
Lätt att göra rätt! 
– så tar vi hand om ditt avfall! 

En kortversion av Strängnäs kommuns  
avfallsplan 
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Kommunens ansvar 
Det är kommunen som ansvarar för att 
samla in och ta hand om hushållens 
avfall med undantag av det som 
producenterna ansvarar för. SEVAB 
Strängnäs energi utför insamlingen av 
hushållsavfall och sköter återvinnings-
centralerna Kvitten och Läggesta där 
hushållen kan sortera sitt avfall och 
lämna förpackningar, bygg- och 
rivavfall, grovavfall och farligt avfall.

Producenternas ansvar  
Företag som exempelvis tillverkar 
förpackningar, tidningar, läkemedel och 
batterier är skyldiga att ordna insamling 
och återvinning av dessa produkter när 
det blir avfall. Därför finns bland annat 
företaget Förpacknings- och Tidnings-
insamlingen, FTI AB, som ansvarar för 
återvinningsstationerna där hushållen 
kan sortera och lämna förpackningar 
och tidningar. 

Vem ansvar för vad?

Varför behövs 
en avfallsplan?
 
Avfallsplanen beskriver 
hur kommunen jobbar 
med avfallet som finns 
idag och det som 
uppstår i framtiden

 
Fastighetsägarens ansvar 
Fastighetsägaren måste se till att hyres-
gästerna har en fungerande hämtning av 
avfall. De är också skyldiga att informera 
boende om gällande regler för avfalls-
hanteringen i Strängnäs kommun. 
 
Företagarnas ansvar 
Avfallet som uppkommer i den egna 
verksamheten ska tas omhand på ett 
riktigt sätt. 
 
Hushållens ansvar 
Hushållen har en viktig roll i hela 
systemet. De ansvarar alla för att sortera 
och hantera avfallet i de insamlingssys-
tem som finns tillgängliga.

Om alla hjälps åt får vi  
en renare kommun!
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Avfallsplanens syfte:

Återanvända

Återvinna

Energiutvinna

Deponera

Minimera

Avfallshanteringen har en prioritetsord-
ning i fem trappsteg. 

Avfallsminimering: Det bästa är om 
avfallet inte uppstår.  
Återanvändning: Om något blir avfall 
för en person, kan någon annan kanske 
återanvända det.  
Återvinning: Om saken inte är lämpligt 
att återanvänds den, bör den lämnas till 
materialåtervinning, till exempel att 

lämna sorterade förpackningar vid en 
återvinningsstation.  
Energiutvinning: Om saken inte heller 
kan materialåtervinnas lämnas den i 
den vanliga avfallsbehållaren eller i en 
container för brännbart avfall vid någon 
av återvinningscentralerna.  
Deponering: Att lägga avfallet på hög är 
det sämsta alternativet eftersom det då 
inte används som resurs.  
 
I avfallsplanen anges åtgärder som ska 
genomföras för att göra det lättare för 
kommunens invånare att hantera 
avfallet högre upp i trappan än idag.

Exempel på sådana åtgärder är insam-
lingssystem för matavfall, bättre service 
och tillgänglighet till återvinnings- 
centralerna, möjlighet att lämna saker 
till återanvändning vid återvinningscen-
tralerna samt bättre möjligheter att 
sortera avfall i kommunens verksamhe-
ter och informationsåtgärder. 

 

 
 

• Öka medvetenheten om avfallshan- 
   tering och återvinning. 
• Ange mätbara mål och tydliga  
   åtgärder. 
• Beskriva nuvarande avfallshante- 
   ring i Strängnäs kommun. 
• Styra utvecklingen i avfallshante- 
   ring så att hållbar utveckling främjas.
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HUVUDMÅL 1 

Minskad avfallsmängd och  
ökad återanvändning 

Hushåll och verksamheter ska hjälpa till att minska avfallsmängderna och öka 
återanvändningen.

År 2018 ska 
• mängden avfall från hushåll per invånare ha minskat med 5 procent jämfört med 
2012.

 År 2020 ska 
• matsvinn i skola och omsorg ha minskat med 20 procent jämfört med 2013 års 
nivå.

 
Idag samlar vi  

in ca 15 300 ton hushålls- 
avfall i kommunen. 2/3 går  

till förbränning.  
Bättre kan vi!

Minskad avfallsmängd och  
ökad återanvändning
 
• förebyggande av avfall 
• insamling av grovavfall 
• minskat matsvinn i kommunala 
   verksamheter
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HUVUDMÅL 2 

Ökad återvinning 

Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår så att det kan återvinnas 
på bästa sätt. 

År 2016 ska 
• alla hushåll, restauranger och storkök ha getts möjlighet till matavfallsinsamling. 

Senast år 2018 ska 
• 65 procent av avfallet lämnas till materialåtervinning eller biologisk behandling. 

• minst 50 procent av den totala uppskattade mängden matavfall från hushåll, 
restauranger och storkök samlas in separat och behandlas genom rötning till 
biogas. 

 

Visste du att 
en personbil kan köra 
2,5 kilometer på en 

soppåse rötat 
matavfall? 

Ökad återvinning 

• källsortering 
• materialåtervinning 
• insamling av matavfall
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HUVUDMÅL 3 

Minskad miljöbelastning 

Avfallets farlighet minskar och farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt.  
Kunskap om hanteringen av farligt avfall ökar.

År 2018 ska 
• nedskräpning i stadsmiljö och naturen ha minskat. 
 
• alla nedlagda soptippar i kommunen vara kartlagda. 

År 2020 ska 
• farligt avfall inte finnas i säck/kärlavfall.

 
Farligt avfall ska  

tas omhand separat från  
övrigt avfall, eftersom det  

kan skada natur och  
människors hälsa.

Minskad miljöbelastning 
 
• effektiv insamling av farligt avfall 
• kartläggning och säkerställande  
   av gamla deponier 
• minskad nedskräpning 
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HUVUDMÅL 4 

Ökad återvinning 

Insamlingssystem och information ska kännetecknas av service och nytta för 
kommuninvånare och kund. Smakfullt tilltalande lösningar med god tillgänglighet, 
säkerhet och arbetsmiljö är viktiga.

År 2018 ska 
• 95 procent av hushållen vara nöjda med insamlingen av avfall. 

• 90 procent av hushållen vara nöjda med servicen på återvinningscentralerna.

 

Det ska vara lätt  
att göra rätt! 

Rätt sorterat avfall  
blir en resurs.

Kundfokus 

• bra sevice 
• tydlig information 
• hög kundnöjdhet
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Den tydligaste förändringen för alla 
kommunens invånare kommer att 
märkas när insamling av matavfall 
införs i hela kommunen. Det kommer 
inte att ske samtidigt överallt, eftersom 
det krävs att alla boende hinner 
informeras om hur det ska gå till och 
varför det är viktigt att alla är med.

Konsekvenser för miljön 
Genomförande av avfallsplanen bedöms 
medföra positiva miljöeffekter såsom 
bättre resursutnyttjande av avfallet och 
ökad återvinning.

Konsekvenser för ekonomi 
Kostnaderna för avfallshantering ökar 
genom de åtgärder som behövs för att 
nå lokala och nationella mål. De största 
kostnaderna är förknippade med:

• Införande av insamling av matavfall 
med olikfärgade påsar för småhus och 
med olika kärl för flerbostadshus. 

• Informationsinsatser om förebyggande 
av avfall, minimering av matsvinn, 

miljönytta med matavfallsinsamling, 
minimering av farligt avfall, informa-
tion och mätning av nedskräpning samt 
kundundersökning.

Viss höjning av avfallstaxan under 
kommande år till följd av utlovade 
åtgärder enligt avfallsplanen kan bli 
aktuell. Det är troligt att kostnaderna på 
lång sikt skulle öka ännu mera om vi 
inte gör något nu för att förbättra 
avfallshanteringen, räknat i pengar och/
eller i miljövärden. 

Vad händer sedan? 
Teknik- och fritidsnämnden ansvarar 
för att följa upp avfallsplanens mål och 
åtgärder varje år och rapportera om vad 
som har genomförts. 

Vill du veta mer? 
Avfallsplanen är ett stort dokument 
med tillhörande bilagor. Vill du se hela 
avfallsplanen kan du läsa den på: 
www.strangnas.se
Vill du veta mer om sorteringsfrågor 
kan du läsa mer på:
www.sevab.com

Så kommer avfallsplanen att märkas

Nygatan 10 
645 80 Strängnäs 
www.strangnas.se

i samarbete med


