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• Öka kunskapen om förutsättningar för avfalls 
 hantering hos kommuninvånare och verksam  
 hetsutövare

• Utveckla insamlingssystem som är 
 ändamålsenliga och lättförståeliga 

• Skapa acceptans för att miljönytta har högre   
 prioritet än enskilda särintressen

Planen hade tre målområden:

• Förebygg uppkomst av avfall
• Ta tillvara avfallet som resurs 
• Sörj för säker hantering av farligt avfall.

Inom varje målområde angavs ett antal 
inriktningsmål.

Avfallsplan 2015-2018

Avfallsplan 2015-2018 hade följande vision: ”I Osby och Östra Göinge är avfall som sorteras på rätt sätt en 
resurs som kan återanvändas eller återvinnas.” Tre huvudsakliga inriktningar identifierades som viktiga att 
kontinuerligt arbete med: 
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En övergripande bedömning är att flera av målen i 
avfallsplan 2015-2018 har uppnåtts. Införande av 
4-fackssystem för insamling av hushållsavfall har 
bidragit till förbättrad sortering och en ökad miljö-
medvetenhet hos abonnenter som ur ett generellt 
perspektiv också lett till förbättrad avfallshantering.

Målområde 1 
– Förebygg uppkomst av avfall
Inriktningsmål: Medborgarna bidrar till en bättre 
miljö genom medveten konsumtion och hushållning 
med resurser, vilket påverkar marknaden och leder 
till en minskad avfallsmängd.

Övergripande bedömning: Medborgarna bidrar ge-
nom en mängd olika aktiviteter där t ex 93% uppger 
att de källsorterar och pantar.

Resultatmål
1.  Minska mängden avfall med 20% per 
 abonnent till 2019.
 Statistik avfallsmängder 2015-2018: 
 Insamlad mängd hushållsavfall (deponi, 
 brännbart, grovavfall) har minskat med 25%  
 från 104 till 78 kg/inv. 
 Bedömning: Resultatmålet uppnått.

2. Medborgarens medvetenhet om hur den   
egna konsumtionen påverkar miljön ska öka

 Enkätundersökning 2017 visade att 73%   
instämmer i att den privata konsumtionen   
påverkar kommunens avfallsmängd.

3. Andelen medborgare som uppger att de   
utnyttjar återbruk ska öka

 Enkätundersökning 2017 visade att 52%   
lagar och reparerar, 40% byter och ger bort   
samt att 33% köper och säljer begagnat.

Målområde 2 
– Ta tillvara avfallet som en resurs
Inriktningsmål: Medborgaren sorterar avfallet rätt så 
att det kan återvinnas enligt marknadens förutsätt-
ningar och leda till en miljömässigt hållbar utveckling.

Övergripande bedömning: Sorteringen uppvisar över-

lag ett bra resultat med god kvalitet på fraktioner för 
återvinning. Insamlad mängd osorterat grovavfall 
från hushåll som klassas som deponi har minskat 
dramatiskt.

Resultatmål
1. Andelen rätt sorterat avfall ska öka till 100%
 Plockanalyser 2014 (Matavfall, Brännbart,   

Deponi) och 2018 (Matavfall, Restavfall)
 Matavfall 2014 Flerfamiljshus 90%, 2018   

91%, 2014 Villor 95% 2018 98%.
 Brännbart 2014 Flerfamiljshus 51%, Villor   

tätort 40%, Villor landsbygd 36%
 Deponi 2014 Flerfamiljshus 43%, Villor tätort   

58%, Villor landsbygd 68%
 Restavfall 2018 Flerfamiljshus 43% Villor 50%

 Bedömning: För matavfall har en liten    
förbättring skett. Avseende övriga fraktioner   
är det svårt att dra några tydliga slutsatser,   
men en förbättring bedöms ha skett. 

 Målet 100% rätt sorterat avfall är ej uppnått.

2. Mängden ej återvinningsbart avfall ska 
 minska med 10%
 Statistik avfallsmängder 2015-2018: 
 Insamlad mängd grovavfall från hushåll till   

deponi har minskat med 76% från 7,3 till 1,7   
kg/inv. 

 Bedömning: Resultatmålet uppnått.

Målområde 3 
– Sörj för säker hantering av farligt 
avfall
Inriktningsmål: Medborgaren bidrar till ett säkert och 
miljömässigt bra omhändertagande genom att lämna 
material som klassas som farligt avfall på anvisad 
plats och i enlighet med gällande regler.

Övergripande bedömning: Mottagningen av farligt 
avfall bedöms fungera väl med en god medvetenhet 
hos de flesta medborgare.

Resultatmål
1. Öka mängden omhändertaget farligt avfall   

med 10 %
 Statistik avfallsmängder 2015-2018: 
 Mängden farligt avfall exkl asbest och tryck  

impregnerat trä men inklusive vattenbaserad
 färg har minskat med 9% från 3,0 till 2,7 kg/inv. 
 Bedömning: Målet är inte uppnått. 

Uppföljning
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