % är nöjda med närhet till ÅVC (Sverige 69) 

• 73 % är nöjda med öppettider ÅVC (Sverige 72 %) 

• 84 % är nöjda med framkomlighet ÅVC (Sverige 80) 

• 84 % är nöjda med information och skyltning vid ÅVC (Sverige 83) 

• 84 % är nöjda med personalens kunnighet och servicekänsla vid ÅVC (Sverige 85) 
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• 91 % är nöjda med hur rent och snyggt det är på ÅVC (Sverige 87) 

• 81 % är nöjda med möjligheten att lämna avfall till återanvändning vid ÅVC (Sverige 

79) 

Slutsatser som kan dras är att det finns en hög kundnöjdhet gällande avlämning av grovavfall 

vid återvinningscentraler, även om möjligheter att lämna till återanvändning är bristfälligt. 

Även öppettider kväll/helg är lågt.  

3.5.23.5.23.5.23.5.2 Övergripande målÖvergripande målÖvergripande målÖvergripande mål    

 

Standard och service på ÅVC inom GGVV samt tillgänglighet och förutsättningarna för att 

lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras.  

3.5.33.5.33.5.33.5.3 Mätbara målMätbara målMätbara målMätbara mål    

ID Mätbara mål GGVV Basår 

2016 

Resultat 

2022 

M 

5.1 

Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till 

återanvändning ska öka med minst 10 %, andel ganska eller 

mycket nöjda 

67 74 

 

3.5.43.5.43.5.43.5.4 ÅtgärderÅtgärderÅtgärderÅtgärder    

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

2017:15 Utveckla regional insamling och omhändertagande av 

textilier och liknande för återanvändning och 

återvinning  

SÅM 2018 

2017:16 Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till 

återanvändning och materialåtervinning vid ÅVC 

SÅM 2019 - 

2020 

2017:17 Utveckla gemensamt system för lämning och 

omhändertagande av trädgårdsavfall inom GGVV 

SÅM 2019 - 

2020 

2017:18 Utred möjligheter att förbättra tillgänglighet till ÅVC, 

främst i de kommuner med lite öppettider kväll/helg 

och låg kundnöjdhet tillgänglighet (ex obemannade 

ÅVC) 

SÅM 2020 - 

2022 
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3.63.63.63.6 LLLLATRINATRINATRINATRIN,,,,    SLAMSLAMSLAMSLAM    OCH FETTOCH FETTOCH FETTOCH FETT    

3.6.13.6.13.6.13.6.1 NulägesNulägesNulägesNulägesanalysanalysanalysanalys    

Slam från enskilda brunnar, latrin och fett kategoriseras normalt som hushållsavfall.  

I GGVV finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar som ligger utanför allmän va- 

anläggning. Dessa töms av renhållaren eller av denne utsedd entreprenör. Normalt töms 

slammet vid ett avloppsreningsverk. Ca 32 % av hushållen i GGVV har en egen slambrunn 

(Sverige 30 %).  

Latrin är mindre vanligt förekommande och minskar successivt i användning. I Värnamo är 

dock latrin vanligare.  

3.6.23.6.23.6.23.6.2 Övergripande målÖvergripande målÖvergripande målÖvergripande mål    

 

Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga 

påverkan av farliga ämnen 

 

3.6.33.6.33.6.33.6.3 Mätbara målMätbara målMätbara målMätbara mål    

Anges ej under planperioden.  

3.6.43.6.43.6.43.6.4 ÅtgärderÅtgärderÅtgärderÅtgärder    

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

2017:19 Öka incitament att ersätta latrin med annan 

hantering 

SÅM 2018 

2017:20 Utveckla regional insamling och återvinning av 

fett/matolja från hushåll 

SÅM 2019 

2017:21 Utveckla regionalt samarbete för 

omhändertagande av avloppsslam från såväl 

enskilda avloppsanläggningar och reningsverk 

SÅM  

Respektive VA 

huvudman 

GGVV 

2020 
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3.73.73.73.7 NNNNEDLAGDA DEPONIEREDLAGDA DEPONIEREDLAGDA DEPONIEREDLAGDA DEPONIER    

3.7.13.7.13.7.13.7.1 NulägesNulägesNulägesNulägesanalysanalysanalysanalys    

Kommunerna inom GGVV är i slutfasen gällande MIFO fas 1 för nedlagda deponier och arbetet 

är påbörjat i några fall gällande MIFO fas 2.    

MIFO är en förkortning för Metodik för Inventering av Förorenade Område. Metodiken är 

framtagen av Naturvårdsveket. MIFO fas 1 är en inledande studie som bygger på 

faktainsamling och som resulterar i en riskklassning. Riskklassningen ligger till grund för hur 

angeläget det är att gå vidare med fältundersökningar på ett misstänkt förorenat område. 

MIFO fas 2 omfattar en översiktlig miljöteknisk undersökning och ger en ny riskklassning.  

Övergripande mål 

 

Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och riskklassificerade 

 

3.7.23.7.23.7.23.7.2 Mätbara målMätbara målMätbara målMätbara mål    

ID Mätbara delmål GGVV Basår 

2016  

Resultat 2022 

M 

7.1 

Minst 1 undersökning MIFO fas 2 gällande nedlagda 

deponier ska genomföras per år och kommun 

 20 (5 per 

kommun) 

 

3.7.33.7.33.7.33.7.3 ÅtgärderÅtgärderÅtgärderÅtgärder    

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

2017:22 Genomföra 1 undersökning MIFO fas 2 per år och 

kommun. 

KS 2018 - 

2022 
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3.83.83.83.8 NNNNEDSKRÄPNINGEDSKRÄPNINGEDSKRÄPNINGEDSKRÄPNING    

3.8.13.8.13.8.13.8.1 NulägesNulägesNulägesNulägesanalysanalysanalysanalys    

Med nedskräpning menas att slänga eller lämna föremål av olika slag på marken. Innefattar 

även skräp som slängts i vatten och spolas upp på land.  

Hushållens omdömen om avfallshantering mättes 2016 via kundundersökningar i samtliga 

kommuner i GGVV. 

TABELL 3. 
KUNDUNDERSÖKNING 2016 
ANDEL SOM SVARAT GANSKA 
ELLER MYCKET PÅ EN FEM 
GRADIG SKALA), % 

NEDSKRÄPNING 
ÄR ETT PROBLEM I 

MIN KOMMUN 

NEDSKRÄPNING 
HAR ÖKAT I MIN 

KOMMUN 

BEHOV ÖKADE 
INSATSER MOT 
NEDSKRÄPNING 

GISLAVED 30 36 25 

GNOSJÖ - - - 

VAGGERYD 36 38 27 

VÄRNAMO 33 34 23 

GGVV 33 36 25 

SVERIGE 33 38 26 

 

3.8.23.8.23.8.23.8.2 Övergripande målÖvergripande målÖvergripande målÖvergripande mål    

 

Nedskräpning ska minska  

 

3.8.33.8.33.8.33.8.3 Mätbara målMätbara målMätbara målMätbara mål    

ID Mätbara mål GGVV Basår 

2016  

Resultat 

2019  

Resultat 

2026 

M 

8.1 

Hushållens omdömen om att nedskräpning är ett 

problem ska minska (andel som svarar i viss eller 

hög grad)  

33 <33 <33 
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3.8.43.8.43.8.43.8.4 ÅtgärderÅtgärderÅtgärderÅtgärder    

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid 

2017:23 Bilda ett nätverk inom GGVV för att hantera 

behovet av insatser; 

- Initiera föreningssamverkan 

- Samordna kommunens enheter 

- Tydliggöra ansvar för förebyggande, 

åtgärdsinsatser och ekonomi 

- Samordna insatser 

Avfallsplanegrupp 2021 

2017:24 Ansluta sig till Håll Sverige Rent och Städa 

Sverige  

Avfallsplanegrupp 2018 
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3.93.93.93.9 VVVVERKSAMHETSAVFALLERKSAMHETSAVFALLERKSAMHETSAVFALLERKSAMHETSAVFALL    

3.9.13.9.13.9.13.9.1 NulägesNulägesNulägesNulägesanalysanalysanalysanalys    

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det 

avfallsförebyggande programmet. Bland annat lyfts behovet av bättre tillsyn över hanteringen 

för att förebygga uppkomsten av avfall fram. 

Inom byggsektorn skapas årligen ca en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom Sverige 

(om man inte räknar med gruvavfallet) och en fjärdedel av allt det farliga avfallet.  

Naturvårdsverkets mål är att minska mängderna och minska farligheten i det bygg- och 

rivningsavfall som uppstår.  

Förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning (exklusive 

energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EU:s avfallsdirektiv öka till 

minst 70 viktprocent före år 2020. 

Vanliga problem inom byggsektorn är; 

• Idag finns en ambition att bygga billigt, vilket kan vara försvårande för att ställa ökade 

krav, främst kopplat till mindre entreprenörer.  

• Mycket avfall slängs på byggarbetsplatser 

• Kontrollen på hantering av farligt avfall är ofta bristfällig 

Tänkbara områden att utveckla är; 

• Det är viktigt att ställa krav vid upphandlingar av entreprenörer om avfallshantering, 

såväl avseende minimering och sortering av avfall samt användning av miljövänliga 

material 

• Det bör påvisas att det är klart lönsamt att sortera och minimera avfall – goda 

exempel. Uppkomna material ska så långt möjligt återvinnas och återanvändas, ex 

gips, planglas mm. 

• Krav på dokumentation av farligt avfall är viktigt – kan ingå i tillsynsplan. Ofta avviker 

den mängd farligt avfall som verkligen lämnats med det som angetts i anmälan. 

• Mallar för rivningsanmälan 

3.9.23.9.23.9.23.9.2 Övergripande målÖvergripande målÖvergripande målÖvergripande mål    

 

Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfallsmängder, öka återanvändning och 

återvinning, använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt 

 

3.9.33.9.33.9.33.9.3 Mätbara målMätbara målMätbara målMätbara mål    

Anges ej under planperioden. 
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3.9.43.9.43.9.43.9.4 ÅtgärderÅtgärderÅtgärderÅtgärder    

Åtgärdsnummer Åtgärder samordnat i GGVV  Ansvar Tid 

2017:25 Undersöka hur arbetet med att förbättra 

avfallshanteringen i verksamheter fungerar 

i regionen och nationellt, identifiera goda 

exempel och initiera förbättringsarbete.   

Avfallsplanegruppen 2020 
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4444 BBBBEHOVET AV ÄNDRING AVEHOVET AV ÄNDRING AVEHOVET AV ÄNDRING AVEHOVET AV ÄNDRING AV    FRAMTIDA FRAMTIDA FRAMTIDA FRAMTIDA INFRAINFRAINFRAINFRASSSSTRUKTURTRUKTURTRUKTURTRUKTUR    FÖR FÖR FÖR FÖR 

AVFALLSHANTERINGAVFALLSHANTERINGAVFALLSHANTERINGAVFALLSHANTERING    

Infrastrukturen för kommunal avfallshantering bygger till stor del på verksamheternas och 

hushållens källsorteringssystem som innebär att avfall och material sorteras i olika fraktioner i 

enlighet med kommunens renhållningsordning. Det källsorterade avfallet/materialet insamlas 

och transporteras till olika typer av behandlingsanläggningar.  

Många av kommunerna har utvecklat insamlingssystem för textilier, ofta i anslutning till 

kommunens ÅVC. 

Hushåll kan även lämna grovavfall vid ÅVC som det finns minst en av i varje kommun, se 

kapitel 3.5.  

Privata aktörer har egna anläggningar för bearbetning av avfall/material.  

De framtida regionala behoven bedöms främst vara följande; 

• Insamlingssystemet för förpackningar och returpapper ska utvecklas i syfte att 

underlätta källsortering och avlämnande av material till återvinning 

• Utveckla återbruksverksamhet vid ÅVC, se kapitel 3.5. 
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5555 UUUUPPFÖLJNINGPPFÖLJNINGPPFÖLJNINGPPFÖLJNING    

Ändringar i åtgärder hanteras årligen i seminarium, normalt under maj-juni månad. Kan vara 

temabaserat, med en årlig kampanj under hösten/europeiska avfallsveckan. 

Under planperioden föreslås en avfallsplanegrupp bildas med ansvar för avfallsplanernas 

uppföljning.  

Avfallsplanegruppen föreslås enligt följande; 

• Sammankallade: Tjänsteman SÅM. Utses av SÅM. 

• Från kommunerna ingår tjänstemän från berörda förvaltningar eller bolag. Respektive 

kommun utser representanter samt en sammankallande per kommun.  

• Målen och indikatorerna ska dokumenteras och kommuniceras årligen. 

• Åtgärderna ska utvärderas och, vid behov, revideras årligen.  

 

SÅM:s direktion föreslås utgöra referensgrupp för avfallsplanen under planperioden med 

ansvar att upprätthålla medlemskommunernas erforderliga politiska hantering. Direktionen 

har också mandat att besluta om revidering av åtgärder inom ramen för förbundsordningens 

ramar.   
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6666 SSSSTYRMEDELTYRMEDELTYRMEDELTYRMEDEL    

Styrmedel är offentliga sektorns verktyg för att genomföra åtgärder. Styrmedel kan delas upp i 

administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. 

För denna avfallsplan avses främst följande styrmedel tillämpas; 

• Information och kommunikation 

För remiss och utställning samt arbete under planperiod kommer en kommunikationsportal att 

användas i syfte att informera och kommunicera mål och åtgärder och dess uppföljning. Via 

portalen avses även kommunikationsinsatser under planperioden hanteras.  

SÅM kommer att framta en kommunikationsplan för hela planperioden med årlig uppdatering.  

• Avfallsföreskrifter 

Föreskrifter för avfallshantering ska samordnas inom GGVV kommunerna och stödja 

avfallsplanen inriktning. Föreskrifterna avses beslutas samtidigt som avfallsplanen.  

• Utformningen av avfallsavgiften 

Taxekonstruktionen för avfall ska samordnas inom GGVV kommunerna och utarbetas och 

stödja såväl föreskrifter som avfallsplan. 

• Tillsyn 

Tillsyn kan stödja genomförande av avfallsplanen, exempelvis gällande återanvändning, 

källsortering och omhändertagande av avfall i företag. Under planperioden bör 

avfallsplanegrupp initiera samråd med kommunernas tillsyn, och vid behov även länsstyrelsen.  

• Fysisk planering 

Kommunernas översiktsplaner och övriga fysiska planer är instrument som bör involvera 

behovet av infrastruktur för avfallshantering samt utrymmen och system för att möjliggöra 

förebyggande av avfall, återanvändning och materialåtervinning. Under planperioden bör 

avfallsplanegrupp initiera samråd med kommunernas planeringsenheter och även företrädare 

för kommunernas bostadsföretag och kommunala fastigheter.  

• Upphandling 

Upphandling bör beakta avfallshierarkin. Under planperioden bör avfallsplanegrupp initiera 

samråd med upphandlingsenheterna inom GGVV.  
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Bilaga 1. Indikatorer 

Basår 

2016 
Indikatorer som följs Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV Sverige 

Uppkomst, förebyggande och återanvändning (kapitel 3.1) 

I 1.1 Mängden hushållsavfall exkl. slam, kg/person 498 487 544 456 496 515 

I 1.2 Mängden mat- och restavfall (kg/person) 210 196 171 251 207 212 

I 1.3 Mängd textilier till återanvändning, kg/person - - - - - 1,4 

I 1.4 Hushållens villighet att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder, 

andel som svarar ganska eller väldigt mycket på 5 gradig skala 

50 35 52 52 47 46 

I 1.5 Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning, andel som 

svarar ganska eller väldigt mycket på 5 gradig skala 

47 43 54 54 50 48 

I 1.6 Hushållens vilja att undvika slänga mat (matsvinn), andel som instämmer till 

stor del eller helt  

73 - 78 76 76 74 

I 1.7 Hushållens vilja att minimera pappersanvändning i hushållet, andel som 

instämmer till stor del eller helt 

22 - 27 25 25 30 

I 1.8 Hushållens vilja att undvika använda nya plastpåsar för matvaror i 

livsmedelsaffärer, andel som instämmer till stor del eller helt 

42 - 38 39 40 46 

Källsortering och materialåtervinning (kapitel 3.2)  

I 2.1 Mängd hushållsavfall insamlat ämnat för materialåtervinning, kg/person 103 113 116 89 105 137 
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Basår 

2016 
Indikatorer som följs Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV Sverige 

I 2.2 Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exkl. biologisk behandling 21 23 21 19,4 21,1 26 

I 2.3 Mängd insamlade förpackningar och returpapper, kg/person 46 44 69 46 51 70 

I 2.4 Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall, kg/hushåll*år, 

villa/lägenhet 

- - - - - 2,3 

2,1 

I 2.5 Mängd matavfall i restavfall, kg/hushåll*vecka, villa/lägenhet - - - - - - 

I 2.6 Matavfallets renhet, % villa/lägenhet - - - - - - 

I 2.7 Hushållens nöjdhet med information om källsortering, andel ganska eller 

mycket nöjda 

78% 74% 71% 53% 69% 74% 

I 2.8 Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper 

till materialåtervinning, andel ganska eller mycket nöjda 

84% 83% 87% 75% 82% 78% 

I 2.9 Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper 

via fastighetsnära insamling, andel ganska eller mycket nöjda 

- - - - - 78% 

I 2.10 Hushållens sortering av pappersförpackningar, andel som anger väldigt mycket   76% - 91% 78% 82% 86% 

I 2.11 Hushållens sortering av plastförpackningar, andel som anger väldigt mycket   75% - 80% 74% 76% 81% 

I 2.12 Hushållens sortering av metallförpackningar, andel som anger väldigt mycket   

 

84% - 86% 85% 85% 88% 
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Basår 

2016 
Indikatorer som följs Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV Sverige 

Omhändertagande av matavfall (kapitel 3.3)  

I 3.1 Andel matavfall som omhändertas så att energi och växtnäringen tillvaratas, %  0 0 0 0 0 18,2 

I 3.2 Hushållens förtroende för att insamlat avfall behandlas och återvinns på ett 

riktigt sätt, andel ganska eller mycket nöjda 

73% 79% 83% 75% 78% 76% 

I 3.3 Andel fossilfria drivmedel, % - - - - - 46% 

Farligt avfall och el- och elektronikavfall (kapitel 3.4)  

I 4.1 Mängden insamlat farligt avfall, kg/person 8,2 12,7 11,1 8,2 10,1 8,8 

I 4.2 Mängd insamlat elavfall, kg/person 16,7 12,9 15,3 14,0 14,8 14,6 

I 4.3 Hushållens nöjdhet med tillgänglighet för insamling av farligt avfall, andel 

ganska eller mycket nöjda 

74% 67% 74% 69% 71% 71% 

I 4.4 Hushållens nöjdhet med information om källsortering farligt avfall, andel 

ganska eller mycket nöjda 

75% 59% 76% 65% 69% 74% 

I 4.5 Mängd farligt avfall i restavfall en- och tvåfamiljshus, kg/hushåll*vecka  Mäts 

2018 

     

I 4.6 Mängd elavfall i restavfall en- och tvåfamiljshus, kg/hushåll*vecka Mäts 

2018 
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Basår 

2016 
Indikatorer som följs Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV Sverige 

I 4.7 Mängd farligt avfall i restavfall flerfamiljshus, kg/hushåll*vecka Mäts 

2018 

     

I 4.8 Mängd el avfall i restavfall flerfamiljshus, kg/hushåll*vecka Mäts 

2018 

     

Grovavfall/ÅVC (kapitel 3.5)  

I 5.1 Hushållens nöjdhet med hur enkelt det är att lämna grovavfall, andel ganska 

eller mycket nöjda 

75% 68% 70% 71% 71% 64% 

I 5.2 Hushållens sammanfattande omdöme besök ÅVC, andel ganska eller mycket 

nöjda  

89% 89% 93% 90% 90% 85% 

I 5.3 Hushållens nöjdhet öppettider ÅVC, andel ganska eller mycket nöjda  75% 68% 75% 74% 73% 72% 

I 5.4 Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning, % 43% - 89% 69% 67% 70% 

I 5.5 Hushållsavfall till deponering, kg/person 22 8,8 10,7 16,3 14,5 7,5 

Latrin, slam och fett (kapitel 3.6)  

I 6.1 Antal latrintömningar       

Nedlagda deponier (kapitel 3.7)  

I 7.1 Andel prioriterade nedlagda deponier som är undersökta och riskklassificerade 

enligt MIFO fas 2 
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Basår 

2016 
Indikatorer som följs Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo GGVV Sverige 

Nedskräpning (kapitel 3.8)  

I 8.1 Hushållens omdömen om att nedskräpning är ett problem ska minska, (andel 

som svarar i viss eller hög grad)  

33 30 - 36 33 33 

I 8.2 Hushållens omdömen om att nedskräpning har ökat i min kommun, andel som 

anger att den har ökat 

36 36 - 38 34 38 

I 8.3 Hushållens omdömen om att min kommun skulle behöva sätta in ökade 

åtgärder för att minska nedskräpning, andel som svarat JA 

25 25 - 27 23 26 
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Bilaga 2.  Sammanställning åtgärder 

ÖVERGRIPANDE 
MÅL 

ÅTGÄRDER 
År 

  2018 2019 2020 2021 2022 ANSVAR 

1 2017:1 Utveckla kommunikationskanaler  
          SÅM 

1 2017:2 Utveckla nätverksarbete inom GGVV           

Avfallsplanegruppen 

1 
2017: 3 Utveckla gemensam kommunal policy avseende 
resurshantering inom kommunala koncerner 

          

Avfallsplanegruppen 

1 
2017:4 Införa avfallshierarkin i kommunernas strategiska 
dokument och verksamhetsplaner 

          

KS 

1 
2017:5 Utveckla upphandlingsmallar som beaktar hållbar 
konsumtion och avfallshierarkin med rutiner för användning 

      
 

  Upphandlingsgrupp 
GGVV 

1 
2017:6 Utveckla förutsättningar att förbättra möjligheter till 
avfallsförebyggande återanvändning och sortering i 
hyresområden 

          

Avfallsplanegruppen 

2 
2017:7 Utveckla bättre service för insamling av förpacknings- och 
tidningsmaterial 

          

SÅM 

2 
2017:8 Aktivt verka för regionala lösningar för insamling, 
transport och avsättning av förpackningar och returpapper 

          

SÅM 

2 
2017:9 Genomföra branchanpassade plockanalyser och ta fram 
rutiner för fortsatta analyser 
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ÖVERGRIPANDE 
MÅL 

ÅTGÄRDER 
År 

  2018 2019 2020 2021 2022 ANSVAR 

2 
 2017:10 Utveckla information och kommunikation samt 
återkoppling till hushållen om vikten och nyttan av källsortering 

          

SÅM 

2 
2017:11 Ta fram handlingsplan i syfte att förbättre källsortering i 
kommunala verksamheter samt flerfamiljshus 

          

SÅM 

3 
2017:12 Säkerställ fossilfria drivmedel för all insamling av mat- 
och restavfall 

          

SÅM 

3 
2017-13 Aktivt verka för regionala lösningar för insamling, 
transport och behandling av matavfall 

          SÅM 

4 
2017:14 Förbättra möjligheter att lämna farligt avfall och el- och 
elektronikavfall 

          SÅM 

5 
2017:15 Utveckla regional insamling och omhänderatagande av 
textilier inom GGVV 

          SÅM 

5 
2017:16 Utveckla möjligheter till att lämna grovavfall till 
återanvändning och materialåtervinning vid ÅVC 

          SÅM 

5 
2017:17 Utveckla gemensamt system för lämning och 
omhänderatagande av trädgårdsavfall inom GGVV 

          SÅM 

5 2017:18 Utred möjligheter att förbättra tillgänglighet till ÅVC 
          SÅM 
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ÖVERGRIPANDE 
MÅL 

ÅTGÄRDER 
År 

  2018 2019 2020 2021 2022 ANSVAR 

6 2017:19 Öka incitament att ersätta latrin med annan hantering 
          SÅM 

6 
2017:20 Utveckla regional insamling och återanvändning av 
gett/matolja för hushåll 

          SÅM 

6 
2017:21 Utveckla regionalt samarbete för omhändertagande av 
avloppsslam  

          
SÅM (respektive  
VA-huvudman GGVV) 

7 
2017:22 Genomföra en undersökning MIFO fas 2 per år och 
kommun 

          KS 

8 
2017:23 Bilda ett nätverk inom GGVV för att hantera behovet av 
insatser (nedskräpning) 

          Avfallsplanegruppen 

8 2017:24 Ansluta sig till Håll Sverige Rent och Städa Sverige 
          Avfallsplanegruppen 

9 
2017:25 Undersöka hur arbetet med att förbättra 
avfallshanteringen i verksamheten fungerar i regionen, identifiera 
goda exempel och initiera förbättringsarbete           Avfallsplanegruppen 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

FÖRSLAG till föreskrifter för avfallshantering 

Inledande bestämmelser 

Bemyndigande  
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§  
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för  
avfallshantering i XX kommun. 

Definitioner 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som  
anges här: 

1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill 
säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

 
a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller 

säck. 

 

b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

 
c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt 

nyttjande av trädgård vid bostadshus. 
 

d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med 
* i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 12 § avfallsförordningen. 

 

e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning. 

 
f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt för- 
ordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

 
 



 

 

 
 
 

g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. I 
begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i vasken 
(flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta 
samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen 
inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung 
utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan. 

 

h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det 
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el - avfall och 
annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och 
säckavfall. 

 

i. Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i [bilaga 1] till dessa föreskrifter. 

 

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses Direktionen i kommunalförbundet SÅM 
Samverkan Återvinning Miljö. 

 

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses den eller de nämnder som 
kommunfullmäktige utser att ha ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken. 

 

6. Med renhållaren avses kommunalförbundet SÅM eller den som förbundet anlitar för 

hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar.  

 

7. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrin - 
behållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 
 

8. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och 
andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall. 

 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 

kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 



 

 

 
 
 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 

hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som 

utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av kommunalförbundet 

SÅM eller den som förbundet anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden. 

5 § Avfallsanvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande 

producentansvar. 

Betalning och information 

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 

som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har 

antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 

informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande 

regler för avfallshantering. 

Sortering och överlämning av hushållsavfall 
 

Sortering av avfall 

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i 

enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall. 

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 

avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 

borttransport. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 

10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i 

dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. 

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 

19 § eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1. 

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och 

miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska minst motsvara behovet 

av borttransport av hushållsavfall från fastigheten. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa avfallsansvarig nämnd om ändrade 

förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 



 

 

 
 
 

Emballering av hushållsavfall samt placering av behållare 

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 

behållaren och utrymmet är avsedd. 

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. Glödande 
avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 
 

Anskaffande och ägande 

12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av kommunens 

avfallstaxa. 

13 § Kärl, säckar och latrinbehållare ägs och tillhandahålls av renhållaren. 

Container ägs av renhållaren. 
 
Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall samt övrig 
behållare avsedd för insamling av hushållsavfall anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. 

När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska 

ske enligt anvisning från avfallsansvarig nämnd. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 

fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

Anläggande 

14 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall får inte 

avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 

meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats 

och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig 

för fordon utrustat med kran. 

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 

hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller 

storsäck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. 

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett 

eller säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram 

eller högst 5 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 kilogram om inte 

särskilda skäl föreligger. 



 

 

 
 
 

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall 

eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god 

arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

Rengöring och tillsyn 

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt 

anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga 

störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 

utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken 

för olycksfall minimeras. 

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 

16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung eller 

så placerad att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 

tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i 

kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras i 

anslutning till fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt och 

vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där 

sådan används. Om placering inte kan ske vid fastighetsgräns ska kärl placeras vid 

överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 

portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas 

renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den 

på utsidan innan hämtning sker. 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 

17 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 

placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon 

utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 14 §. 

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen 

så att tömning kan ske med det fordon som används. 

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för 

tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när 

tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl 

föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga 

högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. 

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säker- 

hetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och be- 

lägenhet. 



 

 

 
 
 

Av arbetsmiljöskäl får avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för 

tömning slambrunn vid hämtning inte överstiga 10 meter och höjdskillnad mellan fordonets 

uppställningsplats och botten på anläggningen får inte överstiga 6 meter om inte särskilda skäl 

föreligger. 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 

tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför 

fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen 

tillhör. 

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning 

från skador vid tömning. 

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter 

hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras 

anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. 

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 

portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas 

renhållaren. 

18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 

innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av 

fastighetsinnehavaren. 

Hämtnings- och transportvägar 

19 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överens- 

kommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. 

Anvisning av plats görs av tillsynsansvarig nämnd 

20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 

används vid hämtning, hålls i farbart skick. 

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och 

hållas halkfri. 

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 

skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i 

hämtningsområdet. Fri höjd ska vara minst 4,0 meter, fri bredd ska vara minst 3,5 meter varav 

vägbredd ska vara minst 3,0 meter. 

Renhållaren har tolkningsföreträde för när en enskild transportväg är farbar eller om tillräcklig 

vändmöjlighet finns. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna 

avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 19 §. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför 

hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför 

hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Renhållaren har 

tolkningsföreträde för när en dragväg är framkomlig. 

 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

21 § Kommunen utgör en del av ett större hämtningsområde (SÅM:s geografiska område). 

22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2. 

Åtgärder om föreskrift inte följs. 

§ Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 16 §, 17 § stycke 

2, 3, 6, 8, 9 samt 20§ stycke 2, 3, 6 inte följs. 

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 

ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

23 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. 

För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa 

föreskrifter. 

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1. 

Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång per år 

och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. 

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter 
 

Uppgiftsskyldighet 

24 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet i no m ko mm u n en som ger 

upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, 

sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som 

underlag för kommunens renhållningsordning. 

Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om 

behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen.  

Undantag 
 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

25 § Anmälan om kompostering eller anmälan/ansökan om annat omhändertagande av 

hushållsavfall på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna 

handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan. 

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 

avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att 

eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.



    
 

 

 

 

 

Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de 

beräknade avfallsmängderna. 

Ansökan enligt bestämmelserna i 32, 33 och 34 §§ ska ske senast en månad före den 

avsedda uppehållsperioden. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt två år per ansökningstillfälle. 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall 

26 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 

28-30 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors 

hälsa och miljön. 

27 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 

anmälan. 

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det 

kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. 

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön m ed d el ad e med stöd av 

40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med 

stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt 

brandriskvarning måste beaktas. 

28 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 

matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till 

tillsynsansvarig nämnd. 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 

behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. 

29 § Omhändertagande av latrin på fastigheten får, efter ansökan till tillsynsansvarig 

nämnd medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. 

förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för 

användning av näringsämnen. Fastigheten ska ge utrymme för den erhållna slutprodukten. 

Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en 

komplett beskrivning av anläggningen. 

Utsträckt hämtningsintervall 

30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från 

hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, 

kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges att restavfallet hämtas var fjärde 

vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar 

att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren 

för restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller 

konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits 

eller uppgivits. 



   
 

 

 

 

31 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare 

som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt 

hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under 

förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning 

och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, 

utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller i högst tio år, 

därefter måste en ny ansökan lämnas in. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 

förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda. 

Gemensamma avfallsbehållare 

33 § Närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till 

avfallsansvarig nämnd under viss tid medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare 

under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt 

beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av 

fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. 

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen 

konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda. 

Uppehåll i hämtning 

34 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter 

ansökan til l  avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 

sammanhängande tid om minst tre månader. 

34 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan til l  

avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om 

fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen maj - september. 

34 c § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja 
fritidsbostad under hela hämtningssäsongen maj - september kan efter ansökan till 
Avfallsansvarig nämnd medges inställd hämtning av slam från fastighetens 
avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från 
avloppsanläggningen har skett föregående hämtningssäsong. 

 
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 

kommunen 

35 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns 

särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från 

förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av 

dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den xx-xx-xx föreskrifter för avfallshantering för XX kommun xxxx-

xx-xx upphör då att gälla. 
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Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. 
 

 

 

Matavfall, restavfall och osorterat hushållsavfall som läggs i behållare 

ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det 

paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller 

annan olägenhet inte uppkommer. 
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Typ av avfall som ska 

sorteras ut och hållas skiljt 

från annat avfall 

Krav på 

utsortering 

Krav på emballering m.m. Instruktion för hämtning/ lämning 

Avfall som inte är 

hushållsavfall (till exempel 

bygg- och rivningsavfall från 

omfattande 

byggverksamhet på 

fastigheten). 

Detta avfall ska 

hanteras separat 

från hushållsavfall. 

Enligt renhållarens anvisningar Enligt renhållarens anvisningar 

Farligt avfall 

Farligt avfall är ett 

samlingsnamn för avfall 

som innehåller eller består 

av ämnen med farliga 

egenskaper. Det kan till 

exempel röra sig om ämnen 

som är giftiga, brandfarliga, 

frätande, 

cancerframkallande eller på 

annat sätt skadliga för 

människors hälsa eller 

miljö. 

 

Ska hållas separat 

från annat avfall och 

får inte blandas med 

annat avfall. 

Det farliga avfallet ska vara väl förpackat, 

helst i originalförpackning. Används en 

annan förpackning än den ursprungliga ska 

den vara tydligt märkt med uppgift om 

innehåll. Olika typer av farligt avfall får inte 

blandas. 

Farligt avfall lämnas vid anvisad 

återvinningscentral eller enligt 

renhållarens anvisningar. 
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Grovavfall 

Med grovavfall avses 
hushållsavfall som är så tungt 
och skrymmande eller har 
andra egenskaper som gör 
att det inte är lämpligt att 
samla in i säck eller kärl 

Grovavfall som 

utgör 

hushållsavfall 

behöver på grund 

av avfallets 

egenskaper 

hanteras separat 

från annat 

hushållsavfall. 

Grovavfall från hushåll för separat 

borttransport av renhållaren ska i den mån 

det är möjligt, buntas eller förpackas i 

lämpligt emballage. 

Grovavfallet ska förses med märkning som 

klargör att det är fråga om grovavfall. 

Grovavfall från hushållen lämnas 

vid återvinnings- central. På 

återvinnings- centralen ska avfallet 

sorteras och lämnas enligt 

instruktioner på plats. Hämtning 

från fastighet kan beställas separat 

enligt kommunens avfallstaxa. 

Trädgårdsavfall 

Med trädgårdsavfall avses 
huvudsakligen växtavfall som 
uppkommer vid den normal 
skötseln av villa-, radhus- och 
fritidstomter. Som 
trädgårdsavfall räknas inte 
avfall som uppkommer vid 
större omläggning av 
trädgårdar, stubbar eller 
fällda träd. 

Ska sorteras ut och 

hållas skilt från 

annat grovavfall. 

På återvinningscentralen ska avfallet lämnas 

enligt instruktioner på plats. 

För alternativ med abonnemang med 

hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska 

avfallet läggas löst i kärlet och inte packas så 

hårt att tömningen försvåras.  

Trädgårdsavfall från hushållen 

lämnas vid återvinnings- central 

eller på annan av renhållaren 

anvisad plats. 

 

Hämtning från fastighet kan 

beställas separat enligt kommunens 

avfallstaxa. 

Hämtning av trädgårdsavfall sker 

separat från hämtning av annat 

grovavfall. 
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Latrin Ska avskiljas och 

hållas skilt från 

annat avfall.  

Enligt renhållarens anvisningar  Enligt renhållarens anvisningar. 

Matavfall 

Matavfall är sådant som blir 
över och inte kan sparas när 
du lagat eller ätit mat 

Ska hanteras enligt 

de olika system 

som erbjuds i 

avfallstaxa. 

Enligt renhållarens anvisningar Matavfall borttransporteras från 

fastigheten i 

enlighet med hämtningsintervall som 

kommunen erbjuder i avfallstaxa. 

Slam och fosforfiltermaterial 

från små avlopps- 

anläggningar 

Ska vara åtkomligt 

för tömning i den 

anläggning där det 

genereras. 

Filtermaterial från fosforfällor och andra 

jämförbara filter ska vara förpackat eller 

tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning 

kan utföras av fordon utrustat med kran 

eller suganordning. 

Enligt renhållarens anvisningar. 

Fett från fettavskiljare Ska vara åtkomlig 

för tömning i den 

anläggning där det 

genereras 

Enligt renhållarens anvisningar Enligt renhållarens anvisningar 
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Matfetter och frityroljor  

Får ej hällas i vask eller WC 

Mindre mängder 
som man kan torka 
ur med 
hushållspapper 
läggs i matavfall. 
Större mängder 
tappas upp i 
förslutningsbar 
förpackning. 

Mindre mängder som man kan torka ur med 

hushållspapper läggs i matavfall. Större 

mängder tappas upp i förslutningsbar 

förpackning, max 5 liter per avlämning. 

Mindre mängder läggs i matavfallet. 

Större mängder lämnas på av 

renhållaren anvisad plats. 

Döda sällskapsdjur, utom 

klöv- och hovbärande djur 

samt hönsfåglar. Avfall från 

husbehovsjakt 

- Ska förpackas väl innan det läggs i behållare.  

 

Enligt renhållarens anvisningar 

Andra djur än de som anges 

ovan 

Det vill säga andra 

djur än döda 

sällskapsdjur samt 

avfall från 

husbehovsjakt. 

 

Kontakta veterinär. Gällande föreskrifter 

från Jordbruksverket ska beaktas. 
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Animaliska biprodukter  Ska hållas skiljt från 
annat avfall. Om 
animaliska 
biprodukter blandas 
med annat avfall 
klassas hela den 
blandade fraktionen 
som ABP enligt 
definitionen 

-  

Stickande och skärande 

avfall  

Ska hållas 

separerat från 

annat avfall 

Ska förpackas i skyddande hölje innan det 

läggs i behållare för kärl- och säckavfall, så 

att inte skärskador eller annan olägenhet 

uppstår. Kanyler från egenvård ska läggas i 

speciell behållare som tillhandahålls av 

apotek och lämnas till apotek som 

renhållaren  har avtal med. 

 

 

Förpackningar I enlighet med 

definition av 

förpackningar i 

FPF 

Lämnas lösa i de behållare/kärl som 

tillhandahålls/anvisas 

Ska lämnas i de insamlingssystem som 

tillhandahålls av renhållaren eller 

producent 



Bilaga 1 Föreskrifter för avfallshantering 
 

 

Returpapper I enlighet med 

definitionen av 

returpapper i FPR. 

Lämnas löst i de behållare kärl som 

tillhandahålls/anvisas. 

Ska lämnas i de insamlings- system 

som tillhandahålls av renhållaren 

eller producent. 

Kasserade 

bilbatterier 

I enlighet med 

definitionen av 

batteri i 

batteri- 

förordningen 

(2008:834). 

Ställs upp på ett sätt som förhindrar att 

batterisyra/innehåll rinner ut. 

Ska lämnas i de insamlingssystem 

som tillhandahålls av renhållaren 

eller producent. 

Kasserade bärbara 

batterier. Om kasserade 

produkter innehåller lösa 

bärbara batterier ska dessa 

plockas ur. Är de bärbara 

batterierna inbyggda i 

produkten hanteras den 

som avfall från elutrustning 

I enlighet med 

definitionen av 

bärbart batteri 

I batteriförord- 

ningen 

(2008:834). 

- Ska lämnas i de insamlingssystem 

som tillhandahålls av renhållaren 

eller producent. 
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Konsumentelavfall Skrymmande 

konsument- elavfall 

ska sorteras ut och 

hållas skiljt från 

annat grovavfall. 

Smått elavfall ska 

sorteras ut och hållas 

skilt från kärl- och 

säckavfall. 

- Konsumtelavfall lämnas vid anvisad 

återvinningscentral eller enligt 

renhållarens anvisning. På 

återvinningscentralen ska avfallet 

lämnas enligt instruktioner på plats. 

Hämtning av skrymmande 

konsument- elavfall kan beställas 

med tjänster för grovavfall enligt 

kommunens avfallstaxa. 

Läkemedel I enlighet med 

definitionen av 

läkemedel i 

förordningen 

(2009:1031) 

om producent- 

ansvar för 

läkemedel. 

Ska lämnas i behållare/påse som 

tillhandahålls av apoteket. 

Lämnas till apotek. 
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Hämtningsintervall för hushållsavfall för XX kommun 
 

 

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och 

säckavfall normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller 

även hämtning en gång varannan vecka. 

 

2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning 

av kärl- och säckavfall normalt en gång varannan vecka (vid FNI två 

veckor/fyra veckor). Renhållaren tillhandahåller även hämtning en 

gång var fjärde vecka. 

 
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av 

hushållsavfall normalt en gång varannan vecka under perioden 

maj – september. Utöver detta sker hämtning för fritidshus vid 

ytterligare fyra tillfällen under perioden oktober-april. Renhållaren 

tillhandahåller även hämtning en gång var fjärde vecka. 

 
4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl 

en gång varannan vecka under perioden april – november 

 

5. Hämtning av latrin sker i anslutning till ordinarie intervall för 

sophämtning för respektive abonnemang.  

6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt 

tillsynsansvariga nämndens beslut eller i annat fall minst en gång 

vart fjärde år. 

 

7. Fosforfällor ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av 

tillsynsansvarig nämnd för enskilda avloppsanläggningar och ska 

följa leverantörens anvisningar 

 
8. Tömning av minireningsverk och andra små avloppsanläggningar 

sker minst en gång per år. 

9. Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år eller efter vad 

som krävs för att säkerställa anläggningens funktion. 



Total yta 4000 m2

Total yta ny Gata 200 m2

MIFO FAS 2 Volym á - pris Summa

Undersökning 1 st 220 198 kr     220 198 kr          Baseras på MIFO FAS 2 skillingaryds norra

Åtgärd

Oförutsett 220 198 kr        15% 33 030 kr             

summa 253 228 kr          

Tomtytor volym a´-pris summa

Hamnar på fastighetsägare?

Cirka 2300m2 vegetation

300m2 kass asfalt

4 träd

summa -  kr                   

GC-Väg (120 m2) Volym á- pris Summa

Grusning 36 100 kr             3 600 kr               20

Asfalt 120 m2 150 kr             18 000 kr             

Oförutsett 21 600 kr          15% 3 240 kr               

summa 24 840 kr            

Väg (200m2) volym a´-pris summa

Vegetation 40 m3 110 kr             4 400 kr               20cm

Förstärkning 60 m3 140 kr             8 400,00 kr         20cm

Bärlager 30 m3 150 kr             4 500 kr               10cm

Asfalt 200 m2 150 kr             30 000 kr             

Belysning 4 ST 25 000 kr       100 000 kr          1 per 25 meter (1200meter)

Oförutsett 147 300 kr        15% 22 095 kr             

summa 169 395 kr          

Maskintimmar Tid a´-pris

Iordningställande av asfaltsyta 40 h 1 500 kr          60 000 kr             

Iordningställande av gcyta 20 h 1 500 kr          30 000 kr             

Oförutsett 60 000 kr          15% 9 000 kr               

summa 99 000 kr            

Upprusta befintlig väg (900m2) Volym á- pris Summa

Asfalt 900 m2 150 kr             135 000 kr          

Oförutsett 135 000 kr        15% 20 250 kr             

summa 155 250 kr          

Totalsumma 701 713 kr          

Försäljningsbar mark

Tomter 7 ST 471,4285714 m2 3300 m2

exploatering kr/m2 213 kr               m2

OBSERVERA ATT KOSTNAD OVANFÖR ÄR EX ÅTGÄRD IFRÅN MIFO FAS 2. Samt ej FIBER, EL, Fjärrvärme, VA (separat)

VA (2017 års taxa)

Anslutningsavgift 126 006 kr        7 fastigheter, 4000m2, dagvatten (ex moms). Tomtyta 

tidigare debiterad 

(industritomt)

Anläggningskostnad 70 000 kr          1 ny servis

56 006 kr          

Räven 8
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Natur- och miljörådet 
 
Dag: 2017-10-31 
Tid: Kl. 18.00 – 20.00 
Plats: Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 
  
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaggeryds Jaktvårdskrets, Göran Hansson 
Vaggeryds-Skillingaryds Ornitologiska förening, Magnus Ottosson 
VSOK, Vaggeryds skid- och orienteringsklubb, Lisbeth Karlsson 
Naturskyddsföreningen, Lisbeth Karlsson (ersättare för  Bo Slunge) 
LRF, Patrik Forsberg 
Johnny Wackt, Miljö- och byggnämndens ordförande 
Anna-Karin Slunge, Miljö- och byggnämndens vice ordförande 
Hans Göransson, gatu- och parkchef, Tekniska kontoret 
Lina Larsson, Miljöstrateg 
Anna Jönsson, Miljö- och byggchef 
 

Ej närva-
rande:  

Hanna Grönlund, planarkitekt 
Monika Johansson Grönkvist, projektingenjör, Tekniska kontoret 
Peter Sjöberg, Miljö- och byggnämndens ledamot 
Naturskyddsföreningen, Bo Slunge 
Skillingaryds Frisksportklubb, Jörgen Lindqvist 
IOGT-NTO Bäckalyckan, Roland Emanuelsson 

 
 
1. Natur- och miljörådet 

Syftet med rådet gicks igenom och att det är viktigt att rådet kan lämna för-
slag, synpunkter och bidra till en diskussion om de aktuella frågorna så att det 
inte bara blir ett informationsforum från kommunens sida. Deltagande före-
ningar uppmanas att fundera på vad de vill veta mer om och i vilka frågor de 
kan bidra med sakkunskap. 
 

2. Revidering av miljöprogrammet – hur kan vi arbeta mer utåtriktat? 
Kommunens miljöprogram ska revideras och det har efterfrågats ett mer lät-
tillgängligt och utåtriktat miljöprogram. Föreningarna tror att det generellt är 
svårt att nå ut med information till allmänhet, just miljöarbete har en tendens 
att nå de som redan är intresserade. Digital kommunikation, riktad reklam  
(t ex TV-skärm på ICA) och fokus på en eller två viktiga frågor (t ex matsvinn 
eller plastpåsar) kan vara framgångsrikt. Lina presenterar några olika förslag 
på mål som kommer att presenteras för politiken när det gäller ett utåtriktat 
miljöarbete (se bifogad powerpoint). 
 
                                                                                                 Forts… 
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Vad är det ungdomarna saknar i kommunens miljöarbete? Man önskar att 
kommunen blir bättre på närmiljö, många attraktiva naturområden byggs bort. 

  
3. Kort information om Åtgärdsprogrammet för Djuren och växternas mil-

jömål 
Lina presenterar kort om den ”Gröna handlingsplan” som kommer ut på re-
miss från Länsstyrelsen den 1 november. Den innehåller ett antal åtgärder som 
kommunen kan välja att åta sig att genomföra under en 4-årsperiod  
(2018-2022). Den gröna handlingsplanen innehåller bl a Grön infrastruktur, 
Friluftsliv samt Djuren och växternas miljömål. Den gröna handlingsplanen 
kommer ligga ute på Länsstyrelsens hemsida och går bra för föreningarna att 
läsa och ta del av om de så önskar. Föreningarna är viktiga för kommunen när 
det kommer till att åtgärderna ska genomföras då de har stor lokalkännedom 
om värdefulla områden som kan lämpa sig att utföra åtgärder på. 
Tankar som kom fram; man borde prioritera det som kostar minst och gör 
störst miljönytta, prioritera biologisk mångfald, kunskapen om ekosystem-
tjänster är för låg. Finns det information på hemsidan, finns den infon på eng-
elska och tyska? 
I det ”in nätade” området på friluftsområdet vill man att det röjs så att stigen 
blir öppen. 
Missivet för remissen Grön handlingsplan från Länsstyrelsen bifogas minnes-
anteckningarna. I missivet hittar ni information om vart ni hittar den gröna 
handlingsplanen samt remisstiden. Det finns även bifogat en sändlista till de 
olika remissinstanserna, där några av era föreningar är representerade (region-
alt). 
 

4. Övriga ärenden  
Den 24 januari 18.30 är det markägarträff i sessionssalen. 
 
Revidering av kulturmiljöprogrammet har startas upp. 
 
Önskemål om vad mötet ska uppnå; man vill kunna påverka så att det inte 
sker misstag i beslut. Man vill få tidig information om planer. Att man disku-
terar trender i miljöfrågor. En fråga som kom upp var ”hur ska man få folk till 
samråd”, annonsera mindre formellt och använda sociala medier var ett par 
förslag. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Forts… 



  

MINNESANTECKNINGAR 

Sammanträdesdatum:      Sida: 

 2017-10-31    

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
 

5. Nästa möte 
Tisdagen den 27 februari 2018 kl 18.00. 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Anna Jönsson 
Miljö- och byggchef 
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