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Kretsloppsplan för Strömstads kommun 2009-2013 
 
Förord 
Du håller nu i din hand ”Kretsloppsplan för Strömstads kommun”. 
Kretsloppsplanen anger hur vi skall hantera de resurser som vi gör oss av med i 
form av avfall. Genom att sortera väl, behandla och tillvarata avfallet på ett bra 
sätt kan nästan allt avfall utnyttjas som en resurs i annan form, dvs ingå i ett 
kretslopp. Detta gäller bland annat återvinning av papper, glas och metall, 
energiutvinning från t ex träavfall samt tillverkning av kompostjord från 
avloppsslam, matavfall och trädgårdsavfall. En annan viktig del i kretsloppsarbetet 
är att sortera ut farliga ämnen så att dessa inte fortsätter att förorena och förgifta 
vår miljö eller utgöra en hälsorisk. 
 
Planen utgår från begreppet ”en hållbar utveckling”. Hållbar utveckling handlar om 
samhällsutveckling utifrån samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar – 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det betyder bland annat att 
ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle 
och en förstörd miljö. Det innebär också en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov.  
 
Kretsloppsplanen är indelad i fyra delar. Del I redovisar kommunens handlingsplan 
för god resurshushållning under åren 2009-2013. Del II beskriver bakgrunden till 
Kretsloppsplanen utifrån lagstiftade krav och del III redovisar kommunfakta och 
statistik över de senaste årens avfallshantering inom kommunen. Del IV utgör 
miljökonsekvensbeskrivningen av Kretsloppsplanen utifrån den handlingsplan som 
tagits fram. Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller även en redovisning av 
indikatorer och gröna nyckeltal för uppföljning av planen. Dessa redovisas även i 
handlingsplanen, del I av Kretsloppsplanen. Till Kretsloppsplanen hör även en 
sammanställning av de uppgifter som ska redovisas till Länsstyrelsen samt de 
samråd som skett. 
 
Inom kommunen har en arbetsgrupp/ledningsgrupp bestående av tjänstemän och 
politiker tillsammans med konsultstöd från Ramböll Sverige AB (Liselotte Franzén) 
arbetat fram kretsloppsplanen och nya föreskrifter för renhållning, dvs en ny 
renhållningsordning. Följande personer har ingått i ledningsgruppen: 
Bo Thuresson, Tekniska avdelningen 
Michael Olsson, Miljöchef 
Jan-Erling Ohlsson, Projektanställd för natur- och vattenfrågor i kommunen 
Anna Wallblom, Miljö och Plan 
Lars-Åke Karlgren, Miljö- och byggnämnden 
Rune Sandin, Tekniska nämnden 
 
Under arbetets gång har även synpunkter inkommit i samband med samråd. 
Dessa synpunkter och kommentarer har arbetats in i förslag till ny 
renhållningsordning, dvs både i Kretsloppsplanen och de nya 
renhållningsföreskrifterna.
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Handlingsplan 

1. Kretsloppsplanens syfte 

Syftet med Kretsloppsplanen är att ange visioner och mål för kommunens politik 
för att bidra till att de nationella och avfallsrelaterade miljökvalitetsmålen uppnås 
och den är ett viktigt strategiskt styrinstrument. En av målsättningarna med 
Kretsloppsplanen är att ge allmänheten och olika verksamhetsutövare information 
i avfallsfrågor. 
 
Avfall är i många fall en resurs som kan återanvändas eller återvinnas. Exempel 
på detta är matavfall som kan rötas och ge biogas, träavfall som antingen kan 
återanvändas som det är eller återvinnas genom att energivärdet tas tillvara 
genom förbränning. Även slam från avloppsreningsverk och enskilda 
avloppsanläggningar är en resurs, som kan och bör vidareförädlas för 
nyttiggörande. Därför har även visioner och mål om vad som får tillföras avloppen 
och skötsel av reningsanläggningar tagits med i Kretsloppsplanen.  
 
Ansvaret för de åtgärder som föreslås ligger på samtliga av kommunens nämnder, 
kommunala bolag och även enskilda som är skyldiga att hantera och omhänderta 
sitt avfall enligt de föreskrifter och lagstadgade krav som finns för renhållning och 
avfallshantering.  
 
Kretsloppsplanen och dess intentioner skall inom den kommunala förvaltningen 
genomsyra allt från upphandling till fysisk planering och regelbundet följas upp 
och revideras. 

2. Mål och visioner för renhållningen i Strömstads kommun 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter skall Kretsloppsplanen innehålla mål för 
insamling och behandling av avfallet samt mål för hur avfallets mängd och 
farlighet skall minska. 
 
Kommunen har formulerat sin miljö- och resursutveckling sett ur ett  
hållbarhetsperspektiv som en vision.  
 

VISION 
Strömstads kommun har en balanserad och långsiktig hållbar utveckling där 

livskvaliteten stärks. 
 

Kretsloppsplanen anger kurs för kommunens resurs- och avfallshantering på 
vägen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. 
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2.1 Kretsloppsplanens mål 
Det är många gånger svårt för kommunen att påverka avfallsmängderna men 
arbetet med att minska avfallsmängderna är viktigt då det handlar om hushållning 
med resurser. Lika viktigt är det att se till att farliga ämnen sorteras ut och inte 
hamnar i soppåsen eller i avloppet, utan lämnas till kommunens insamlingsställen 
eller, om det rör sig om överblivna mediciner, till Apoteket.  
 
Den totala avfallsmängden har ökat i Strömstad och har under de senaste 5 åren 
ökat med 30 %! Ökningen per invånare är ungefär lika stor eftersom 
befolkningsökningen under samma period ligger på ca 3 %. Ökade avfallsmängder 
hänger samman med högkonjunktur och ökat byggande i kommunen. 
Gränshandeln och färjetrafiken mellan Norge och Sverige ger också upphov till 
stora mängder avfall. Mycket av avfallet från gränshandeln omfattas dock av 
producentansvaret och går till återvinning, t ex wellpapp och kartong. 
 
Utifrån kvarvarande mål från tidigare avfallsplan och ändrade regler och miljömål 
kring avfallshantering har nya mål och denna handlingsplan för avfallshanteringen 
inom Strömstads kommun tagits fram.  
 
De miljömål som valts ut i Strömstads kommun är samma som de nationella 
miljömålen för: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• En god bebyggd miljö 
• Ingen övergödning/Hav i balans 

 
Följande ledord har funnits med i arbetet med formuleringarna för de olika 
delmålen: 

• Minskande avfallsmängder 
• Ökad källsortering – bättre resursfraktioner 
• Lätt att göra rätt 

2.1.1 Begränsad klimatpåverkan 
Det nationella miljömålet anger att halten växthusgaser i atmosfären ska 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet 
inte blir farligt. Inom målet ryms åtgärder inom återvinning, transporter och 
produktion av biogas. 
 
För att nå målet avser Strömstad kommun att: 

• minimera transportbehovet genom god planering för hämtning och 
insamling av avfall 

• övergå till miljöanpassade fordon och drivmedel  
• ställa krav på genomgången utbildning i miljövänligt körsätt (”eco-

driving”) för alla fordonsförare inom avfallshanteringen 
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• öka materialåtervinningen för att på så sätt minska utsläppen till luft från 
nyproduktion eller behandling 

• resursåtervinna livsmedelsavfall genom rötning för producering av biogas  
• minska föroreningarna till luft genom införande av miljövänliga plastpåsar 

i butikerna 
 
Transportoptimering 
Genom att se till att transportsträckorna för insamling av avfall blir så korta som 
möjligt kommer utsläppet av bl. a. kväveoxider och koldioxid att minska.  
 
Miljöanpassade fordon och drivmedel 
I samband med upphandling ska de mest miljövänliga fordonen och köpas in. I 
januari 2008 fanns 2 miljöanpassade fordon för avfallshanteringen. Kommunen 
kommer att utreda möjligheten till att i snabbare takt än tidigare ta de äldre 
bilarna ur drift och ersätta dessa med mer miljövänliga. Drivmedel och kemikalier 
med låg miljöbelastning ska nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Miljövänligt körsätt 
”Eco-driving” innebär att man utbildas i och lär sig ett mjukt och energisnålt 
körsätt vilket bidrar till minskade utsläppsmängder. Alla anställda inom 
kommunen som hanterar avfall ska genomgå utbildning inom ”eco-driving”. Krav 
på genomgången utbildning skall även ställas vid upphandling av entreprenad 
inom avfallshantering. 
 
Återanvändning av material 
Genom att återanvända vissa material kan energiresurser i samband med 
transport och behandling minskas. Ett exempel är träavfall (virke) som i vissa fall 
kan återanvändas som det är. Man slipper då energiförbrukning i samband med 
flisning och transport till energiutvinning. Den dag virket inte kan återanvändas 
längre, då kan det behandlas och transporteras till energiutvinning.  
 
Rötning av livsmedelsavfall 
Årligen uppkommer ca 1500 ton biologiskt behandlingsbart avfall (matavfall) i 
kommunen. Mängden avser matavfall från hushåll, restauranger, storkök och 
butiker. I dagsläget går huvuddelen av insamlat hushållsavfall till förbränning, 
dock omhändertas knappt 30% av det uppkomna matavfallet lokalt och 
komposteras (hemkompostering). Kommunen kommer att utreda möjligheterna 
för ytterligare omhändertagande och behandling av utsorterat matavfall. Kraven 
bör vara att avfallet ska rötas och att producerad biogas omhändertas och nyttjas 
som t ex drivmedel. Dessutom bör inte transportavståndet från Strömstad vara för 
stort. Rötning av livsmedelsavfall kan i dagsläget ske vid Ragn-Sells anläggning i 
Vänersborg, Heljestorp. Avståndet till anläggningen från Strömstad är ca 12 mil. 
Ett alternativ till rötning vid Heljestorp skulle kunna vara rötning vid 
avfallsanläggning i Halden. Avståndet till Halden från Strömstad är ca 5 mil. 
Nuvarande anläggning i Halden består dock av en komposteringsanläggning för 
matavfall och annat organiskt avfall. Strömstads kommun bedömer att 
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kompostering inte är bästa alternativ eftersom metangasutsläppen från 
komposteringsanläggningar rent allmänt är relativt stora och metan utgör en 
mycket kraftig klimatgas. Den dagen rötning av utsorterat hushållsavfall kan ske 
vid Halden kan detta bli ett alternativ till Heljestorp. 
 
Miljövänliga plastpåsar  
Genom införande av miljövänliga plastpåsar till t ex biologiskt nedbrytbara påsar 
kan det matavfall som ska komposteras eller rötas vara kvar i påsarna. För det 
avfall som förbränns minskar utsläppen till luft av föroreningar om mer 
miljöanpassade påsar används. 

2.1.2 Giftfri miljö 
Miljömålet om en giftfri miljö innebär att miljön ska vara fri från ämnen och 
metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. Genom ökad källsortering och insamling av 
farligt avfall samt ökad kunskap om ämnens farlighet kan målet nås. 
 
Ett viktigt mål för kretsloppsarbetet i Strömstad är därför att sortera ut farliga 
ämnen så att dessa inte fortsätter att förorena och förgifta naturmiljö eller utgöra 
en hälsorisk. 
 
För att nå målet avser Strömstad kommun att: 

• Öka tillgängligheten till Österröd avfallsanläggning 
• Öka kunskapen om vad som är farligt avfall och hur det måste 

omhändertas 
 
Insamling av farligt avfall i Strömstad sker vid Österröds avfallsanläggning, Syd- 
och Nord-Kosters återvinningscentraler samt i samband med grovsopinsamlingen 
2 gånger per år. Kommunen bedömer att kunskapen om vad som är farligt avfall i 
allmänhet är god hos hushållen och att det mesta samlas in. Under 2007 samlades 
ca 140 ton (12,2 kg/person) farligt avfall in, exklusive spillolja (ca 19 m3), elavfall 
276 ton och tryckimpregnerat trä (ca 260 ton). Det kan dock inte helt uteslutas 
att farligt avfall hamnar i övrigt hushållsavfall eller töms till avloppet. Farligt avfall 
som läggs i hushållsavfall och som går till förbränning kan spridas via rökgaserna. 
Spridningen av farliga ämnen till yt- eller grundvatten kan ske via avloppet och 
påverka slammet i slamavskiljaren eller i reningsverket. Ett slam påverkat av en 
rad olika kemikalier gör det olämpligt som jordförbättring och näringsämnena i 
slammet kan inte återvinnas. 
 
För att ytterligare underlätta för insamlingen av farligt avfall föreslås ökade 
öppettider vid Österröd avfallsanläggning samt fortsatt information kring farligt 
avfall, så att utsorteringsgraden och insamlingen blir ännu bättre. Information ska 
bland annat ske via kommunens hemsida och bland annat innehålla information 
vad som är farligt avfall, var man kan lämna det och vad som inte får tillföras 
avloppet. 
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Slam från dagvattenbrunnar klassas i allmänhet inte som farligt avfall men 
innehåller ofta ämnen som är miljöstörande. Avfallet bör omhändertas på ett 
sådant sätt att föroreningarna inte sprids. Behandling kan t ex ske genom 
avvattning och omhändertagande i vassbäddar. Kommunen ska utreda hur detta 
avfall bäst omhändertas och ta fram lösningar. 

2.1.3 Ingen övergödning och Hav i balans 
Miljömålen innebär att halterna av övergödande ämnen i mark och vatten inte ska 
påverka vare sig människors hälsa eller miljön. Det innebär bland annat att havet 
ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och en stor biologisk mångfald 
samt att höga upplevelse-, natur- och kulturvärden bevaras. 
 
Övergödningen av havet är en av vår tids stora miljöproblem. Utsläpp från 
enskilda och gemensamma hushållsavlopp, olika typer av industrier, 
jordbruksmark mm står för det största bidraget av övergödande ämnen. Men även 
utsläpp till luft av kväveföroreningar bidrar till övergödningen. 
 
För att nå målet avser Strömstad kommun att: 

• kräva åtgärder vid enskilda avloppsanläggningar 
• utreda möjligheterna till fler mottagningsstationer för toalettavfall från 

fritidsbåtar 
• omhänderta och behandla slam från enskilda och gemensamma 

avloppsanläggningar för lokal näringsåtervinning 
• övergå till miljöanpassade fordon vid inköp av nya fordon och köra 

miljövänligt (”eco-driving”) 
 
Åtgärder vid enskilda avlopp 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har påbörjat ett arbete med att inventera och 
ställa krav på enskilda avlopp i kommunen. Avloppen ska uppfylla kraven på 
längre gående rening än slamavskiljning och uppfylla höga krav på reducering av 
bl a kväve och fosfor. Det innebär att flera hushåll kommer att anslutas till 
kommunens avloppsnät och att vissa områden kommer att få anordna 
gemensamma avloppsreningsanläggningar. Det slam som uppkommer från 
kommunens avloppsreningsverk och från större gemensamma avloppsreningsverk 
föreslås behandlas på ett sådant sätt att det inte bidrar till övergödningen av 
vattendrag och hav. 
 
Mottagning av toalettavfall från båtar 
Även utsläpp av avfall i form av toalettavfall från fritidsbåtar och andra fartyg 
bidar till övergödningen av havet. Större fartyg har oftast spillvattentankar som 
töms i hamn. För fritidsbåtarna är möjligheterna till toatömningar oftast sämre. I 
dagsläget kan toalettavfall endast lämnas vid hamnen i Strömstad. Inga andra 
mottagningsanläggningar finns i kommunen. Ledningsgruppen föreslår att man 
utreder möjligheterna för fler mottagningsställen. 
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Slam från gemensamma och enskilda avlopp 
Hushållsavfall omfattar även slam i slamavskiljare från WC och övrigt spillvatten. 
Slam som uppkommer vid behandling av avloppsvatten i reningsverk utgör också 
ett avfall. Slammet innehåller näringsämnen som bör återföras till t ex 
jordbruksmarken och utgör därmed en användbar resurs. I dag transporteras slam 
till Skaraborg för återvinning inom jordbruket. Det är dock önskvärt att slammet 
kan omhändertas och utnyttjas på ”hemmaplan” istället. Strömstads kommun har 
nyligen tagit vassbäddar i drift för behandling av avloppsslam. Hur väl denna 
behandlingsmetod fungerar kan inte avgöras förrän om några år. Transport och 
återvinning av övrigt slam kommer därför även fortsättningsvis att ske enligt 
dagens modell till dess annan lösning ges. 
 
Miljövänliga fordon och körsätt 
Även användningen av mer miljövänliga fordon för transport av avfall bedöms 
kunna bidra till att minska övergödningseffekterna. Se även under rubriken 
”Begränsad klimatpåverkan”. 

2.1.4 God bebyggd miljö 
Det nationella miljömålet anger att den fysiska planeringen ska främja 
miljöanpassade och resurssnåla transporter, medverka till att städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö utgör en hälsosam livsmiljö. Målet anger också att 
avfallsmängderna ska minska och att god resurshushållning ska uppnås. Förslag 
till nya delmål fram till år 2015 inom det nationella miljömålet är: 

• Den totala mängden avfall och avfallets farlighet har minskat jämfört 
med 2004 (omfattar ej gruvavfall).  

• Minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök 
och butiker tas omhand så att växtnäringen utnyttjas. 

• Insamlingen är estetiskt tilltalande och har god tillgänglighet och 
säkerhet för hushållen samt säkerställer en separat hantering av 
farligt avfall. Minst 90 procent av hushållen är nöjda med insamlingen.  

• Nedskräpningen utomhus på platser som allmänheten har tillträde till 
har minskat med 50 procent jämfört med år 2008 

• Minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp utnyttjas som 
växtnäring. Minst hälften återförs till åkermark. 

 
För att nå målet om en god bebyggd miljö avser Strömstad kommun att: 

• undersöka möjligheterna för behandling av utsorterat livsmedelsavfall 
genom rötning. 

• erbjuda hushållen i kommunen utsortering av matavfall så att detta kan 
samlas in separat och också levereras till rötningsanläggning 

• utveckla ”Återbruket” vid Österröds avfallsanläggning 
• vid fysisk planering bevaka kravet på god logistik för insamling av avfall 
• ställa krav vid nybyggnation på utrymmen för god källsortering av avfall 
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• vid byggsamråd lämna information om resurssnålt byggande samt 
källsortering och återanvändning av byggavfall 

• vid upphandling värdera erbjudande om returemballage 
• införa källsortering på alla kommunala arbetsplatser 
• förbättra källsorteringsmöjligheterna vid fritids- och fiskehamn 

 
Utsortering och behandling av livsmedelsavfall 
I dagsläget hemkomposteras ca 520 ton matavfall per år inom kommunen. Det 
motsvarar ca 83 % av det nationella mål för omhändertagande av biologiskt 
behandlingsbart avfall som satts upp. För att helt nå målet för matavfall föreslås 
att livsmedelsavfallet från gränshandeln vid Svinesund samlas in liksom 
livsmedelsavfallet från storköken i kommunen. Detta avfall föreslås levereras till 
rötningsanläggning. Nästa steg blir att erbjuda hushållen i kommunens tätorter 
utsortering av matavfall så att detta kan samlas in separat, och också levereras till 
rötningsanläggning. På detta sätt kommer Strömstad inte bara att nå, utan även 
ligga över, målet. 
 
Utvecklad och förbättrad återvinning 
Genom att utveckla det ”Återbruk” som finns idag vid Österröds avfallsanläggning 
till att även omfatta byggmaterial kan mängderna avfall minska något. Många 
gånger lämnas byggmaterial, som är fullt användbart, till återvinning. I stället för 
att energiåtervinna avfallet genom förbränning (träavfall etc) eller låta det gå till 
deponi (tegel, betong, isolering etc) kan materialet återanvändas i nya 
konstruktioner.  
 
Planering 
Genom att planera för nya bostäder, bostadsområden och annan bebyggelse på 
ett sådant sätt att avfallsmängden från produktionen av byggnaderna minimeras, 
insamling och källsortering av avfall underlättas och god logistik för insamling av 
avfall uppnås, kan t ex problem med osorterat och svårhanterbart avfall undvikas. 
 
Vid nybyggnation ska det finnas tillräckligt stora utrymmen för bra avfalls-
hantering och källsortering. En god källsortering gör att återvinning och 
återanvändning underlättas vilket kan bidra till minskade avfallsmängder. I 
samband med bygglov och byggsamråd ska information om resurssnålt byggande, 
avfallsminimering, källsortering och återbruk lämnas. Vid rivning skall det alltid 
upprättas en rivningsplan där avfallshanteringen redovisas. 
 
Inköp och upphandling 
Kommunen skall i samband med inköp värdera återvinning, returemballage, 
storpack etc. Syftet är att minska mängden avfall av t ex förpackningsmaterial. 
 
Förbättrade källsorteringsmöjligheter för sjöfart och fritidsbåtar 
I målet om en god bebyggd miljö ingår även nedskräpningsproblematiken. I 
dagsläget finns inga stora problem med detta i kommunen. Nedskräpning sker 
dock längs med stränderna av det avfall som flyter i land. Ett sätt att komma till 
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rätta med detta är att de fiskefartyg som regelbundet anlöper Strömstads hamn 
istället för att kasta tillbaka det avfall som fastnat i näten i havet istället samlar 
avfallet ombord och sedan lämnar det till mottagningsanläggning för avfall.  
 
I såväl fiskehamnen som fritidsbåtshamnar finns insamlingssystem för avfall. 
Genom förbättring av insamlingsstationerna och ökad information kan 
källsorteringen bli ännu bättre. 
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3. Handlingsplan 

Mål Åtgärd Ansvarig Tid 

Minskat transportbehov 

 

Tekniska nämnden 2009 och fortlöpande 

Inköp av miljöanpassade fordon 
och utfasning av äldre fordon 

Tekniska nämnden 2009 och fortlöpande 

Utbildning i miljövänligt körsätt 
(”eco-driving”) 

Tekniska nämnden 2009 och fortlöpande 

Ökad materialåtervinning bl.a. 
genom utökat och utvecklat 
”Återbruk” 

Omsorgsnämnden och 
Tekniska nämnden 

2009 

Rötning av utsorterat 
livsmedelsavfall 

Tekniska nämnden 2009, utredning om 
rötning av 
livsmedelsavfall från 
gränshandeln vid 
Svinesund samt 
storhushåll i kommunen 
påbörjas. Successivt 
införs rötning av 
utsorterat matavfall, även 
från hushållen i 
kommunens tätorter 

 
Minskad 
klimatpåverkan 

Införande av miljövänliga 
plastpåsar i butikerna 

Miljö- och byggnämnden Information och 
diskussioner med 
butikerna påbörjas under 
2009 

 

Mål Åtgärd Ansvarig Tid 

Ökade öppettider på Österröd 
avfallsanläggning, ska omfatta 
helg- och kvällsöppet samt under 
maj och juni 

Tekniska nämnden Påbörjas under 2009  

Uppdatering av information om 
avfall och då speciellt farligt 
avfall på kommunens hemsida, i 
samband med fakturor och övrig 
information till hushållen 

Renhållningsavdelningen 2009 och fortlöpande 

 

Giftfri miljö 

Utreda omhändertagande av 
slam från dagvattenbrunnar samt 
framtagande av 
behandlingsmetod 

Gatu- 

avdelningen 

2009 
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Mål Åtgärd Ansvarig Tid 

Kräva åtgärder vid enskilda avlopp för att 
minska utsläppen av kväve och fosfor 

Miljö- och  

Byggnämnden 

2008, ska vara slutfört 
2012 

Installera fler mottagningsstationer för 
toalettavfall från fritidsbåtar.  

Tekniska nämnden Utredningsarbetet 
påbörjas under 2009 med 
mål om att åtminstone en 
station tillkommer under 
2009 

 
Ingen 
övergödning 
och Hav i balans 

Behandling av slam från avloppsreningsverk 
och slamavskiljare på ett sådant sätt att 
utsläppen av kväve- och fosfor till vatten 
minimeras samt att slammet nyttjas som en 
näringsresurs i jordbruket, helst inom 
kommunen 

Drifts- 

avdelningen 

2009, befintliga 
vassbäddar utnyttjas. 

Slamutnyttjande på 
Kosteröarna utreds. 

 

Mål Åtgärd Ansvarig Tid 

Utsortering av matavfall från gränshandeln i 
Svinesund, storkök samt från enskilda 
hushåll i kommunens tätorter. Avfallet går till 
rötning för producering av biogas. 

Tekniska nämnden 2009, utredning om 
rötning av 
livsmedelsavfall från 
gränshandeln vid 
Svinesund samt 
storhushåll i kommunen 
påbörjas. Successivt 
införs rötning av 
utsorterat matavfall, även 
från hushållen i 
kommunens tätorter. 

Utveckla ”Återbruket” för förbättrad 
återanvändning av material 

Omsorgsnämnden Påbörjas 2009 

Anta policy för fysisk planering som innebär 
god transportlogistik för transporter 

Miljö- och 

Byggnämnden 

2009 

Anta policy för krav vid nybyggnation på 
utrymmen för god källsortering 

Miljö- och 

Byggnämnden 

2009 

Införa obligatorisk information om 
resurssnålt byggande samt källsortering och 
återanvändning av byggavfall vid 
byggsamråd 

Miljö- och 

Byggnämnden 

2009 

Vid upphandling värdera erbjudande om 
returemballage 

Upphandlings- 

ansvarig 

2009 

Införa källsortering på alla kommunala 
arbetsplatser 

Kommun-
fullmäktige 

2009 

 
God bebyggd 
miljö 

Förbättra källsorteringsmöjligheterna vid 
kommunens fritidshamnar 

Tekniska nämnden 2009 
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4. Uppföljning och gröna nyckeltal 

Övervakning av förändringar i miljön orsakade av olika projekt och insatser är 
viktigt. Detta kan ske genom miljöindikatorer eller sk gröna nyckeltal och innebär 
att man redovisar miljöpåverkan, miljöarbete, resursförbrukning och miljötillstånd 
med hjälp av siffror.  
 
Genom att följa upp ett antal väl valda indikatorer/gröna nyckeltal kan 
miljökonsekvenserna på ett bra sätt övervakas genom att mäta och uttolka om 
insatsen gett upphov till de förväntade effekterna samt om oväntade effekter 
uppstått. 
 
Indikatorerna/de gröna nyckeltalen ska kunna: 

• Beskriva nuläget 
• Indikera om en insats/åtgärd leder till bättre eller sämre förhållanden 
• Visa om planen leder till en hållbar utveckling 

 
För de flesta av Sveriges 16 miljömål har flera indikatorer tagits fram och finns 
bl a presenterade på Miljömålsportalen (www.miljomal.nu). Regeringskansliet 
presenterade 2006 indikatorer för en hållbar utveckling som utgår från: 

• hälsa,  
• hållbar konsumtion och produktion,  
• ekonomisk utveckling,  
• social sammanhållning,  
• miljö och klimat och  
• global utveckling. 

4.1 Indikatorer/gröna nyckeltal för Strömstad 
Genom att välja ut några indikatorer som är lätta och följa upp och som på ett 
tydligt sätt visar utvecklingen inom kretslopparbetet i Strömstads kommun kan 
planens intentioner och åtgärderna utvärderas.  
 
Val av indikatorer har utgått från de miljömål som valts ut samt de av 
regeringskansliets indikatorer som kan vara relevanta för Strömstads kommuns 
kretsloppsplan. Utifrån dessa indikatorer har nedanstående valts: 

• totala mängder avfall inom kommunen 
• mängd hushållsavfall per invånare 
• mängd återvunnet material per invånare 
• mängd utsorterat matavfall till rötning 
• mängd avfall till deponi/förbränning/återvinning på annat sätt 
• mängd farligt avfall inkl tryckimpregnerat virke 
• mängd slam till vassbädd 
• körsträcka per insamlat ton hushållsavfall 
• antal insamlingsfordon/transportfordon som är sk miljöfordon 
• antal transaktioner vid Återbruket 
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Lagstiftning, miljömål mm 

5. Bakgrund 

I enlighet med bestämmelserna i Avfallsförordning (2001:1063) ska varje 
kommun besluta om en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en 
avfallsplan och föreskrifter för renhållning i kommunen. Strömstads kommun har 
valt att kalla sin avfallsplan för Kretsloppsplan för att förtydliga att avfallet är en 
resurs som ska nyttjas och ingå i ett kretslopp. 
 
Kretsloppsplanen är ett viktigt dokument för att få en övergripande bild av 
avfallshanteringen, samordna de kommunala verksamheterna kring avfallsfrågor 
och ange mål för avfallshanteringen i Strömstads kommun, både på lång och kort 
sikt. 
 
I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter1 om innehållet i en avfallsplan skall 
planen innehålla uppgifter kring befintliga förhållanden i kommunen då det gäller 
avfall och avfallshantering. Planen skall också redovisa mål för insamling och 
behandling av avfallet och mål för hur avfallets mängd och farlighet skall minska.  
 
Utvecklingen inom avfallshanteringen och kommunernas roll inom densamma 
påverkas bland annat av förhållandena inom kommunen, lagstiftade krav, 
konjunkturförhållanden, teknisk utveckling samt strömningar och trender i 
omvärlden. Det innebär att förutsättningarna för renhållningen och kommunens 
mål relativt snabbt kan förändras. Det är därför viktigt att uppföljning av planen 
sker kontinuerligt och att ett grundligt arbete med avfallsfrågorna utförs inför 
varje ny Kretsloppsplan som tas fram. 

6. Lagstiftning 

Avfallsområdet är kraftigt reglerat av olika bestämmelser och riktlinjer och det är i 
första hand Miljöbalken (MB) som berör avfallsfrågorna inom kommunen. Enligt 
MB skall det för varje kommun finnas en renhållningsordning som skall innehålla 
de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en 
avfallsplan. Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och 
om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 
Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i kommunal avfallsplan reglerar 
ytterligare omfattningen av avfallsplanen. 
 

                                               
1 Naturvårdsverket föreskrifter och råd (2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan 

och länsstyrelsernas sammanställning. 
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Även bestämmelserna Plan- och Bygglagen (1987:10) har betydelse för 
avfallshanteringen i kommunen genom krav på upprättande av rivningsplaner. 
 
En del av avfallshanteringen inom kommunen styrs av regler som kommunen inte 
kan påverka, det gäller hanteringen av avfall i allmänna hamnar som regleras av 
Sjöfartsverkets föreskrifter. 

6.1 Samråd 

6.1.1 Samråd enligt 6 kapitlet Miljöbalken 
Avfallsplaner omfattas av reglerna om miljöbedömning av planer och program, 
Miljöbalkens 6 kapitel §§ 11-22. Det innebär bland annat att en miljöbedömning 
av planen ska genomföras om planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. För att veta om en avfallsplan behöver miljöbedömas och för att 
förvissa sig om att lagkraven uppfylls krävs en analys. Denna analys kallas för 
behovsbedömning. 
 
I enlighet med förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar kan 
genomförandet av en avfallsplan antas medföra en betydande miljöpåverkan om 
den anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller 
åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till förordningen. Det innebär att i en 
kommun där en eller flera tillståndspliktiga anläggningar drivs, eller där sådana 
antas komma att byggas för att genomföra planen, ska en miljöbedömning av 
avfallsplanen göras. 
 
Inom Strömstads kommun finns en återvinningscentral, Österröd, som har 
tillståndsprövats. På grund av främst ökande avfallsmängder in till anläggningen 
kan en ny tillståndsprövning komma att bli aktuell inom de närmaste åren. 
Anläggningen utgör navet för insamling och sortering av avfall i kommunen och 
utgör således en viktig del i arbetet med genomförandet av Kretsloppsplanen och 
dess intentioner. 
 
Inom kommunen pågår ett utredningsarbete för att finna ny deponiplats för inert 
avfall då kommunen i dagsläget saknar deponimöjligheter inom kommungränsen. 
Verksamheten vid en ny deponi för inert avfall kan komma att styras av vad som 
sägs i Kretsloppsplanen. 
 
Utifrån ovanstående skall det för Kretsloppsplanen upprättas en miljökonsekvens-
beskrivning. 
 
Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen och kommunens 
ställningstagande kring behov av miljöbedömning skall samrådas med 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall inte godkänna behovsbedömningen eller 
föreslagen omfattning av miljökonsekvensbeskrivningen, men ska ges möjlighet 
att yttra sig. 
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Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram genom samråd 
mellan kommunens tekniska avdelning och miljö- och byggavdelningen. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har genom skrivelse från Strömstads kommun 
daterad den 21 augusti 2007 beretts möjlighet att yttra sig. Länsstyrelsen har per 
telefon meddelat att de inte har något att erinra mot den föreslagna 
avgränsningen eller inriktningen av MKB:n. 
 
När MKB:n har upprättats skall den kungöras och ett nytt samråd skall ske. 
Lämpligen sker samråd kring upprättad MKB i samband med kungörelse och 
samråd för ny renhållningsordning. MKBn har inarbetats som en egen del i 
Kretsloppsplanen. I samband med att samråd sker kring Kretsloppsplanen sker 
även samråd kring MKB:n. 

6.1.2 Samråd enligt 15 kap Miljöbalken 
När ett förslag till renhållningsordning, dvs Kretsloppsplan och föreskrifter om 
renhållning, upprättas ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning 
samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha väsentligt 
intresse i saken. 
 
Samråd har skett genom kungörelse på kommunens hemsida, inbjudan till 
information via annonser i lokalpressen, presentation internt inom kommunens 
organisation, den sk VUS2-gruppen och genom möte med företagarföreningarna 
vid gränshandeln vid Nordby. 
 
Samråd med allmänheten skedde den 10 november 2008, politiker 28 oktober 
2008 och med Företagarföreningen vid Nordby 20 januari 2009. Förslag till ny 
renhållningsordning har varit tillgänglig för synpunkter på kommunens hemsida 
under tiden september 2008 till februari 2009. Vid genomförda samråd har 
anteckningar förts i den utsträckning synpunkter framförts. Synpunkterna berör 
typ av insamlingssystem för insamling av utsorterat matavfall från 
livsmedelshandeln. Dessa synpunkter kommer att beaktas vid den utredning om 
insamlingsmöjligheter som påbörjas av Tekniska nämnden under 2009. Några 
övriga synpunkter har inte framkommit. En samrådsredogörelse bifogas, bilaga 2. 
 
Beslut om att ställa ut Kretsloppsplanen och de nya föreskrifterna togs av 
Tekniska nämnden den 2 april 2009 och har varit utställda under perioden 2009-
04-15 till 2009-05-15. Kungörelse om utställning har skett via kommunens 
hemsida och handlingarna har varit tillgängliga dels via hemsidan och i 
Strömstads stadshus samt i Stadsbiblioteket under utställningstiden. 

6.2 Sammanställning enligt 6 kapitlet miljöbalken 
När Kretsloppsplanen har antagits skall kommunen göra en särskild 
sammanställning utifrån vad sägs i 6 kapitlet 16§ miljöbalken. Denna 
sammanställning skall göras tillgänglig för dem med vilka samråd skett, dessa 
                                               
2 VUS står för ”Verksamhetsutveckling Strömstad” 
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skall även informeras om att planen antagits. Kungörelse om att Kretsloppsplanen 
antagits kommer därför att införas på kommunens hemsida. 

7. Strategier och miljömål 

7.1 EUs sjätte miljöhandlingsprogram 
Utöver vad som stadgas i Miljöbalken, dess följdförfattningar och i Plan- och 
bygglagen styrs avfallsområdet av direktiv och strategier från EU, främst 
avfallsstrategin. 
 
EU:s avfallshierarki är en vägledning för hur avfallet bör behandlas inom EU. 
Enligt hierarkin har förebyggande av avfall första prioritet följt av återanvändning, 
återvinning och sist säkert omhändertagande av avfall. 
 
Inom EU:s sjätte miljöhandlingsprogram ”Miljö 2010: Vår framtid, vårt val” som 
omfattar perioden 1 januari 2001 till 31 december 2010 finns strategier för att nå 
en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling avses att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Grundprincipen är att 
användningen av mark och vatten främjas som innebär en från allmän synpunkt 
långsiktig god hushållning utifrån ekologiska, sociala, kulturella och 
samhällsekonomiska aspekter. En hållbar utveckling innebär också att sätta 
sysselsättning och medborgarnas rättigheter i centrum och att förutsättningarna 
ska skapas för en långsiktig ekonomisk utveckling med god miljö och social 
välfärd. 
 
Fyra prioriterade verksamhetsområden bedöms som särskilt viktiga inom 
miljöprogrammet: 

• Klimatförändringar 

• Natur och biologisk mångfald 

• Miljö och hälsa 

• Hållbar användning av naturresurser och hållbar avfallshantering 



  

 

19 av 51

Kretsloppsplan Strömstads kommun 2009-2013 

 

  

 
EU:s sjätte miljöprogram bygger på sju tematiska strategier: 

• Luftföroreningar  

• Havsmiljö  

• Hållbart utnyttjande av resurser  

• Förebyggande och återvinning av avfall  

• Bekämpningsmedel (pesticider)  

• Markkvalitet  

• Stadsmiljö  

 
Strategin för förebyggande och återvinning av avfall innebär i stort förenkling av 
lagstiftningen kring avfall, förebyggande av negativa konsekvenser av avfall samt 
främjande av avfallsåtervinning. Enligt strategin ska återvinning uppmuntras så 
att avfallet kan återinföras i det ekonomiska kretsloppet i form av 
kvalitetsprodukter. I strategin läggs särskild vikt vid biologiskt nedbrytbart avfall. 
Två tredjedelar av allt biologiskt nedbrytbart avfall ska omdirigeras från 
deponering till andra återvinningssätt. 

7.2 Naturvårdsverkets prioriteringar 
Naturvårdsverket bedömer att miljöarbetet inom avfallsområdet bör fokuseras på 
följande fem punkter: 

1. Använd de regler och styrmedel som beslutats och följ upp att de får 
avsedd effekt 

2. Flytta fokus till att minska avfallets farlighet och mängd 

3. Öka kunskapen om miljögifter 

4. Gör det enkelt för hushållen att sortera avfall 

5. Utveckla det svenska deltagandet i EU:s avfallsarbete  

7.3 Nationella miljömål 
För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling har Sveriges riksdag beslutat om 16 
miljökvalitetsmål (miljömål). Utifrån antagna miljömål har regionala mål tagits 
fram. Naturvårdsverket anger att de miljömål som främst berörs av mål och 
åtgärder inom avfallsområdet är ”God bebyggd miljö” med ett eget delmål om 
avfall, ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Giftfri miljö”.  

7.3.1 God bebyggd miljö 
Inom miljömålet en ”God bebyggd miljö” föreslås en revidering av miljömålet att 
omfatta mål om fungerande insamlingssystem för avfall och att miljön inte ska 
vara nedskräpad. Delmålen föreslås innebära att resurserna i avfallet ska tas 
tillvara i så hög grad som möjligt, att avfallshanteringen är effektiv för samhället 
och enkel för konsumenterna. För år 2015 gäller särskilt att: 
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• Den totala mängden avfall och dess farlighet skall ha minskat jämfört med 
år 2004 

• Insamlingen är estetisk tilltalande och har god tillgänglighet och säkerhet 
för hushållen samt säkerställer en separat hantering av farligt avfall 

• Nedskräpningen utomhus på platser allmänheten har tillträde till har 
minskat med 50% jämfört med år 2008 

• minst 35% av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker 
tas omhand så att växtnäringen utnyttjas 

• minst 60% av fosforföroreningarna i avlopp utnyttjas som växtnäring, 
minst hälften återförs till åkermark 

7.3.2 Begränsad klimatpåverkan 
Inom miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” ges exempel på åtgärder som kan 
minska utsläppen från avfallssektorn. Det kan röra sig om minskning av 
lustgasutsläppen från lagring av avloppsslam, ökad återvinning av plast och metall 
samt ökad biogasproduktion ur matavfall. 

7.3.3 Giftfri miljö 
Förslaget till nya delmål inom miljömålet ”Giftfri miljö” utgår från EU:s kemikalie- 
politik och fördraget om REACH, dvs EUs nya kemikalielagstiftning som syftar 
både till att minska farligheten av olika produkter men också till att underlätta för 
oss konsumenter att kunna välja den minst farliga. 

7.4 Lokala miljömål 
Inom Strömstads kommun pågår ett arbete med att bryta ned de nationella målen 
till lokala miljömål. Kommunen har sedan tidigare antagit miljömålsrelaterade 
beslut inom olika sektorer, t ex för avfallshantering, upphandling och trafikfrågor 
men har inte samordnat dessa i ett miljömålsprogram. 
 
Strömstads kommun har bedömt att följande miljömål i första hand berör 
avfallshanteringen inom kommunen: 
 

• Begränsad klimatpåverkan (transporter, förbränning av avfall, 
kompostering av avfall), även miljömålet Frisk luft berörs av dessa 
aktiviteter 

• Giftfri miljö (farligt avfall, slam från avloppsreningsverk) 
• God bebyggd miljö (transporter, avfallsmängder, nedskräpning, sortering 

av avfall, äldre deponier och förorenade områden, arbetsmiljö, 
resurshushållning) 

• Ingen övergödning och Hav i balans (utsläpp av näringsämnen från 
avlopp, avfallshantering från sjöfart och fritidsbåtar, nedskräpning till 
havs) 
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8. Övriga planer och program 

Strömstads kommun har tagit fram flera miljöstrategiska dokument där 
miljömålen ligger som paraplydokument. Kretsloppsplanen är en del av det 
miljöstrategiska arbetet tillsammans med Klimat- och Energiplan och 
Vindkraftsplan. 
 
Kretsloppsplanen ska ge vägledning för beslut om fortsatt planering, såväl inom 
bebyggelseutveckling som inom andra kommunala beslut. Visioner och förslag i 
planen måste harmonisera med andra styrande dokument i kommunen för att bli 
trovärdigt och för att bli ett användbart dokument, ett arbetsredskap.  
 
Kretsloppsplanen bör ha status som en översiktsplan för framtidens avfalls- och 
resurshantering inom kommunen.  
 
Övriga planer som berörs är t ex ÖP, Tillsynsplan för miljö och hälsa, 
Naturvårdsplan, Plan för Räddningstjänst, Avfallshanteringsplan för hamnarna m fl 
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Nulägesbeskrivning, äldre avfallsupplag mm 

9. Kommunfakta 

9.1 Geografi 
Strömstads kommun är en kustkommun med öar utan fast landförbindelse. Detta 
ställer speciella krav på avfallshanteringen.  
 
Kommunen har en landareal av 471 km2 och en invånartäthet på 25 individer per 
km2.  
 
Kommunens geografiska läge i Sverige gör att avfall som skall återvinnas eller 
förbrännas måste transporteras längre sträckor. 

9.2 Befolkning och befolkningstäthet 
Enligt uppgifter från SCB (Statistiska centralbyrån) hade Strömstad 11 564 
invånare per förste november 2007. Befolkningen har ökat med ca 150 personer 
under både 2004 och 2005. Under 2006 ökade befolkningen med knappt 50 
personer. I samband med nybyggnation av nya bostadsområden förväntas 
befolkning öka även fortsättningsvis. Sen 1990 har befolkningen ökat med 723 
personer. Bebyggelsen inom kommunen består till stor del av enbostadshus. Se 
även bilaga 1. 
 
Antalet åretruntbostäder uppgår till 5 758 stycken och antal fritidsfastigheter till  
1 718 stycken. Dagturism och sommarboende gör att befolkningen sjudubblas 
sommartid. Detta ställer speciella krav på avfallshanteringen.  

9.3 Äldre avfallsupplag 
Inom Strömstads kommun finns 5 äldre avfallsupplag som inte längre är i drift. 
Senast avslutade avfallsupplag är Grandalens deponi som ligger relativt centralt 
placerad i tätorten. 
 
Även en avslutad deponi betecknas som en pågående miljöfarlig verksamhet. Det 
innebär att kommunen är skyldig att kontrollera deponierna och vid behov även 
vidta åtgärder. Tillsynen av de äldre deponierna sköts av kommunens 
miljöförvaltning. 
 
Under de år deponering skett är det troligt att det tillförts sådant material som 
idag klassas som farligt avfall. En del av detta avfall räknas in i vad som ansågs 
ingå i vanligt hushållsavfall, som t ex gamla bekämpningsmedel och andra 
kemikalier. Med ett strikt synsätt skulle alla gamla deponier för hushållsavfall 
klassas som ”deponier för farligt avfall”. För äldre deponier, från tiden innan 
deponeringsförordningens tillkomst, anses det dock enligt myndigheternas praxis 
att viss mängd farligt avfall regelmässigt ingått i begreppet hushållsavfall. Gamla 
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deponier för hushållsavfall klassas därför som ”deponier för icke farligt avfall”. 
Undantagsvis kan en klassning som ”deponi för farligt avfall” ske när det varit 
frågan om stora mängder industriellt farligt avfall som tillförts deponin. Ingen av 
de avslutade deponierna har klassats som ”deponi för farligt avfall” även om t ex 
industriavfall från skofabrik deponerats på ett par av deponierna. 
 
När det gäller äldre avfallsupplag är det viktigt att området skyddas och sköts på 
ett sådant sätt att det tydligt går att identifiera området som ett tidigare 
deponeringsområde. Detta för att förhindra att miljöbelastningen i området och 
dess omgivningar inte glöms bort och av okunskap leder till störningar för 
människors hälsa och miljön. Det kan t ex röra som att schaktningsarbeten vidtas 
i deponiområdet och/eller att förorenat grundvatten nyttjas som dricksvatten.  
 
Tabell 1  Äldre avslutade deponier inom kommunen 

Anläggning Beskrivning 

Skee-deponin 
Hjältsgård 6:1 

Deponin är belägen norr om Skee samhälle, ca 300 
meter från närmaste bebyggelse. Den har en yta på 
0,7 ha och den består övervägande av hushållsavfall. 
På deponin har även latrin, rötslam och industriavfall 
från en skofabrik i Skee lagts. Deponin avslutades på 
1980-talet. 
 
Deponin avvattnas av ett ca 800 meter långt dike 
längs med den nordvästra kanten som via 
Vättlandsån mynnar inom Natura 2000-området i 
Strömsvattnet. Det finns inga andra vattentäkter eller 
annat skyddsvärt vatten i närheten av deponin. 
Prover på lakvattnet har tagits men ytterligare 
provtagning erfordras för en bedömning av deponins 
miljöpåverkan. Krav på eventuella åtgärder sker inom 
ordinarie tillsyn och regleras inte av kretslopps-
planen. 
 

Fålgultsdeponin 
Flåghult 1:23 

Deponin är belägen ca 500 meter nordost om 
Flåghults samhälle. Närmaste enstaka bebyggelse 
finns på drygt 200 meters avstånd. Deponin har en 
yta på ca 0,2 ha och den består till största delen av 
hushållsavfall, men också latrin. Deponin avslutades 
på 1970-talet. 
 
Deponin är belägen på grovkornig morän, vilket 
innebär att ingen ytavrinning sker utan lakvattnet 
infiltrerar ned i marken. 
Deponin bedöms ha ringa miljöpåverkan.  
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Tabell 1, forts 

Kungsbäcksdeponin, 
Kungsbäck 1:9, 1:30 och 
1:59 

Deponin är belägen på Hogdalsnäset. Närmaste 
bebyggelse är belägen på ca 200 meters avstånd. 
Deponin har en yta på ca 0,2 ha och den består till 
största delen av hushållsavfall, men också latrin. 
Deponeringen avslutades på 1980-talet. Merparten av 
lakvattnet från deponin infiltrerar ned i marken. Ett 
utläckage sker i deponins norra del. Vattnet fördelas 
på markytan och har infiltrerat helt efter ca 70 meter. 
Ingen ytavrinning till ytvattendrag förekommer. Det 
finns inga vattentäkter i närheten av deponin. 
 
Deponin bedöms ha ringa miljöpåverkan. 
 

Svinesundsdeponin 
Lomelands-Tånge 2:3 

Deponin är belägen ca 3,5 km sydost om 
Svinesundsbron. Närmaste enstaka bebyggelse finns 
på ca 250 meters avstånd. Deponin har en yta på ca 
0,2 ha och den består till största delen av 
hushållsavfall, men troligtvis har även latrin 
deponerats. Deponeringen avslutades på 1980-talet. 
 
Deponin är belägen på grovkornig morän, vilket 
innebär att ingen ytavrinning sker utan lakvattnet 
infiltrerar ned i marken. Det finns inga vattentäkter i 
närheten av deponin. 
 
Deponin bedöms ha ringa miljöpåverkan. 
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Tabell 1 forts 

Grandalen 
Del av Mällby 1:16 

Deponin ligger vid Bojarkilen, ca 1,5 km norr om 
Strömstad centrum. I samband med planerad 
nybyggnation vid Kebal och Mällby kommer det forna 
deponiområdet att bli relativt centralt beläget i 
tätorten. Områdets markanvändning avses att 
regleras genom detaljplaneläggning. 
 
Deponeringen påbörjades under 1970-talet och 
avslutades 2004. Avslutning och sluttäckning har 
skett i enlighet med deponeringsförordningens 
(2001:512) krav. Det avslutade deponiområdet 
kommer att återställas som grönområde för 
närrekreation. 
 
Vid deponin har i huvudsak hushållsavfall deponerats 
men även industriavfall från bl.a. skotillverkning har 
lagts på deponin.  
 
Deponin är belägen på lerjord och avrinnande 
lakvatten leds via ett våtmarkssystem innan det 
avleds till Bojarkilen. Provtagning och uppföljning av 
lakvattnet regleras av ett kontrollprogram.  
 
Några enskilda eller gemensamma vattentäkter finns 
inte i närheten av deponin. 
En avslutningsplan, godkänd av Länsstyrelsen, ligger 
till grund för sluttäckningen som var klar vid 
utgången av år 2008. 
 

Sältan, 
Del av Mällby 1:16 

Vid Sältan, som ligger i omedelbar anslutning till 
Grandalens deponi, deponerades avfall från 1950- 
talet till början av 1970-talet. Deponering/utfyllnad 
skedde på sankmark i anslutning till Bojarkilen och 
bestod huvudsakligen av hushållsavfall och latrin. 
Deponin har täckts med muddermassor blandat med 
bränd kalk. Området nyttjas idag som golfbana. 
 

9.4 Förorenade områden 
Förorening av mark och vatten kan medföra spridning av miljö- och hälsostörande 
ämnen och även ge upphov till ett svårbehandlat avfall beroende på vad 
föroreningen består av. Arbetet med att sanera olika förorenade områden leds av 
Länsstyrelsen. Vilka objekt som saneras beror på vilken risklass de tillhör. Inom 
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Strömstads kommun finns ett stort antal identifierade förorenade områden, vissa 
har inte riskklassats. Fullständig redovisning av kommunens förorenade områden 
finns hos Miljö- och byggkontoret. Nedan redovisas de områden som har klassats: 
 
Tabell 2 Förorenade områden, risklassade 

Namn, fastighet Verksamhet Risklass 

Blomsholm 1:3 Fd sågverk som avvecklades på 1970-
talet med doppning av virke i 
pentaklorfenol för att motverka blåträ. 
Utflödet från sjön Färingen rinner 
genom området och eventuellt kan viss 
urlakning av klorföroreningar ske från 
de gamla sågspånsutfyllnaderna. 
 

1 

Hälle Hamn, 
Hälle 1:7 

Gamla fartyg samt skrot. Inom 
området finns oljor och kemikalier samt 
tungmetaller. Pågående verksamhet. 
 

2 

Jyden AB, 
Linden 4 

Ytbehandling. Industrimark. Pågående 
verksamhet. 
 

2 

Myrens hamnområde, 
Strömstad 4:25 

Varv samt oljecisterner. Industrimark. 
Pågående verksamhet. 
 

2 

Sliparen 3, nordvästra 
delen (Strömstad elverk) 

Kresosot och PCB. 
Avslutad verksamhet. Industrimark. 
 

2 

Skogar bilskrot 
Skogar 1:78 

Gammal bilskrot som numera är 
köpcentrum. 
 

3 

Fjällskivlingen 
 

Strömstad elverk, PCB. Pågående 
verksamhet 

2 

 
Inom kommunen finns flera äldre numera nedlagda bensinstationer. Dessa har 
undersökts av SPIMFAB. Fullständig lista finns hos Miljö- och byggkontoret, nedan 
redovisas endast de bensinstationer som riskklassats. 
 
Tabell 3 Nedlagda bensinstationer, riskklassade 

Namn, fastighet Riskklass 

Badhustorget, Strömstad 4:16 2 

Flåghult, Flåghult 1:57 2 

Sadelmakaren, Sadelmakaren 10 och 15 2 

Strandpromenaden, Måsen 2 2 

Torskholmen, Strömstad 4:25 2 

Svinesund, Skogar 1:62 och 1:63 2 

Värmlandsbro, Norra Hee 1:6 2 

 
Deponier utgör också förorenade områden och redovisas under punkt 9.3. 
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9.5 Insamlade mängder avfall 2002-2007 
Den totala avfallsmängden har ökat med 27 % i Strömstad under de senaste 5 
åren (år 2002 till 2007). Detta hänger samman med högkonjunktur och ökad 
befolkning. Analys av avfallsmängden per invånare visar en genomsnittlig årlig 
ökning av avfallsmängden per invånare på 41,5 kg. Under perioden 2002 - 2007 
har detta medfört en ökning av avfallsmängden per invånare med ca 24 %. 
Högkonjunkturen jämfört med befolkningsökningen bör därmed tillskrivas störst 
andel i förklaringen till ökningen i avfallsmängden i Strömstad kommun.  
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Figur 1  Antal ton avfall per invånare per år 

 
I perioden 2002 till 2007 har det varit en kraftig ökning av mängden 
tryckimpregnerat virke och flisat träavfall, som ökad med ca 570 % respektive ca 
60 % (se figur 2 och 3). Ökningen av flisat träavfall beror främst på de stora 
mängderna under 2007, som avviker kraftigt från de mängder som registrerades 
under perioden 2002-2006. De extra stora mängderna under 2007 beror till en 
stor del på flera rivningar av större fastigheter inom kommunen. Samtidigt har 
andelen grönflis ökad vilket beror på att en del grönavfall som tidigare flisades på 
plats nu lämnas för flisning på Österröds avfallscentral. Under 2007 skedde 
flisning och uttransport vid två stora tillfällen jämfört med bara ett tillfälle tidigare 
år. Det innebär att lagrade mängder över årsskiftet var något lägre än vid tidigare 
och de skulle i sin tur kunna medföra en minskning av mängderna under 2008. 
Under 2008’s första fem veckor noterades dock redan 1600 ton uttransporterat flis 
och personalen vid Österröds avfallsanläggning bedömer att man även under 2008 
kommer att passera 3000 ton flisat trä. 
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Figur 2 Antal ton tryckimpregnerat trä per år 

 

Trä, flisat

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

to
n

/
å

r

Trä, flisat

 
Figur 3 Antal ton träavfall (flisat) per år 

 
För att få en uppfattning om hur sorteringen och hanteringen av avfall i 
kommunen har utvecklats, har mängden avfall som deponeras, förbrännas eller 
återvinnas/återanvändas utretts noga utifrån lämnade uppgifter. I figur 4 
illustreras utvecklingen genom redovisning av ton avfall per år i de olika 
grupperna.  
 



  

 

30 av 51

Kretsloppsplan Strömstads kommun 2009-2013 

 

  

Avfallsmängder till återvinning/återanvändning, förbränning och 
deponering

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

to
n

/
å

r

Återvinning/återanvändning
ökning 2002 - 2007 = 13 %
Förbränning                
ökning 2002 - 2007 = 33 %
Deponering              
ökning 2002 - 2007 = 21 %

 
Figur 4 Antal ton avfall till förbränning, återvinning/återanvändning respektive deponering 
per år 

 
Det framgår att mängden avfall som går till förbränning har ökat mest, 31 %, följd 
av mängden som går till deponering som ökat med 21 %. Mängden avfall som 
återvinns eller återanvänds har endast ökat med 13 %. Dessa siffror tyder på att 
sorteringen och/eller hanteringen av material som kan återvinnas eller 
återanvändas har försämrats. Detta är en ogynnsam utveckling som måste 
ändras, så ökningen av avfall som återvinns eller återanvänds åtminstone håller 
jämna steg med ökningen av den samlade avfallsmängden inom kommunen. Sett 
i förhållande till ökningen av den samlade avfallsmängden är det tydligt att avfall 
som kan återvinnas eller återanvändas utgör en allt mindre del av den samlade 
avfallsmängden. 
 
Den ökande gränshandeln och färjetrafiken mellan Norge och Sverige ger upphov 
till stora mängder avfall. Mycket av avfallet från gränshandeln omfattas dock av 
producentansvaret och går till återvinning, t ex wellpapp och kartong. 
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Figur 5 Insamlade mängder wellpapp och tidningar 

 
Mängden wellpapp och tidningar har under perioden 2002 till 2007 haft en 
genomsnittlig procentuell ökning på 4,5 % respektive 10,3 % per år beräknad på 
anpassad trendlinje. Från 2002 till 2007 har mängden insamlat wellpapp ökad 
med ca 30 % och mängden tidningar med ca 55 %. 
 
Mängden av vissa grupper av farligt avfall har ökad kraftigt under perioden 2002 –
 2007 (se tabell 4 och figur 6).  
 

Tabell 4 Procentuell utveckling av insamlade mängder av Asbest, Fotovätskor/Glykol, 
Färgrester och Lösningsmedel under perioden 2002 - 2007. 

Avfallsgrupp Procentuell ökning från 
2002 till 2007 

Årlig procentuell ökning 
baserat på trendanalys 

Asbest 510 % 26,1 % 

Fotovätskor/Glykol 376 % 85,9 % 

Färgrester 168 % 29,1 % 

Lösningsmedel 122 % 14,7 % 
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Figur 6 Illustration av mängden insamlat Färgrester, Asbest, Lösningsmedel och 
Fotovätskor/Glykol redovisat i ton per år.  

 
Även om den överordnade bilden är att avfallsmängden har ökad under perioden 
2002 – 2007 finns det ändå vissa avfallsslag där den insamlade mängden har 
minskat. Detta är tydligast för pappers-, hårdplast- och metallförpackningar där 
det förekommit en genomsnittlig årlig procentuell minskning av mängderna. 
Procentuella minskningar av de insamlade mängderna redovisas i tabell 5 och i 
figur 7 de insamlade mängderna i diagramform.  
 

Tabell 5 Procentuell utveckling av insamlade mängder av Pappers-, Hårdplast- och 
Metallförpackningar under perioden 2002 – 2006. 

 
Avfallsgrupp Procentuell minskning 

från 2002 till 2006 
Årlig procentuell minskning 
baserat på trendanalys 

Pappersförpackningar 23,7 % 6,6 % 

Hårdplastförpackningar 55,1 % 3,6 % 

Metallförpackningar 57,0 % 6,3 % 
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Figur 7 Illustration av mängden insamlat pappers-, hårdplast- och metallförpackningar 
redovisat i ton per år  

 
Minskningen av mängden insamlade förpackningar tyder på en försämring av 
avfallssorteringen för dessa avfallsslag i kommunen. En annan orsak till 
minskningen i mängderna insamlat förpackningar kan, åtminstone till viss del, 
bero på osäkerhet i invägningen av dessa avfallsslag. Dessa avfallsslag hämtas på 
Österröds avfallscentral av lastbilar som i samma vända även hämtar 
förpackningar från avfallscentraler i angränsande kommuner. Mängderna vägs 
därför inte separat för varje kommun utan där sker en uppskattning av 
mängderna, vilket medför en osäkerhet i avfallsstatistiken för Strömstads 
kommun för dessa avfallsslag. 
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I nedanstående tabell redovisas insamlade mängder avfall under åren 2002 till 
2007. Mängderna anges i ton (avrundade tal).  
 
Tabell 6 insamlade mängder avfall 2002-2007 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Omhändertagande

Hushållsavfall till 
förbränning 

6350 6692 6988 7257 7302 7621 Renova / Lidköping 

Avfall till deponi 1155 1364 1110 1069 1391 1370 Hästesked / Rambo 

Wellpapp 771 731 876 815 760 1001 HA-industrier 

Tidningar 375 455 533 550 604 579 HA-industrier  

Trädgårdsavfall 200 260 231 220 230 240 Kompost, Strömstad  

Trä, flisat 2143 1978 2340 1948 2164 3453 Uddevalla Energi  

Metaller 762 913 970 895 858 642 Stena  

Freonvaror 58,2 54,6 65,6 37,3 69,6 77,4 Stena/Elkretsen  

Glas 393 450 351 395 405 435 SGÅ  

Lysrör 4,5 2,3 2,6 2,8 2,9     1,9 SAKAB  

Elektronikskrot 56 52 67 76 95   103,8 Elkretsen  

Pappersförpackningar 111,3
8 

104 113 91 85 110 Rambo  

Hårdplastförpackningar 24,5 26,2 24,7 17 11 11 Rambo  

Metallförpackningar 51,4 33 43,7 29 22,1 22,5 Rambo  

Spillolja 30 16 24 25 25,5 19 Reci  

Oljefilter 4,3 4,4 4,9 4,2 4,3 4,3 Reci  

Färgrester 12,2 18,2 25,5 27,6 27,3 32,9 Reci  

Asbest 19,5 24,8 21,1 26,3 30,2 48,8 Sivik-Rambo  

Riskavfall 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 Reci  

Blybatterier 35 48 48 48 38 45,6 Stena  

Batterier 3,3 3,1 2,9 3,1 3,1 3,3 Reci  

Lösningsmedel 1,1 1,9 2,2 1,7 2,3 2,4 Reci  

Aerosoler 0,8 0,72 1,3 1 1,1 0,8 Reci  

Fotovätskor/Glykol 0,2 0,1 1,1 2,3 1,8 1,17 Reci  

Bekämpningsmedel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Reci  

Småkemikalier 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 Reci  

Alkaliskt avfall 0,1 0,1 0,01 0,03 0,07 0,03 Reci  

Tryckimpregnerat trä 38,8 106,9 161,2 193 222,9 258,6 IQR/energiflis  
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9.6 Behandling av insamlade avfallsmängder 
Nedanstående tabell redovisar dagens behandling av olika avfallsslag samt 
planerat omhändertagande. 
 
Tabell 7  Behandling av avfall 

Typ av avfall EWC-kod Behandling 2008 Behandling 2012 

Utsorterat brännbart 
hushållsavfall 

 Förbränning Förbränning 

Utsorterat icke brännbart 
hushållsavfall 

 Deponering Deponering 

Utsorterat matavfall från 
hushållsavfall 

20 01 08 Hemkompostering Rötning/hemkompostering 

Industriavfall  Förbränning/återvinning Återvinning/förbränning 

Aska/slagg från 
förbränning 

19 01 11/  
19 01 12 ? 

Deponering Deponering 

Till deponin från sortering  Deponering Deponering 

Slam från 
avloppsreningsverk 

19 08 05 Gödning i jordbruket, 
behandling i vassbädd  

Gödning i jordbruket, 
behandling i vassbädd 

Trädgårdsavfall 20 02 01 Kompostering Kompostering 

Trä 20 01 38 Återbruk/Förbränning Återbruk/Förbränning 

Metaller 20 01 40 Återvinning Återvinning 

Wellpapp 20 01 01 Återvinning Återvinning 

Tidningar 20 01 01 Återvinning Återvinning 

Glas 20 01 02 Återvinning Återvinning 

Elektronikskrot 20 01 36 Återvinning Återvinning 

Kartong 20 01 01 Återvinning Återvinning 

Hårdplastförpackningar 20 01 39 Återvinning Återvinning 

FA (farligt avfall)     

Tryckimpregnerat trä 20 01 37 Förbränning Förbränning 

Asbest 17 06 05 Deponering Deponering 

Riskavfall 18 01 01 Förbränning Förbränning 

Batterier 20 01 33 Återvinning Återvinning 

Blybatterier 16 06 01 Återvinning Återvinning 

Lysrör 20 01 21 Återvinning Återvinning 

Bekämpningsmedel 20 01 19 Förbränning Förbränning 

Lösningsmedel 20 01 13 Förbränning Förbränning 

Färgrester 20 01 27 Förbränning Förbränning 

Fotovätskor/Glykol 20 01 17 Återanvändning Återanvändning 

Aerosoler 14 06 01 Förbränning Förbränning 

Freonvaror 20 01 23 Återvinning Återvinning 

Oljor    

Spillolja 20 01 26 Återvinning Återvinning 

Oljefilter 16 01 07 Förbränning Förbränning 
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9.7 Kretsloppsanläggningar inom kommunen 
 
Anläggning  Verksamhet 

Österröds avfalls- och 
återvinningsanläggning 
samt miljöstation 

• Återvinningscentral 

• Omlastning och mellanlagring av 
hushållsavfall 

• Mottagning och mellanlager för 
hushållens farliga avfall 

• Depå för returpapper 

• Sortering av bygg- och rivningsavfall 
samt hushållens grovavfall 

• Kompostering av trädgårdsavfall 

• ”Återbruk” 

Syd-Kosters 
återvinningscentral 

• Återvinningscentral 

 

Nord-Kosters 
återvinningscentral 

• Återvinningscentral 

 

Återvinningsstationer  I kommunen finns 11 återvinningsstationer. 
På dessa finns möjlighet att lämna material 
med producentansvar utom däck, bilar, trä 
och elektronik. Kommunens miljöstation är 
belägen på Österröd och här kan hushållen 
lämna sitt farliga avfall. 

Mottagningsstationer i 
hamnar 

I hamnarna finns mottagningsstationer för 
avfall från sjöfart och fritidsbåtar. 
Avfallsplaner utifrån Sjöfartsverkets 
föreskrifter finns för Strömstads 
fritidsbåtshamnar (2002) och Norra och 
Södra hamnen samt Fiskehamnen (2002). 

 

Mottagning av toalettavfall från fritidsbåtar 
finns i Strömstads fritidsbåtshamn. 

 
Information om återvinningsanläggningars läge och dess öppettider framgår av 
årlig information till hushållen.
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10. Miljökonsekvensbeskrivning av planens genomförande 

Strömstads kommun har under framtagandet av denna kretsloppsplan integrerat 
de mål och visioner som finns i de nationella, regionala och lokala miljömålen 
samt övriga styrdokument då det gäller avfall och resurshushållning. Det gör att 
en kontinuerlig konsekvensanalys skett under arbetets gång. Handlingsplanen har 
starkt fokus på åtgärder som medverkar till att uppfylla de krav och mål som 
finns.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen av genomförande av planen har koncentrerats 
kring:  
 

• Avfallsmängder och sammansättning 
• Omhändertagande och behandling av avfallet 
• Användarvänlighet och skydd mot olägenheter för människors hälsa och 

miljön 
• Transporter och energihushållning  
• Resurshushållning i övrigt 

10.1 Avfallsmängder och sammansättning 
Avfallsmängderna ökar inom kommunen. Ökningstakten är betydligt högre än 
ökningen i invånarantal. Enbart mängden hushållsavfall till förbränning har ökat 
med ca 20% medan invånarantalet ökat med ca 3%. Under perioden 2002 – 2007 
ökade den totala mängden avfall som gick till deponering eller förbränning med 
31,5 %. För samma period ökade mängden avfall som gick till återanvändning 
eller återvinning med bara 13,2 %. Under samma period har ökningar i avfallsslag 
som hänger ihop med rivnings- och byggverksamhet varit stora. Ökningen i 
mängden tryckimpregnerat virke är ca 240 %, trä till flisning 60 % och asbest 150 
%. Samtidigt har insamlade mängder pappers-, plast- och metallförpackningar 
minskat under perioden år 2002 till 2007. 
 
Förklaringen till de ökade mängderna byggavfall (tryckimpregnerat och övrigt trä) 
hänger förmodligen främst ihop med nybyggnation av nya bostäder, företrädesvis 
fritidsfastigheter. Varje sommar sjudubblas invånarantalet och i och med att fler 
fritidsfastigheter byggs så ökar också fritidsboendet i kommunen. De fritidsboende 
syns inte i befolkningsstatistiken. Därför är det svårt att avgöra om 
avfallsmängderna exklusive byggavfallet verkligen ökar per kommuninnevånare 
eller ej. 
 
Minskningen av insamlade mängder för vissa avfallsslag till återvinning är inte bra. 
Eftersom mängden hushållsavfall till förbränning ökat finns en viss farhåga för att 
källsorteringen blivit sämre och att en del av det avfall som skall återvinnas 
istället lämnas via hushållssoporna. Minskningen i insamlade mängder för vissa 
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återvinningsmaterial skulle också kunna bero på ändrade rutiner för invägning. 
Eftersom det inte utifrån de uppgifter som lämnats går att avgöra det verkliga 
skälet bör detta utredas vidare, t.ex genom plockanalyser.  
 
De föreslagna åtgärderna i Kretsloppsplanen bedöms inte direkt kunna bidra till en 
markant minskning av uppkommet avfall. För att uppnå detta krävs troligtvis 
ändrade konsumtionsmönster och andra produktionsmetoder. Däremot kan 
åtgärderna bidra till att öka resurshushållningen genom återanvändning 
(returemballage, återbruk, upphandling och inköp av varor utan ”onödiga” 
förpackningar etc). Åtgärderna kan också leda till att mängden avfall som behöver 
behandlas vidare eller transporteras långa sträckor minskar, t ex slam som 
behandlas i vassbäddar. 

10.2 Omhändertagande och behandling av avfallet 
Omhändertagande av avfall omfattar insamlingen av avfallet. Kommunen föreslår i 
Kretsloppsplanen att transportlogistiken ses över samt att insamling kommer att 
ske med miljöanpassade fordon. Dessutom kommer alla som arbetar med 
transport av avfall köra på ett miljövänligt sätt genom att lära sig sk ”eco-driving”. 
 
Det är viktigt att transportbehovet för de olika avfallsslagen minimeras. Samtidigt 
är det viktigt att avfallet tas om hand på bästa sätt. Strömstad saknar möjlighet 
till t ex förbränning av flisat träavfall, rötning av utsorterat matavfall och 
deponering av inert avfall. Närmaste godkända anläggning för omhändertagande 
ligger i vissa fall på långt avstånd från kommunen. Det är därför viktigt att minska 
mängderna avfall som måste transporteras vidare och att behandlingen kan ske så 
nära Strömstad som möjligt. Energiutvinning ur flisat trä skulle t ex kunna nyttjas 
inom kommunen genom förbränning i fliseldat fjärrvärmeverk.  
 
Slam från avloppsreningsverk transporteras i dag till Skaraborg för nyttjande i 
jordbruk. Kommunens arbete med att behandla slammet i vassbäddar kan, om 
anläggningarna fungerar väl, utgöra en alternativ behandlingsmetod för 
åtminstone en del av slammet. Möjligheterna till att nyttja näringsämnena i 
slammet inom jordbruket i kommunen bör undersökas.  
 
Genom förbättrad källsortering får man renare fraktioner som lättare kan 
återanvändas eller återvinnas. Undantaget är farligt avfall som skall destrueras. 
En hög utsorteringsgrad av farligt avfall gör att avfallet blir mindre miljö- och 
hälsostörande vilket hjälper till att avgifta ekosystemen. Om farligt avfall hanteras 
på rätt sätt blir t ex reningsverksslammet renare och därmed ökar chanserna för 
att det ska kunna nyttjas inom jordbruket. 
 
Kommunen strävar efter att öka källsorteringen och göra det lätt att göra rätt. 
Genom att föregå med gott exempel och ta fram system och policys för 
källsortering inom den egna organisationen kan man lättare ställa krav på andra 
verksamheter. 
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Det nationella målet anger att år 2010 ska minst 35 % av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker tas omhand så att växtnäringen utnyttjas. I 
Strömstads kommun omhändertas redan idag ca 30 % av uppkommet matavfall 
genom hemkompostering. Måluppfyllelsen är således ca 83 %, vilket är mycket 
bra och möjligheten att nå upp till minst 35 % omhändertagande bedöms som 
goda. Genom att stimulera till ytterligare hemkompostering, samla in matavfall 
från skolmatsalar etc och lämna det till t ex rötning kan troligtvis 
behandlingsmålet nås med råge. 

 
Rötning av matavfall medför att den energi som produceras i form av biogas kan 
samlas in och nyttjas. Detta är bra och ligger helt i linje med miljömålet en ”God 
bebyggd miljö” och ”Ingen klimatpåverkan”. 

10.3 Användarvänlighet och skydd mot olägenheter 
Ett väl fungerande insamlingssystem och god tillgänglighet till återvinnings-
stationer och –centraler minskar risken för nedskräpning eller andra olägenheter 
från avfall. Ett lättillgängligt och lättanvänt system för insamling av avfall bidrar 
till att avfallet hamnar där det ska. 
 
Nuvarande insamlingssystem bedöms i stort fungera bra. Genom att ställa krav på 
ordentliga utrymmen för avfallshantering vid nybyggnation och genom att utvidga 
verksamheter samt utöka öppettiderna på Österröds avfallsanläggning kan 
källsorteringen och insamlingsgraden bli ännu bättre. Detta gäller även 
insamlingssystem för toalettavfall och annat avfall från fritidsbåtar. 
 
Strävan efter att minska avfallsmängderna, erbjuda goda möjligheter för 
omhändertagande av avfall mm bidrar till att uppnå miljömålet om en ”God 
bebyggd miljö” samt ”Giftfri miljö”. Åtgärder inom detta område har även 
betydelse för miljömålen om ”Ingen övergödning” och ”Hav i balans”. 

10.4 Transporter 
Sammantaget bedöms de åtgärder som föreslås i Kretsloppsplanen kunna bidra till 
ett minskat transportbehov på sikt vilket bidrar till att uppnå miljömålet om 
”Begränsad klimatpåverkan” .  

10.5 Övrig resurshushållning 
Utvinning av biogas ur matavfallet är god energihushållning och uppfyller således 
miljöbalkens krav på god resurshushållning. När det gäller övrig energihushållning 
är det viktigt att lokalt omhändertagande av t ex trä i fjärrvärmecentral 
undersöks. 
 
En utökad materialåteranvändning genom ett utökat återbruk bidrar också till en 
god resurshushållning liksom lokalt omhändertagande av slam från 
avloppsreningsverk och enskilda avlopp.  
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Sammantaget bedöms genomförandet av planen kunna medverka till att såväl de 
lokala som nationella miljömålen uppnås och att de åtgärder som planeras bidrar 
till en positiv utveckling för människors hälsa, miljö och resurshushållning. 
Genomförandet av planen bedöms kunna bidra till att uppnå en hållbar 
samhällsutveckling. 

10.6 Nollalternativ 
En beskrivning av vilka konsekvenser som kan komma att uppstå om planen inte 
genomförs, ett s.k. nollalternativ, ska i enlighet med kapitel 6 Miljöbalken 
redovisas. 
 
Eftersom mängder och typer av avfall till viss del hänger ihop med 
konjunkturläget är det inte helt lätt att avgöra hur avfallshanteringen kommer att 
utvecklas inom Strömstad om åtgärderna Kretsloppsplanen inte genomförs. 
Dagens trend är ju att avfallsmängderna ökar, medan mängderna avfall till 
återvinning minskar. En lågkonjunktur med en lägre konsumtion av varor, ett 
minskat byggande kommer troligtvis att medföra att mängderna avfall per person 
går ned oavsett om planen genomförs eller ej. 
 
En sak som dock är tydlig är att om arbetet och åtgärderna med att omhänderta 
utsorterat matavfall inte genomförs, kommer inte de mål för omhändertagandet 
av nedbrytbart organiskt material som satts upp att nås. Detsamma gäller för 
minskningen av föroreningarna till luft från avfallstransporterna. Utan övergång till 
mer miljövänliga bilar, optimerade körsträckor och körsätt kommer utsläppen att 
fortgå i oförminskad omfattning. 
 
Om ingen källsortering införs, vid t ex kommunens egna förvaltningar, kommer 
troligtvis den negativa trend för återvinning som eventuellt kan ses i dagsläget 
inte att brytas. Ett utvecklat Återbruk kan bidra till ökat materialutnyttjande 
genom återanvändning och en attitydförändring till ”slit-o-släng” mentaliteten.  
 
Sammantaget bedöms nollalternativet kunna medföra att de nationella mål om 
återvinning etc inte uppnås. 

10.7 Uppföljning  
I miljöbalkens kapitel 6 stadgas även att miljökonsekvensbeskrivningen av planen 
skall innehålla en redogörelse av de åtgärder som planeras för uppföljning och 
övervakning av den miljöpåverkan som planens genomförande medför. 
 
Val av gröna nyckeltal för arbetet utifrån kretsloppsplanen redovisas under kapitel 
4.1. En redovisning av uppföljningen utifrån dessa nyckeltal bör ske årligen så att 
åtgärder kan vidtas på ett tidigt skede i händelse av en negativ utveckling.  
 

Valda nyckeltal bedöms kunna redovisa, på ett tydligt sätt, utvecklingen inom 
avfallsområdet utifrån kretsloppsplanens intentioner. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1– Kommunstatistik 
 

1: Administrativa uppgifter 

Kommun: Strömstad 

Gällande för år: 2009-2013 

Datum för antagande: Under 2009 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden 

Övriga medverkande nämnder: Miljö- och byggnämnden 
 

2: Kommunens befolkning och struktur (2007) 
 
Befolkning, totalt (2007-11-01): 11 564 invånare 
 
Befolkning i tätorter 2006-12-31 (nyckelkodsområden): 
Strömstad 6 213 
Skee 661 
Seläter 359 
Svinesund 308 
Tjärnö 250 
Rossö 227 
 
Hushållsstatistik enligt Posten AB (2006) 
Antal hushåll: 5 758 
Antal hushåll i småhus: 3 724 
Antal hushåll i flerbostadshus: 2 473 
Antal fritidshus: 1 718 
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Bilaga 1 

3: Avfall som kommunen ansvarar för 
 
Totalt insamlad mängd avfall (2007): 13 694 ton 
 
Den totala mängden (ton) insamlade avfall som kommunen ansvarar fördelas på 
följande sätt: 
 
1 Hushållsavfall till förbränning 

Renova/Lidköping 
 

7 302 ton 

2 Avfall till deponi 
Rambo/Hästesked 
 

1 391 

3 Metaller 
Stena Metall 
 

642 

4 Trä, flisat 
Uddevalla Energi 
 

3 453 

5 Trädgårdsavfall 
Kompost, Österröd 
 

240 

6 Farligt avfall 367 ton1,2 
 
 
Det farliga avfallet som kommunen ansvarar för omhändertas av: 
 

IQR/energiflis (tryckimpregnerat trä) 258,6 ton 

Sivik-Rambo (asbest) 48,8 ton 

Reci (resterande FA) 60,1 ton 
 
 
Hemkompostering av matavfall: 
Ungefär 520 ton (beräknad mängd) 
 
Insamlad mängd matavfall till annan biologisk behandling än hemkompostering:  
0 ton  
 
 
1) 70 % utgörs av tryckimpregnerat trä. 
2) Utöver mängden farligt avfall som redovisats här tillkommer även blybatterier (45,6 ton), 

freonvaror (77,4 ton) och oljefilter (4,3 ton), som alla redovisats under avfalls som omfattas 
av producentansvar. 
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Bilaga 1 
 

4: Avfall som omfattas av producentansvar 
 
Insamlade mängder avfall och destination: 

Totalmängd: 2 353 ton 
 

1 Tidningspapper 
HA-industrier 

 

579 ton 

2 Wellpapp- och 
kartongförpackningar, 
HA Industrier och Rambo 

1 082* ton 

3 Plastförpackningar 
Rambo 

9,8* ton 

4 Metallförpackningar 
Rambo 

17,1* ton 

5 Glas 
SGÅ 

435 ton 

6 Däck med fälg (vikt inkl fälg) 

Stena recycling AB 

12,5 ton 

7 Däck utan fälg 
Ragn-Sells AB 

11 ton 

8 Blybatterier 
Stena 

45,6 ton 

9 Bilar 
Ingen bilskrot i Strömstad, skrotas 
via CeBo, Tanums kommun 

- 

10 Freonvaror 
Stena 

77,4 ton 

11 Lysrör 
SAKAB 

2,2 ton 

12 Elektronikskrot 
Elkretsen 

100 ton 

13 Oljefilter 
Reci 

4,3 ton 

 
 
 
*) Mängder beräknade från linjär trendanalys baserat på registrerade mängder i perioden 
2002 - 2006.  
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Bilaga 1 

5: Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 
 
Österröds avfallsanläggning:  
(Strömstad 4:16, Strömstads kommun) 
Totalt mottagen avfallsmängd 2007:   16 046 ton 
 
Syd-Kosters återvinningscentral 
Öppen 6 lördagar per år. 
Insamlat sorterat material transporteras till Österröd. 
 
Nord-Kosters återvinningscentral 
Insamlat sorterat material transporteras till Österröd. 
 
Behandlingsmetoder vid Österöd: 
Sortering:  
Avfallet sorteras och fylls på containers för borttransport till slutdestinationen för 
avfallet.  
Fragmentering:  
Träavfall flisas innan borttransporten till förbränningsanläggning.  
Kompostering:  
Insamling och kompostering av komposterbart trädgårdsavfall.  
 
Verksamhetsslag Aktuell mängd 

ton/år 
Anläggnings 
kapacitet 

Tillåten avfalls-
mängd, tillstånd 
2001 (ton/år) 

SNI-kod - 
gammal 
             - ny1 

Sortering 1 700 – 1 800  
- 

90.002-1 
90.70 

Mellanlagring 16 000 – 
20 000  

- 
90.002-4 
90.40 

Omlastning - - 

20 000  

 

Biologisk 
behandling 

240  
- 400  

90.003-1 
90.160/90.170 

Farligt avfall 497  
- 

400  
Max 70 ton vid 
varje tillfälle 

90.005-1 
90.50 

1) Nya SNI-koder gällande från och med 1 januari 2008 – innebär även nya gränser för 
tillståndsplikt och anmälningsplikt.  

 
Typ av avfall som tas emot: 
Hushållsavfall, wellpapp, tidningar, trädgårdsavfall, trä, metaller, freonvaror, glas, 
lysrör, elektronikskrot, producentansvarsförpackningar (papper, hårdplast och 
metall), spillolja, oljefilter, färgrester, asbest, riskavfall, blybatterier, batterier, 
lösningsmedel, aerosoler, fotovätskor/glykol, bekämpningsmedel, småkemikalier, 
alkaliskt avfall och tryckimpregnerat trä. 
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Bilaga 2 

Bilaga 2 – Samrådsredogörelse 
 
I enlighet med bestämmelserna i Förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar har samråd kring ny renhållningsordning dvs både 
Kretsloppsplanen och Föreskrifter för renhållning skett genom: 

• kungörelse på kommunens hemsida där renhållningsordningen var 
tillgänglig för synpunkter på kommunens hemsida under tiden september 
2008 till februari 2009,  

• inbjudan till informationsträff via annonser i lokalpressen,  
• presentation internt inom kommunens organisation, den sk VUS3-

gruppen,  
• möte med företagarföreningarna vid gränshandeln, Nordby, 
• utställning under perioden 2009-04-15 – 2009-05-15 via kommunens 

hemsida, i Strömstads stadshus samt i Stadsbiblioteket  
 
Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som framförts. I de fall 
protokoll upprättats bifogas dessa, bilaga 2a och 2b. 
 

Informationstillfälle Framförda synpunkter Kommentar 
Samråd med allmänheten  
10 november 2008 
Utställning med bemanning i 
samband med utställning av 
kommunala planer 

Inga - 

Internt med kommunens 
politiker och tjänstemän 
28 oktober 2008 

Inga,  
se mötesanteckningar  
bilaga 2a 

- 

Utställning på kommunens 
hemsida under tiden 
september 2008 till februari 
2009 

Inga - 

Möte med 
företagarföreningen vid 
Nordby 20 januari 2009 

Val av insamlingssystem för 
insamling av utsorterat 
matavfall från 
livsmedelshandeln. 
 
Se samrådsanteckningar, 
bilaga 2b. 

Kommunen bedömer att det kan vara 
svårt att hitta ett enhetligt och bra 
system för insamling av utsorterat 
matavfall från butikerna. Det är därför 
viktigt att samtliga butikers 
förutsättningar och behov gås igenom 
och analyseras. 
 
Arbetet med att utreda förutsättningarna 
och möjligheterna till separat insamling 
av utsorterat matavfall från butiker och 
storkök påbörjas under 2009. 

                                               
3 VUS står för ”Verksamhetsutveckling Strömstad” 
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Informationstillfälle Framförda synpunkter Kommentar 
Utställning under perioden 
15 april till 15 maj 2009 

Synpunkter från miljö- och 
byggförvaltningen rörande 
vissa bestämmelser i 
föreskrifterna, främst 
rörande tömningsintervall av 
slamavskiljare och liknande. 
Inga synpunkter kring 
Kretsloppsplanen. 
 
Inga synpunkterna från 
någon/några andra kring 
renhållningsordningen 
utifrån utställningen. 

Synpunkterna har beaktats och förts in i 
föreskrifterna. 

 
Renhållningsordningen har således varit tillgänglig för synpunkter för dem den 
berör. 
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Bilaga 2a  

Avfallsplan Strömstads kommun 2008-2012 
Uppdrag Avfallsplan för Strömstads kommun 2008-2012 

Mötets syfte Samrådsmöte internt kommunen, politiker och 
tjänstemän 

Datum och plats 2008-10-29, KF-salen 
Strömstads Stadshus  

Närvarande Jan-Erling Olsson 
Bo Thuresson 
Michael Olson 
Lars-Åke Karlgren 
Rune Sandin 
Lars-Olof Olofsson 
Allan Josefsson 
Morgan Gutke  
 

Upprättat av Liselotte Franzén, Ramböll Sverige AB 
(kommunens konsultstöd) 

 
Inledning 
Bo Thuresson Kretsloppsavdelningen inledde med att hälsa alla välkomna och 
redovisade anledningen till dagens möte kring ny renhållningsordning för 
Strömstads kommun. 
 

Presentation av Kretsloppsplan 
Liselott Franzén Ramböll Sverige AB presenterade inför politiker och tjänstemän 
Strömstads kommuns framtagna version av Kretsloppsplanen 2009-2013. 
 
Bo Thuresson redovisade lite närmare för hur kommunen avser att arbeta för att 
uppnå målet när det gäller biologiskt behandlingsbart avfall, dvs att 35% av 
matavfallet i kommunen senast 2015 ska tas om hand samt att 60% av 
fosforföreningarna i avloppsslam ska utnyttjas. Ett första steg är att ha ett separat 
samrådsmöte med butiksinnehavarna vid Nordby för att informera om 
kommunens förslag samt få reaktioner från handlarna. 
 
Ingen hade några synpunkter på Kretsloppsplanen eller dess förslag till mål och 
handlingsplan. 
 
Mötet avslutades. 



  

 

49 av 51

Kretsloppsplan Strömstads kommun 2009-2013 

 

  

Bilaga 2b 

Mötesanteckningar 
 
Uppdrag Avfallsplan för Strömstads kommun 2008-2012 

Mötets syfte Kommunikation kring förslag till ny 
renhållningsordning för Strömstads kommun 
 

Datum och plats 2009-01-20, Norby köpcentra 

Närvarande Bo Thuresson, Strömstads kommun 
Jan-Erling Ohlsson, Strömstads kommun 
Liselotte Franzén, Ramböll 
 
Representanter från köpmännen, se bifogad lista 
 

Upprättat av Liselotte Franzén 
 
 

 
Syftet med mötet 
Mötet inleddes med att Bo Thuresson från Strömstads kommun redogjorde 
kortfattat syftet med mötet. Strömstads kommun håller på att ta fram en ny 
renhållningsordning, vilken omfattar föreskrifter om renhållning 
(hämtningsintervall, kärl etc) samt en avfallsplan. I detta fall har Strömstads 
kommun valt att kalla avfallsplanen för Kretsloppsplan, för att sätta fokus på 
kretsloppsfrågorna. 
 
Under arbetet med att ta fram den nya renhållningsordningen hålls samrådsmöten 
där kommunen informerar och inhämtar synpunkter kring de åtgärder som 
planeras. 
 
Tidigare har samrått skett med politiker samt med allmänheten. 
 
I och med att förändringar planeras då det gäller insamling av utsorterat matavfall 
vill Strömstads kommun få in synpunkter kring detta. 
 
Ny renhållningsordning 
Liselotte Franzén från Ramböll som är kommunens konsultstöd i arbetet med att 
ta fram renhållningsordningen redovisade innehållet i Kretsloppsplanen och hur 
avfallssituation är i Strömstad. 
 
LF redovisade också de nationella mål som finns för förhindrande av uppkomsten 
av avfall, omhändertagande av avfall och återvinning av avfall. 
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Synpunkter 
Butikerna sorterar idag ut sk torravfall och kylavfall (”blötsopor”). Kylavfallet 
består huvudsakligen av livsmedelsrester och livsmedelsförpackningar. 
 
De olika butikerna sorterar i varierande grad även plast (balad mjukplast), 
hårdlast, brännbart och wellpapp. Ingen sorterar i dagsläget metall eftersom det 
uppkommer så lite metallavfall. Trä sorteras också ut.  
Frukt och grönt sorteras idag ut och går till djurhållare. 
 
Frågor kring hur väl matavfallet måste sorteras, kan t ex förpackningar med mat 
slängas eller måste alla förpackningar öppnas och sorteras för sig? 
 
En synpunkt var att det är svårt att hitta en lösning då alla butiker har olika 
förutsättningar för förvaring av insamlingskärl mm. Det innebär att de lösningarna 
som väljs måste anpassas från fall till fall. Köpmännen vill ha besked om vilken 
utrustning kommunen avser att välja. De vill vara med och påverka. Platsbesök på 
varje enskild butik krävs där lämpligt system diskuteras. Det finns även krav 
utifrån hygiensynpunkt om hur avfallshanteringen bör ske. 
 
Det finns önskemål om att all avfallshantering hålls på utsidan av verksamheten.  
 
Sortering av matavfall kräver att alla har tillräckligt stora kylutrymmen. 
 
Centralt/gemensamt system bedöms inte vara genomförbart. För krångligt och 
risk finns för misskötsel. Det system som väljs måste vara enkelt. 
 
I övrigt framfördes inga negativa synpunkter kring att utsortering och insamling 
av matavfall sker. 
 
Mötet avslutades med att Bo Thuresson tackade för visat intresse och de 
synpunkter som framförts. 
 
 
Liselotte Franzén 
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Närvarolista samråd 20 januari 2009-03-20 
 

 


	Innehållsförteckning
	Del I Handlingsplan 
	1. Kretsloppsplanens syfte
	2. Mål och visioner för renhållningen i Strömstads kommun
	3. Handlingsplan
	4. Uppföljning och gröna nyckeltal

	Del II Lagstiftning, miljömål mm
	5. Bakgrund
	6. Lagstiftning
	7. Strategier och miljömål
	8. Övriga planer och program

	Del III Nulägesbeskrivning, äldre avfallsupplag mm
	9. Kommunfakta

	Del IV Miljökonsekvensbeskrivning
	10. Miljökonsekvensbeskrivning av planens genomförande

	Bilaga 1– Kommunstatistik
	Bilaga 2 – Samrådsredogörelse
	Avfallsplan Strömstads kommun 2008-2012
	Mötesanteckningar


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


