AVFALLSPLAN
L A N DS K R O N A STA D O C H SVA LÖVS KO M M U N 2021 – 2025

VÅRT AVFALL
ÄR EN RESURS.

AVFALLSPLAN LANDSKRONA STAD
OCH SVALÖVS KOMMUN 2021–2025
LSR har i samarbete med Landskrona stad och Svalövs kommun tagit fram en ny
avfallsplan för kommunerna. Avfallsplanen gäller från 2021 till 2025. Hela avfallsplanen med bilagor hittar du på www.lsr.nu eller på Landskrona stads eller
Svalövs kommuns hemsida.
Avfallsplanen syftar till att visa vilka ambitioner kommunerna har för att förebygga uppkomsten av avfall och att när avfall ändå uppstår omhänderta det
långsiktigt hållbart. Avfallsplanen förhåller sig till ett stort antal mål, planer och
lagstiftning. Dessa sträcker sig från internationella mål på avfallsområdet till
lokala miljöpolicys.

Målområden
Avfallsplanen innehåller fyra övergripande målområden som bygger på EU:s
avfallstrappa. För att kunna följa upp målarbetet finns mätbara mål kopplade
till varje område. För att nå målen använder vi oss bland annat av informationskampanjer och kommunala verksamheter och bolag bidrar med goda exempel.
Vi underlättar för kommuninvånare att göra rätt genom utökad tillgänglighet
för mottagning av farligt avfall och fastighetsnära insamling av återvinningsbart
material. Genom att sträva efter att nå avfallsplanens mål bidrar vi till att nå
regionala, nationella och internationella mål om avfallshantering, konsumtionsmönster och en ren och frisk omvärld.

1. Förebygga uppkomsten av avfall
Mindre matsvinn

Hälften så mycket onödigt matavfall 2025 jämfört med 2015
Mindre onödiga engångsprylar

Ska minska med minst 75 procent i kommunernas verksamheter och bolag 		
till 2025, jämfört med 2020.
Öka återanvändningen

Med minst 25 procent till 2025 jämfört med 2019.

2. Avfall är en resurs
Rätt sorterat i matavfallskärlet

Minst 85 procent ska kunna användas för att göra biogas och biogödsel till 		
2025. Ingen plast eller annat som inte hör hemma där.
Rätt sorterat i restavfallskärlet

Förpackningar, matavfall och annat sådant som går att återvinna ska
sorteras på rätt plats, så att restavfallsmängderna minskar med minst
25 procent till 2025 jämfört med 2015.
Återvinn grus, sten och jord

Schaktmassor från kommunala anläggningsarbeten ska komma till
användning.

3. Giftfritt samhälle
Farligt avfall på rätt ställe

Ska lämnas på återvinningscentralen, inte i restavfallet.
Trygg och säker utemiljö

Gamla nedlagda deponier ska tas om hand.

4. Minskad nedskräpning
Inget skräp på gator och torg

Både upplevd och faktisk nedskräpning ska minska. För rena offentliga ytor 		
och ett hav utan plast.

MINSKA
MÄNGDEN AVFALL

ÅTERANVÄND

ÅTERVINN
MATERIAL
ÅTERVINN
ENERGI

DEPONERA

– köp inte nytt i onödan

– laga, skänk, byt och sälj

– blir nytt material
om och om igen

– blir till el och värme

– det som inte kan tas
om hand på annat sätt

Minimera: I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan

ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera
så lite varor som möjligt. För att minimera resursanvändningen och bidra till
avfall inte uppstår finns några saker att tänka på: Behöver jag verkligen den här
saken? Om ja, kan jag låna eller hyra den i stället för att köpa den? Finns alternativ som använder mindre och/eller mer miljövänliga resurser?
Återanvända: Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi

vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En sak som du vill bli av med kan
vara just vad någon annan behöver. Återanvänd dina prylar genom att till exempel ge bort dem, lämna dem till second hand, gör om dem till något annat eller
sälj dem.
Återvinna: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas.

Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera
och panta burkar.
Utvinna energin: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett

värmekraftverk för att omvandla den energi som finns i avfallet till el och värme.
Deponera: Deponera betyder att lägga avfallet på en deponi (en ”soptipp”). Det

är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka
undvika.

SÅ NÅR VI MÅLEN
För att nå målen måste vi alla hjälpas åt!

Information och kommunikation
Information och kommunikation ökar människors kunskap och kan f örändra
attityder, värderingar och beteenden. Detta kommer att användas för att
uppnå nästan samtliga mål i avfallsplanen. Bland annat genom kampanjer
för att minska matsvinnet, få till bättre matavfallssortering och källsortering,
öka kunskapen om farligt avfall och hur det ska hanteras samt effekterna av
nedskräpning.

Lagstiftning

§

I de lokala föreskrifterna om avfallshantering finns bestämmelser om hur
avfall ska sorteras och hur insamlingen ska ske. Enligt avfallsförordningen
är alla s kyldiga att sortera ut mat- och förpackningsavfall, returpapper och
farligt avfall.

Renhållningstaxa
Idag finns miljöstyrande avgifter i avfallstaxan som innebär att de som sorterar
ut matavfall betalar mindre än de som inte sorterar. Andra avgifter baserade
på renhållningstaxan kan tillkomma vid exempelvis felsortering. Avgifterna
i renhållningstaxan kan anpassas för att styra mot både mindre avfallsmängder
och bättre utsortering.

Tillsyn
Miljöförvaltningen i Landskrona stad, Söderåsens miljöförbund och Läns
styrelsen i Skåne län kan påverka avfallshanteringen hos företag och andra
verksamheter både genom tillsyn och rådgivning. De har möjlighet att rikta
tillsynsinsatser som innebär att företagen och verksamheterna strävar uppåt
i avfallstrappan eller för att hanteringen av farligt avfall sker på rätt sätt.

Upphandling

:-

Kommunala verksamheter och bolag gör ofta inköp för stora summor. Då gör
hållbara upphandlingar stor skillnad, inte minst genom att kommunerna
föregår med gott exempel. Prioriterade områden för hållbara upphandlingar är
elektronik, rengöringsprodukter och andra kemikalier, samt engångsprodukter.

Fysisk planering
Den fysiska planeringen och infrastrukturen är viktig för att styra avfallshanter
ingen mot målen. Vid planering av nya bostäder och offentliga platser måste
kommunen tänka på tillgång och närhet till källsorteringsmöjligheter på
offentliga platser så väl som utrymme för sopbilar och källsorteringshus
i bostadsområden. Det måste vara lätt för kommunens invånare att göra rätt!

