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Framtida insamlingssystem och anläggningar 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2) ska 

avfallsplanen innehålla en bedömning av: 

• Behovet av nya insamlingssystem och anläggningar för att hantera avfall 

• Behovet av nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem och 

anläggningar för att hantera avfall 

• Avfallsflödenas framtida utveckling 

Avfallshantering är en viktig samhällsfunktion som kräver infrastruktur för att fungera på ett bra 
sätt. Vid framtagning av en avfallsplan är det därför viktigt att påvisa att avfallshanteringens 
behov av infrastruktur är tillgodosedd i kommunens översiktsplan och övriga arbete med fysisk 
planering.  

Framtida behov 

I samtliga kommuners översiktsplaner förutspås avfallsmängderna öka i takt med att 

befolkningen ökar. Detta är dock inget som förväntas påverka befintliga anläggningar eller 

insamlingssystem inom giltigheten för den nya avfallsplanen. Under giltigheten för den tidigare 

avfallsplanen (2009–2016) skedde relativt omfattande förändringar både avseende behandling 

och insamling. De tre kommunerna införde fastighetsnära insamling för villor och en 

biogasanläggning med torrötningsteknik byggdes i Mörrum.  

Under livstiden för den nya avfallsplanen kan Tubbaryds ÅVC komma att utredas för en 

eventuell flytt. Detta avser dock inte att öka mängden avfall som tas emot. Utredning för flytt av 

Tubbaryds ÅVC sker i samband med separat planering.   

Översiktsplaner 

Avfallsplanen ska också innehålla en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för 

att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga arbete 

med fysisk planering.  

Nedan ges en kort beskrivning av hur befintliga översiktsplaner för Karlshamns, Sölvesborgs 

och Olofströms kommuner tar hänsyn till avfallshantering gällande fysisk planering. 
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Karlshamns kommun 

Karlshamns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 4 maj 2015. Beslutet om 

att anta planen vann laga kraft den 3 juni 2015. 

I översiktsplanen presenteras bl.a. utvecklingsstrategier där kommunen skriver vilken 

viljeriktning de har. När det gäller avfall är kommunens viljeriktning följande: 

• Att de totala avfallsmängderna efterhand ska minska 

• Att farligt avfall ska sorteras ut och omhändertas säkert 

• Att mängden insamlat förpackningsmaterial och tidningar (producentansvarsmaterial) 

per invånare ska öka.  

För att uppnå ovanstående ska kommunen: 

• Arbeta i enlighet med de inriktningar för avfallshantering som beskrivs i den regionala 

avfallsplanen samt verka för en ökad sortering och återvinning 

• Verka för att lokala mål och åtgärder bidrar till uppfyllande av de nationella och 

regionala miljökvalitetsmålen. 

• Beakta erforderligt skyddsavstånd mellan deponier och eventuell ny bebyggelse. 

• Vid återställning av deponin ska en miljö skapas som möjliggör alternativ användning av 

området.  

I ÖP poängteras även att avfallsanläggningen i Mörrum i området Perstorp ska beaktas vid 

beslut om förändrar markanvändning i omgivningen för att undvika utökade restriktioner på 

verksamheten. 

I miljökonsekvensbeskrivningen förutspås att avfallsmängderna kommer öka både från hushåll 

och industrier. Det är då viktigt att tillgodose behovet av ett rationellt och miljömässigt 

godtagbart sätt att hantera avfall på. Tankar finns kring en slamrötningsanläggning.  

I miljökonsekvensbeskrivningen av Karlshamns översiktsplan beskrivs även förebyggande 

åtgärder för att minimera uppkomsten av avfall. Den så kallade avfallstrappan nämns som en 

strategi för att prioritera olika typer av avfallshantering. Osorterat avfall ska skapa en 

merkostnad och detta styrmedel ska betala för sortering och behandling avfall. 

REVAQ-certifiering av Karlshamns största avloppsreningsverk på Stärnö underlättar 

fosforåterföring på åkermark. 

Sölvesborgs kommun 

Sölvesborgs kommuns översiktsplan vann laga kraft den 6 juli 2011. Den reviderades år 2016 

och är under omarbetning år 2017. Sommaren 2017 var den reviderade översiktsplanen utställd 

för eventuella synpunkter.  

I översiktsplanens tillhörande miljökonsekvensbeskrivning nämns inte mål eller framtidsvisioner 

kring avfallshanteringen. En beskrivning finns angående hur dagens avfallshantering bedrivs, 
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samt att en gemensam avfallsplan antagits av respektive kommunfullmäktige i de Sölvesborgs, 

Karlshamn och Olofström. se stycke nedan. En sammanfattning av den tidigare avfallsplanen 

finns beskriven i miljökonsekvensbeskrivningen till översiktsplanen.  

Olofströms kommun 

Gällande översiktsplan för Olofströms kommun antogs av kommunfullmäktige 2012-02-06. 

Planen kommer att omarbetas med start under år 2018. Avfallshanteringen i kommunen 

beskrivs övergripande i översiktsplanen.  

I miljökonsekvensbeskrivningen framgår följande: 

Om befolkningsmängden ökar i kommunen, vilket kan antas hända när översiktsplanens 

föreslagna utbyggnadsområden bebyggs, ökar även avfallsmängderna. Detta kräver en god 

planering för att kunna hantera avfallet på ett godtagbart sätt. Transport och ytor för bearbetning 

kommer även att ökas. Om större industriområden etablerar sig i kommunen ökar 

avfallsmängden ytterligare. Mängder som deponeras ökar troligen endast marginellt. 

Inom Olofströms kommun finns ett flertal områden som har identifierats som konstaterade eller 

troliga deponier. I miljökonsekvensbeskrivningen poängteras att ingen exploatering får ske på 

dessa platser innan ytterligare utredningar avseende deponiernas innehåll och föroreningsgrad 

är utredda. 

I miljökonsekvensbeskrivningen står också att möjligheter kan finnas för att förfina 

insamlingssystemet av avfall. Fler återvinningsstationer med fler sorteringsfraktioner kan 

uppföras vid behov. I ÖP rekommenderas det att kommunen fortsatt arbetar med i kretsar och 

landsbygdsstationer. 

  

 


