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AVFALLSPLAN STRÖMSTAD 2025

BILAGA 1

Lagkrav, miljömål och 
förutsättningar



6 (46) Avfallsplan Strömstad 2025 – Bilagor, bilaga 1

I miljöbalken 15 kap 11 § anges att alla kommuner ska ta 
fram en avfallsplan. Avfallsplanen utgör, tillsammans med 
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering, renhåll
ningsordning för kommunen.

Av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) om innehåll 
i en kommunal avfallsplan framgår att den bland annat ska 
innehålla:
• En beskrivning av nuläget, inklusive förhållanden som 

kan påverka avfallets mängd och sammansättning, samt 
uppgifter om avfallsmängder, hantering och anläggningar. 
För avfall som inte omfattas av kommunalt renhållnings
ansvar ska översiktliga uppgifter redovisas. 

• Uppgifter om nedlagda deponier.
• Mål och åtgärder för insamling och behandling samt för 

hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.
• En beskrivning av hur uppställda mål kan bidra till att 

regionala och nationella mål nås.
• En beskrivning av hur mål och åtgärder har följts upp och 

kommer att följas upp.
• En beskrivning av genomfört samråd.
• En beskrivning av hur miljöbedömning av planen har 

genomförts.
• Uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpacknings   

och tidningsavfall uppstår och åtgärder för att främja åter
användning/återvinning av förpackningar och tidningar.

Renhållningsordningens föreskrifter och avfallsplan ska 
beslutas av kommunfullmäktige. Bestämmelser om samråd, 
utställning och beslut finns i 15 kap 1215§§ miljöbalken.

1. Lagkrav
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2. Miljömål

För att öka möjligheten att uppnå de nationella miljökvalitets
målen har regeringen beslutat om 24 etappmål inom områdena 
begränsad klimatpåverkan, avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen och luftföroreningar som steg på vägen för att uppnå 
miljökvalitetsmålen. Endast de etappmål som berörs av 
avfallsplanens mål behandlas vidare under respektive avsnitt 
nedan.

I september 2015 beslutade länsstyrelsen i Västra Götalands 
län om 50 regionala tilläggsmål. De regionala tilläggsmålen 
lyfter fram regionala särdrag för att tydliggöra vilka åtgärder 
som krävs i Västra Götaland för att de nationella miljökvali
tetsmålen med tillhörande etappmål ska uppnås. Endast de 
regionala tilläggsmål som berörs av avfallsplanen behandlas 
vidare i denna bilaga.

Utöver de mål för Strömstads kommun som beskrivs i 
avfalls planen*, har kommunen även lokala miljömål som 
sträcker över flera områden. Kommunen har valt att aktivt 
arbeta med fyra av de 16 miljökvalitetsmålen: Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans samt levande 
kust och skärgård och God bebyggd miljö. Till varje lokalt 
miljömål har de även delmål. I avsnitt 2.2 nedan redovisas 
de av Strömstad kommuns lokala miljö och delmål som är 
relevanta för avfallsplanen under respektive nationellt miljö
kvalitetsmål.

Miljömålen, iIllustration: Tobias Flygar.

2.1 Allmänt	om	nationella,	regionala	
och	lokala	miljömål

I Sverige finns det 16 nationella miljökvalitetsmål som har 
 antagits av riksdagen, vilka beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. De 16 miljö
kvalitetsmålen är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt och djurliv

De nationella miljökvalitetsmål som speciellt berör avfalls
planen i Strömstad kommun är: Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och 
God bebyggd miljö. En generell beskrivning av kopplingen 
mellan avfallsplanen och samtliga miljökvalitetsmål återfinns i 
Miljöbedömningen bilaga 5.

*  Avfallsplanens mål: Mål 1. Undvika att avfall uppkommer,  
Mål 2. Öka återanvändningen, Mål 3. Öka materialåtervinningen,  
Mål 4. Farligt avfall ska sorteras ut och behandlas
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2.2 Avfallsplanens	koppling		 
till	miljömål

BEGRÄNSAD	KLIMATPÅVERKAN

Nationellt miljökvalitetsmål

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har till-
sammans med andra länder ett ansvar för att det globala 
målet kan uppnås.”

Nationellt relevant etappmål

– Utsläpp av växthusgaser till år 2020
Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre 
än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som 
inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. 
Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska 
vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för 
den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. 
Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige 
och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla 
mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).

Regionala relevanta tilläggsmål

– Minskade utsläpp av växthusgaser
– Minskad klimatpåverkan från vår konsumtion

Lokalt miljömål

”Att arbeta för en klimatneutral kommun”

Lokala relevanta delmål

– Öka det klimatstrategiska arbetet
– Aktivt verka för en klimatneutral vardag

HUR AVFALLSPLANENS MÅL BIDRAR TILL  
ATT NATIONELLA OCH LOKALA MÅL UPPNÅS

Mål	1:	Förebygga	uppkomsten	av	avfall
Vid tillverkning av produkter går det åt energi som i många 
fall produceras på ett sätt som leder till utsläpp av växthus
gaser. Genom att förebygga uppkomst av avfall och på ett 
bättre sätt hushålla med de produkter vi köper, kan det leda 
till minskade utsläpp av växthusgaser vilket gynnar både 
nationella, regionala och lokala mål. Dessutom leder mins
kade avfallsmängder till färre transporter både regionalt och 
globalt, vilket reducerar utsläppen av växthusgaser.

Mål	2:	Öka	återanvändningen
Genom att öka återanvändningen minskas behovet av att 
producera nya varor, vilket minskar utsläppen av växthus gaser. 
I vissa fall kan det dock vara en nackdel att behålla gamla 
hushållsapparater med hög energiförbrukning jämfört med att 
köpa nya, men generellt sett innebär återanvändning en lägre 
miljöpåverkan än tillverkning av nya. Det bidrar till uppfyllelsen 
av både nationella, regionala och lokala mål för begränsad 
klimatpåverkan.

Mål	3:	Öka	materialåtervinningen
Vid utvinning av nya råvaror, som exempelvis metaller och 
olja, går det åt mycket energi. Energiproduktion leder ofta 
till utsläpp av växthusgaser. Vid materialåtervinning går det 
inte åt lika mycket energi för att skapa nya produkter som 
det hade gjort om de tillverkades av jungfruliga resurser, 
vilket minskar utsläppen av växthusgaser. Materialåtervinning 
bidrar även till mindre utsläpp av växthusgaser än om avfallet 
istället hade förbränts. Ökad biologisk behandling kan lokalt 
ge ökade utsläpp av växthusgaser vid mellanlagring, dock kan 
rötning till biogas ersätta fossila bränslen.
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GIFTFRI	MILJÖ

Nationellt miljökvalitetsmål

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden. Halterna av natur-
främmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrunds-
nivåerna.”

Nationellt relevant etappmål

För avfallsplanen relevant nationellt etappmål saknas.

Regionalt relevant tilläggsmål

– Minskning av farliga ämnen

Lokalt miljömål

”Strömstad ska bli en giftfri kommun”

Lokalt relevant delmål

– Minska kemikalieförekomsten

HUR AVFALLSPLANENS MÅL BIDRAR TILL  
ATT NATIONELLA OCH LOKALA MÅL UPPNÅS

Mål	1:	Förebygga	uppkomsten	av	avfall
Genom att förebygga att avfall innehållande giftiga ämnen 
uppkommer, bidrar Strömstad kommun till att uppnå både 
nationella, regionala och lokala mål. 

Mål	2:	Öka	återanvändningen
Återanvändning ska göras med urskiljning, så att produkter 
med farliga ämnen inte återanvänds i en utsträckning som gör 
att risken för spridning av ämnena ökar och farliga ämnen blir 
kvar i kretsloppet. Produktion av föremål görs dock ofta med 
hjälp av giftiga ämnen och där kan återanvändning bidra till 
att minska utsläpp av giftiga ämnen från nytillverkning.

Mål	3:	Öka	materialåtervinningen
En ökad materialåtervinning leder till att färre material  
innehållande giftiga ämnen behandlas på ett olämpligt sätt.   
I avfallsplanen finns det även aktiviteter som syftar till att 
öka kunskapen hos kommuninvånarna om exempelvis åter
vinning. Det ökar sannolikheten att avfall innehållande giftiga 
ämnen ska hanteras rätt av invånarna.

Mål	4:	Farligt	avfall	ska	sorteras	ut	och	behandlas
Genom att det farliga avfallet sorteras ut och behandlas på ett 
miljöriktigt sätt, minskar risken för spridning av föroreningar 
till miljön.

Kosterarkipelagen, foto: Bengt Frizell. (Källa: lansstyrelsen.se/kosterhavet)
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HAV	I	BALANS	SAMT	LEVANDE	KUST	 
OCH	SKÄRGÅRD

Nationellt miljökvalitetsmål

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar.”

Nationellt relevant etappmål

För avfallsplanen relevant nationellt etappmål saknas.

Regionalt relevant tilläggsmål

– Minskad mängd marint skräp 

Lokalt miljömål

”Strömstads hav ska ha god vattenstatus år 2015”

Datumet för det lokala miljömålet är passerat men har 
ännu inte utvärderats.

Lokalt relevant delmål

– Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar i 
hav och vattendrag

HUR AVFALLSPLANENS MÅL BIDRAR TILL  
ATT NATIONELLA OCH LOKALA MÅL UPPNÅS

Mål	1:	Förebygga	uppkomsten	av	avfall
Förebyggande av att avfall uppkommer medverkar till att 
mindre mängder skräp hamnar i havet. Tillverkning av 
produkter medför alltid utsläpp samt att avfall uppkommer 
i produktionen. En minskad konsumtion leder därför till 
mindre utsläpp i havet.

Mål	2:	Öka	återanvändningen
Flera aktiviteter för mål 2 syftar till att öka kunskapen om 
avfall hos kommunens invånare samt öka återanvändningen 
av avfall vilket bidrar till det regionala tilläggsmålet om att 
minska mängden marint skräp. Ju större kunskap invånarna 
har och ju mer de återanvänder, desto mindre risk är det att 
avfall hamnar i havet.

Mål	3:	Öka	materialåtervinningen
Avfall som inte sorteras ut och återvinns på ett korrekt sätt 
riskerar att hamna i havet. Risken motverkas av en ökad 
 materialåtervinning vilket är i linje med mål 3. Ett av del
målen för mål 3 i avfallsplanen är att avfallshanteringen i 
kommunens gästhamnar ska förbättras. Ett par av aktivi teterna 
kopplade till delmålet handlar om båtlatrin, vilket vid utsläpp 
i havet bidrar till förhöjda halter av närings ämnen som påverkar 
havsmiljön negativt. Genom att ta hand om båtlatrinen och 
öka återvinningen bidrar Strömstad  kommun till att både 
nationella, regionala och lokala miljömål uppnås.

Mål	4:	Farligt	avfall	ska	sorteras	ut	och	behandlas
Farligt avfall som inte sorteras ut och behandlas på ett miljö
riktigt sätt riskerar att på ett eller annat sätt hamna i naturen 
och havet. Genom att öka andelen farligt avfall som samlas in 
och behandlas minskar risken för spridning av föroreningar 
till havet, vilket ligger i linje med nationella och lokala mål.

Foto: Kari Nilsen. (Källa: stromstad.se)
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GOD	BEBYGGD	MILJÖ

Nationellt miljökvalitetsmål

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.”

Nationella relevanta etappmål

– Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst   
50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växt-
näring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet 
behandlas så att även energi tas tillvara.

– Ökad resurshushållning i byggsektorn
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvänd-
ning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande 
av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst  
70 viktprocent senast år 2020.

Regionalt relevant tilläggsmål

För avfallsplanen relevanta regionala tilläggsmål saknas.

Lokalt miljömål

”Samhällsplaneringen i Strömstad präglas av långsiktighet 
och hållbarhet”

Lokalt relevant delmål

– Öka återvinningen/minskade avfallsmängder

HUR AVFALLSPLANENS MÅL BIDRAR TILL  
ATT NATIONELLA OCH LOKALA MÅL UPPNÅS

Mål	1:	Förebygga	uppkomsten	av	avfall
För att hushålla med resurser är det av betydelse att mängden 
avfall förebyggs och att det inte konsumeras mer än nödvändigt. 
En reducering av avfallsmängderna minskar även transporterna 
regional och globalt, vilket gynnar en god bebyggd miljö.

Mål	2:	Öka	återanvändningen
Målet om att återanvändningen i Strömstad kommun ska öka 
ligger i direkt linje med det nationella miljökvalitetsmålet. 
Ett av delmålen i avfallsplanen är att byggoch rivavfall ska 
sorteras och om möjligt återanvändas eller återvinnas, även 
detta ligger i direkt linje med ett av de nationella etappmålen 
för god bebyggd miljö.

Mål	3:	Öka	materialåtervinningen
Ökad materialåtervinning bidrar till god hushållning med 
resurser vilket gynnar mål på nationell och lokal nivå. Avfalls
planen ger förutsättningar för återvinning på flera platser nära 
både bostäder och turistanläggningar, vilket bidrar till en ökad 
återvinning. Det finns exempelvis i avfallsplanen ett delmål 
för att kommunen vid detaljplanering ska reservera områden 
för återvinning. För målet finns även delmål gällande åter
vinning av matavfall samt ökad återvinning inom byggbran
schen, vilket direkt kan kopplas till de två etappmålen som 
beslutats av regeringen.

Mål	4:	Farligt	avfall	ska	sorteras	ut	och	behandlas
Genom att farligt avfall behandlas minskar risker för att farliga 
ämnen kommer ut i naturen, vilket ökar chansen för en god 
och hälsosam livsmiljö. 
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3. Nationella avfallsplanen

Sveriges nationella avfallsplan, ”Från avfallshantering till 
resurs hushållning” Sveriges avfallsplan 2012–2017, har tagits 
fram av Naturvårdsverket. I planen anges mål för avfalls
hanteringen som kan användas som vägledande mål för 
 kommunerna i deras arbete med avfallsplaner.

De nationella mål och strategier som berör avfallsområdet 
utgörs till exempel av några av de 16 miljökvalitetsmålen som 
riksdagen har antagit samt den nationella avfallsplanen. I den 
nationella avfallsplanen listas följande prioriterade områden:
• Hantering av avfall inom bygg och anläggningssektorn
• Hushållsavfall
• Resurshushållning i livsmedelskedjan
• Avfallsbehandling
• Illegal export av avfall till andra länder

Från avfallshantering 
till resurshushållning

Sveriges avfallsplan 2012–2017

RAPPORT 6502  • maj 2012

Sveriges avfallsplan 2012–2017.
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4. Strömstads kommun – Vision 2030 med långsiktiga mål

Under våren 2016 antog Strömstads kommunfullmäktige 
”Vision 2030 med långsiktiga mål”. Avfallsplanen är en del 
i kommunens arbete för att nå visionen och de långsiktiga 
målen.

Vision: 
Strömstad – attraktiv gränsregion och mötes plats 
vid havet. 
En internationell småstad med livskvalitet, natur 
och friluftsliv i världsklass!

Vägen mot Vision 2030 ska bland annat präglas av effektiv 
ekologisk hushållning, vilket främjas av de mål och aktiviteter 
som finns i Avfallsplan Strömstad 2025. Utöver visionen 
anges även långsiktiga mål, där ett av målen är ”2030 är miljö
kapitalet intakt, vi hushåller med naturresurser och värnar den 
biologiska mångfalden”. Avfallsplanens mål med tillhörande 
aktiviteter är uppbyggda enligt avfallshierarkin vilket innebär 
en strävan efter naturresurshushållning genom att bland an
nat minska mängden avfall. Avfallsplanen bidrar därmed till 
Strömstads kommuns långsiktiga mål om hushållning med 
naturresurser.

Strömstads kommun har i samband med visionen även 
definierat hur kommunen ska jobba med hållbar utveckling 
vilket inkluderar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 
Avfallsplanen bidrar främst till arbetet mot ekologisk hållbar
het genom att minska avfallets negativa miljöpåverkan.

Foto: Peter Andersson. (Källa: stromstad.se)



14 (46) Avfallsplan Strömstad 2025 – Bilagor, bilaga 1
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AVFALLSPLAN STRÖMSTAD 2025

BILAGA 2

Avfallshantering – 
Nuläge Strömstad
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1.1 Geografi

Strömstad kommun är en kustkommun med öar utan fast 
landförbindelse som ligger i norra Bohuslän. Kommunen 
gränsar till Tanums kommun i söder och Norge i öster och 
norr. Kommunens landareal är 472 km², och det är 26 
invånare per km². Förutom centralorten Strömstad består 
kommunen av ett flertal tätbebyggda områden. 

Kommunen ligger i Västra Götalandsregionen och är belägen 
160 km från Göteborg och 145 km från Oslo. Från Strömstad 
går det färja till Sandefjord i Norge, en resa som tar cirka 
2½ timme. Övrig viktig infrastruktur i kommunen är bland 
annat Bohusbanan (tåg) som slutar i kommunen samt E6:an 
som går genom kommunen.

1.2 Befolkning

Mellan 2000 och 2015 ökade Strömstad kommun sin 
folkmängd med 15,8 % och år 2015 hade kommunen ett 
invånar antal på 12 854 personer. Enligt prognoser från SCB 
antas folkmängden i kommunen fortsätta öka fram till år 
2032. I kommunen finns det ca 3 300 bostadshus, 2 700 
fritids hus och antalet hushåll i flerfamiljshus är ca 2 800 
stycken (Tabell 1). 

Tabell 1 Hushållen i Strömstad kommun fördelade på bostadshus, 
fritids hus och lägenheter i flerbostadshus.

Bostadsbestånd Antal	hushåll %
Bostadshus 3 300 37

Fritidshus 2 700 31

Lägenhet i  
fler bostadshus

2 800 32

Totalt 8 800 100

Strömstad kommun lockar många turister sommartid då det 
är en havsnära kommun. Dagsturism och fritidsboende gör 
att befolkningen uppskattningsvis åttadubblas under somrarna. 
Kommunen präglas mycket av turismen och närheten till 
Norge. Det innebär att avfallsstatistik som redovisas per invå
nare är missvisande eftersom en stor andel av det avfall som 
uppstår i kommunen inte kommer från de bofasta invånarna i 
kommunen, utan från turister och fritidsboenden.

1.3 Näringsliv

Arbetslösheten i Strömstad kommun har under det senaste 
decenniet varit betydligt lägre än i övriga Västra Götalands
regionen och riket, vilket till stor del beror på handelns och 
besöksnäringens expansion. Den ökande besöksnäringen 
beror främst på närheten till Norge och kommunens attrak
tiva kustmiljö där Kosterhavets Nationalpark utgör främsta 
 attraktionen. Besöksnäringen bidrar även till att andra 
branscher i kommunen går bra, exempelvis hantverk, service 
samt den maritima branschen. 2013 utgjorde handeln 31 % 
av kommunens arbetstillfällen och hotell och restaurang
branschen utgjorde 10 %.

Cirka 4 700 av kommunens invånare bor och arbetar i 
kommunen, medan ca 600 av kommunens invånare pendlar 
till andra svenska kommuner och 700 pendlar till Norge. 
 Kommunen är den största arbetsgivaren med 1 425 anställda 
och Gottebiten Strömstad AB är näst störst med 275 anställda 
enligt statistik från 2015. I kommunen finns ingen industriell 
tillverkning.

1. Strömstads kommun – basfakta

Figurerna visar Strömstads placering i Sverige respektive 
 Västra Götalands län.
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2. Avfallshantering

2.1 Kommunal	avfallsorganisation	

TEKNISK	NÄMND
Den tekniska nämnden består av förtroendevalda politiker.
Tekniska nämnden har ett övergripande ansvar för planering 
och genomförande av bl a kommunens renhållningsfrågor 
utifrån de visioner, inriktningar, olika policy och andra doku
ment som fullmäktige fastställt.

Teknisk	förvaltning
Tekniska förvaltningen arbetar med samhällsplanering. 
 Förvaltningen arbetar med frågor kring VA, mark och 
 exploatering, hamn, gata och renhållning.

Renhållningsavdelning
Renhållningsavdelningen ansvarar bl a för insamling och 
transport av hushållsavfall samt för kommunens återvinnings
centraler.
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VA-avdelning

 
Ham

navdelning

 
M
iljö-	&
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chef	Miljö	 
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Kommun-
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För-
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chef	

För-
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chef	
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chef	Ren-
håll			ning

MILJÖ-	OCH	BYGGNÄMND
Miljö och byggnämnden består av förtroendevalda politiker.
Miljö och byggnämnden ansvarar för planering, tillsyn och 
tillståndsgivning inom plan och byggområdet, samt miljö 
och hälsoskyddsområdet.

Miljö-	och	byggförvaltning
Miljö och byggförvaltningen arbetar med planering, tillsyn 
och tillståndsgivning inom plan och byggområdet, samt 
miljö och hälsoskyddsområdet.
Förvaltningen arbetar med frågor kring planer och kartor, 
bygg, miljö och hälsa, krisberedsskap och räddningstjänst.

Miljö-	och	hälsoskyddsavdelning
Miljö och hälsoskyddsavdelningen samverkar med övriga 
inom Miljö och byggförvaltningen på uppdrag av Miljö och 
byggnämnden för att nå visionen om det långsiktigt hållbara 
samhället. Miljö och hälsa är ansvariga för tillsynen på kom
munens återvinningscentraler.
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2.2 Avfall	som	omfattas	av	kommunalt	
renhållningsansvar

2.2.1 Allmänt om insamling och kommunalt 
renhållningsansvar
Enligt 15 kapitlet i miljöbalken är det varje enskild kommuns 
skyldighet att transportera hushållsavfall som uppkommer i 
kommunen till en behandlingsanläggning om det behövs för 
att skydda människors hälsa och miljön samt enskilda intressen. 

Med hushållsavfall avses enligt 15 kapitlet i miljöbalken avfall 
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet, t.ex. butiker, restauranger, kontor och 
affärsrörelser. Med jämförligt avfall avses avfall som uppkom
mer till följd av att människor, oavsett ändamål och verksam
het, uppehåller sig i en lokal eller anläggning. Hushållsavfall 
kan exempelvis vara matrester, förpackningar, städsopor, 
trädgårdsavfall och färgrester. Allt avfall som uppkommer i 
 boendemiljö är inte hushållsavfall, exempelvis räknas inte av
fall från omfattande renoveringar i hemmet som hushållsavfall.

Kommunens renhållningsansvar gäller inte allt slags hushålls
avfall då det inte omfattar de avfallsslag som har försetts med 
producentansvar, som exempelvis förpackningar och elektro
nik. Se mer om producentansvar i kapitel 2.3. 

2.2.2 Allmänt om insamling och behandling
Det hushållsavfall som samlas in i Strömstads kommun eller 
som lämnas på återvinningscentralerna behandlas genom att 
följa stegen i avfallshierarkin  d.v.s. i första hand sker återan
vändning eller materialåtervinning. Om inte det är möjligt sker 
kompostering eller energiåtervinning genom förbränning och 
om inga andra behandlingsmöjligheter finns sker deponering. 

I Strömstad finns inga anläggningar för energiåtervinning, 
rötning eller deponering. Avfall som ska energiåtervinnas körs 
till Uddevalla. Avtalet om energiåtervinning gäller som längst 
fram till 2019, därefter kommer ny upphandling att ske. 
Deponering sker i Vänersborg. 

I kommunen finns två återvinningscentraler: Österröds ÅVC 
i Strömstad samt en mobil återvinningscentral. Den mobila 
ÅVC:n besöker Sydkoster och Nordkoster sammanlagt åtta 
lördagar varje år. Vid den mobila ÅVC:n kan hushållen lämna 
wellpapp, metall, trä, brännbart avfall, icke brännbart avfall 
samt farligt avfall.

På Österröds ÅVC har företag och hushåll möjligheten att 
lämna avfall som ingår i producentansvaret, farligt avfall, 
grov avfall m.m. Hushållen betalar en miljöavgift som berättigar 
dem 12 avgiftsfria besök per år på Österröds ÅVC. Se mer 
information om Österröds avfallsanläggning i kapitel 4.2.

2.2.3 Kärl- och säckavfall
Med kärl och säckavfall avses det restavfall som hushåll och 
verksamheter slänger i sina avfallskärl. 

Insamling av detta avfall sker i kommunens regi med kommu
nens egen personal och fordon. Hur ofta kärl och säckavfallet 
hämtas beror på vad det är för slags boende/verksamhet, var 
det ligger och om hemkompostering utförs eller inte. 

Efter att kärl och säckavfallet hämtats körs det till Österröds 
avfallsanläggning där det mellanlagras och omlastas för vidare 
transport till en förbränningsanläggning i Uddevalla för 
energi återvinning. 

2.2.4 Separat utsorterat matavfall
Med matavfall avses från hushållsavfall utsorterat biologiskt 
lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från verksamheter 
som restauranger, storkök och butiker.   

Idag sker ingen insamling av separat utsorterat matavfall från 
hushållen, men hemkompostering förekommer. Kommunen 
planerar inom kort att införa en separat insamling av mat
avfall. Utsorterat matavfall från verksamheter transporteras av 
kommunen eller entreprenör till Österröds ÅVC.

Behandling genom rötning av det framtida utsorterade 
matavfallet kommer inte ske i Strömstads kommun, utan det 
kommer att upphandlas av en extern aktör. Idag omlastas det 
utsorterade matavfallet från verksamheter på Österröds ÅVC 
för vidare transport till förbränning i Uddevalla.

2.2.5 Grovavfall och trädgårdsavfall
Med grovavfall avses hushållsavfall som är tungt eller skrym
mande eller har andra egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i säck eller kärl. Exempel på sådant avfall 
är trasiga möbler, köksmaskiner och metallskrot. 

Grovavfall från hushållen i Strömstad tätort lämnas på 
 Österröds ÅVC. Abonnenterna på landsbygden kan under 
vår och höst kontakta kommunens renhållningsavdelning 
när de behöver bli av med grovavfall. En mängd upp till 0,5 
kubikmeter eller 5–6 sopsäckar hämtas gratis vid varje tillfälle 
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av renhållningsavdelningen, mängder som överstiger detta 
 debi teras per kubikmeter. Grovavfallet körs till Österröds 
ÅVC. På Koster kan hushållen lämna sitt grovavfall vid den 
mobila ÅVC:n, grovavfall från Koster kan även lämnas på 
Österröd.

Möjligheten för företag och verksamheter att lämna grov
avfall är inget som faller under det kommunala renhållnings
ansvaret. I Strömstad kommun erbjuds företag och verksam
heter servicen att få lämna sitt grovavfall på Österröds ÅVC. 
De får tillträde om de använder ett företagskort och avgiften 
de får betala beror på vad det är för slags avfall. 

Det insamlade grovavfallet på Österröds ÅVC skickas efter 
sortering till olika anläggningar utanför kommunen för att 
exempelvis återvinnas, förbrännas eller deponeras.

Med trädgårdsavfall avses exempelvis grenar, fallfrukt och 
gräsklipp. Trädgårdsavfallet bör i första hand komposteras på 
den egna tomten. Torrt trädgårdsavfall får även eldas under 
förutsättning att eldningsförbud inte föreligger, att det kan 
ske utan risk för olägenheter för omgivningen och risk för 
brandspridning inte uppstår, samt om det inte sker inom 
detaljplanelagt område. Trädgårdsavfallet kan även lämnas på 
Österröds ÅVC där det antingen flisas och körs till annan ort 
för energiåtervinning eller komposteras på anläggningen och 
blir till jordförbättringsmedel. 

2.2.6 Latrin
Kommunen hämtar i dagsläget ingen latrin då behovet är 
litet och hanteringen dyr. För att uppfylla kommunens 
renhållnings krav erbjuder kommunen slamsugning, samt 
informerar om andra alternativ såsom eltoa och komposte
ring. Latrin kan få komposteras på den egna fastigheten efter 
godkännande av Miljö och byggnämnden. Kompostering 
måste då ske i minst sex månader och på ett sådant sätt att 
olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.

2.2.7 Fettavskiljarslam
Livsmedelsverksamheter ska installera fettavskiljare, detta på 
grund av att fett i avloppsvattnet stelnar och fastnar i ledningar, 
vilket minskar ledningarnas kapacitet och i värsta fall leder 
till stopp. Fettavskiljaren ska tömmas minst en gång per år, 
men ytterligare tömningar ska ske efter behov. Fettavskiljar
slam från livsmedelsverksamheter räknas som jämförligt med 
hushållsavfall, varför det är kommunen som ansvarar för det 
samlas in och tas omhand. 

I Strömstads kommun töms fettavskiljarna av en entreprenör. 
Fettet transporteras till en rötgasanläggning i Vänersborg där 
det blir till biogas.

2.2.8 Slam från enskilda avlopp och toalett-
avfall från fritidsbåtshamnar
Reningsanläggningar för enskilda avlopp ska tömmas enligt 
det intervall som står i byggnadsnämndens beslut för an
läggningen. I de fall sådant beslut saknas ska slamavskiljare 
kopplat till WC tömmas en gång per år, och anläggningar 
med enbart BDTavlopp (bad, disk och tvätt) ska tömmas 
vartannat år. Extra tömningar kan ske på begäran. De enskilda 
avlopp som har slutna tankar töms efter att användaren infor
merat kommunen om att tanken börjar bli full. 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar hämtas av kommunen 
eller av kommunen godkänd entreprenör, om inte undantag 
har beviljats. Slammet transporteras till reningsverket Österröd 
i Strömstad för behandling, se mer i kapitel 2.4.2. 

I två av kommunens fritidsbåtshamnar finns mottagning av 
toalettavfall från fritidsbåtar. Den ena har pumpar som är 
kopplade till det kommunala avloppsnätet och den andra har 
en sluten tank som töms vid behov. Slammet från den slutna 
tanken körs, liksom slammet från enskilda avlopp, till Öster
röds reningsverk för behandling. 

2.2.9 Farligt avfall 
Farligt avfall är avfall med egenskaper som exempelvis giftigt, 
cancerframkallande, frätande eller brandfarligt. Felaktig 
hantering av farligt avfall kan innebära en stor risk för män
niskors hälsa och miljön, därför är det viktigt att lämna farligt 
avfall på rätt plats. Det finns flera olika typer av farligt avfall 
men några exempel är nagellack, rengöringsmedel, färg, lim 
och kvicksilvertermometrar.

Hushållens farliga avfall ska lämnas på Österröds ÅVC. 
Hushåll på Koster kan även lämna det farliga avfallet på den 
lokala mobila ÅVC:n. Även företag kan lämna mindre mäng
der farligt avfall på Österröd (se kapitel 2.4.9.). 

Det farliga avfall som samlas in i kommunen skickas till olika 
anläggningar utanför kommunen för omhändertagande, 
exempelvis genom specialförbränning eller annan destruktion. 
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2.3 Avfall	som	omfattas	av	
	producent	ansvar

2.3.1 Allmänt om producentansvar
Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå Sveriges 
miljömål. Tanken är att producentansvaret ska motivera 
producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, 
lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga 
ämnen. Producentansvaret innebär att producenterna, inom 
de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla 
in och omhänderta uttjänta produkter. Producenterna är även 
skyldiga att informera om sortering och insamling. I dags  läget 
omfattar producentansvaret åtta produktgrupper: förpackning
ar, returpapper, däck, bilar, batterier, elavfall, läkemedel samt 
radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.

2.3.2 Förpackningar och returpapper
För att kunna uppfylla sitt ansvar gällande förpackningar och 
returpapper, har producenterna organiserat sig i fem olika 
materialbolag: Returkartong, MetallKretsen, Svensk GlasÅter
vinning, Plastkretsen och Pressretur. De här fem bolagen äger 
FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) som samordnar 
insamlingen av förpackningar och tidningar. Insamlings
systemet finansieras bland annat av avgifter som producen
terna får betala. Förpackningarna kan sorteras i fraktionerna 
wellpapp/kartong, metall, plast och glas. De insamlade 
förpackningarna återvinns och blir till nya förpackningar.  
På FTI:s hemsida finns mer information om vad som händer 
med avfallet efter att det samlats in, samt vad som tillverkas av 
materialet.

I Strömstad kommun finns det 12 återvinningsstationer 
(ÅVS), se kapitel 4, med olika antal fraktioner. Återvinnings
stationerna töms av olika entreprenörer och körs utanför 
kommunen för återvinning.

Plastflaskor och metallburkar som innehåller konsumtions
färdig dryck ska ingå i ett retursystem. Hushållen kan lämna 
sådana flaskor och burkar i butiker som har pantmaskiner. 
Efter att flaskorna och burkarna samlats in körs det till Retur
packs anläggningar. Kommunen är därmed inte inblandad i 
insamlingen av pantflaskor/burkar.

2.3.3 Däck
För insamlingen och återvinningen av uttjänta däck ansvarar 
Svensk Däckåtervinning AB. Däck utan fälg kan lämnas 
kostnads fritt hos alla som säljer däck, för däck på fälg får en 

skälig avgift tas ut. Däcken hämtas upp av en entreprenör 
som Svensk Däckåtervinning AB upphandlar och återvinns 
bland annat genom materialåtervinning eller energiåter
vinning. 

2.3.4 Bilar
För bilar gäller att en producent är skyldig att utan ersättning 
ta emot uttjänta bilar för skrotning om bilarna är registrerade. 
Uttjänta bilar kan lämnas till bilskrotar som ingår i mottag
ningsställen för bilproducenternas nätverk. De kan även 
lämnas till en bilskrot som inte ingår i nätverket, men då kan 
det inte garanteras att det sker kostnadsfritt. 

2.3.5 Elavfall 
Syftet med att samla in elavfall är att undvika att farliga 
ämnen hamnar på fel ställe. Lagen är utformad så att de som 
tillverkar eller importerar elprodukter till Sverige har ansvar 
för insamling och omhändertagande. De ska se till att det 
finns insamling i alla kommuner för de elprodukter som 
vanligtvis används i hushåll. De ska även stå för kostnaden 
för återvinning och behandling. Kommunen har ansvar för 
bemanningen på återvinningscentraler. 

Elavfallet som samlas in i kommunen hämtas av ElKretsen, 
vars verksamhet hjälper producenterna att leva upp till sitt 
producentansvar. Det elavfall som samlas in skickas till specia
liserade återvinningsanläggningar utanför kommunen, där 
elavfallet demonteras och sorteras för att sedan förädlas till 
nya råvaror eller energi, samt miljöfarliga komponenter tas 
omhand. 

Glöd och lågenergilampor, lysrör och liknande kan lämnas 
på Österröds ÅVC, men det blir även allt vanligare med 
fastighets nära insamling (FNI) i flerbostadshus. Det finns 
även möjlighet att lämna dessa fraktioner på fem av våra 
ÅVS:er där det finns kärlskåp för småelektronik. Det som 
samlas in hämtas av SAKAB eller ElKretsen, för att sedan 
transporteras till anläggningar utanför kommunen, där de 
olika delarna av ljuskällorna tas omhand på ett säkert och 
kontrollerat sätt.

2.3.6 Batterier
Batterier kan lämnas på våra ÅVS:er, men småbatterier 
kan även lämnas i vissa butiker samt uppsamlingskärl i 
flerbostads hus. Blybatterier omhändertas av Stena Recycling. 
Småbatterier hämtas av ElKretsen och transporteras sedan 
till återvinningsanläggningar där kvicksilvret tas omhand och 
metallerna återanvänds.
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2.3.7 Läkemedel
Producenterna ansvarar för att ta emot överbliven eller gammal  
medicin. Läkemedel som ska kasseras lämnas till apotek 
i  genomskinlig påse eller i påse framtagen för ändamålet. 
 Kanyler och sprutor läggs i godkänd behållare som tillhanda
hålls av apoteket och återlämnas till inköpsstället eller till 
kommunens återvinningscentral vid Österröd eller på Koster. 
Behållarna hämtas av Stena Recycling som kör det till sin 
anläggning utanför kommunen.

2.4 Övrigt	avfall	från	industrier	och	
verksamheter

2.4.1 Allmänt om avfall från industrier och 
verksamheter
Det avfall från industrier och verksamheter som inte klassas 
som hushållsavfall eller som inte omfattas av producent
ansvaret, ansvarar verksamheterna själva för. Det innebär att 
de själva måste se till att avfallet transporteras och behandlas 
på ett miljömässigt rätt sätt.

2.4.2 Slam från reningsverk
I Strömstad kommun finns fem kommunala avloppsrenings
verk: Österröd, Näsinge, Flåghult, Svinesund och Långegärde. 
Österröds är det största och byggs för närvarande om och 
kommer efter ombyggnaden vara dimensionerat för 30 000 
personekvivalenter. 

På Österröds reningsverk finns flera reningssteg och det 
renade vattnet släpps slutligen ut i Myrens hamn. Slammet 
avvattnas och pumpas sedan vidare till vassbäddar som ligger 
intill reningsverket. Slammet från de fyra andra reningsverken 
tas omhand och avvattnas på Österröds reningsverk. En del av 
slammet skickas till Econova för kompostering.

2.4.3 Park- och trädgårdsavfall
Verksamheter kan lämna sitt park och trädgårdsavfall på 
Österröds ÅVC. Ris och grenar flisas på anläggningen för  
att sedan skickas till Uddevalla för energiåtervinning.   
Övrigt park och trädgårdsavfall, som exempelvis gräs och 
mossa, komposteras på anläggningen. I kommunen finns en 
viss efterfrågan på kompostjord.

2.4.4 Bygg- och rivningsavfall 
Återvinningsbara fraktioner som återfinns i bygg och riv
ningsavfall ska sorteras ut av rivningsentreprenören och lämnas 
i respektive fraktion. Bygg och rivningsavfallet sorteras ut i 

följande fraktioner:
• Trä (obehandlat och behandlat)
• Metall
• Brännbart
• Återanvändningsbara massor (ej fyllnadsmaterial som ren 

betongkross m.m.)
• Farligt avfall
• Gips
• Asbest

Det blandade bygg och rivningsavfall som lämnas på 
 Österröds ÅVC sorteras och skickas sedan för krossning och 
siktning utanför kommunen.

2.4.5 Jord- och schaktmassor
Hushåll och mindre verksamheter kan lämna jord och 
schaktmassor på Österröds ÅVC. Massorna transporteras 
sedan till RAMBO AB, utanför kommunen, för att användas 
som konstruktionsmaterial.

2.4.6 Avfall från energiutvinning
I Strömstad sker ingen energiutvinning ur avfall. Allt bränn
bart avfall körs till anläggningar i andra kommuner. 

2.4.7 Avfall från behandling av industriellt 
avloppsvatten
Det uppkommer inget industriellt avloppsvatten i Strömstad 
kommun då det inte finns någon industriell tillverkning i 
kommunen.

2.4.8 Branschspecifikt och icke branschspecifikt 
industriavfall
I Strömstad kommun finns ingen industriell tillverkning, 
därför uppkommer inget avfall som faller in under denna 
kategori.

2.4.9 Farligt avfall
Det kommunala renhållningsansvaret omfattar inte farligt 
avfall från industrier och verksamheter, utan det är deras eget 
ansvar att se till att det farliga avfallet tas omhand korrekt. 
Verksamheter kan lämna in mindre mängder farligt avfall på 
Österröds ÅVC.
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3. Insamlade mängder 

Material Avfalls	kod 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hushållsavfall förbränning 200301 7257 7302 7621 7670 7936 7828 8351 8532 5812 5934 6012

Industriavfall förbränning 200999 2906 2967 3006

Till efterbehandling efter 
sortering

190599 1069 1391 1370 1235 1306 1239 1566 1588 1107 962 1033

Wellpapp 200101 815 760 1001 1002 966 968 947 947 897 861 928

Tidningar 200101 550 604 579 615 521 511 506 426 419 371 355

Trädgårdsavfall 200201 220 230 240 250 270 350 380 400 860 700 802

Trä, lev. flis 200107 1948 2164 3453 4596 2478 4995 3384 4626 4935 4067 4572

Metaller 200106 895 858 642 839 1139 850 828 947 864 913 787

Vitvaror 200135* 94,46 74,39 85,28 86,99 99,18 78,05 79,314 84,462 75

Freonvaror 200135* 34,57 1) 64,58 1) 75,20 62,40 76,10 63,65 81,25 58,80 71,6 61,3 57,7

Glas 200102 395 405 435 459 446 464 402 460 463 443 481

Lysrör, glödlampor och 
lågenergilampor

200121 2,8 2,87 2,95 3,61 3,945 3,36 3,66 2,14 3,25 4,00 2,5

Elavfall 200135* 76,4 95,13 103,83 86,16 95,07 107,83 107,79 102,71 99,205 100,136 86

Pappersförpackningar 200101 91 85 110 108 111 203 188 105 85,5 124 132

Plastförpackningar 200103 17 11 11 23,5 27 67,9 86,7 52,3 36,7 68,0 69

Metallförpackningar 200106 29 22,1 22,5 29,5 28 17,2 15,3 14,6 15,6 18,0 12

Spillolja 130200* 25 3) 25,5 3) 19 3) 35 3) 27 3) 11,9 3) 27,7 3) 32,4 3) 19 10 22

Oljefilter 160107* 4,2 4) 4,29 4,32 3,12 4,18 3,41 2,87 2,41 2,38 19,10 2,31

Färgrester 200127* 27,62 27,27 32,86 35,55 34,39 45,04 41,84 45,38 41,792 35,935 31,2

Asbest 170605* 26,28 30,24 48,84 33,74 30,1 43,21 27,74 39,98 39,16 30,90 15,8

Riskavfall 180103* 0,23 0,124 0,1 0,42 0,11 0,17 0,08 0,08 0,099 0,16 0,2

Blybatterier 160601* 48 38 45,6 38 31,26 38,42 40,31 35,42 27,31 29,64 35,5

Batterier 200133* 3,11 3,08 3,27 4,02 2,61 2,69 4,59 5,00 2,07 3,08 3,3

Lösningsmedel 200113* 1,73 2,27 2,44 2,62 4,49 3,35 3,22 3,25 2,563 3,98 4,3

Aerosoler 160504* 0,96 1,14 0,82 1,32 1,07 1 1,06 1,28 0,897 1,287 0,9

Fotovätskor/Glykol 200117* 2,31 1,85 1,17 1,66 2,29 3,19 2,71 0,93 0,798 0,588 0,8

Bekämpningsmedel 200119* 0,09 0,15 0,24 0,16 0,30 0,11 0,12 0,35 0,16 0,16 0,2

Småkemikalier 160506* 0,35 0,41 0,20 0,38 0,45 0,01 0,23 0,01 0,099 0,118 0,4

Alkaliskt avfall 200115* 0,03 0,07 0,03 0,06 0,13 0,14 0,41 0,40 0,258 0,566 0,6

Härdare 160506* 0,03 0,06 0,09 0,06 0,036 0,166 0,1

Absorbenter 150202* 2,53 1,044 0,463 0,3

Limavfall 80415* 0,05 0,05 0,05

Syra 200114* 0,27 0,12 0,13 0,10 0,155 0,363 0,1

Tryckimpregnerat trä 200107* 193 222,9 258,56 237 248 254 283 311 271 297 362

Toner 080317* 0,02 0,01

Kvicksilverinstrument 200121* 0,02

Smörjfett 200126* 0,245 0,7

Däck 160103* 28,68 22,59 19,48 36,3

PVC plast 170203* 14,3 2,54 8,32 6,4

Gips 170802 14,3 2,54 8,32 59,6

Konstruktionsmaterial 170107 14,3 2,54 8,32 261

Kommentarer	till	tabell	ovan:	     
Mängderna i tabellen ovan kommer från Strömstad kommuns årliga samman-
ställningar av avfallsmängder.
Data för vissa materialslag har i dessa sammanställningar redovisats  
i styck, m3 respektive fat för vissa år.
För att underlätta analys av de olika materialmängderna har dessa räknats om 
till ton med hjälp av schablonvärden.
De mängder i tabellen som omräknats m h a schablonvärden är markerade med 
en upphöjd siffra och förklarade nedan.

Följande	schablonvärden	har	använts:    
1) Freonvaror, Freonvaror har antagits väga 0,05 ton/st. 
2)  Lysrör, glödlampor och lågenergilampor, 5 stycken lysrör har antagits väga 1 kg.
3) Spillolja, 1 m3 spillolja har antagits väga 1 ton.  
4) Oljefilter, 1 fat oljefilter har antagits väga 100 kg.   
    
* Farligt avfall

INSAMLADE	MÄNGDER	MATERIAL	I	STRÖMSTAD	KOMMUN,	2005–2015	(TON/ÅR)
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4. Återvinningsstationer och ÅVC

4.1 Återvinningsstationer	i	Strömstad	kommun
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ÅTERVINNINGSSTATIONER	I	STRÖMSTAD	CENTRALORT

1.	Ringvägen,	Mällby  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
Samlare för småelektronik/lampor/lysrör/småbatterier

2.	Kebal,	P-plats  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Miljöstation

3.	Statoil  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
Samlare för småelektronik/lampor/lysrör/småbatterier,  
Emmaus klädcontainer

4.	Strömsvallen  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
Samlare för småelektronik/lampor/lysrör/småbatterier,  
Emmaus klädcontainer

5.	Österröd	ÅVC  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
ÅVC (Återvinningscentral), Emmaus klädcontainer

6.	Myrens	hamn  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Småbatterier
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ÖVRIGA	ÅTERVINNINGSSTATIONER	I	STRÖMSTADS	KOMMUN

7.	Hogdal  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Småbatterier

8.	Näsinge	flygfält  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
Samlare för småelektronik/lampor/lysrör/småbatterier

9.	Skee  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
Samlare för småelektronik/lampor/lysrör/småbatterier 

10.	Västra	bryggan,	Nordkoster  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Småbatterier

11.	Sydkoster,	affären  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Småbatterier

12.	Q-star,	Vik  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Småbatterier

Ytterligare information om återvinnings centraler,  
se www.ftiab.se
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4.2 Österröds	avfallsanläggning

I kommunen finns en anläggning för återvinning och bort
skaffande av avfall som är tillståndspliktig enligt miljöbalken, 
vilken är Österröds avfallsanläggning (verksamhetskoder 
90.45 och 90.70). Anläggningen ligger vid Hålkedalskilen 
vid södra infarten till Strömstad. Enligt gällande tillstånd från 
20110609 får verksamheten:
•  Motta och sortera högst 35 000 ton ickefarligt avfall per år 

varav högst 
– 10 000 ton avfall får lagras vid ett och samma tillfälle 
– 10 000 ton avfall får genomgå mekanisk bearbetning 
–  10 000 ton avfall får utgöras av hushållsavfall som inne

håller lättnedbrytbara organiska fraktioner
• Mellanlagring av högst 140 ton farligt avfall vid ett och 

samma tillfälle
• Kompostering av högst 1 500 ton park och trädgårdsavfall 

per år

På anläggningen hanteras följande avfall:
• Hushållsavfall
• Bygg och rivningsavfall
• Verksamhetsavfall
• Trädgårdsavfall
• Farligt avfall
• Avfall som lämnas på ÅVC

På Österröds ÅVC finnas 560 företag registrerade som avfalls
lämnare, varav 60 av dessa är byggföretag.

På Österröds avfallsanläggning finns förutom återvinnings
central följande verksamheter: omlastning och mellanlagring 
av hushållsavfall och hushållens farliga avfall, depå för retur
papper, sortering av bygg och rivningsavfall samt hushållens 
grovavfall, kompostering av trädgårdsavfall samt Återbruket 
där saker som är hela och funktionsdugliga kan lämnas in för 
att sedan säljas vidare.

Avfallsmängder för 2015 beskrivs i kapitel 3.
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NEDLAGDA	DEPONIER,	 
NAMN	&	FASTIGHETS-
BETECKNING

1.		Lommelands-Tånge 
Bodal 1:81,  
(f.d Lommelands-Tånge 2:3) 

2.		Kungbäck 
Kungbäck 1:9 (2),  
Kungbäck 1:59

3.		Grandalens	avfallsupplag 
Mällby 1:16 
Grandalen	gamla	deponi 
Mällby 1:16, Strömstad 3:17, 
Strömstad 3:13, Lotsen 1

	4.		Valemyr	deponi 
Strömstad 3:13

5.		Skee	gamla	soptipp 
Hjältsgård 6:1

6.		Flåghult 
Flåghult 1:23

1
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3
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5. Nedlagda deponier

Gamla nedlagda deponier kan innebära en miljörisk, då 
lakvatten från dem kan förorena mark, grund och ytvatten. 
I kommunen finns det 7 nedlagda deponier (se mer informa
tion i kapitel 5). Av dessa är det endast vid Grandalens av
fallsupplag som åtgärder har vidtagits för att minska påverkan 
från lakvattnet. Vid Grandalen behandlas lakvattnet i ett våt
markssystem, dessutom sker kontinuerlig provtagning av lak 
och ytvattnet.  De andra nedlagda deponierna har avslutats 
tidigare och omfattas därmed inte av den nyare lagstiftningen 
som ställer högre krav än vad som tidigare gjordes. De depo
nierna behandlas som förorenade områden och inventering av 
dessa har utförts.

I	Strömstad	kommun	finns	sju	stycken	kända	 
nedlagda	deponier
Nedan beskrivs respektive nedlagd deponi, dels med namn 
och fastighetsbeteckning utmärkt på en karta, dels med 
uppgifter om områdesbeskrivning, verksamhetsbeskrivning, 

bedömning av risk för människors hälsa och miljö samt 
 planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenhet 
för människors hälsa eller miljö. 

När det gäller bedömning av risk för människors hälsa och miljö 
har en MIFO klassning av respektive deponi redovisats. MIFO 
står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden och 
är en metodik för inventering och riskklassning av förorenad 
mark framtagen av Naturvårdsverket. Riskklasserna delas in i 
4 klasser enligt följande:

Klass 1  Mycket stor risk
Klass 2  Stor risk
Klass 3  Måttlig risk
Klass 4  Liten risk

Länsstyrelsen har riskklassat enligt dessa riskklasser, och det är 
dessa riskklasser/riskbedömningar som redovisas här.



Avfallsplan Strömstad 2025 – Bilagor, bilaga 2 27 (46)

FLÅGHULT

Områdesbeskrivning
Flåghult är lokaliserat i den nordöstra delen av Strömstad 
kommun ca 13 km från Strömstad centrum. Den gamla 
deponin ligger ca 500 meter nordost om Flåghult längs med 
vägen mellan Flåghult och Krostrands kapell. Inga bostadshus 
eller andra verksamheter finns i närheten av deponin. Deponins 
yta uppskattas till ca 2210 m2.

Verksamhetsbeskrivning
På fastigheten har det deponerats hushållsavfall och latrin. 
Hur länge deponin har varit aktiv är okänt. Deponeringen av 
organiskt avfall upphörde under slutet av 70talet och deponin 
avslutades helt 1985. Området är täckt med schaktmassor och 
är idag bevuxet.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO: 3 (Måttlig risk)

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Enligt Länsstyrelsens MIFOlista: Inventering avslutad, ingen 
åtgärd.

GRANDALENS	AVFALLSUPPLAG

Områdesbeskrivning
Deponin är belägen i de norra delarna av Strömstad tätort ca 
1,5 km norr om centrum. Havsviken Bojarkilen ligger ca 500 
m söder om deponin, avståndet till närmaste befintlig bebyg
gelse är ungefär 300 m. Området består av en nordsydlig 
sprickdal omgiven av två bergsryggar. Marken under deponin 
utgörs av lera med mindre inslag av svall och skalgrus. Inom 
området för deponin finns två grundvattensystem, ett i jord
lagren och ett i berggrunden. Deponins yta uppskattas till ca 
70 000 m2.

Verksamhetsbeskrivning
Vid Grandalen har avfall deponerats sedan 1950talet. Då 
skedde deponering inom ett område nedanför den nuva
rande deponin (idag golfbana). Denna deponi avslutades på 
1970talet och täcktes med muddermassor med bränd kalk. 
Nuvarande deponiområde är inhägnat och har använts för 
 deponering sedan början av 1970talet. Sedan 1980 har endast 
sorterat bygg och industriavfall deponerats. Deponeringen 
upphörde under 2004 och därefter påbörjades avslutnings
arbetet. Totalt beräknas ca 200 000 ton avfall deponerats, 
bland annat bygg och industriavfall, hushållsavfall, riskavfall 
från sjukvården, asbest, metallhydroxid och avloppsslam. 

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO: 2 (Stor risk)

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Deponin är sluttäckt och sluttäckningen är godkänd av Läns
styrelsen i beslut från 20091029.

Naturmiljön i anslutning till deponin påverkas främst av 
utsläpp av lakvatten som rinner ut i Bojarkilen. Lakvattnet 
innehåller höga halter av kväve och fosfor. För att minska 
påverkan behandlas lakvattnet i ett våtmarkssystem.

För att minska risken för människors hälsa och miljö provtas 
och analyseras kontinuerligt lak och ytvatten enligt kontroll
program för Grandalens nedlagda deponi. En utvärdering av 
deponins påverkan på omgivningen görs årligen. Miljö och 
byggförvaltningen har tillsynen över Grandalen.
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GRANDALEN	GAMLA	DEPONI

Områdesbeskrivning
Området ligger i de norra delarna av Strömstad tätort strax 
söder om den sentida deponin – Grandalens avfallsupplag. 
Platsen ligger i direkt anslutning till havsviken Bojarkilen i 
söder. I den sydöstra delen av området är den norra delen av 
bostadsområdet Västra berget lokaliserat ovanpå den gamla 
deponin. Bojarbäcken rinner i de östra delarna av området 
och innehåller även några sjöar/våtmarker. I de nordvästra 
delarna av området finns det även två lakvattendammar. 
Majoriteten av området utgörs idag av golfbana och grusade 
parkeringsplatser. Deponins yta uppskattas till 137 000 m2.

Verksamhetsbeskrivning
Deponin började användas på 50 talet och avslutades på 
70talet då deponin täcktes med muddermassor och bränd 
kalk. Muddermassorna ska enligt uppgifter härröra från 
Kebalbukten i anslutning till att bukten muddrades för att 
göra plats åt oljeplattformen. På deponin har en stor variation 
av avfall dumpats, hushållsavfall såväl som industriavfall. 
Industriavfallet har bl.a. kommit från Myrens industri
område, exempelvis från föroreningstyngda verksamheter som 
Jyden. På deponiområdet ska det ha funnits en damm där 
man deponerade stora mängder av det mycket giftiga ämnet 
kaliumcyanid, dammen var stundtals överfull och läckte till 
omgivningen. I de sydöstra delarna som idag utgör Västra 
berget fanns det även en förbränningsanläggning för avfall.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO saknas då deponin inte finns med i 
Länsstyrelsens MIFOlista.

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Deponin är sluttäckt med lerhaltiga muddermassor och en 
golfbana är anlagd ovanpå. Avrinningen sker delvis i samma 
lakvattensystem som Grandalens avfallsupplag, med våtmark 
nedströms.

KUNGBÄCK

Områdesbeskrivning
Kungbäcks gamla deponi ligger på Lökholmen i den nord
västra delen av Strömstad kommun. Deponiområdet ligger 
avsides i kuperad skogsmark och nås endast via en skogsväg. 
Ett bostadshus finns inom en radie av 200 meter. Deponins 
yta uppskattas till 2000 m2.

Verksamhetsbeskrivning
Deponin användes enligt uppgifter för deponering av 
hushållsavfall och latrin. Verksamheten avslutades i slutet av 
70talet och täcktes därefter med schaktmassor, när deponin 
togs i bruk är okänt. Idag är området till stora delar igenvuxet.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO: 3 (Måttlig risk)

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Enligt Länsstyrelsens MIFOlista: Inventering avslutad, ingen 
åtgärd.

Grandalen gamla deponi är idag delvis golfbana.
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LOMMELANDS-TÅNGE

Områdesbeskrivning
Området är lokaliserat i de norra delarna av Strömstad 
kommun och utgör ett kuperat skogslandskap. Deponin 
ligger i anslutning till en trevägskorsning mellan Svinesunds 
marknadsplats, Ringdalen och Bodal. Närmaste bostadshus 
finns ca 300 meter norr om deponin. Deponiområdet är idag 
igenvuxet. Deponins yta är omkring 3000 m2.

Verksamhetsbeskrivning
Deponin användes för hushållsavfall och latrin. Verksamheten 
avslutades ca 1975 och sluttäcktes med schaktmassor, okänd 
driftstart.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO: 3 (Måttlig risk)

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Enligt Länsstyrelsens MIFOlista: Inventering avslutad, ingen 
åtgärd.

SKEE	GAMLA	SOPTIPP

Områdesbeskrivning
Deponiområdet ligger 250 meter norr om bostadsområdet 
Hjältsgård i den norra delen av Skee samhälle. Till deponi
området går en mindre grusväg/skogsväg. Området ligger 
i en skogsbevuxen dalgång med riktning sydvästnordöst. 
Genom deponin rinner en å/bäck åt sydväst som förenar sig 
med Vättlandsån efter 800 meter. Vättlandsån når i sin tur 
Strömsvattnet och slutligen havet via Strömsån. Deponins yta 
uppskattas till 9800 m2.

Verksamhetsbeskrivning
Området utgörs av en äldre kommunal deponi där det 
deponerats hushållsavfall och latrin. Det har även deponerats 
industriavfall från Skee skofabrik, oklart i vilken omfattning 
och vilken typ av industriavfall. Deponeringen av organiskt 
avfall och industriavfall avslutades under 70talet. Deponering 
av trädgårdsavfall och schaktmassor förekom till slutet av 
80talet. Idag är deponin täckt med schaktmassor och helt 
avslutad.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO: 3 (Måttlig risk)

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Enligt Länsstyrelsens MIFOlista: Inventering avslutad, ingen 
åtgärd.
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VALEMYR	DEPONI

Områdesbeskrivning
Området är beläget på en höjd i de centrala delarna av 
Strömstad tätort inom området Valemyr. Platsen utgörs av 
en sprickdal i riktning nordost/sydväst och utgör en gångväg 
mellan Valemyr och bostadsområdet Folkparken. Valemyrs
skolan ligger ca 50 meter väster om området och bostads
område (Skomakargatan) ca 20 meter söder om platsen. 
Deponins yta uppskattas till 6000 m2.

Verksamhetsbeskrivning
På platsen har det tidigare funnits en deponi. Deponin 
avslutades någon gång under tidigt 60tal, oklart hur länge 
deponin var aktiv. På platsen ska det enligt uppgifter ha 
deponerats avfall av olika slag, exempelvis skrotbilar, hushålls
avfall, och industriavfall från Canning i form av bland annat 
kasserade konserver. Platsen utgör idag en gång och cykelväg 
med tillhörande grönområde. Enligt obekräftade uppgifter 
har det förekommit rostfällningar i dikena som går i riktning 
mot Folkparken, oklart när och hur omfattande.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO saknas då deponin inte finns med i 
Länsstyrelsens MIFOlista.

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Inga utredningar gällande markföroreningar har utförts på 
platsen.
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1.1 Uppföljning	av	avfallsplan	2025

För att följa upp de mål och aktiviteter som anges i avfalls
planen har ett uppföljningsdokument skapats. Uppföljnings
dokumentet kan ses som ett hjälpmedel vid översyn och 
eventuell uppdatering som enligt lag* ska ske vart fjärde år. 
Uppföljning görs av huvudmålen i avfallsplanen samt aktivi
teterna till varje mål. Delmålen som finns till varje huvudmål 
anses vara uppfyllda när samtliga tillhörande aktiviteter har 
genomförts.

Uppföljningen består av två stycken checklistor: checklista 1 
som används årligen mellan 2016 och 2025, samt checklista 2 
som används vid en utvärderande uppföljning var fjärde år.   
År 2025 görs även en slutlig bedömning. 

Huvudansvarig för uppföljningen är Tekniska förvaltningen, 
men respektive förvaltning ansvarar för sina ansvarsområden 
som är specificerade i uppföljningsdokumentet.

1. Uppföljning av avfallsplan 2025

 

32 av 37 
 

3.2 Checklista 2: utvärderande uppföljning. Fylls i efter utgången av 2019, 2023 och 2025. 

3.2.1 Mål 1: Förebygga uppkomsten av avfall 
 

Aktiviteter 
Se kap 3.1 punkt 1a-b för instruktioner 
& checklista 1a för aktiviteter 

År Mer än 80 % av 
aktiviteterna 
genomförda 

50 % eller mer av 
aktiviteterna är 
genomförda 

Mindre än 50 % av 
aktiviteterna är genomförda 

Kommentar  

Hur stor andel av alla aktiviteter 
som ska vara genomförda vid 
datumet för den utvärderande 
uppföljningen har utförts? 

2016-2019     

2020-2023     

2024-2025     

Indikatorer 
Se kap 3.1 punkt 2a för instruktioner 
& checklista 1b för indikatorer 

År En positiv trend kan 
utläsas 

En neutral trend/ingen 
trend kan utläsas 

En negativ trend kan utläsas Kommentar 

Hur stor andel av kommunens 
elever upp t.o.m. mellanstadiet 
har undervisats i miljöfrågor på 
Ekoparken? 

2016-2019     

2020-2023     

2024-2025     

Hur många äldre barn 
(>mellanstadieålder) och vuxna 
har undervisats i miljöfrågor på 
Ekoparken? 

2016-2019     

2020-2023     

2024-2025     

Mängd slängd mat från 
kommunens skolor 

2016-2019     

2020-2023     

2024-2025     

Samlad bedömning av mål 1 
Se kapitel 3.1 punkt 3a-b för instruktioner 

: ) 

: / 

: ( Datum, signatur  
och eventuella kommentarer 

2019     

2023     

2025     

Utdrag ur uppföljningsdokumentet.

Uppföljningsdokumentet finns tillgängligt digitalt hos 
Tekniska förvaltningen (Renhållningsavdelningen). Kontakta 
Tekniska förvaltningen för att ta del av uppföljningsdoku
mentet:

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad 
växel 0526190 00 
tn@stromstad.se

* Avfallsförordning (2011:927), 80§.
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1. Uppföljning av Kretsloppsplan 2009–2013

Mål Måluppfyllelse 2013

Minskat transportbehov. Målet uppfyllt.  
Ställer miljökrav vid upphandling och mängden 
förbrukat bränsle minskar.

Inköp av miljöanpassade fordon och utfasning av 
äldre fordon.

Målet uppfyllt.  
Vid upphandling av transporter efterfrågas miljö-
anpassade fordon.

Utbildning i miljövänligt körsätt (”EcoDriving”). Målet delvis uppfyllt. 
Österröds ÅVC är miljöcertifierade. Bara personal 
från Österröds ÅVC har utbildats i ”EcoDriving”.

Ökad materialåtervinning bland annat genom 
utökat och utvecklat ”återbruk”.

Målet delvis uppfyllt.  
Återbruket har startats upp, men processen med 
att utveckla det pågår.

Rötning av utsorterat livsmedelsavfall. Målet ej uppfyllt.  
Kommunen har ännu inte börjat samla in mat-
avfall till rötning. 

Införande av miljövänliga plastpåsar i butikerna. Målet ej uppfyllt.

Mål Måluppfyllelse 2013

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

Målet delvis uppfyllt.  
Österröds ÅVC har öppet vardagar 7–16, kvälls-
öppet torsdagar 16–19 samt lördagsöppet 1ggr/
månad 9–15, men inga förbättringar har skett.

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

Målet delvis uppfyllt.  
Hemsidan tillhandahåller viss information, men 
det kan förbättras. 

Utreda omhändertagande av slam från dag-
vattenbrunnar samt framtagande av behand-
lingsmetod.

Målet uppfylls.  
Omhändertas av Traab.

Minskad klimatpåverkan

Giftfri miljö
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Mål Måluppfyllelse 2013

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

Målet uppfylls inte.

Utveckla Återbruket för förbättrad åter-
användning av material.

Målet uppfylls delvis.  
Återbruk finns, men behöver utvecklas vidare.

Anta policy för fysisk planering som innebär god 
transportlogistik för transporter.

Målet uppfylls delvis.  
Krav ställs vid upphandlingar.

Anta policy för krav vid nybyggnation på utrymmen 
för god källsortering.

Målet uppfylls delvis. 
Det finns inga krav på soprum vid bygglovs-
ansökan, men renhållningsavdelningen lämnar 
synpunkter på hur de bör utformas.

Införa obligatorisk information om resurssnålt 
byggande samt källsortering och återanvänd ning 
av byggavfall vid byggsamråd.

Målet uppfylls inte.

Vid upphandling värdera erbjudande om retur-
emballage.

Målet uppfylls inte – och är inte längre aktuellt.

Införa källsortering på alla kommunala arbets-
platser.

Målet uppfylls delvis.  
Vissa arbetsplatser sorterar ut några fraktioner, men 
arbetet måste spridas och omfatta fler fraktioner.

Förbättra källsorteringsmöjligheterna vid 
 kommunens fritidshamnar.

Målet uppfylls inte.  
Myrens småbåtshamn samt Kebals småbåtshamn 
har ÅVS (etablerade före 2009). Det har inte 
 etablerats någon ÅVS vid Torskholmen, sådeles 
har inte källsorteringsmöjligheterna förbättrats. 

Mål Måluppfyllelse 2013

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

Målet delvis uppfyllt.  
Arbetet pågår.

Installera fler mottagningsstationer för toalett-
avfall från fritidsbåtar.

Målet uppfylls.  
Två nya stationer har installerats.

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

Målet uppfylls delvis.  
Nya vassbäddar har tillkommit.

God bebyggd miljö

Ingen övergödning och hav i balans
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Avfallsplan Strömstad 
2025 

Strömstads kommun 
Dnr TN/2015-0089 

 
 

BEHOVSBEDÖMNING 
 
Befintliga förhållanden 
För avfallsplanering i Strömstads kommun gäller Kretsloppsplan, Strömstads kommun 2009-
2013, Antagen KF 2009-10-29, § 74. 
 
Planens syfte  
Den nya Avfallsplanen 2025 anger kurs för kommunens resurs- och avfallshantering på vägen 
mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Syftet med avfallsplanen är att ange riktningen för 
resurs- och avfallshanteringen och att uppnå mål genom de aktiviteter som planen anger. 
Planen utgår från fyra huvudmål: 

Mål 1 Förebygga uppkomsten av avfall 
Mål 2 Öka återanvändningen 
Mål 3 Öka materialåtervinningen 
Mål 4 Farligt avfall ska sorteras ut och behandlas 

 
Planen medger insamling och behandling av separat utsorterat matavfall. 
 
Bedömning 
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av Avfallsplan Strömstad 
2025 inte kan antas medföra risk för betydande negativ miljöpåverkan. 
 
Motivering 
Planen bedöms inte per automatik antas medföra betydande miljöpåverkan med hänsyn till 
bestämmelserna i 4 § punkt 1 och 2c Förordning (1998:905) om Miljökonsekvens-
beskrivningar. Detta eftersom planen inte innefattar någon verksamhet eller åtgärd som kan 
antas påverka ett Natura 2000 område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28a§ 
miljöbalken. Planen bedöms heller inte innebära behov av och ger inte förutsättningar för 
någon ny anläggning som kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med 3§ 
Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar. I kommunen finns en befintlig 
Återvinningscentral med erforderlig kapacitet. Ytterligare återvinningsplatser kan komma att 
behövas för att tillgodose syftet med planen, men sådana anläggningar bedöms i dagsläget 
inte vara tillståndspliktiga enligt miljöbalken och de antas inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Planen avser att underlätta för hantering av avfall i hamnar, men dessa 
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åtgärder bedöms inte heller vara av den omfattningen att tillståndsprövning enligt miljöbalken 
krävs och de antas inte medföra betydande miljöpåverkan.  
 
I enlighet med kriterierna i bilaga 4 i Förordningen 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), bedöms planen inte medföra betydande 
miljöpåverkan, se checklista nedan. 
 
 
 
Checklista 
 Kommentar/bedömning 
Naturmiljö, naturvård  
Skyddande områden MB 7 kap  Planen innebär inte förutsättningar för några nya större anläggningar 

som tar mark i anspråk. 
 Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur 

ger ett minskat uttag av jungfruligt material. 
 
Ingen betydande påverkan på arter/naturmiljö förväntas därför varken 
globalt, regionalt eller lokalt. 

Strandskydd 
Artskyddsförordningen 
Skogsstyrelsens skyddsvärda 
skogsområden 
Länsstyrelsens inventeringar 
Skyddsvärda träd 
Kalkade sjöar och vattendrag 
Naturvårdsplan 
Biotopskydd i skogsmark 
Biotopskydd i jordbruksmark 
Värdefull odlings- och betesmark 
Friluftsliv, rekreation  
Rekreationsområde  Planen innebär inte förutsättningar för några nya större anläggningar 

som tar mark i anspråk. 
 Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur 

ger ett minskat uttag av jungfruligt material. 
 

Ingen betydande påverkan på rekreations/friluftsliv förväntas. 

Grönstruktur 
Badplats 
Idrottsanläggning 

Kulturmiljö / Kulturarv  
Kommunala kulturmiljöer  Planen innebär inte förutsättningar för några nya större anläggningar 

som tar mark i anspråk. 
 Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur 

ger ett minskat uttag av jungfruligt material. 
 

Ingen betydande påverkan på kulturmiljöer förväntas. 

Fast fornlämning 
Övrig kulturhistorisk lämning 
Byggnadsminne 

Stadsbild / Landskapsbild  
In-/utblickar  Planen innebär inte förutsättningar för några nya större anläggningar 

som tar mark i anspråk. 
 Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur 

ger ett minskat uttag av jungfruligt material. 
 
Ingen betydande påverkan på stadsbild eller landskapsbild förväntas. 

Historiska samband 

Hushållning av naturresurser  
Överexploatering av värdefull 
mark 

 Det planeras för ökade möjligheter för fler platser för 
Återvinningsstationer (ÅVS) i kommunen, vilka ger förutsättningar 
för mer lokal hantering avfallet för boende och turister. Dessa 
ÅVS:er är inte särskilt ytkrävande. 

 Strömstad ska verka för att avfall inte uppstår, vilket också bidrar till 
minskad användning av ändliga naturresurser. 

 Planen innebär inte behov av några nya större anläggningar som tar 
mark i anspråk. 

 Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur 
ger ett minskat uttag av jungfruligt material. 

Ändliga naturresurser (exempelvis 
naturgrus) 
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Materiella tillgångar   
Infrastruktur  Avfallshanteringen i sig är en viktig samhällsfunktion. 

 Planen innebär inga större ingrepp i produktiv skogs- eller 
jordbruksmark. 

 
Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur ger 
ett minskat uttag av jungfruligt material. 
 
 
 

Samhällsfunktioner 
Produktiv skogs- och/eller 
jordbruksmark 

Hälsa och säkerhet  
Översvämningar  (>+3,3 möh)  Bättre insamling och hantering av avfall i övrigt ger bättre 

förutsättningar för att minimera förorening av mark och vatten samt 
gifter i miljön. 

 Nya ÅVS kan innebära bullerpåverkan och mer tung trafik lokalt på 
nya platser. 

 
Det förutsätts att trafiksäkerhet och bullersituationen utreds vid behov före 
etablering för att minska risken för olyckor och störningar. 
 
 

Ras - skred 
Stranderosion 
Buller  
Vibrationer 
EMF / Strålning 
Radon 
Luftföroreningar 
Förorenad mark 
Djurhållning/allergier 
Gifter i miljön 
Trafiksäkerhet 
Olycksrisker 
Farligt godstransporter 
Säkerhetsavstånd 
Omgivningspåverkan  
Mark  Planen syftar till minskad resursanvändning och därmed 

minskade transporter globalt. 
 Bättre insamling och hantering av avfall i övrigt ger bättre 

förutsättningar för att minimera förorening av mark och vatten 
samt gifter i miljön. 

Luft 
Vatten  

Klimatpåverkan  
Utsläpp transporter  Planen syftar till minskad resursanvändning och därmed 

minskade transporter. Utsläpp energi 
 
Mellankommunala/statliga 
intressen 

Kommentar/bedömning 

 - 
 
Miljökvalitetsnormer – (MKN) Kommentar/bedömning 
Fisk- och musselvatten Planen ger förutsättningar för bättre mottagning av avfall i hamnar, vilket 

bör kunna bidra till att normen uppnås. 
Omgivningsbuller Strömstads kommun omfattas inte av MKN för omgivningsbuller. 
Luft De mätningar som har gjorts hittills visar att inga miljökvalitetsnormer för 

luft överskrids inom Strömstads kommun.  
Vatten   Bättre insamling och hantering av avfall ger bättre förutsättningar för att 

minimera förorening av mark och vatten samt gifter i miljön. 
 
Riksintressen   Kommentar/bedömning 
Miljöbalken 3 kap  
2 § - Stora opåverkade områden Inga ingrepp i dessa områden bedöms ske. 
3 § - Områden särskilt känsliga  
        från ekologisk synpunkt 

Inga ingrepp i dessa områden bedöms ske. 

4 § - Jord- och skogsbruk Mark- för jord/skogsbruk bedöms inte tas i anspråk till följd av planen. 
5 § - Yrkesfiske, vattenbruk Berörs ej. 
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Miljömål Måluppfyllelse 
Frisk luft Bidrar till uppfyllandet genom minskade transporter globalt och regionalt. 
Grundvatten av god kvalitet Planen bedöms bidra till uppfyllandet då avfall tas om hand på korrekt sätt 

vilket minskar risk för spridning av föroreningar till grundvattnet. 
Planen kan innebära ökad återanvändning av schaktmassor vilket i sig 
skulle kunna ge ökad risk för spridning av föroreningar om det inte sker 
kontrollerat. 

Levande sjöar och vattendrag Bidrar till uppfyllandet då avfall tas om hand på korrekt sätt och minskar 
risk för spridning av föroreningar till vattnet. 

Myllrande våtmarker Bedöms inte direkt påverka målen, men kan i viss mån bidra till 
uppfyllandet då avfall tas om hand på korrekt sätt och minskar risk för 
spridning av föroreningar till vattnet. 

Hav i balans och levande kust 
och skärgård 

Bidrar till uppfyllandet av målen då avfall tas om hand på korrekt sätt och 
minskar risk för spridning av föroreningar till vattnet. 

Ingen övergödning Minskade transporter och därmed minskade kväveutsläpp, bidrar i viss 
mån till uppfyllandet av målet. 
Bättre förutsättningar för omhändertagande av latrin från båtar bidra till 
uppfyllandet av målet. 

Bara naturlig försurning Minskade transporter bidrar i viss mån till uppfyllandet av målet. Då mer 
material återvinns istället för att energiåtervinnas genom förbränning 
bidrar det till mindre utsläpp. 

Levande skogar Ingen direkt positiv/negativ påverkan på möjligheten att nå målet, dock 
indirekt positiv genom minskat resursutnyttjande och minskad risk för 
spridning av föroreningar. 

Ett rikt odlingslandskap Ingen direkt positiv/negativ påverkan på möjligheten att nå målet, dock 
indirekt positiv genom minskat resursutnyttjande och minskad risk för 
spridning av föroreningar. 

God bebyggd miljö Bidrar till uppfyllandet bland annat genom minskade transporter globalt 
och regionalt. 
 
Gynnar miljömålet avseende mål om återvinning av material. 
Avfallsplanen ger förutsättningar för återvinning på fler platser, nära 
bostäder och turistanläggningar.  
 
Vid detaljplanering skall behovet av gemensamma sopsorteringsutrymmen 
beaktas. 

Giftfri miljö Bidrar till uppfyllandet då korrekt omhändertagande av avfall minskar 
risken för spridning av föroreningar till miljön. 
 
Återanvändning eller fortsatt användning av produkter som innehåller 
farliga ämnen kan innebära att giftiga ämnen blir kvar längre i kretsloppet. 

Säker strålmiljö - 
Skyddande ozonskikt Ökad insamling och omhändertagande av gamla vitvaror med freoner 

bidrar till möjligheten att uppnå målet. 
Begränsad klimatpåverkan Bidrar till uppfyllandet genom minskade transporter globalt och regionalt.  

 
Ökad biologisk behandling kan lokalt ge ökade utsläpp av växthusgaser 

6 § - Natur, kultur och frilufts- 
        värden 

Inga värdefulla naturområden berörs. 

7 § -Värdefulla ämnen och  
       mineral 

Planen ger förutsättningar för minskat uttag av jungfruligt material. 

8 § - Områden lämpliga för vissa  
        anläggningar. Exempelvis  
        vindkraft, vägar, hamnar  

Planen medför inte behov av att ta ytterligare mark i anspråk som berör 
dessa områden.  
Planen ska dock underlätta för mottagning av avfall i hamnar. 

9 § - Yrkesfisket Berörs ej. 
Miljöbalken 4 kap  
1-3 §§ - Den obrutna kusten,  
             friluftsliv 

Inga större ingrepp planeras. 

8 § - Natura 2000 Berörs ej. 
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vid mellanlagring, dock kan rötning till biogas ersätta fossila bränslen. 
 
I vissa fall kan det vara en nackdel att behålla gamla hushållsapparater 
med hög energiförbrukning jämfört med att köpa nya. Att minska 
avfallsmängden och använda saker längre ger generellt lägre 
miljöpåverkan än att tillverka nya produkter. 

Ett rikt växt- och djurliv Planen innebär ingen direkt positiv/negativ påverkan, dock indirekt positiv 
genom minskat resursutnyttjande och minskad risk för spridning av 
föroreningar. 
 
 

 
Gällande lagstiftning 
Checklistan utgör underlag för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan i enlighet med Miljöbalkens (MB) 6 kap samt Förordningen 
1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vid bedömningen risk för betydande 
miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och en MKB i enlighet med MB 6 kap 12 § 
upprättas.  
 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2015-03-03 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
 
Anna Wallblom 
Miljöplanerare 
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1. Arbetsgång

Arbetet med avfallsplanen inleddes 2013 och för arbetet med 
avfallsplanen tillsattes en arbetsgrupp bestående av:

Eiton Ohlsson, Tekniska förvaltningen
Bo Thuresson, Tekniska förvaltningen
Morgan Andersson, Tekniska förvaltningen
Anna Wallblom, Miljö och byggförvaltningen
Fredrik Werling, Miljö och byggförvaltningen
Siwert Hjalmarsson, Miljö och byggnämnden
HansRobert Hansson, Tekniska nämnden
Malin Gillmark, Ramböll Sverige AB
Anna Thelin, Ramböll Sverige AB
Louise Larborn, Ramböll Sverige AB

Från Ramböll Sverige AB har, utöver de namn som nämns 
ovan, även Rebecka Jakobsson (miljökonsult) och Sara Sundin 
 (grafisk formgivare) deltagit i framtagandet av Avfallsplan 
Strömstad 2025.

Beskrivning av arbetsgång:
• Projektgruppen har ägnat mycket tid att studera vilka mål 

som bör ligga till grund för valet av avfallsplanens mål. 
Både EUkrav, miljökvalitetsmål, den nationella avfalls planen, 
regionala och lokala miljömål har varit viktiga att känna 
till för att kunna göra ett lämpligt urval. Läs mer om målen 
och gällande lagstiftning i bilaga 1.

• Lämpliga aktiviteter, kopplade till respektive målområde 
och delmål, har valts i samråd med berörda parter. Aktivi
teterna har tidsatts och ansvarig förvaltning har utsetts.

• Den 4 februari 2016 genomförde Ramböll Sverige AB 
ett seminarium där 17 politiker och tjänstemän från 
Strömstads kommun deltog. Syftet med seminariet var att 
redovisa förslag till avfallsplan samt diskutera det fortsatta 
arbetet med Strömstads resurs och avfallshantering. Målen 
med dagen var att arbeta fram förslag på hur avfallsplanen 
ska användas i kommunens arbete (internt) och hur den ska 
kommuniceras till andra aktörer i kommunen (externt).

    De främsta slutsatserna om hur avfallsplanen ska användas 
internt i kommunens arbete var:

 – Alla nämnder och förvaltningar inom kommunen är 
berörda

 – Frågan måste lyftas centralt. Det underlättar om en 
ansvarig person, t.ex. miljöstrategen, har den övergripande 
uppgiften att driva frågan och ser till att den årliga upp
följningen genomförs samt återkopplar resultaten

    De främsta slutsatserna om hur avfallsplanen ska kommuni
ceras externt till andra aktörer var:

 – Riktad information och direktkontakt måste användas
 – Kommunen måste föregå med gott exempel
 – Det är viktigt att kommunen lyssnar på olika aktörer för 
att fånga upp vad kommunen kan bidra med

 – Kommunen ska lyfta fram bra exempel och använda sig 
av synliga ”morötter”, som t.ex. diplom eller dekaler
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2. Samrådsredogörelse

När samråd har genomförts kommer en samrådsredogörelse 
föras in under denna rubrik.
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