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Sammanfattning – Vi gör avfall till en resurs
Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Region Gotland. Avfallsplanen gäller för åren 2020 –
2030 och ersätter tidigare Avfallsplan från 2007. Alla delar av samhället behövs
och kan bidra till att uppnå avfallsplanens mål: privatpersoner, företag, organisationer och föreningar, universitetet, regionen och statliga myndigheter.
De övergripande strategierna för avfallshanteringen på Gotland är:






Resurshushållning och effektiv avfallshantering – Vi ska röra oss uppåt i
avfallstrappan
Vi ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet ur kretsloppet
Källsortering ska vara enkelt och nära
Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel
Vi ska samarbeta och delta i relevanta nätverk

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vi gör avfall till en resurs genom att uppnå följande målsättningar:
1. På Gotland genereras mindre avfall
2. År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka begagnade varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat.
3. År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.
4. Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har
återvinningen av energi och näring från avfall ökat.
5. Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier
6. År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria
Målsättningar och delmål innebär att hela Gotland under åren 2020-2030 ska
arbeta med att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen, både av
begagnade varor och av bygg- och rivningsavfall. Vi ska öka källsorteringen hos
hushåll och hos regionens verksamheter samt öka återvinningen av energi och
näring från avfall. Vi kommer att arbeta med de nedlagda deponier som finns
på Gotland och vi ska dessutom minska nedskräpningen. Att de lokala målen
utgår från avfallstrappan, som finns som prioriteringsordning för avfallshanteringen i EUs ramdirektiv för avfall, innebär att vi även ligger väl i fas med hur
det ser ut på EU-nivå. Målen i Avfallsplanen för Region Gotland ligger alltså helt
i linje med prioriterade områden på både europeisk och nationell nivå. Våra mål
är i högsta grad med och verkar för en samhällsförändring där vi minskar avfallsmängderna och blir bättre på att ta hand om resurserna i avfallet. Genom
mål om nedlagda deponier och minskad nedskräpning är vi också med och arbetar för att påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.
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1. Inledning
1.1 Från avfall till resurs

De flesta varor som köps blir så småningom avfall. Framtidsscenarier antyder att avfallsmängden i Sverige kan bli upp till fyra gånger så stor år 2050, jämfört med 20091 om trenden inte bryts. Avfall har genom åren omväxlande betraktats som en resurs och som ett
miljöproblem. Sverige är ganska bra på att återvinna material, energi och näring ur avfallet.
Nästa steg är att förebygga uppkomsten av avfall. När varor återanvänds eller på annat sätt
får längre livslängd undviks negativ miljöpåverkan från tillverkningen av nya, liknande varor. Det är också nödvändigt att se till att ämnen som kan vara giftiga för människor och
miljön inte sprids.
1.2 Krav på mål och åtgärder inom avfallsområdet

Mål, strategier och styrmedel inom avfallsområdet utvecklas både genom nationellt arbete
och på EU-nivå. Sveriges nationella avfallsplan har tagits fram av Naturvårdsverket och
bygger på det övergripande miljömålet att till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö-och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. En del av utmaningen är att se till att kretsloppen är resurseffektiva och så
långt som möjligt fria från farliga ämnen. Om vi ska nå miljömålen behöver vi inte bara
minska den totala mängden avfall utan även minimera farliga ämnen i produkter och varor.
En kommunal avfallsplan är ett strategiskt viktigt dokument ur miljö- och resurssynpunkt.
Varje kommun skall enligt 15 kap 11 § miljöbalken fastställa en renhållningsordning, omfattande såväl föreskrifter för avfallshantering som en avfallsplan. Detta dokument med dess
bilagor utgör Region Gotlands avfallsplan.
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) och vägledning (rapport 6760) reglerar innehållet i en kommunal avfallsplan. Kommunerna ska ta fram mål och åtgärder som utgår från de nationella
miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. Läs mer
mål och lagstiftning i bilaga 4.
1.3 Avfallstrappan visar vägen

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bakgrunden till upplägget för Region Gotlands mål är den i miljöbalken och i EU-lagstiftningen angivna avfallshierarkin (även kallad avfallstrappan). Avfallstrappan visar hur vi kan
arbeta strategiskt med avfallshantering och resurshushållning. Vi ska röra oss uppåt i avfallstrappan. Det innebär att i första hand förebygga att avfall uppkommer. Det avfall som
trots allt uppstår ska behandlas så resurseffektivt som möjligt.

1

Källa: Profu
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Inom EU finns flera aktionsplaner för att åstadkomma en cirkulär ekonomi. I en cirkulär
ekonomi utnyttjas resurser mer effektivt, sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder har
brutits och materiella resurser recirkuleras i biologiska eller tekniska kretslopp.
1.4 Syfte med Region Gotlands avfallsplan

Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och
syftet med avfallsplanen för Region Gotland är att:
Ange en politiskt förankrad färdriktning för hållbar utveckling avseende avfallshantering på
Gotland. Tillsammans gör vi avfall till en resurs.
1.5 Nuvarande avfallshantering på Gotland

Gotland är en utpräglad turistkommun och antalet gästnätter mångfaldigas sommartid.
Gotlands kommun hade 58 595 invånare 2017 och den totala mängden hushållsavfall var
622 kg per person, varav ca 280 kg var grovavfall. En mer omfattande nulägesbeskrivning
redovisas i bilaga 1. På Gotland finns sju bemannade återvinningscentraler för insamling av
hushållens grovavfall, farliga avfall och andra utsorterade avfallsfraktioner samt avfall från
bygg- och anläggningsarbeten, så kallat verksamhetsavfall. Förpacknings- och tidningsinsamlingen har drygt 20 återvinningsstationer för tidningar och förpackningar på ön. Det
finns flera föreningar, företag och organisationer som tar emot sådant som kan återbrukas.
Ett flertal anläggningar mellanlagrar och behandlar avfall på Gotland, andra avfallsflöden
går till fastlandet för behandling. Ytterligare beskrivning av anläggningar för återbruk, återvinning och bortskaffande av avfall redovisas i bilaga 2. Det finns ett fåtal deponier i drift,
varav den största är belägen i Slite. På Gotland finns också ett antal deponier som inte är
aktiva. Här återstår i olika utsträckning sluttäcknings- och efterbehandlingsarbete. I bilaga 3
redovisas en förteckning över identifierade nedlagda deponier i kommunen.
1.6 Framtida avfallshantering och avfallsflöden

Arbetet med avfallshierarkin, att sträva uppåt i avfallstrappan, fortsätter. Det innebär mer
förebyggande arbete och förändrade konsumtionsmönster med ökad hantering av återbruk,
där Region Gotland behöver ställa om för att möta nya avfallsflöden och efterfrågan på nya
tjänster.

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Lagstiftningen ändras på många områden. När det gäller insamling av förpackningar innebär ändringarna att bostadsnära insamling ska införas i hela Sverige de närmaste åren. Hur
denna bostadsnära insamling ska genomföras är ännu oklart.
För närvarande behandlas allt brännbart hushållsavfall (blandat respektive brännbart från
fastighetsnära insamling samt blandat brännbart från återvinningscentraler) genom energiutvinning hos Cementa i Slite. Cementa har aviserat att företaget undersöker möjligheter att
övergå till elenergi. Detta skulle innebära att andra lösningar för hantering av brännbart
hushållsavfall behövs.
Gotlands läge mitt i Östersjön gör att vissa avfallsfraktioner som uppkommer fortsatt behöver transporteras till behandlingsanläggningar på fastlandet, såsom exempelvis farligt avfall, smittförande avfall och animaliska biprodukter, men även stora flöden av avfall med
producentansvar såsom förpackningar, läkemedelsrester, däck och lantbruksplast. Det är
angeläget att transportvägar för avfall säkerställs.
Effekter av klimatförändringar kommer att påverka avfallshanteringen, framförallt på lite
längre sikt. Förväntade extremväder med både större nederbördsmängder och längre torr-
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perioder samt värmeböljor kan exempelvis ge problem med vägbärighet, ökade lakvattenmängder, problem med lukt och skadedjur/insekter i insamlings- och behandlingsled. I
denna avfallsplan finns några åtgärder, bland annat avseende invasiva arter och nedlagda
deponier. I nästkommande avfallsplan bör dessa frågor lyftas ytterligare.
Lagstiftning och målsättningar på nationell och europeisk nivå som påverkar och vidare
kommer att påverka avfallshanteringen, finns angivna i bilaga 4.
1.7 Genomförande och uppföljning av avfallsplanen

Avfallsplanen är ett verktyg för hela Gotland i arbetet med att anpassa all avfallshantering i
riktning mot hållbar utveckling. För de målsättningar och aktiviteter som Region Gotland
har störst möjlighet att påverka har teknikförvaltningen huvudansvaret för att avfallsplanen
genomförs, följs upp, revideras och återrapporteras till regionfullmäktige.
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att uppfylla avfallsplanens inriktningsmål, delmål
och föreslagna åtgärder inom den egna verksamheten. Nämnder och styrelser ska tillsammans med förvaltningarna sortera ut de inriktningsmål och aktiviteter som är relevanta för
respektive ansvarsområde. Åtgärderna integreras på lämpligt sätt i ordinarie verksamhetsplaner.
Förvaltningschef och övriga verksamhetschefer svarar för att aktiviteter organiseras på ett
lämpligt sätt, genomförs samt rapporteras till den funktion som ansvarar för respektive delmål. Det ingår också i chefers och alla medarbetares ansvar att kommunicera avfallsplanen
internt och externt till alla berörda.
Alla delar av samhället behövs och kan bidra till att göra avfall till en resurs och uppnå avfallsplanens mål: privatpersoner, företag, organisationer och föreningar, universitetet, regionen och statliga myndigheter.
Teknikförvaltningen efterfrågar och tar emot frivilliga rapporter från hela Gotland om de
inriktningsmål och aktiviteter som är relevanta för deras verksamheter. I det fortlöpande
avfallsplanearbetet kommer såväl representanter från olika verksamheter inom regionen
som olika externa intressentgrupper att vara delaktiga.
I bilaga 7 beskrivs vart den huvudsakliga ansvarsfördelningen för genomförande samt förslag till aktiviteter för att uppnå målen i planen.

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utöver den årliga uppföljningen i respektive nämnd tar Tekniska nämnden på sig ansvaret
att revidera Avfallsplanen minst vart fjärde år, med start senast 2023. Beslut om reviderad
avfallsplan fattas av regionfullmäktige.
Avfallsplanen och dess uppföljning kommer att finnas tillgänglig på Region Gotlands hemsida.

7 (22)

Region Gotland

Avfallsplan
Region Gotland

2. Övergripande strategier – Avfall: En resurs!
2.1 Resurshushållning och effektiv avfallshantering
– Vi ska röra oss uppåt i avfallstrappan

Arbete för att förebygga uppkomst av avfall ska prioriteras. Ju högre upp man befinner sig i avfallstrappan, desto mindre
miljöpåverkan genererar avfallet. Det avfall som trots allt uppstår ska behandlas
så resurseffektivt som möjligt. Helst ska
det återanvändas/återbrukas, men går
inte det ska det materialåtervinnas istället.
Om inte heller det är möjligt, ska energi
och näring tas tillvara och i allra sista
hand ska avfallet läggas på deponi. Nedskräpning ska helt undvikas.

2.2 Gotland ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet ur kretsloppet

För att Gotland ska kunna nå de nationella miljökvalitetsmålen för God bebyggd miljö och
Giftfri miljö måste mängden farliga ämnen i avfallet minska och hanteringen av farligt avfall säkras. Det ska vara enkelt att sortera och lämna sitt farliga avfall. Det handlar även om
att öka kunskapen kring farligt avfall.
2.3 Källsortering ska vara enkel och nära

För att avfall ska bli en resurs eller behandlas på rätt sätt, är det avgörande att det avfall
som uppstår samlas in. Det är viktigt att Gotland utvecklar infrastruktur och anläggningar
för avfallshantering, men även fastighetsnära insamling och källsortering på offentliga platser med god tillgänglighet för både gotlänningar och besökare. Genom att ha serviceinriktad och utbildad personal samt tydlig information och skyltning underlättas sortering och
insamling.

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.4 Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel

Samtliga verksamheter inom Region Gotland och de kommunala bolagen har ett gemensamt ansvar att arbeta för att målen i avfallsplanen ska kunna uppfyllas. För samtliga mål
gäller att Region Gotlands verksamheter och bolag ska föregå med gott exempel.
2.5 Samarbete gör att Gotland kommer längre

Region Gotland är aktiv inom flera olika forum för samverkan både på regional, nationell
och internationell nivå. Region Gotland samarbetar exempelvis med Avfall Sverige, Sveriges Ekokommuner, Hållbara Gotland och Håll Sverige Rent samt kommunala internationella partnerskap, exempelvis ICLD. Genom att dela erfarenheter och goda exempel regionalt, nationellt och internationellt lär vi oss av varandra och utvecklar ett hållbart Gotland.
3. Mål och aktiviteter
En kommun ska ta fram mål och åtgärder som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen,
etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. För Gotlands avfallsplan har
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Region Gotland valt att dela in målen med utgångspunkt från avfallstrappan. Målstrukturen
kan beskrivas enligt följande:






Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är vägledande för alla
som ger upphov till avfall, såväl kommunala verksamheter som medborgare och företag. Totalt finns sex inriktningsmål.
Delmål. Delmålen är SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna). Delmålen förtydligas ytterligare där det behövs med ”Varför är det här viktigt?” och ”Hur mäter vi detta? Delmålen anses uppnådda när en viss målnivå nåtts eller föreslagna aktiviteter är genomförda. Se uppföljning avsnitt 1.10.
Aktiviteter. Anger exempel på hur målen kan uppnås. För verksamheten relevanta aktiviter arbetas in och konkretiseras i förvaltningarnas och i de kommunala bolagens
verksamhetsplaner och budgetar samt implementeras frivilligt av näringsliv och andra
organisationer på Gotland.

Läs mer om framtagandet och målsättningsprocessen i kapitel 9.
3.1 Mål för Förebyggande av avfall
Inriktningsmål 1: ”På Gotland genereras mindre avfall”

För att uppnå den övergripande målsättningen ”Gotland gör avfall till en resurs” och nå de
övergripande strategierna för avfallshanteringen behöver hela Gotland arbeta med att
minska den mängd avfall som uppkommer. En hållbar konsumtion och produktion från
råvara till avfall är nödvändig för att Gotland ska kunna nå de nationella och regionala miljömålen. Det handlar om minskat slöseri med värdefulla resurser. Detta kan göras på
många olika sätt. Ett av de viktigaste sätten är att tänka efter före! Behövs verkligen något
nytt? Kan något istället återbrukas eller återanvändas?
Delmål 1.1 Region Gotlands verksamheter minskar mängden inköpta engångsartiklar med
25% till år 2025

Engångsartiklar är i vissa fall nödvändiga ur exempelvis hygieniska aspekter inom vården
men inom andra delar av Region Gotlands verksamhet bör engångsartiklar kunna fasas ut.
Delmål 1.2 På Gotland köps, tillagas och serveras inte mer mat än vad som går åt – minskade
mängder matavfall med 25% inom skola, vård och omsorg till år 2025

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det pågår ett arbete inom flera verksamheter, privata såväl som kommunala, för att minska
matsvinnet. Några exempel på detta är: verktyg för att tillaga rätt antal portioner, förbättrad
hantering av livsmedel, förbättrad lagerhållning och information om matsvinn.
Delmål 1.3 Region Gotlands verksamheter minskar mängden onödiga utskrifter – införande
av obligatorisk bekräftelse före utskrift på samtliga utskriftsenheter senast år 2022

Arbete med minskning av onödiga utskrifter genom införande av obligatorisk bekräftelse
(identifiering) före utskrift pågår och planeras i samtliga verksamheter.
Delmål 1.4 Region Gotlands verksamheter återanvänder, designar om och reparerar istället
för att köpa nytt – minskade inköp av inventarier och anläggningsmaterial med 10% till år
2025

Region Gotlands verksamheter kan redan nu, via ”Överskottet”, socialförvaltningens dagliga verksamhet, lämna in och införskaffa begagnade möbler och kontorsutrustning. På
Gotland finns flera verksamheter som samlar in och säljer inventarier eller bygg- och anläggningsmaterial som kan återbrukas.
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Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 1:









Ställa krav som syftar till att förebygga avfall vid all upphandling.
Utbilda upphandlare och upphandlande verksamheter i hur hållbarhet kan vägas in i
upphandlingar.
Ta fram tips och råd om förebyggande och återanvändning av avfall.
Begränsa sortiment och inköpsmöjligheter – samordna inköp.
Starta avfallsförebyggande projekt i verksamheter (nuläge/mäta/väga, idéer, ansvar, åtgärda, följ upp/mäta/väga och återkoppla).
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor
och material inom Region Gotlands verksamheter .
Bibehålla och utöka befintliga återbruks- och återvinningsverksamheter samt underlätta
för nya avfallsförebyggande verksamheter.

3.2 Mål för Återanvändning/Återbruk
Inriktningsmål 2: ”År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare
att återanvända/återbruka varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall
har ökat.”

När varor ges ett andra liv, så minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet sparas
jordens resurser och avfallsmängderna minskar. På Gotland finns det flera möjligheter att
lämna saker till återanvändning och det finns flera butiker, föreningar och verksamheter
som säljer begagnade varor och byggmaterial. För att öka mängderna återbrukat behöver
Region Gotland tillsammans med övriga samhället arbeta för att återbruk ska bli ett enkelt
val.
Delmål 2.1 År 2025 finns minst tre ”Fixotek” på Gotland där medborgare möts och reparerar,
lagar, fixar och ökar livslängden på tillverkade produkter, varor och material. Arbetet ska genomsyras av hållbarhet, både social -, ekonomisk - och miljömässig hållbarhet.

Ett sätt att göra det enklare att återbruka är att anordna mötesplatser där besökarna förutom en social samvaro även ges möjlighet att ”fixa” produkter, varor och andra material
som inte längre fungerar som det är tänkt. Fixoteken är ett samarbete mellan Region Gotland och samhällsnyttiga ideella verksamheter och utgör ett komplement till alla sedan
länge pågående återbruksaktiviteter runtom på hela Gotland.
Delmål 2.2 Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder samt vilja
att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10% till år 2023 (positiv andel på 5-gradig skala, jmf 58% 2018)

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att ändra levnadssätt behöver många olika faktorer samverka. Det behövs miljöfokus i
skolan, stimulans till miljösmarta beteendemönster, varor som håller längre och är möjliga
att reparera.
Delmål 2.3 Alla återvinningscentraler på Gotland utvecklas till mötesplatser för återbruk och
kommunikation kring kretslopp och hållbarhet senast 2025

Återvinningscentralerna är en av de platser som nästan alla gotlänningar besöker någon eller flera gånger per år. Här finns stor potential för Region Gotland att utnyttja återvinningscentralerna för service, information och kommunikation med medborgare, besökare, skolor
och verksamheter. För att möjliggöra insamling av återbruksmaterial på samtliga återvinningscentraler behöver omhändertagandet av insamlat material säkras. Minst 20% av det
insamlade grovavfallet bedöms vara återbrukbart.
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Delmål 2.4 En återbruksgalleria färdigställs år 2025

En återbruksgalleria, i samarbete med återbruksaktörer och övriga samhället, på Gotland
skulle lyfta intresset för återbruk och göra detta till en naturlig del av detaljhandeln.
Delmål 2.5 År 2021 ingår avfallsplanering samt släckvattenhantering vid framtagande av nya
detaljplaner och bygglovshandläggning

För att få en bra avfallshantering i hela samhället behöver avfallshantering ingå i arbetet
med detaljplaner, bygglovshandläggning och annan handläggning på ett strukturerat sätt.
Räddningstjänstens hantering av släckvatten är komplicerad och kostar mycket pengar. Ett
sätt att sanera släckvattnet lokalt har tagits fram och kan, om det tillämpas, innebära stora
fördelar för både miljö och ekonomi. För att underlätta det arbetet behövs god planering i
samband med ny- och ombyggnationer.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 2:











Samverkan mellan Region Gotland och återbruksaktörer kring Fixotek, återbruk, återbruksgalleria och statistik.
Framtagande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna.
Genomförande av plockanalys på insamlat grovavfall på återvinningscentralerna.
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor
och material inom Region Gotlands verksamheter.
Utbilda upphandlare och upphandlande verksamheter i hur hållbarhet kan vägas in i
upphandlingar.
Möjliggöra återanvändning av de massor (jord och schaktmassor) som uppkommer i
Region Gotlands verksamheter och projekt.
Ta fram informationsmaterial och välkomna studiebesök.
Genomföra kundundersökningar.
Ta fram en kommunikationsplan för implementering av avfallsplanen på hela Gotland.

3.3 Mål för Materialåtervinning
Inriktningsmål 3: ”År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till
materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.”

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det avfall och material som inte kan återbrukas kan i de allra flesta fall materialåtervinnas.
Materialåtervinning är att föredra framför förbränning och deponering och ska därför prioriteras. På Gotland ska möjligheterna till sortering öka och omhändertagandet av materialet
förbättras. Transporter och logistiklösningar som underlättar hantering av separat insamlade fraktioner behövs för att göra avfallet till ett material - en resurs.
Delmål 3.1 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Enhetlig källsortering vid fyra av Gotlands större evenemang 2023

En enhetlig källsortering vid evenemang innebär att besökarna känner igen sig och kan därmed lättare sortera rätt. Det pågår ett utvecklingsarbete mellan Region Gotland och flera
evenemangsarrangörer för att uppnå bättre sortering och nöjda arrangörer och besökare.
Delmål 3.2 Tillgänglighet och kundservice på Region Gotlands återvinningscentraler ska öka:
kundnöjdhet ”ÅVC-index minst 70% år 2023 (jmf 63% 2017)

För Region Gotland är det viktigt att arbeta med kundbemötande och tillgänglighet på återvinningscentralerna, som leder till högre sorteringsgrad och lägre behandlingskostnader.
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Delmål 3.3 Insamlade textilier som inte kan återbrukas ska materialåtervinnas senast 2023

En prioriterad avfallsfraktion nationellt och i EU är textilier. Insamling, återbruk och återvinning av textilier kan ökas på Gotland. Det finns flera goda exempel på Gotland där textilier återbrukas och återvinns. För Region Gotlands återvinningscentraler finns mycket att
lära av dessa goda exempel, inklusive viktiga transport- och logistiklösningar.
Delmål 3.4 Insamlad övrig plast (som inte är en förpackning) som inte kan återbrukas ska
materialåtervinnas senast 2025

Återvinning av plast kan vara komplicerat bland annat på grund av de många olika sorters
plaster som finns. Plast som inte är en förpackning kan t ex utgöras av diskborstar, leksaker, hinkar eller utemöbler och kan lämnas på återvinningscentralerna. Ett arbete med att
hitta miljöriktig avsättning pågår.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 3:











I samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen införa källsortering på offentlig
plats och bostadsnära insamling av tidningar och förpackningar.
Tillse att samtliga verksamheter och arbetsställen inom Region Gotland källsorterar och
optimerar avfallshanteringen.
Genomförande av återkommande plockanalyser på mat- och restavfall samt på brännbart grovavfall för uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
Implementera enhetlig information och skyltning för källsortering av avfall på hela
Gotland inklusive transportvägar till/från ön (flyg- och färjetrafik) och evenemang.
Kommunikation med nyinflyttade och vid fastighetsägarbyten om förebyggande arbete
och källsortering.
Se över driftsform, placering, bemanning och öppettider för Region Gotlands återvinningscentraler.
Förbättra insamlingssystem för textilier och plast utan producentansvar.
Säkerställa materialåtervinning av textilier och plast utan producentansvar.
Planera och förbättra avfallshantering från fartyg som gästar Gotlands hamnar.

3.4 Mål för Energi- och näringsåtervinning
Inriktningsmål 4: ” Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland.
År 2025 har återvinningen av energi och näring från avfall ökat.”

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att ta tillvara på resurserna i det avfall som inte kan återbrukas eller materialåtervinnas
behöver återvinningen av energi och näringsinnehåll i avfallet öka. Detta kan exempelvis
ske genom förbättringar i sorteringen för att öka mängden eller kvaliteten på materialet.
Delmål 4.1 År 2023 återförs 50% av slammet från Gotlands avloppsreningsverk till kretsloppet på ett för människa och miljö hållbart sätt

På Gotland återfördes 17% av slammet till åkermark 2018. Merparten transporteras till
fastlandet och används för sluttäckning av deponier. I Danmark återförs 80% av slammet
från avloppsreningsverken till kretsloppet. Fortsatt kunskapsinhämtning och informationsspridning behövs.
Delmål 4.2 År 2023 är föreslagna åtgärder från ”Genomlysning av slamprocessen” genomförda

De föreslagna åtgärderna i genomlysningen som genomfördes 2015 syftar till att förbättra
kundservice och arbetsmiljö samt kvalitetssäkra insamling och behandling av slam från enskilda brunnar och tankar.
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Delmål 4.3 År 2025 har den lokala produktionen av biogas och biogödsel ökat med 50%

Det finns möjlighet att ta hand om mer organiskt material lokalt på Gotland. Det kan vara
flöden av organiskt avfall som idag avsätts på fastlandet eller att byte till papperspåsar för
matavfallsinsamling kan öka energiutbytet. Gotlands lokala biogasanläggningar skulle därmed få in mer material som kan öka produktionen av biogas och biogödsel.
Delmål 4.4 Allt utsorterat brännbart avfall, som inte kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt, används som energi- eller kolkälla på Gotland senast år 2025

Ris och grenar eller träavfall kan utgöra energi- eller kolkällor för bättre och effektivare användning på Gotland. Brännbart hushållsavfall och övrigt brännbart grovavfall används i
stor utsträckning redan som energikälla inom cementindustrin på Gotland. Lokalt tillvaratagande av energiinnehållet bidrar till ett fossilfritt Gotland och minskar beroendet av extern
tillförsel av energiråvara.
Delmål 4.5 Antalet ärenden om otillåten eldning av avfall halveras till år 2025

Öppen förbränning är ett enormt slöseri med energi. Röken från avfallsförbränning kan innehålla ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Att själv elda sitt avfall är normalt sett
inte tillåtet. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall som kan eldas under förutsättning att röken inte orsakar störningar för omgivningen.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 4:












Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]








Certifiera slam från avloppsreningsverk och genomföra slamrevisioner, som granskar
kvaliteten på slam, uppmärksammar avsättningsmöjligheter och identifierar behov av
åtgärder för att förbättra kvaliteten och främja användning av slam på åkermark.
Sprida kunskap kring slam från avloppsreningsverk till enskilda och livsmedelsindustri.
Se över läkemedelshantering och läkemedelsanvändning inom hälso- och sjukvård för
att förebygga läkemedelsrester i slammet och behov av rening.
Rena avloppsvatten vid sjukhus, vårdinrättningar och äldreboenden för att minska läkemedels- och antibiotikarester i avloppsslammet.
Undersöka möjlighet att omhänderta latrinavfall lokalt på Gotland.
Använda den fiktiva figuren ”Toa Uppström” vid kommunikation för att bibehålla och
förbättra kvaliteten på slammet.
Delta i utformningen och arbetet i ett ”VA-innovationsråd”, i enlighet med den framtagna VA-planen för Region Gotland. VA-innovationsrådet ska verka stödjande och
drivande i innovationsarbetet kopplat till vatten och avlopp.
Införande av papperspåsar för insamling av matavfall, som ökar fiberinnehållet och
därmed bidrar till ökad produktion av biogas och biogödsel.
Genomförande av plockanalys på mat- och restavfall samt på brännbart grovavfall för
uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
Tillse att samtliga verksamheter och arbetsställen inom Region Gotland sorterar ut sitt
matavfall.
Utvärdera betalsopsäcken och föreslå åtgärder som underlättar sortering av avfall.
Kartlägga flöden av organiskt avfall som transporteras till fastlandet för behandling.
Påbörja förebyggande arbete när det gäller invasiva arter, så att inte spridning sker via
kompost- eller rötningsrest som återförs till kretsloppet.
Förbättra hanteringen av träavfall som samlas in på Region Gotlands återvinningscentraler, för ökat lokalt omhändertagande som energi- eller kolkälla på Gotland.
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3.5 Mål för Nedlagda deponier och deponering
Inriktningsmål 5: ”Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier”

När ingen annan hantering av ett avfall är lämplig kan deponering vara ett fullgott alternativ. Fortsatt deponering på Gotlands aktiva deponier, varav Slite deponi är den största, ska
ske i enlighet med de tillstånd som finns för verksamheten. De gamla nedlagda deponierna
på Gotland ska efterbehandlas och skötas så att negativ miljöeffekt minimeras.
Delmål 5.1 Utsläpp av växthusgaser från Gotlands nedlagda deponier har minskat med 50%
år 2025

Utsläpp av deponigas står för 1-2% av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Åtgärder för att
minska utsläpp av metan minskar Gotlands bidrag till negativa klimatförändringar. Gotland
ligger långt fram och har investerat i ny teknik för att kunna behandla även låga halter av
metan i deponigas.
Delmål 5.2 År 2025, i enlighet med framtagna ”Riktlinjer för efterbehandlingsåtgärder”, står
återanvändning av massor för 75% av materialet vid sluttäckningsarbeten

Arbetet med att använda återanvända massor istället för jungfruliga massor vid sluttäckningsarbeten av deponier är en viktig resurshushållningsfråga samtidigt som det sänker efterbehandlings- och skötselkostnader.
Delmål 5.3 År 2022 ska mängden avfall som deponeras understiga 10 kg/invånare (jmf 19kg
år 2018)

Gotland ligger högt över genomsnittet för deponering av hushållsavfall. Ett strukturerat arbete för att minska deponeringen har påbörjats. Bättre sorteringsgrad, fler fraktioner och
ökade behandlings- och avsättningsmöjligheter behövs.
Delmål 5.4 Utifrån framtagen ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete
vid nedlagda deponier inom Region Gotland” har efterbehandlingsåtgärder på ytterligare fem
nedlagda deponier utförts år 2025

Se planen
Delmål 5.5 År 2021 har tillförlitliga transportvägar för smittförande avfall, animaliska biprodukter och farligt avfall från Gotland till godkända avfallsmottagare säkerställts

Gotlands unika läge i mitten av Östersjön gör att det är en logistisk utmaning att hantera
smittförande avfall, animaliska biprodukter samt farligt avfall i enlighet med gällande lagstiftning. För att säkerställa att hanteringen sker på bästa sätt ur lagstiftningsmässig men
även ur miljö-, hälso- och ekonomisk aspekt behöver transportvägar säkerställas.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 5

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]








Arbeta efter, utveckla och följa upp ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland”.
Undersöka utsläpp av växthusgaser från Gotlands nedlagda deponier och planera lämpliga efterbehandlingsåtgärder.
Sprida erfarenheter från den innovativa behandlingen av deponigas från Visby deponi
(regenerativ termisk oxidation) som kombineras med energiåtervinning till fjärrvärmenätet.
Återanvända de massor som uppkommer i Region Gotlands verksamheter.
Utveckla mottagnings- och behandlingsmöjligheter för Slite Avfallsanläggning och deponi.
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Separat insamling av gips på Region Gotlands återvinningscentraler, för återbruk/återvinning.
Utveckla hantering och avsättning av de fraktioner som tidigare deponerats.
I dialog med Trafikverket säkerställa att det avfall som måste lämna Gotland kan göra
det i enlighet med gällande lagstiftningar.

3.6 Mål för Minskad nedskräpning
Inriktningsmål 6: ”År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria”

En samordning av åtgärder mot nedskräpning på Gotland behövs för att få stränder, natur
och gatumark skräpfria. För att uppnå målet behöver hela Gotland samarbeta.
Delmål 6.1 Håll Gotland Rent: 10% av medborgarna, företagen och samtliga förvaltningar
deltar i det förebyggande arbetet mot nedskräpning år 2023

Arbetet för ett skräpfritt Gotland behöver involvera företagen och alla Region Gotlands
förvaltningar och bolag. Region Gotland utvecklar arbetet tillsammans med Håll Sverige
Rent samt Gotlands näringsliv och organisationer.
Delmål 6.2 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Antalet sopkorgar på Gotland ska halveras till år 2024

Sopkorgar för blandat avfall ska ersättas av färre och smart utformade avfallsbehållare som
tillsammans med bättre planering leder till minskad nedskräpning och minskade driftkostnader.
Delmål 6.3 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Källsortering på offentlig plats i slutna behållare har
ersätt sopkorgarna 2030

För att underlätta för besökande och invånare på Gotland att sortera sitt avfall ska sopkorgar för blandat avfall ersättas med källsortering på offentliga platser, såsom parker, naturområden, torg ,idrottsplatser, väntrum, samlingslokaler och andra mötesplatser. Källsortering i slutna behållare leder till ökad materialåtervinning, minskad nedskräpning och lägre
driftskostnader.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 6






Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]





Inspirera till och arrangera aktiviteter årligen inom konceptet Håll Gotland Rent.
Genomföra skräpmätningar och sammanställa kostnader för nedskräpning för uppföljning av genomförda åtgärders resultat och motivation till nya åtgärder.
Ta fram en plan för minskad nedskräpning med årlig budget och förebyggande åtgärder.
Aktivt byta ut öppna sopkorgar till slutna avfallsbehållare med källsorterat innehåll.
Dialog med turistorganisationer om förebyggande arbete, källsortering och nedskräpning.
Fastighetsägare med säsongsuthyrning informeras om källsortering och nedskräpning,
för att minska mängden mat- och restavfall (hushållssopor) i offentliga papperskorgar.
Dialog med myndigheter om förebyggande arbete samt uppföljning av anmäld nedskräpning.
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4. Miljökonsekvenser
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki. Avfallsplanens
mål och strategier bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål och mål i den nationella avfallsplanen. Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av arbete med förebyggande av avfall
och därigenom minskade mängder avfall. Flera åtgärder som omfattar regionens verksamhet kommer att vidtas som kommer att göra skillnad. Åtgärder för att ta hand om deponigas och nedlagda deponier planeras. Åtgärder avseende nedskräpning kommer att vidtas.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanen. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter av avfall.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande av planens åtgärder
är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring förebyggande av avfall och ökad
sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid att förändra beteenden.
En strategisk miljöbedömning har genomförts av avfallsplanen och en miljökonsekvensbeskrivning redovisas i Bilaga 5.

5. Ekonomi och konsekvenser av avfallsplanen
5.1 Finansiering av avfallshantering

Det kommunala avfallsuppdraget finansieras av avfallstaxan som fastställs av regionfullmäktige. Avgifterna i taxan ska finansiera insamling och behandling av avfall som vanligen
uppstår i hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Grundavgiften i taxan finansierar sådant som återvinningscentraler, planering, utredningar, kundtjänst och administration. Enligt självkostnadsprincipen får inte kommuner ta ut högre avgifter än som
motsvarar kostnaden för avfallshanteringen (kommunallagen 8 kap. 3c §). Självkostnaden
avser inte kostnaden för den enskilda prestationen utan de samlade kostnaderna för hela
avfallsverksamheten. Eventuellt ekonomiskt överskott inom taxeekonomin utgör en form
av skuld till taxekollektivet.

Ärendenr RS 2020/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Efterbehandling av äldre nedlagda deponier finansieras av skattekollektivet genom avsättning så snart en uppskattning av åtgärdskostnader gjorts. För aktiva deponier avsätts en del
av mottagningsavgiften (f.n. 300kr/ton) för att täcka framtida sluttäcknings- och efterbehandlingskostnader för respektive deponi.
Insamling och behandling av avfall som omfattas av producentansvar finansieras av avgifter på nya produkter och förpackningar. Transporter och andra tjänster tillhandahålls av
privata aktörer.
Verksamhetsavfall, såsom bygg- och rivningsavfall, finansieras av avgifter. På Gotland finns
förutom Region Gotlands anläggningar flera privata anläggningar med konkurrerande prislistor. Mottagning på Region Gotlands anläggningar sker i enlighet med Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall.
5.2 Ekonomiska konsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplanens aktiviteter innebär att dagens system för avfallshantering kommer att förändras. Förändringarna medför konsekvenser för såväl miljö som ekonomi. Miljökonsekvenserna beskrivs i bilaga 5. Flera av målen och aktiviteterna innebär kostnader på kort
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sikt för exempelvis utredningar eller informationsinsatser, men besparingar på längre sikt
såsom lägre behandlingskostnader och färre städinsatser. Det gäller exempelvis målsättningar för minskat matsvinn, bättre källsortering och minskad nedskräpning. Andra målsättningar innebär kanske en högre investeringskostnad för att möjliggöra sänkta driftskostnader, såsom smarta avfallsbehållare på offentlig plats och energiåtervinning av deponigas.
Det är svårt att göra en bedömning av avfallsplanens ekonomiska konsekvenser. Kan målsättningarna i planen uppnås utan höjning av avfallstaxan, extra skattemedel eller högre avgifter? En högst preliminär uppskattning är att avfallstaxan sedan några år behöver höjas
för insamling av slam från enskilda anläggningar. På längre sikt kan kostnadssänkningar
inom slamverksamheten göras. Förändrad avfallshantering kommer att innebära behov av
att ändra delar av avfallstaxan, nya tjänster som motsvarar ny efterfrågan och användning
av miljöstyrande taxa. I övrigt bedöms endast mindre justeringar av avfallstaxan behövas
under planperioden, motsvarande indexhöjning. Extern finansiering och samarbeten kommer att krävas och sökas, exempelvis Klimatinvesteringsstöd och samarbeten mellan förvaltningar för ökat Återbruk, Fixotek och Återbruksgalleria.
Prislistan ”Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall” utvecklas som verktyg för att säkerställa intäkter för verksamhetsavfall.
För efterbehandling av äldre nedlagda deponier kommer det att krävas ytterligare avsättningar i enlighet med ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland”. I dagsläget är det inte möjligt att säga hur stora avsättningar som behövs.
5.3 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram

Genomförandet av åtgärderna i avfallsplanens åtgärdsprogram förutsätter engagemang från
flera olika delar av Region Gotlands organisation. Avfallsavdelningen är nyckelaktör i arbetet men flera andra delar av Region Gotland kommer att behöva vara aktiva i arbetet. Åtgärderna bedöms dock kunna genomföras inom befintlig budget.
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6. Kommunala styrmedel för styrning i planens riktning
Olika styrmedel har varit och är ett viktigt verktyg för att främja kretslopps- och resurshushållningssamhället och styra samhällsutvecklingen mot en hållbar avfallshantering. Styrmedel kan införas genom lagstiftning eller genom utbildning och information. Ett exempel på
frivilliga åtgärder är miljömärkning av varor.
Styrmedel kan även vara rent ekonomiska Staten kan införa skatter som ett styrmedel, t ex.
skatt på avfall som läggs på deponi. Skatten innebär ett incitament att minska deponeringen
av avfall och öka motivationen för sortering av avfall. Det finns flera nationella styrmedel
som exempelvis pant på returflaskor, skrotningspremier för bilar, producentansvarets förpackningsavgifter samt avgifter på miljöfarliga batterier. Sådana avgifter och pantsystem är i
huvudsak lagreglerade.
Det finns ett antal styrmedel som kommunen kan använda för att styra avfallshanteringen i
önskad riktning.
6.1 Avfallsplan

I planen finns uppgifter om allt avfall i kommunen, såväl hushållsavfall som annat avfall. I
planen ska bland annat framgå mål och åtgärder för insamling och behandling samt mål
och åtgärder för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.
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6.2 Lokala föreskrifter om avfallshantering

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering och är
ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall. Föreskrifterna är också ett komplement till gällande lagstiftning på området. Föreskrifterna utgör en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på dem själva och andra aktörer. Region Gotlands avfallsföreskrifter antogs av regionfullmäktige 2014-02-20.
6.3 Avfallstaxa

Avfallstaxan kan fungera som styrmedel för att nå kommunala miljö- och verksamhetsmål.
Kommunen får ta ut avgifter så att miljöanpassad avfallshantering främjas.
En utgångspunkt vid utformandet av ekonomiska styrmedel där syftet är minskad miljöbelastning eller ökad resurshushållning är principen om att förorenaren ska betala. Avfallsekonomin regleras i lagstiftningen (miljöbalken och kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och likställighetsprincipen.
För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en ökad
återvinning av avfall har kommunerna enligt miljöbalken möjlighet att differentiera avgifterna i renhållningstaxan. Differentieringen i avgift mellan de olika erbjudna insamlingsalternativen måste vara ekonomiskt möjlig för kunden och får alltså inte vara orimligt stor.
Region Gotland har en miljöstyrande renhållningstaxa, ett exempel på det är en dyrare behandlingsavgift på blandat hushållsavfall jämfört med sorterat mat- och restavfall.
6.4 Information, kommunikation och vägledning

Information, kommunikation och vägledning är viktigt i arbetet med att nå en kvalitativt
bättre avfallshantering. Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och av producentansvaret
för förpackningar och returpapper.
För att uppnå resultat med avfallsinformation behövs en dialog, byggd på helhetssyn.
Information om avfallshantering gör det enklare för människor att göra miljömedvetna val
på ett påtagligt sätt. Informations- och kommunikationskanaler som används inom Region
Gotland är:
Region Gotlands hemsida
 Sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter
 Telefonsamtal, e-post och ärendehantering med kunder som själva kontaktar Region
Gotland
 Information och instruktioner på behållare, i soputrymmen eller där avfall hanteras om
hur sortering ska ske och uppnådd miljönytta
 Informationsmaterial på återvinningscentraler, bibliotek, turistbyråer, kundtjänst mfl
 Region Gotlands medarbetare inom avfallshantering, kundtjänst, pedagogik och regionupplysning
Vid sidan av kontakten med olika målgrupper genom olika kanaler är arbetet med vägledning mycket viktigt. Genom att försiktigt leda avfallslämnare i en annan riktning än de annars skulle tagit, att göra det lätt att göra rätt, är att leda dem till att delta i utvecklingsarbetet. Placeringen av containrar på återvinningscentralerna eller avstånd till sopkärl och hur
dessa påverkar hur sorteringen av avfallet fungerar är exempel på detta. Lunchrestauranger
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kan minska matsvinnet genom att minska storleken på tallrikarna och det är fler som köper
ekologisk frukt om den icke ekologiska märks med ”besprutad”. Att förstärka och vägleda
på detta sätt blir allt mer känt som ett viktigt komplement till informationen.
6.4 Upphandling

Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt. Ett syfte med reglerna är att alla företag ska ges lika förutsättningar att vinna kontrakt. En fungerande konkurrens är till nytta
för det allmänna, medborgare och skattebetalare.
Miljöfrågorna har fått en stärkt ställning såväl inom EU som i Sverige. De nya lagarna innehåller, i likhet med EU-direktiven, bestämmelser som gör det lättare att ställa miljökrav och
sociala krav vid upphandlingar. De miljökrav som ställs får inte utgöra hinder för en väl
fungerande inre marknad utan måste vara förenliga med de grundläggande principerna för
upphandling.
Det är lite skilda förutsättningar och regler beroende på var i upphandlingsprocessen ett
miljökrav ställs. Miljökrav kan ställas som teknisk specifikation, kvalificeringskrav, utvärderingskriterium eller som särskilt villkor för fullgörande av kontrakt. Den kanske största
möjligheten att beakta miljön finns under planeringsfasen. Därför är det viktigt att man
analyserar sitt inköpsbehov före upphandlingen med hänsyn till typ av vara/tjänst och vilka
krav man har samt att man gör en analys av marknadens funktionssätt och konkurrensförhållanden. Kraven som ställs ska vara möjliga att följa upp och för trovärdigheten är det
viktigt att de faktiskt följs upp.
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram upphandlingskriterier för upphandling av godstransporter. Kriterierna fokuserar på några av de viktigaste miljöproblemen från vägtransporter: avgasemissioner och utsläpp av koldioxid, men innehåller även krav på däck och
krav på fordonsunderhåll. Miljökraven på tunga fordon syftar till att uppmuntra en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det regelverk som gäller i hela EU.
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6.5 Fysisk planering

Avfallshanteringen behöver uppmärksammas tidigare och på ett bättre sätt i den fysiska
planeringen. Men ytor för avfallets infrastruktur är en fråga som inte går att lösa i varje enskild detaljplan. Det måste finnas en övergripande strategi där kommunens samlade behov
för avfallshanteringen är beskriven. Samtidigt finns ett stort intresse från många aktörer att
förbättra avfallshanteringens förutsättningar. Detta som en aspekt bland många andra redan i planeringsskedet. Sammantaget borgar detta för att vi på sikt kan få ett avfallssystem
som ger bra service åt våra medborgare, fungerar för våra avfallshämtare och ger en ökad
samsyn på avfallsfrågorna i kommunen. Men det är ett arbete som tar tid och kräver uthållighet.
I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en grundläggande infrastruktur.
Därför är frågan om hur man planerar för avfallshantering i den fysiska planeringsprocessen högaktuell. Samtidigt är det ett nytt område för många både inom avfallsbranschen och
bland samhällsplanerare. Målsättningen är att avfallsfrågor på ett effektivt sätt kan integreras med andra infrastrukturer och intressen i samhällsbyggandet. Utgångspunkten är att det
kan göras genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
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Region Gotland behöver ta fram ett tematiskt tillägg om avfall. Två exempel på framgångsfaktorer är att utgå från översiktsplanens mål och att arbeta med en bred förankringsmodell. Även detaljplaneprocessen behöver stöd och vägledning för att avfallshantering ska
uppmärksammas tidigare och på ett bättre sätt i den fysiska planeringen.
Avfallshantering är en viktig infrastrukturfråga i den fysiska planeringsprocessen. I ÖP
Bygg Gotland 2025 har Region Gotland tagit ställning till att avfallsfrågorna ska införas i
detaljplanearbetet och prövningen av bygglov, så att områden och lokaler anpassas till källsortering av hushållsavfall vid ombyggnad och nyproduktion. Det handlar även om att ta
hänsyn till skyddsavstånd för befintliga och kommande avfallsanläggningar.
Det är viktigt att resurser från teknikförvaltningens avfallsverksamhet avsätts för att delta i
exploateringsprojekt, översiktsplanarbetet och detaljplanearbetet.
6.6 Tillsyn

Avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur och avfallshanteringen ska
ge en god och behovsanpassad service för medborgare och verksamheter. Ett viktigt led i
att detta ska fungera är en väl fungerande tillsyn av avfallshanteringen, så att kommunen
kan verkställa sitt lagstadgade avfallsansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
Tillsynsmyndigheten i kommunen har en viktig roll i att pröva vissa typer av undantag från
de kommunala avfallsföreskrifterna.
När det gäller dispensprövning och tillsyn av eget omhändertagande av hushållsavfall är tillsynsmyndighetens roll central och det är viktigt med en aktiv tillsynsmyndighet i kommunen med tillräckligt med resurser i syfte att kunna säkerställa att det nämnda kommunala
avfallsansvaret kan verkställas samt att de skyldigheter för fastighetsägare som följer av avfallsföreskrifterna efterlevs.
Vid rutinmässiga inspektioner av miljöfarliga verksamheter säkerställs att hanteringen av
farligt avfall sker på ett betryggande sätt. Annat avfall än farligt avfall hanteras mera översiktligt, exempelvis genom besiktning av lagring av avfall, omfattning av nedskräpning på
platser där allmänheten har insyn samt frågor om avfallets borttransport.
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Vid tillsyn enligt livsmedelslagen på restauranger och i storkök sker kontrollen av avfallshanteringen med fokus på att förhindra risken för att avfallet ska attrahera skadedjur och
andra situationer som kan ge upphov till olägenheter för människors hälsa och också kopplat till miljöbalken.
Tillsynen följer en tillsynsplan som uppdateras årligen. Vid den rutinmässiga tillsynen av
verksamheter ingår alltid avfall och avfallshantering som en del. Även nationella projekt
som initieras från till exempel Naturvårdsverket ska lyftas in i planen.

7. Region Gotlands nuvarande organisation
Verksamhetsansvaret för kommunens renhållningsansvar och avfallsanläggningar ligger hos
tekniska nämnden utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Verksamheten verkställs av teknikförvaltningen, som även ansvarar för bl.a. gator, parker, allmänna platser, fastigheter,
hamnar, vatten- och avloppsanläggningar och kollektivtrafik.
Insamling och behandling av avfall samt drift av återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar sker dels i egen regi, dels av anlitade entreprenörer.
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Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn utifrån miljöbalken och Region Gotlands avfallsföreskrifter, se 6.6.

8. Uppföljning av föregående plan
Den tidigare avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige 2007-06-18, KF § 152 och trädde
i kraft 2007-10-01. Planen omfattade sex mål och till dessa mål ett antal åtgärder som
skulle vidtas. I bilaga 6 redovisas genomförd uppföljning av den tidigare avfallsplanen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att ca tre av 6 mål har uppnåtts, två av målen har huvudsakligen gått åt rätt håll men inte uppfyllts och ett av målen är svårt att följa upp eftersom uppgifter saknas.
Enligt 80 § avfallsförordningen (SFS 2011:927) ska avfallsplanen ses över vart fjärde år och
revideras vid behov.
Planperioden för Region Gotlands avfallsplan är tio år men den ska omprövas varje ny mandat‐
period, d.v.s. vart fjärde år, med start år 2023.

9. Organisation för framtagande av avfallsplan
Arbetet med att revidera avfallsplanen har bedrivits av teknikförvaltningen under 20182019. Styrgruppen har bestått av förvaltningschef, avdelningschef för planerings- och utvecklingsavdelningen, avdelningschef för Gata/park-avdelningen och avdelningschef Avfallsavdelningen. I projektgruppen har två avfallsutvecklare, en kommunikatör och en extern konsult arbetat. Ett tjugotal temamöten har genomförts med deltagare från samtliga
förvaltningar och några externa aktörer inom följande fokusområden:
Nedlagda deponier
 Utveckling av Återvinningscentraler
 Offentliga rummet
 Region Gotlands egna avfall
 Nyttiggörande av organiskt avfall på Gotland
 Kommunikation med medborgarna
Följande verksamheter och funktioner från Region Gotland har bidragit till avfallsplanens
framtagande genom deltagande i fokusgrupper, dialoger eller liknande möten:
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Koncernledningsgrupp – alla förvaltningschefer, regiondirektör, regional utveckling
Närlingslivsutvecklare - RSF
GotlandsHem
Almedalsveckan
Enhetschef och miljöskyddshandläggare - SBF
Miljösamordnare – TKF, HSF
Miljöingenjör – TKF
Stadsträdgårdsmästare - TKF
Ekostrateger – RSF
Enhetschef, arbetsledare, medarbetare - ÅVC/Slam
Enhetschef Räddningstjänst
Enhetschef och medarbetare - VA
VA-utvecklare
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Världsarvssamordnare
Verksamhetscontroller, medarbetare - Avfall
Enhetschef, handläggare, tekniker, systemutvecklare - Avfall
Avdelningschef, hamnfogde Hamnen
Chefer och medarbetare Fastighet
Chefer och medarbetare Gata/park
Rektor, medarbetare och elever – UAF
Planarkitekt – SBF
Ekolog - SBF

Externa verksamheter som på ett eller annat sätt ställt upp och svarat på frågor, deltagit i
dialoger och på flera sätt bidragit till avfallsplanens framtagande:
LRF, Vuxenskolan, Röda Korset, Ragn-Sells, Lövsta Grönt Centrum, Leader Gute,
Hållbara Gotland, Coop, BroGas, Skrotfrag, SanSac, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Avfall Sverige, Gåvan, Fröjelstugan, Roma Miljö och många fler. Stort tack!
En politisk referensgrupp bestående av politiker från tekniska nämnden har deltagit i en
workshop kring strategier, inriktningsmål och delmål. Allt arbete har genomsyrats av devisen Gotland gör avfall till en resurs. Länsstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig avseende
avgränsning av miljöbedömning för den nya avfallsplanen.
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10. Genomfört samråd
Detta avsnitt kompletteras efter genomfört samråd och utställning av avfallsplanen. Genomförande och tidpunkt, aktörer som deltagit.
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Nulägesbeskrivning
1. Inledning
I denna bilaga till Region Gotlands avfallsplan beskrivs lokala förhållanden som
påverkar avfallets mängd och sammansättning, såsom antal invånare, antal hushåll
fördelat på olika boendeformer och näringslivets struktur. Därefter beskrivs nuvarande
avfallsmängder och nuvarande hantering i form av insamlingssystem och
avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på:





Avfall som Region Gotland ansvarar för;
- Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från handel, storkök och dylikt, såsom
mat- och restavfall, grovavfall, latrin och slam samt farligt avfall från hushåll.
- Avfall från kommunal verksamhet.
Avfall som omfattas av producentansvar; förpackningar, returpapper, däck, bilar,
elektriska och elektroniska produkter, batterier samt läkemedel.
Verksamhetsavfall; industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera.

Region Gotland ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall och för detta
avfall anges mängder samt hur det samlas in och behandlas. För avfall som inte ansvaras
för anges översiktliga uppgifter.

2. Beskrivning av Region Gotland
I följande kapitel beskrivs förhållanden som påverkar avfallets mängd och
sammansättning. Kapitlet innehåller uppgifter om bl.a. antal invånare, antal hushåll
fördelat på boendeform, säsongsvariationer, bostadsbyggande och näringslivsstruktur.
2.1 Geografiskt läge och infrastruktur

Region Gotland omfattar landskapet Gotland och Gotlands län, vilket utgörs av ön
Gotland med omkringliggande öar däribland Fårö, Stora Karlsö, Lilla Karlsö och
Gotska Sandön. Total yta är ca 3140 km2 där ca 32 % utgörs av jordbruksmark och 40
% utgörs av skog. Gotland består av 92 socknar, däribland centralorten Visby.
Gotlands har, genom sitt geografiska läge ca 9 mil från fastlandet, begränsade
möjligheter att samarbeta med andra regioner om avfallshanteringen. Transporter till
anläggningar på fastlandet innebär omlastning och särskilda transportlösningar.
Gotland är en utpräglad turistkommun och antalet övernattande mångfaldigas
sommartid. Om man ser till avfallsmängd, så uppkommer en större mängd än vad som
produceras av permanentboende.
2.1 Befolkning och dess utveckling

Region Gotland har ca 59 100 invånare, varav ca 24 300 bor i centralorten Visby. Nedan
redovisas en prognos för regionens befolkningsutveckling samt antal hushåll fördelat på
olika boendeformer.

Bilaga 1

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030
Bilaga 1
Tabell 1

2 (10)

Antal invånare i Region Gotland. Nuläge och prognos. Källa: Region Gotland

Antal invånare, st

År 2017

År 2022

År 2027

58 595

60 457

61 181

Befolkningsmängden i tabellen utgörs av fastboende i regionen, vilket inte återspeglar
den verkliga mängden människor som vistas där. Ca 44 % av hushållen utgörs av
villahushåll och ca 27 % av lägenhetshushåll. Ungefär
40 % av befolkningen bor i Visby.
Tabell 2

Antal hushåll i Region Gotland år 2017 fördelat på olika boendeformer.
Källa: Avfall Web

Antal hushåll, st

Villa

Flerbostads-hus

Fritids-hus

Totalt

17 236

10 683

11 464

39 383

Gotland har en stor mängd säsongsboende. Förutom alla fritidshusägare har regionen
sommartid många boende på campingar, hotell, uthyrningsstugor, gästhamnar,
ställplatser för husbilar samt extra gäster i villor, lägenheter och fritidshus. Enligt
statistik från 2016 reste ca 2 200 000 passagerare till och från Gotland med flyg och färja
under det året. Antalet gästnätter uppgår till cirka 1 miljon där högsäsongen är under
sommarmånaderna.
Tabell 3

Antal Gästnätter på Gotland 2010-2018
Källa: Gotlands Besöksnäring

2.3 Näringslivsstruktur

Näringslivet präglas framförallt av jordbruk och sten- och livsmedelsindustrin. Inom
tjänstesektorn utgör turism och besöksnäring en viktig del. Detta leder till tillväxt för
tjänsteföretag inom detalj- och dagligvaruhandel, transport, hotell och restaurang men
även för kulturella näringar. Största arbetsgivare är Region Gotland, som har större
andel sysselsatta i offentlig sektor än snittet för riket.

3. Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar
Region Gotland ansvarar för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
samt Region Gotlands egna verksamhetsavfall.
3.1 Avfallsslag och mängder

I Tabell 4 redovisas insamlade mängder hushållsavfall i Region Gotland under 2017
uppdelat på hur avfallet behandlats. Totalt samlades ca 68 000 ton hushållsavfall in,
varav knappt 1 800 ton gick till materialåtervinning, ca 49 000 ton till biologisk
behandling, ca 16 000 ton till förbränning och ca 1 200 ton till deponering. Av
hushållsavfall till biologisk behandling bestod ca 3 700 ton av matavfall som gick till
rötning, resterande var slam från enskilda avloppsanläggningar samt fettavskiljarslam.
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Insamlade och behandlade mängder avfall som omfattas av kommunalt
renhållningsansvar år 2017, ton per år. Källa: Avfall Web
Materialåtervinning

Biologisk
återvinning

Restavfall

Energiåtervinning

Deponering

Övrig behandling1

6 850

Matavfall

Totalt

6 850

3 660

3 660

Grovavfall total, varav
-

wellpapp
2

-

metallavfall

-

Träavfall,
brännbart avfall

-

Trädgårdsavfall

-

Deponirest

190

190

1 600

1 600

4 730

7 820

7 820

1 930

6 660
1 200

1 200

Latrinavfall

80

80

Frityr- och matfett

40

40

Slam totalt, varav
-

slam från enskilda
anläggningar

39 570

39 570

-

fettavskiljarslam

860

860

3

Farligt avfall totalt, varav :

110

110

-

impregnerat trä

230

230

-

kemikalier

10

10

-

asbest

-

övrigt

Summa, ca

0

1 790

48 940

16 710

1 200

1

Med övrig behandling menas det hushållsavfall där entreprenören står för insamling och vidare behandling.

2

Exklusive förpackningar

4

4

244

68 880

3
Behandling av farligt avfall sker på olika sätt beroende på innehåll, t.ex. förbränning i särskild anpassad anläggning eller genom
slutligt förvar (kvicksilver).
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Av mängden insamlat grovavfall via återvinningscentralerna gick metallskrot och
wellpapp till materialåtervinning. Med metallavfall avses avfall exklusive förpackningar.
Fraktionerna brännbart och trä gick till energiåtervinning. Ej brännbar fraktion och inert
grovavfall deponerades.
Utöver insamlad mängd matavfall till rötning hemkomposterades ca 1 000 ton matavfall
i regionen.
En del insamlat hushållsavfall skickas till vidarebehandling direkt av entreprenör, i
tabellen ovan kategoriserat som övrig behandling.
Det Revaq-certifierade slammet från Visby rötas och centrifugeras innan det återförs till
jordbruksmark på Gotland eller fastlandet. Slam från övriga avloppsreningsverk renas
biologiskt och kemiskt innan det avvattnas och återförs till kretsloppet på fastlandet.
Under 2017 uppgick mängden restavfall till ca 117 kg per person och år. Detta är under
riksgenomsnittet, som 2016 var ca 183 kg per person och år. Totala mängden avfall per
person uppgick under 2017 till ca 622 kg/person. Detta är långt över riksgenomsnittet,
som under 2017 var 473 kg/person, och beror till stor del på en större mängd grovavfall
per person än genomsnittet i Sverige.
3.2 Insamling och behandling

Insamling och behandling av avfall samt drift av återvinningscentraler och andra
avfallsanläggningar sker dels i egen regi, dels av anlitade entreprenörer. En del insamlat
avfall levereras till entreprenör för behandling. Insamling sker genom:
Mat -och restavfall samt latrin samlas in av Gotlands Åkericentral AB 2014–2020.
 Slam från enskilda avloppsanläggningar hämtas sedan 2006 av teknikförvaltningen
över hela Gotland förutom på Fårö där hämtningen för närvarande utförs av en
lokal entreprenör, Fårö slamsugnings HB.
 Transport av farligt avfall från återvinningscentralerna till mottagningsstationen för
farligt avfall i Visby utförs av Ragn-Sells AB 2016-2020
 Drift av återvinningscentraler sker dels i egen regi, dels genom entreprenad.
Behandling sker genom:







Drift av Slite avfallsanläggning och deponi sker i egen regi.
Mat- och restavfall samt övrigt brännbart grovavfall levereras till Region Gotlands
avfallsanläggning i Roma som driftas av Ragn-Sells AB 2007-2022. Matavfallet rötas
av Brogas och blir biogas och biogödsel. Av det brännbara avfallet görs en
bränslemix som energiutvinns av Cementa i Slite.
Anläggningen i Visby för omlastning och mellanlagring av farligt avfall för vidare
transport till fastlandet driftas av Ragn-Sells 2016-2020.

3.2.1 Mat- och restavfall

I det kommunala renhållningsansvaret ingår insamling och behandling av mat- och
restavfall, grovavfall och farligt avfall från hushåll samt med hushållsavfall jämförligt
avfall från verksamheter.
Sedan 2008 sker matavfallsinsamling i regionen. Insamlingen sker i system med separata
kärl. Matavfallsinsamling erbjuds hushåll i villor, lägenheter och fritidshus samt
verksamheter. Hemkompostering är möjligt att välja för samtliga fastighetstyper.
Verksamheter och flerfamiljshus har även möjlighet att välja blandat abonnemang där
ingen utsortering av matavfall sker, men då till en dyrare taxa.
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Sorterat brännbart hushållsavfall blir till bränsle som Cementa i Slite använder.
Sorterat matavfall förbehandlas vid Roma avfallsanläggning för att kunna återvinnas i en
biogasanläggning på Gotland. Matavfallet blir genom rötning till biogas och biogödsel.
Biogasen används som fordonsbränsle och biogödsel återförs till jordbruksmark.
3.2.2 Grovavfall

Grovavfall inklusive trädgårdsavfall samlas framförallt in på återvinningscentralerna.
Grovavfall tas emot uppdelat på fraktionerna:













Ris och grenar
Trädgårdsavfall, komposterbart
Jord
Sten, glas, betong, tegel, porslin m.m.
Gips och isolering
Trä, rent flisbart
Trä, målat eller behandlat
Tryckimpregnerat trä
Textil
Plast (ej förpackning)
Metallskrot
Elavfall t.ex. vitvaror, elektronik, armaturer

Skrymmande grovavfall, kan mot en avgift fås hämtat vid fastigheten.
Metaller och andra återvinningsbara material transporteras till lämpliga
behandlingsanläggningar.
Trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentralerna komposteras eller går till
förbränning. Ris och grenar går till förbränning eller används som strukturmaterial vid
kompostering och jordframställning.
3.2.3 Farligt avfall

Farligt avfall i form av kemikalier och kemiska produkter från hushåll samlas in i
miljöstationer på återvinningscentralerna. El-avfall och batterier lämnas på
återvinningscentral eller i butiker som säljer elektriska produkter.
Insamlat farligt avfall från hushållen sorteras, förpackas och transporteras bort för
återvinning, förbränning eller deponering vid godkända anläggningar.
El-kretsens entreprenörer hämtar elavfall som lämnats vid återvinningscentralerna och
transporterar avfallet till mottagningsanläggningar på fastlandet. Där återvinns
materialen medan vissa farliga ämnen såsom köldmedier destrueras.
3.2.4 Fettavskiljarslam, fett och matolja

Fettavskiljarslam och vegetabilisk olja samlas in inom ramen för regionens
avfallshantering. Fett och olja kan om det tillförs avloppet orsaka stopp, översvämning
och dålig lukt. Fastigheter och lokaler som hanterar livsmedel och serverar mat i större
mängder måste därför ha en separat hantering av sådant avfall.
Region Gotland ställer krav på att berörda fastighetsägare ska installera fettavskiljare och
ansvarar även för tömningen. Fettavskiljarslam samlas in och körs till Visby
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avloppsreningsverk för behandling. Fett och matolja samlas även in av Svensk
Fettåtervinning och andra privata aktörer för återvinning.
3.2.5 Latrinavfall

Latrinavfallet i Region Gotland har minskat under de senaste åren. Under 2017 samlades
80 ton latrinavfall in. Insamling av latrin sker varannan vecka och körs till kompostering
i Norrtälje.
3.2.6 Slam från enskilda avloppsanläggningar

Tömning av slam från enskilda anläggningar utförs av teknikförvaltningen. Slammet
körs till närmsta avloppsreningsverk på Gotland för behandling. Till reningsverken
transporteras även slam från slamavskiljare och slutna tankar. Slammet från
reningsverket i Visby rötas, från övriga reningsverk avvattnas slammet innan transport
till fastlandet. En mindre del enskilda anläggningar töms av lantbrukare som, efter
godkännande från miljö- och byggnämnden, utnyttjar slammet som gödning.

4. Avfall från kommunal verksamhet
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av kommunalt
renhållningsansvar och som uppstår i t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg och
kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall från bl.a. avloppsreningsverk,
fastighetsskötsel och gatudrift. Idag sker separat insamling av mat-och restavfall i de
flesta fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs.
4.1 Slam från avloppsreningsverk

Huvudman för ledningsnät och avloppsreningsverk är Region Gotland.
Vid Visby avloppsreningsverk rötas slam i en rötgaskammare. Den biogas som
produceras vid rötningen används i den egna driften eller levereras till Gotlands Energi
AB och används till bl.a. fjärrvärme. Totalt producerades ungefär 2 700 ton rötslam
under 2017. TS-halten i rötat och avvattnat slam var under 2017 cirka 32 %. Slammet
från Visbys anläggning är Revaq-certifierat och används på åkermark på Gotland eller
skickas till Ragn-Sells anläggning på fastlandet för att återföras till kretsloppet.
Slam från Slite och Klintehamns avloppsreningsverk omhändertas av Ragn-Sells och
skickas till fastlandet. Under 2017 var mängden slam vid Slite 350 ton med en TS-halt på
25 %. Mängderna från Klintehamn var 750 ton med en TS-halt på 20 %.
Totalt under 2017, från samtliga avloppsanläggningar, samlades ca 78 ton gallerrens upp
som körs till Roma slamplatta för att sedan transporteras vidare till Ragn-Sells för
omhändertagande på fastlandet.
4.2 Avfall från fastighetsskötsel

Det kommunala bostadsbolaget GotlandsHem och andra kommunala verksamheter ger
upphov till bygg- och rivningsavfall samt park- och trädgårdsavfall och annat avfall från
fastighetsskötsel. Stora delar av park- och trädgårdsavfallet från kommunens
anläggningar nyttiggörs genom förbränning eller kompostering.
4.3 Avfall från gatudrift

Halkbekämpning och snöröjning ger upphov till avfall i form av grus, sand och snö.
Den sand som används på gång- och cykelvägar vintertid samlas till stor del upp till
våren och kan återanvändas kommande vintrar.
Trafikverket sköter snöröjning på länsvägarna medan Region Gotland, tekniska
nämnden, ansvar för vinterväghållning i tätorterna på kommunala körbanor, cykelvägar,
torg m.m. Vid stora snömängder forslas snö bort av säkerhets- och framkomlighetsskäl.
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5. Avfall som omfattas av producentansvar
Producentansvaret innebär att tillverkaren har ansvar för att en produkt samlas in och
återvinns. Lagstiftningen om producentansvar innebär även en skyldighet för
konsumenterna att källsortera och lämna tillbaka förbrukade varor och förpackningar.
Syftet med producentansvaret är ytterst att genom att ge producenterna ansvaret för
omhändertagande av uttjänta produkter driva på miljöanpassad produktutveckling och
därigenom öka resurshushållningen och minska miljöbelastningen.
Idag finns producentansvar för returpapper, förpackningar (wellpapp, kartong-, plast-,
trä-, metall- och glasförpackningar), däck, batterier, bilar, elektronik och läkemedel.
5.1 Avfallsslag och mängder

Avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar utgörs av förpackningsavfall,
returpapper, batterier, elavfall, läkemedel samt däck och bilar.
I Tabell 3 redovisas insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar.
Uppgifter om insamlade mängder däck, läkemedel och bilar saknas.
Tabell 3

Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar 2017, Gotland
och Sverige. Källa: FTI AB och El-kretsen

Förpackningar och returpapper totalt, varav:

Region Gotland,
kg/person

Sverige,
kg/person

169

64

-

returpapper

33,27

21,70

-

pappersförpackningar

68,87

13,20

-

plastförpackningar

24,77

6,49

-

glasförpackningar

38,64

21,11

-

metallförpackningar

3,66

1,63

19,18

12,76

Elavfall totalt, varav:
-

diverse elektronik

8,93

6,53

-

kyl/frys

3,51

2,22

-

vitvaror

5,84

3,43

-

bärbara batterier

0,61

0,32

-

lysrör och lågenergilampor

0,24

0,21

-

övriga ljuskällor, glödlampor

0,058

0,043

-

bilbatterier*

0,92

-

Däck

-

-

Bilar

-

-

Läkemedel

-

-

*Insamlade mängder från Region Gotlands återvinningscentraler
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De insamlade mängderna förpackningar och returpapper per person ligger långt över
riksgenomsnittet. Detta beror troligen på det stora antalet sommargäster som ger
upphov till stora avfallsmängder men ej utgör en del av regionens befolkning samt att
verksamhetsavfall tas emot på Gotlands återvinningscentraler. Insamlad mängd elavfall
ligger också över riksgenomsnittet.
5.2 Förpackningar och returpapper

Förpackningar och returpapper från hushåll samlas in genom återvinningsstationer
(ÅVS) som drivs av producentorganisationen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
(FTI). Ragn-Sells driver FTIs mottagningsanläggning på Österby i Visby.
Dryckesförpackningar samlas in genom pantsystem i butik som drivs av Returpack AB.
På Visby ÅVC finns dessutom en Pantamera Express för större mängder PET-flaskor
och aluminiumburkar. Insamlade flaskor och burkar omlastas och transporteras till
Svenska Returpacks anläggning i Norrköping för omhändertagande.
Insamlade förpackningar och returpapper behandlas i huvudsak genom
materialåtervinning:








Returpapper transporteras till pappersbruk där det till stor del ersätter massaved
som råvara vid tillverkning av nytt tidningspapper och en del andra
papperskvaliteter.
Pappersförpackningar går till pappersbruk som tillverkar ny kartong för leverans till
företag som kan tillverka nya förpackningar.
Plastförpackningar transporteras till återvinningsanläggningar där de sorteras och
blir råvara till nya plastprodukter. Rejekt som inte går att materialåtervinna skickas
till Cementa i Slite där det förbränns.
Glasförpackningar skickas till Svensk Glasåtervinning AB i Hammar och blir nytt
glas och isoleringsmaterial.
Metallförpackningarna skickas först till en anläggning i Tranås för sortering i
aluminium och stålplåt. Metallen används som råvara i stål- och aluminiumverk och
blir till nya produkter som till exempel däckfälgar och motordelar.

5.3 Däck

Däck från hushåll samlas in via återförsäljare av däck. Däck omhändertas ofta genom
förbränning med energiutvinning men även materialåtervinning förekommer. En del
regummeras till nya däck medan en del används för tillverkning av sprängmattor och
andra produkter.
5.4 Bilar

Övergivna skrotbilar på kommunal mark omfattas av kommunalt renhållningsansvar om
skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön. Övergivna
skrotbilar kan också anses vara nedskräpning om den finns på en plats som allmänheten
har tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark är det markägaren som
ansvarar för att skrotbilar förvaras säkert ur miljösynpunkt. På allmän vägmark, det vill
säga allmänna vägar utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är
Trafikverket ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det Region Gotland som
beslutar om hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas
fordon som är i dåligt skick, övergivet samt har ett mycket lågt värde.
Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av bilen, andra delar materialåtervinns
och en liten del förbränns.
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5.5 Avfall från elektriska och elektroniska produkter

Avfall från elektriska och elektroniska produkter (elavfall) från hushåll och mindre
verksamheter samlas in via återvinningscentralerna och återförsäljare av elektronik.
Lågenergilampor och lysrör lämnas till återvinningscentralerna eller till försäljningsställe
som tar emot sådant avfall. El-Kretsen ansvarar för insamling och omhändertagande.
Avfallet sorteras, demonteras och materialåtervinns. En mindre del förbränns.
5.6 Batterier

Småbatterier från hushåll samlas in vid ett flertal platser, i huvudsak genom
batteriholkar, på återvinningscentraler och hos återförsäljare. Insamling utförs av ElKretsen. Småbatterierna sorteras, materialet separeras och återvinns genom
materialåtervinning och energiåtervinning.
Blybatterier som är tyngre än tre kilogram samlas in via återförsäljare eller
återvinningscentraler. Blybatterierna transporteras till en anläggning som krossar
batterierna, neutraliserar batterisyran och utvinner bly, som säljs vidare som råvara till
blybatteritillverkare.
5.7 Läkemedel

Överblivna läkemedel från hushåll lämnas i genomskinlig påse till apotek. Region
Gotland tar ej emot läkemedel.
Inlämnat läkemedel behandlas genom förbränning på fastlandsbaserade
avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning och rökgasrening.

6. Verksamhetsavfall
Övrigt avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar utgörs av
avfall från industrier och andra verksamheter. På Gotland finns flera större industrier
som ger upphov till stora mängder branschspecifikt avfall. Den dominerande
avfallstypen från industrier på Gotland är kalk, kalkslam, filterstoft och bypassdamm
från cementvaruindustrier. Andra förekommande branschspecifika avfall kommer från
industrier som trävaruindustrier, gummi- och plastindustrier och olika typer av
livsmedelsindustrier. Avfall från jordbruket och avfall som flygaska och slagg från
energiproduktion är andra exempel på branschspecifika avfall.
En mindre del av detta avfall omhändertas av Region Gotland. Den större delen av det
branschspecifika avfallet hanteras av industrierna själva genom återvinning eller
bortskaffning vid industriernas egna anläggningar. För att få en helhetsbild av allt avfall
som uppkommer på Gotland finns behov av en övergripande inventering av industrins
avfall.
6.1 Bygg-, rivnings- och anläggningsavfall

Bygg- och rivningsavfall samt schaktmassor uppkommer i samband med bygg- och
anläggningsarbeten. Kraven på rivningslov och -anmälan kan bidra till en tidig styrning
för miljömässigt riktig hantering. Branschens egna krav och informationsinsatser leder
också till en ökad återanvändning och materialåtervinning samt att oönskade
komponenter sorteras ut.
Bygg- och rivningsavfall ligger utanför det kommunala ansvarsområdet och det finns
inga uppgifter om vilka mängder som hanteras inom regionen. Större delen av avfallet
källsorteras idag och en allt större del återanvänds eller återvinns. Samma förhållande
gäller för schaktmassor.
Betong och andra stenmaterial kan beredas genom krossning och träavfall återanvänds
eller återvinns genom förbränning. Kraftigt förorenade massor måste tas om hand vid
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anläggningar med särskilt tillstånd medan massor med ett mindre föroreningsinnehåll
ibland kan utnyttjas för vissa ändamål, till exempel vägbyggnad eller utfyllnad i
industriområden. Anmälan krävs till miljö- och byggnämnden som gör en bedömning i
varje enskilt fall.
6.2 Park- och trädgårdsavfall

Park- och trädgårdsavfall som inte räknas som hushållsavfall ligger utanför det
kommunala ansvarsområdet. En stor del av park- och trädgårdsavfallet uppkommer vid
skötsel av allmänna platser och vägar m.m. Avfallet behandlas genom förbränning
respektive kompostering, beroende av typen av material.
6.3 Avfall från energiutvinning

Energiutvinningens restprodukter är bränsleaskor blandade med tillsatsämnen som
exempelvis sand, kalk och dolomit. Askornas egenskaper varierar beroende på
förbränningsteknik och på vilket bränsle som använts. Flygaska avskiljs ur
rökgasreningen och har generellt sett sämre miljömässiga och tekniska egenskaper för
återanvändning än bottenaska eller slagg. Största energiproducenten på Gotland är
Gotlands Energiaktiebolag, GEAB.
6.4 Avfall från fartyg i hamn

Fartyg är sedan 2001 skyldiga att lämna sitt avfall innan de lämnar svensk hamn och
hamnarna är i sin tur skyldiga att motta avfallet. Sjöfartsverket meddelar närmare
föreskrifter om hamnarnas skyldighet att motta avfall från fartyg.
Fartyg, med undantag av fiskefartyg och fritidsbåtar, ska senast 24 timmar innan de
anlöper hamnen anmäla vilka avfallsmängder i respektive fraktion man önskar avlämna.
Beroende på typ av avfall lämnas det vid fasta mottagningsstationer på kaj eller hämtas
med slamsugningsbil.
Enligt avfallsförordningen ska visst avfall från fartyg transporteras bort och
omhändertas genom kommunens försorg. De fraktioner som detta gäller är toalettavfall
samt fast avfall eftersom de har samma karaktär som ett hushållsavfall.
Även för fritidsbåtshamnar finns lagstadgade regler för mottagning av avfall från
fritidsbåtar och krav på avfallshanteringsplan.
6.5 Avfall från andra privata verksamheter

Privata verksamheter måste själva se till att det avfall som inte omfattas av kommunalt
renhållningsansvar kan transporteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Svårigheten
att få fram uppgifter om detta avfall gör att Region Gotlands kunskap om
avfallsmängder och flöden är ofullständiga.
Alla företag måste källsortera sitt avfall. Farligt avfall sorteras ut och lämnas separat.
Flertalet företag sorterar ut återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, papper etc.
Alla företag har skyldighet att sortera ut förpackningar, däck m.m. som anges i
förordningen om producentansvar. Det avfall som återstår delas slutligen upp i
brännbart och icke brännbart avfall. Avfallet transporteras till mottagande anläggningar
för sortering, behandling och återvinning.
Småföretag kan utnyttja återvinningsstationerna för att lämna avfall som omfattas av
producentansvar.
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Anläggningar för förebyggande
och hantering av avfall
1. Inledning
I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för hantering
av avfall på Gotland. Först beskrivs de anläggningar som är nödvändiga för att
förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för (den kommunala
renhållningsskyldigheten i miljöbalken). Sedan beskrivs viktiga anläggningar för
hantering av avfall som ligger utanför kommunens ansvar. Både anläggningar på
Gotland och anläggningar som nyttjas för behandling av avfall utanför regionen
beskrivs.
2. Anläggningar nödvändiga för hantering av det avfall som
Region Gotland ansvarar för
2.1 Mottagnings- och behandlingsanläggningar

Slite avfallsanläggning – Teknikförvaltningens avfallsanläggning i Slite har
mellanlagring, sortering och viss behandling av avfall. Anläggningen rymmer en av
Gotlands sju återvinningscentraler.
På anläggningsområdet finns regionens enda aktiva deponi med deponiceller för ickefarligt avfall och stabilt icke-reaktivt farligt avfall, exempelvis asbest. En utbyggnad av
deponin inom befintligt tillstånd är beslutad och ska vara färdig under 2020.
Roma avfallsanläggning – Anläggningen ägs av Teknikförvaltningen. Driften är
upphandlad. Allt insamlat brännbart hushållsavfall från Gotlands fastigheter samt
blandat brännbart grovavfall från återvinningscentralerna mellanlagras, grovsorteras och
krossas till en fast bränslemix som används av Cementa i Slite vid tillverkning av
cement.
Allt utsorterat matavfall förbehandlas i Roma och transporteras till BroGas
biogasanläggning.
På angränsande område finns också teknikförvaltningens slamplatta, för mellanlagring
av rötat slam och gallerrens från avloppsreningsverk på Gotland.
BroGas – Biogas Gotland
BroGas anläggning i Bro tar emot det förbehandlade matavfallet från Roma. Genom
rötning omvandlas avfallet till biogas och biogödsel så att både energi och näring tas
tillvara.
Gasen transporteras via ledningar till Visby och Biogas Gotlands
uppgraderingsanläggning på Österby, där gasen renas till fordonsgas eller används för
uppvärmning.
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Cementa i Slite – Heidelberg Cement Group
Brännbart avfall som förbehandlats i Roma till en bränslemix används av Cementa i Slite
vid tillverkning av cement. Användning av restavfallet vid produktionen i Slite innebär
att mängden fossila bränslen vid cementtillverkningen minskar.
Skarphäll mellanlager – På teknikförvaltningens anläggning i Visby, Skarphäll, finns
ytor för mellanlagring och sortering eller behandling av olika material och massor för
återanvändning, t.ex. schaktmassor, asfalt och gatsten, samt en kompostplatta för parkoch trädgårdsavfall.
På Skarphäll finns också en mottagningsstation och mellanlager för farligt avfall från
Region Gotlands återvinningscentraler och farligt avfall från verksamheter. Driften av
anläggningen upphandlas.
En del av fastigheten hyrs ut till GEAB och här återfinns bland annat
teknikförvaltningens anläggning för rening av deponigas från den nu nedlagda deponin i
Visby. Överskottsenergin från anläggningen nyttjas i GEABs fjärrvärmeanläggning.
Energin värmer ca 100 Visby-villor per år.
GEAB – Vattenfall
Gotlands Energiaktiebolags biobränslepanna där biobränsle, bland annat rent träavfall,
förbränns och energin används i fjärrvärmenätet. I dagsläget förbränns inget avfall som
kommunen ansvarar för i biobränslepannan.
Skrotfrag har en anläggning för mottagning, sortering och mellanlagring av metallavfall
i Visby. För närvarande tar Skrotfrag emot all insamlad skrot från Gotlands
återvinningscentraler. Härifrån transporteras skroten vidare till Skrotfrags anläggning i
Oskarshamn och andra återvinningsanläggningar.
2.2 Avloppsreningsverk

Drygt 40 vatten- respektive avloppsreningsverk, ett hundratal avloppspumpstationer
och drygt 80 mil ledningsnät samlar in avlopps- och lakvatten som renas och kan
återföras till kretsloppet. De tre största avloppsreningsverken är Visby, Slite och
Klintehamn.
Visby avloppsreningsverk – I Visby renas avloppsvatten maskinellt, biologiskt och
kemiskt. Vid reningsverket bildas slam i reningsprocessen. Externt brunnsslam tillförs
reningsverket via ledningssystemet. En mottagningsficka för externt fett från Visbys
restauranger finns också, vilket tillförs rötkamrarna. Slammet pumpas till rötkammare
där det genomgår rötning i två steg vid en temperatur på 55 °C. Det rötade slammet
pumpas därefter till ett slamlager, varefter det centrifugeras inför vidare transport till
mellanlagringsplatta i Roma. Den producerade rötgasen används för värmning av internt
slam till rötkammare, värme i reningsverkets lokaler, fordonsgas, samt eventuellt
överskott leds till Gotlands Energi Ab fjärrvärmesystem. Värmeenergin uppgår till ca
5 GWh/år. Det Revaq-certifierade slammet återförs till kretsloppet på Gotland och
fastlandet. Renat avloppsvatten leds ut i Östersjön.
Slite avloppsreningsverk – I Slite mottas avloppsvatten från befolkning, skolor och
vårdinstitutioner samt slam från enskilda avloppsanläggningar, från andra reningsverk
och renat lakvatten från Slite deponi. I Slite sker biologisk och kemisk behandling.
Slammet avvattnas och mellanlagras på slamplattan i Roma innan transport till
fastlandet. Renat avloppsvatten leds ut i Östersjön.
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Klintehamn avloppsreningsverk - I Klintehamn mottas avloppsvatten från
befolkning, skolor och vårdinstitutioner samt slam från enskilda avloppsanläggningar. I
Klintehamn sker biologisk och kemisk behandling. Slammet avvattnas och mellanlagras
på slamplattan i Roma innan transport till fastlandet. Renat avloppsvatten leds ut i
Östersjön.
2.3 Återbruksanläggningar

Röda korsets secondhandverksamhet med insamling och butiker i Slite, Hemse,
Fårösund, Klintehamn och Visby samt logistikcenter med mottagning och sortering på
Visborgsområdet i Visby.
Alvar Hallgrens ”Återbruksladan” i Roma med insamling och återbruksförsäljning av
byggmaterial.
Socialförvaltningens återbruksverksamhet ”Överskottet” i Visby med insamling och
försäljning av kontorsinventarier för Region Gotlands verksamheter.
Pingströrelsens secondhandverksamhet ”Gåvan” med insamling och butik i Visby.
Det finns många fler anläggningar och verksamheter med återbruksverksamhet på
Gotland. För att nämna ytterligare några: Återanvändarna, Lions, Lövstakooperativet
och Katthemmet. Utöver dessa verksamheter anordnas flera auktioner och loppisar, det
finns många antikaffärer, vintage-butiker och interaktiva mötesplatser med återbruk.
Tillsammans utgör de alla en viktig del av avfallshanteringen, genom att förlänga
livslängden på många material och produkter och förebygga uppkomst av avfall.
2. 4 Återvinningscentraler

Totalt har Region Gotland sju stycken bemannade återvinningscentraler, se Tabell 1.
Återvinningscentralerna tar emot grovavfall och annat utsorterat hushållsavfall, såsom:
farligt avfall, asbest, tryckimpregnerat trä, metallskrot, trädgårdsavfall, textil, plast,
träavfall, övrigt brännbart grovavfall, isolering, gips, matfetter- och oljor samt
sten/betong/tegel/porslin. Återvinningscentralerna tar också emot avfall med
producentansvar, såsom elektronikavfall, vitvaror, batterier, tidningar, förpackningar,
returpapper, pantförpackningar. Även bygg- och rivningsavfall samt annat
verksamhetsavfall kan lämnas mot en avgift.
Tabell 1 Återvinningscentraler på Gotland
ÅVC

Adress/vägbeskrivning

Fårösund

Förrådsvägen Kustparken, infart från Fårövägen/väg 148

Hemse

Sindarve, infart från väg 142 mot Linde

Klintehamn

Mattshagevägen

Ljugarn

Hallute backe, infart från väg 143

Slite

Skyltat från Lärbrovägen/väg 147 norr om Slite

Burgsvik

Hoburgsvägen/väg 500 ca 2,5 km söder om Burgsvik

Visby

Västra Törnekvior, infart från Follingboväg/väg 143
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3 Anläggningar på Gotland nödvändiga för hantering av det
avfall som Region Gotland inte ansvarar för
Ansvaret för avfallshanteringen delas i princip av tre huvudaktörer – kommuner,
producenter och avfallsproducenter.

Producentansvar är den gemensamma benämningen på de bestämmelser som reglerar
producenternas ansvar för avfallshanteringen av de produkter eller det avfall som deras
verksamheter ger upphov till. Producentansvar gäller idag batterier, bilar, däck,
elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur),
förpackningar, returpapper, läkemedel, radioaktiva produkter och strålkällor. Dessutom
finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och
lantbruksplast.
3.1 Återvinningsstationer – Förpacknings- och tidningsinsamlingen

På Gotland finns ca 15 stycken återvinningsstationer för förpackningar och returpapper.
Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB, och
är placerade vid matbutiker, på återvinningscentralerna och vid andra platser där
människor normalt passerar. Dessutom finns ca 20 extra insamlingsplatser för
glasförpackningar.
Tabell 2 Återvinningsstationer på Gotland
 Visby — ICA Wisborg
 Visby — Coop forum
 Visby — ICA Maxi
 Katthammarsvik — Tempo Katthammarsvik
 Klintehamn — Coop Konsum
 Fårösund — Kalkugnsvägen
 Fårö — Väg 699, 2km norr om färjeläget
 Ronehamn — Ronehamnsvägen 40
 Havdhem — ICA Havdhem
 Roma — ICA Roma
 Lärbro — Kappelshamnsvägen/Kyrkvägen
 Slite — P-plats vid Stationsgatan
 Stenkyrka — Tempo Stenkyrka
 Tingstäde — Mistelvägen

3.2 Mottagningsanläggning förpackningar och returpapper – Österby Visby

Anläggningen driftas av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenör. Allt
insamlat förpackningsmaterial och returpapper från Gotland hanteras och mellanlagras
här innan transport till olika återvinningsanläggningar på fastlandet.
3.3 Flera betydelsefulla anläggningar

Alvar Hallgrens ”Återbruksladan” i Roma med insamling och återbruksförsäljning av
byggmaterial.
Roma Miljö tar hand om byggavfall från företag och privatpersoner.
Ragn-Sells finns representerade på tre anläggningar i Visby och en i Roma. Ragn-Sells
tar emot i stort sett alla slags avfall för behandling och återvinning.

4 (5)

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030
Bilaga 1

Gotlands Åkericentral tar emot material i Bro för behandling och återvinning, såsom
betong, jordmassor och asfalt samt träavfall, ris och grenar.
Skrotfrag har en anläggning för mottagning, demontering, sortering och mellanlagring
av metall, bilar och järnskrot i Visby. Härifrån transporteras skroten vidare till Skrotfrags
anläggning i Oskarshamn och andra återvinningsanläggningar.
Visby Återvinning AB på Österby i Visby köper in skrot och metaller för återvinning.
Gotlands Bildemontering i Katthammarsvik skrotar bilar och säljer begagnade bildelar
och reservdelar.
Bro Bilskrot demonterar bilar och säljer begagnade bildelar.
Apoteken på Gotland tar emot överblivna läkemedel. Därifrån skickas läkemedlen till
anläggningar på fastlandet som är godkända för att förbränna läkemedel.
Alla däckverkstäder tar emot uttjänta däck, även om några nya däck inte köps.

4 Anläggningar utanför Region Gotland
Utanför regionen finns ett antal anläggningar som används för återvinning och
bortskaffande av olika typer av avfall från Gotland. Ett antal anläggningar över hela
landet och i Europa nyttjas för återvinning av avfall som omfattas av producentansvar
och annan materialåtervinning. Sådana anläggningar kan vara t.ex.
sorteringsanläggningar, industrier som använder återvunna materialråvaror i
produktionen (glasbruk, pappersbruk, textilindustri etc.) samt förbränningsanläggningar.
Exempel på avfallsbehandlingsanläggningar som nyttjas är de anläggningar som Elkretsen nyttjar för behandling av elavfall och Returpacks anläggning för
pantförpackningar av PET och aluminium. Ragn-Sells, Skrotfrags och andra privata
anläggningar på fastlandet samt flera kommunala och privata förbränningsanläggningar.
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Nedlagda deponier på Gotland
1. Bakgrund
På Gotland finns ett antal nedlagda deponier. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) ska
avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av
risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön. För de deponier där
kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna
åtgärder redovisas.
1.2 Resultat av identifiering och riskklassning

Det finns ett 30-tal riskklassade gamla deponier på Gotland. Av dem har Region
Gotland ansvar för de flesta. Många av deponierna är så kallade grovtippar som tidigare
nyttjats för deponering av grovavfall och verksamhetsavfall. Teknikförvaltningen
beslutade under hösten 2017 att genomföra undersökningar enligt MIFO fas 2 på
samtliga nedlagda deponier som av Miljö- och hälsoskyddsnämnden har klassats till
riskklass 1 och 2.
MIFO, Metodik för Inventering av Förorenade Områden, är framtagen av
Naturvårdsverket och enligt metodiken utförs arbetet i två steg. Det första steget
omfattar arkivstudier samt ett besök på platsen. Redan i fas 1 görs en riskklassning i fyra
klasser, se Tabell 1. Oftast behövs fas 2, med ytterligare undersökningar, utföras för att
verifiera eller förändra bedömningarna.
Tabell 1 Kategorier för riskklassificering av gamla avfallsupplag.
Riskklass

Innebörd

Åtgärdsbehov

1

Mycket stor risk

Upplag där skyddsåtgärder bedöms nödvändiga för att undanröja en konkret
miljökonflikt. Närmare undersökningar krävs.

2

Stor/måttlig risk

Upplag som kräver noggrannare undersökning, tillsyn eller åtgärder.

3

Liten risk

Upplag som endast kräver enklare åtgärder eller tillsyn

4

Mycket liten risk

Upplag där åtgärder för närvarande inte bedöms nödvändiga.

1.3 Planerade och vidtagna åtgärder

I ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda Deponier
inom Region Gotland” finns en tidplan för utförande av fortsatta miljötekniska
undersökningar vid de deponier som vid genomgången riskklassning, enligt MIFO fas 2,
erhållit riskklass 2. Planen gör gällande att kompletterande provtagningar kommer
genomföras under vintern-våren 2018/19.
För deponierna Tofta och Visby pågår arbetet med att ta fram avslutningsplaner. Dessa
beräknas vara färdigställda 2019. Arbete pågår också med att utarbeta riktlinjer för
efterbehandlingsåtgärder vid mindre deponier. Därefter påbörjas arbetet med att ta fram
specifika planer för avslutningsåtgärder vid respektive deponi.
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Egenkontrollprogram har sedan tidigare upprättats för Hemse, Tofta och Visby. För
den sistnämnda kommer kontrollprogrammet att revideras inför kommande
verksamhetsår med fokus på att utarbeta tydligare rutiner för både provtagning och
redovisning. I takt med att fler deponier avslutas så kommer egenkontrollprogram att
utarbetas för dessa, i de fall behov föreligger.
För tidigare sluttäckta deponier finns en skötselplan framtagen.
Figur 1 visar deponiernas lokalisering på Gotland samt deras riskklass. Tabell 2 visar en
förteckning över samtliga kända deponier på Gotland.

Figur 1. Riskklassning, nedlagda kommunala avfallsdeponier på Gotland. Källa: Plan för fortsatt
undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland,
Teknikförvaltningen.
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Tabell 2. Förteckning över identifierade deponier på Gotland. Källa: Plan för fortsatt
undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland.

Namn

Risk- Risk- Kompletterande
klass klass undersökning
Mifo 1 Mifo 2

Kommentar

Bofride
bilvrakstipp

3

Deponi flyttad.
Ingen vidare
åtgärd

Bro
Bunge
Burgsvik
Burs

2
2
2

Dalhems
Eksta
Endre
Endre grovtipp
Etelhem

3
2
2
2
2

Fardume
Fide
Fidenäs
Fröjel
Fårö
Garda
Gothem
Soptippen i
Gothem
Grötlingbo
Hablingbo
Hablingbo
Kälder
Hamra Deponi

3

2
2
3

Planerad 2019
Pågår 2018
Klar 2018

2

Pågår 2018
Planerad 2019

2

Pågår 2018

2
3
3
3, 4

2

Behov

2
2

2
3

Ej behov
Ej behov

2
2

2
2

Pågår 2018
Pågår 2018

2

3

Klar 2018

Sluttäckning

Behov ytterligare Behov
provtagning,
pågår 2018

Sluttäckt
2001

Behov
stängsling
skyltning

Behov
Ej behov

Behov ytterligare Behov
undersökning
planerad 2019

Havdhem
Havdhems
Deponi
Hemse
avfallsupplag
Hörsne
Klintehamns
2
deponi
Lau deponi
Ljugarns
gamla deponi
Ljugarn Deponi
Lokrume

Planerad 2019

Sluttäckt
1999
Sluttäckt
2011

2

2

Planerad 2019

2

Pågår 2018

Ej slutbesiktad
3

Ej behov

Behov skyltning

Sluttäckt
2013
Ej behov
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Namn
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Risk- Risk- Kompletterande
klass klass undersökning
Mifo 1 Mifo 2

Lummelunda
grovtipp
Lärbro
Mästerby
När Burgen
När Deponi
Roma

2
2

2
2

Pågår 2018
Planerad 2019

Rute

2

3

Klar 2018

Sanda

2

2

Planerad 2019

Slite avfallsanläggning
Sproge
Stenkumla
Stenkyrka
Moos
Stånga
Stånga
avfallsupplag
Sundre
Tingstäde
Avfallsdeponi
Tofta Deponi
Valar
Valar Deponi
Vamlingbo
Visby deponi

Kommentar

Sluttäckning

Ej slutbesiktad

Sluttäckt
2018

Sluttäckt
1998
Behov ytterligare Behov
undersökning,
Planerad 2019
Aktiv deponi

2

Pågår 2018

Äldre del
sluttäckt

Behov

3
3
2

3
3
1

Avslutningsplan Behov
under revidering
2018

2

Behov av
kompletterande
provtagning.

Visby Pilhagen 2
Visby
2
Stjärnlunden
Vänge
Väte
2

2
2

Planerad 2019
Pågår 2018

2

Planerad 2019

Östergarn

2

Planerad 2019

2

Avslutningsplan Behov,
under revidering halva
2018.
sluttäckt
2004

Nyaste
delen
sluttäckt
2002
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Lagstiftning
1. Inledning
I denna bilaga beskrivs grundläggande lagstiftning inom avfallsområdet. Här redogörs
även översiktligt för nationella delmål och mål som finns i den nationella avfallsplanen.
Mål inom EU beskrivs översiktligt.
2. Grundläggande lagstiftning avseende avfall
2.1 EU-lagstiftningen

Det finns flera direktiv från EU som kan påverka avfallshanteringen på olika sätt. Det
viktigaste är ramdirektivet om avfall. I detta direktiv finns bland annat avfallshierarkin
och uttryckliga krav på medlemsstaterna att främja återbruk och materialåtervinning.
2.2 Nationell lagstiftning

Det finns ett flertal lagar och förordningar som berör avfallshantering. De lagar som styr
den kommunala avfallshanteringen och hanteringen av hushållsavfall är framförallt
miljöbalken med tillhörande förordningar, bl.a. avfallsförordningen och förordningarna
om producentansvar. Anläggningsägare berörs dessutom av bl.a. förordningen om
deponering av avfall och förordningen om avfallsförbränning.
Avfallshanteringen påverkas även av annan lagstiftning än ovan nämnda miljöbalk med
tillhörande förordningar, t.ex. PBL, Arbetsmiljölagstiftning, Kemikalielagstiftning och
Lagen om transport av farligt gods.
Tillsynen enligt miljöbalken utövas av kommunens miljö- och byggnämnd, eller av
länsstyrelsen. Naturvårdsverket är central myndighet när det gäller avfallsfrågor.

3. Aktuellt inom avfallsområdet
3.1 Avfallshierarkin i miljöbalken

Avfallshierarkin anger den prioritetsordning för politik och lagstiftning som
medlemsstaterna ska ha avseende förebyggande och behandling av avfall och återfinns i
EU:s ramdirektiv om avfall. Prioriteringsordningen innebär att avfall helst ska
förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinns, i fjärde hand
återvinnas på annat sätt t ex. genom energiåtervinning och sist bortskaffas. Ordningen
gäller under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt.
3.2 EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi och nytt avfallsdirektiv

Innebär nya bindande mål på EU-nivå för att minska mängden avfall. Målen ska vara
uppfyllda 2025, 2030 och 2035. Förslaget innehåller även återvinningsmål för
hushållsavfall på 55 procent 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035. Förslaget
innebär striktare metoder och regler för att beräkna målen.
Det blir strängare krav på separat insamling av avfall och kompletterande åtgärder för
medlemsstaterna att förhindra att avfall genereras. Separat insamling av bioavfall och
textilier blir obligatorisk år 2023 respektive 2025.
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Deponering ska minska kraftigt i EU till 2035. År 2035 ska högst 10 procent av avfallet
deponeras. De EU-länder som deponerade 60 procent eller mer av sitt hushållsavfall
2013 får en förlängning med fem år.
3.3 Bostadsnära insamling

Sedan 2018 är regelverken för insamling av förpackningar och returpapper respektive
insamlingssystem för matavfall från hushåll förändrade.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis att insamlingen ska ske bostads- eller
kvartersnära och att producenterna ska ta det ekonomiska ansvaret för insamling av
förpackningar och returpapper. Förändringarna kommer att införas stegvis 2021 och
2025.
3.4 Reviderad nationell avfallsplan och program för förebyggande av avfall
2018 – 2023

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny nationell avfallsplan
och avfallsförebyggande program för 2018–2023 som fastställdes i november 2018.
Syftet med den nya planen och programmet är att lyfta fram vikten av att minska
mängden avfall och dess negativa effekter på människors hälsa och miljö, minska
spridningen av farliga ämnen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin.
3.5 Åtgärder för minskad nedskräpning

Naturvårdsverket ska tillsammans med organisationen Håll Sverige Rent ta fram en
handlingsplan för informationsinsatser till allmänheten under 2018–2020 för att minska
nedskräpningen och öka kunskapen hos allmänheten om dess negativa effekter.
Informationsinsatsen bör ha ett särskilt fokus på barn och unga samt bidra till att öka
allmänhetens medvetenhet om plastens effekter i havet. Naturvårdsverket ska följa upp
resultat samt effekter av informationsinsatserna och redovisa årligen. Uppdraget ska
slutredovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars
2021.

4. Nationella, regionala och kommunala mål
I det följande redogörs kortfattat för de övergripande mål som finns på nationell,
regional och kommunal nivå och som berör avfallsområdet.
4. 1 Miljökvalitetsmål

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 22 etappmål och 16
miljökvalitetsmål.
Riksdagens miljökvalitetsmål ska styra all verksamhet i Sverige mot en hållbar utveckling
för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam
livsmiljö.
Miljöpåverkan från avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen




God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö

4.2 Regionala och kommunala miljömål
4.2.1 Regionala miljömål för Gotland

Varje år gör Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen en bedömning hur det går med
miljömålen på Gotland. I 2018 års regionala uppföljning bedöms två av målen vara nära
att nås på Gotland till 2020 medan övriga mål bedöms att inte nås med befintliga och
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beslutade styrmedel och åtgärder. De mål som bedöms nära att nås är ”Frisk luft” och
”Bara naturlig försurning”. Tre av målen går i positiv utveckling medan tre utvecklas
negativt. De mål som utvecklas negativt är ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Ett rikt
odlingslandskap” samt ”Myllrande våtmarker”. Utvecklingen för ”Giftfri miljö” bedöms
som oklar på grund av bristande kunskaper om kemiska ämnen i miljön.
4.3 Strategisk plan och Budget, Region Gotland

Avfallshanteringen berörs av Region Gotlands årliga strategiska plan och budget. Senast
framtagen för 2019-2021. Inom ekologisk hållbarhet finns bland annat mål för att
utveckla Gotland som ekokommun, omställning till lokalproducerad och förnybar
energi, säkra tillgång till vatten av god kvalitet, minskat klimatavtryck och ansvarsfullt
samhällsbyggande. Här finns också mål om ekonomisk balans, god kvalitet, god
arbetsmiljö och en levande landsbygd.
Regionstyrelsen har fått i uppdrag att utreda för- och nackdelar med alternativa
driftsformer för VA-verksamheten och avfallsverksamheten, vilket ska redovisas 2019.
Budgeterade och planerade investeringar i avfallsverksamheten under 2019-2023 rör
Slite deponi, Återvinningscentralerna, Slamhantering och Insamling.

5. Lagar och förordningar om avfallsplaner
Kravet på en kommunal renhållningsordning med avfallsplan finns i miljöbalken kapitel
15. Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla kommunens
föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter
om avfall som uppkommer inom kommunen och åtgärder för att minska mängden
avfall och dess farlighet. Renhållningsordningen innehåller även de bestämmelser som
styr avfallshanteringen i kommunen och den ska antas av kommunfullmäktige.
5.1 Föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan

I Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2017:2) om innehåll i kommunala avfallsplaner om
förebyggande och hantering av avfall anges bland annat krav som gäller mål och
åtgärder i planen.
Planens uppgifter om avfall i kommunen ska delas upp på det avfall som kommunen
ansvarar för, respektive det avfall som kommunen inte har ansvar för. För avfall som
kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål för förebyggande och hantering av
avfallet. Mål och åtgärder i avfallsplanen ska utgå från nationella miljökvalitetsmål och
andra relevanta mål som berör avfallsområdet. För avfall som kommunen inte ansvarar
för ska planen innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera detta avfall, i
den utsträckning som kommunen kan påverka detta. Avfallsplanen ska innehålla mål
och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.
5.2 Miljöbedömning av planer och program

Enligt miljöbalken (6 kap) samt miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) ska en
avfallsplan bland annat miljöbedömas. Det är främst den betydande miljöpåverkan som
genomförande av planen kan antas medföra som ska identifieras, beskrivas och
bedömas.
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Icke-teknisk sammanfattning
Region Gotland har tagit fram en ny avfallsplan. Avfallsplanen, beskriver bland
annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens avfallshantering, åtgärder för
att nå målen och hur uppföljning ska ske för att se om målen uppnås.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som
sista utväg deponera avfall.
Avfallsplanens mål och strategier bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål
och mål i den nationella avfallsplanen. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i
störst utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens
genomförande.
Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av arbete med förebyggande
av avfall och därigenom minskade mängder avfall. Flera åtgärder som omfattar
regionens verksamhet kommer att vidtas som kommer att göra skillnad. Åtgärder för
att ta hand om deponigas och nedlagda deponier planeras. Åtgärder avseende
nedskräpning kommer att vidtas.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter
av avfall.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra positiv
miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande av
planens åtgärder är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring
förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid
att förändra beteenden.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Region Gotland har tagit fram en ny avfallsplan för perioden 2020-2030.

1.2 Behov av och syfte med miljöbedömning
Enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen ska en bedömning ske av
behovet av miljöbedömning vid ny avfallsplan, eller större ändring av befintlig
avfallsplan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen av om avfallsplanen innebär
betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).
Avfallsplanen för Region Gotland kommer att ange förutsättningar för att bedriva
verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Avfallsplanen
kommer också ha betydelse för främjandet av hållbar utveckling. I huvudsak är
denna påverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att avfallsplanen
kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom avfallshanteringen för
regionen. Genomförande av den avfallsplan som är under framtagande för Region
Gotland bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Den 13 december 2018 fattade Tekniska nämnden, Region Gotland, beslut om att
genomförandet av avfallsplanen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.
Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Beslutet har gjorts
tillgängligt för allmänheten genom nämndens protokoll.

1.4 Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § Miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner,
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan
antas bli berörda av planen. Syftet med att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen
är


dels att koncentrera arbetet på de miljöfrågor som är mest relevanta för den
aktuella planen.



dels för att bidra till bra samrådsprocesser som fokuserar på de viktigaste
frågorna samt kunna utgöra ett bra beslutsunderlag.

Den 2 maj 2019 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelsen
på Gotland. I ett yttrande den 28 maj 2019 meddelade Länsstyrelsen på Gotland
synpunkter på föreslagen omfattning av Miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen
anser att klimatförändringar och anpassning till dessa behöver inarbetas i
miljöbedömningen. Hänsyn till detta har tagits i Miljöbedömningen.
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2 Avfallsplan för Gotland
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med avfallsplanen för Gotland är att: ”Ange en politiskt förankrad
färdriktning för hållbar utveckling avseende avfallshantering på Gotland.
Tillsammans gör vi avfall till en resurs.”

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om vad en
kommunal avfallsplan ska innehålla. I avfallsplanen redovisas bland annat mål och
åtgärder för avfallshanteringen, beskrivning av nuläge avseende mängder och
behandling av avfallet, nedlagda deponier och uppföljning av föregående
avfallsplan.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som
sista utväg deponera avfall.
Utifrån bl.a. nationella miljömål, den nationella avfallsplanen och aktuell
lagstiftning och diskussioner under avfallsplaneringsprocessen har huvudområden
för avfallshanteringen identifierats. I arbetet har avvägningar gjorts avseende vilka
delar som ska prioriteras.
En projektgrupp, samt ett flertal andra personer med olika kompetenser inom
kommunen har varit delaktiga i framtagning och bearbetning av förslag till mål och
åtgärder.
Inriktningsmålen för Region Gotlands avfallsplan är listade nedan:


Inriktningsmål 1: ”På Gotland genereras mindre avfall”



Inriktningsmål 2: ”År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och
besökare att återanvända/återbruka varor. Återanvändning av bygg- och
rivningsavfall har ökat.”



Inriktningsmål 3: ”År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas
till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.”



Inriktningsmål 4: ” Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av energi- och näring från avfall ökat.”



Inriktningsmål 5: ”Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva
deponier”



Inriktningsmål 6: ”År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark
skräpfria”

Delmål och aktiviteter är listade i kapitel 3 i avfallsplanen.
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Ur miljösynpunkt bedöms de viktigaste delmålen i avfallsplanen hantera följande
områden:


Förutsättningarna för återbruk förbättras bland annat genom förbättrad
insamling och återbruksgalleria.



Förbättrad insamling av matavfall och förbättrad lokal produktion av biogas
och biogödsel.



Återanvändning av massor vid sluttäckningsarbeten och minskade mängder
avfall som deponeras.

Övriga delmål i avfallsplanen hanterar följande områden:


Förbättrade attityder avseende minimerade avfallsmängder och kundnöjdhet
på återvinningscentralerna.



Minskade problem med otillåten eldning av avfall.



Förbättringar avseende resurshushållning för engångsartiklar, utskrifter och
matsvinn i Region Gotlands verksamheter.



Återanvändring, redesign och reparation innebär minskade inköp av
inventarier hos Region Gotlands verksamheter.



Platser för reparation m m etableras på 3 platser på Gotland och
återvinningscentralerna utvecklas till mötesplatser kring hållbarhet och
kretslopp.



Sopkorgar ersätts med källsorteringsmöjligheter.



Förbättrad materialåtervinning av textilier och insamlad övrig plast.



Slamhantering förbättras och återföring av slam till kretsloppet sker på ett
hållbart sätt.



Utredningar och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier fortgår.



Förebyggande arbete där avfall och släckvatten finns med i planarbete.



Det brännbara avfall som uppstår på Gotland används som lokal energi- eller
kolkälla.



Metangasutsläpp från Gotlands nedlagda deponier minskar.



Tillförlitliga transportvägar av avfall till godkända avfallsmottagare
säkerställs.



Aktiviteter kring nedskräpning ökar.

Dessa mål syftar till att minska avfallsmängden, öka återanvändningen, minska
miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha människan i fokus.
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Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa negativa
effekter.
Miljöeffekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 4.
För utförligare information om avfallsplanens innehåll hänvisas till plandokumentet
”Avfallsplan Gotlland 2020-2030, vi gör avfall till en resurs”.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och
program
Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier genom att både
påverkas av och påverka dessa planer och program. De viktigaste relevanta planerna,
programmen och strategierna som har påverkat och samverkat med avfallsplanen
eller som avfallsplanen kan utgöra underlag till beskrivs ytterligare i avfallsplanen:


Region Gotlands miljöprogram, med 4 fokusområden,; Energi och klimat,
Vatten, Hållbara val samt Naturens mångfald



Gotlands energi- och klimatstrategi ”Framtidens ö – en strategi för Gotland”



VA-plan för Gotland 2018-2030



Översiktsplan för Gotlands kommun, 2010-2025



Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018–2020,
Länsstyrelsen Gotlands län

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplan
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Av denna
anledning är påverkan på människors hälsa och miljön i huvudsak positiv vid
genomförande av en avfallsplan. Föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till
positiv miljöpåverkan, detta främst genom att främja hushållningen med
naturresurser, genom ökade möjligheter till återvinning och återanvändning av
avfall.
3.1.1

Miljöaspekter och huvudområden

Redovisningen i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) fokuseras på de mest
väsentliga miljöaspekterna och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa
miljöaspekter är de aktiviteter eller tjänster inom avfallshanteringen som rör
avfallsplanen och som väsentligen kan påverka miljön genom miljöeffekter. I
miljöbedömningen har även hänsyn tagits till kumulativa effekter där det bedömts
relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där Region Gotland har
rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet.
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I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid
miljöbedömning. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, och därmed
miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för
genomförande av avfallsplanen:


Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av
farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller samt minskad
nedskräpning.



Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder
för att öka andelen av avfallet som återbrukas, återanvänds och återvinns.
Förebyggande av avfall behandlas även här.



Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och tillbyggnationer
på grund av ändrade insamlingssystem eller liknande.



Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst gas från deponier samt
transporter.



Mark och vatten; här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier.

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas.
Genomförandet av avfallsplanen är det som kommer genomföras för att nå
avfallsplanens fastställda inriktningsmål. Delmålen miljöbedöms utgående från ovan
nämnda miljöaspekter.
Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till
planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det
görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det exempelvis görs i en
livscykelanalys (LCA).
Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunen beskrivs inte i
detalj utan detta hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och
tillsyn för dessa anläggningar.
3.1.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

Miljöbedömning och MKB fokuserar på påverkan på Gotland. Avfallshanteringen är
dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför Gotland förekommer i
relativt stor utsträckning. Transporternas miljöpåverkan bedöms generellt.
Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid
behandlingsanläggningar i andra kommuner hanteras i tillståndsansökan till dessa
anläggningar och berörs inte här.
Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges
av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen om tidsperspektiv har
angetts.

9 (26)

2 juli 2019

BILAGA 5 Miljökonsekvensbeskrivning avfallsplan Region Gotland
2020-2030

3.1.3

Klimatanpassning

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör anpassning av
samhället ske för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skapats och
som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av avfallsplanen för Gotland
samt därtill tillhörande Miljöbedömning har följande klimateffekter, där hänsyn
behöver tas i arbetet, identifierats:


Problem med vägar (bärighet) pga förändrade vattenförhållanden
(exempelvis översvämningar, skred mm)



Problem med nedlagda deponier pga förändrade vattenförhållanden
(framförallt markvattenförhållanden)



Problem med lukt, mögel, skadedjur pga högre temperaturer och även
värmeböljor



Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av ökad temperatur
och fuktigare klimat

3.1.4

Svårigheter i samband med miljöbedömning

En avfallsplan är ett strategiskt dokument i jämförelse med exempelvis en detaljplan,
som är en fysisk plan, och utfallet av planerade åtgärder i en avfallsplan kan därför
vara svårt att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska åtgärder i
en detaljplan.
I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets produktionsoch konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år som avfallsplanen
gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt kunna uppfylla
globala och nationella mål, och andra mål som har en koppling till
avfallsminimering och avfallshantering.

3.2 Alternativ
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, anges i MKB:n.
3.2.1

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen avfallsplan inte
beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan beslutas skulle
föregående avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla.
Den gamla planen är från 2007. De flesta åtgärder som beskrivs i föregående plan
har helt eller delvis genomförts eller behöver revideras med avseende på tidplanen.
Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg saknas för att
tydligt arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av avfall och flera
av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli eller försenas. Enligt
avfallsförordningen ska avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och vid behov
revideras. Nollalternativet innebär därmed att föregående avfallsplan inte skulle
uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett relevant alternativ.
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3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används
för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för:


Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)



Vatten (normer för statusklassificering)



Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och
rapportering av bullerkällor)



Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som
helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att åtgärderna i synnerhet ska
genomföras med syfte att främja en god miljö och människors hälsa.
Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av
planens genomförande.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning
och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för kommuner med över
100 000 invånare, vilket därmed inte omfattar Region Gotland. Genomförandet av
avfallsplanen bedöms därmed inte bidra till att miljökvalitetsnormen för
omgivningsbuller överskrids.
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS
2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554.
Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för
fisk och musselvatten överskrids.

3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s
samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya nationella mål
kommer hänsyn tas till de globala målen, men det bedöms inte innebära behov av
någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige
och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.8 anges därför de mål på både
nationell- och EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta
för Region Gotlands avfallsplan.

3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt
inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor
1

www.globalamalen.se
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betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj
2018 beslutades om en revidering av EU:s avfallslagstiftning. Ändringarna ska
främja en mer cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder, ökad
återanvändning, ökad återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande
avfallsmål som ska uppnås till 2025, 2030 och 2035 ingår också i beslutet.

3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen:


God bebyggd miljö



Begränsad klimatpåverkan



Giftfri miljö

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av Region Gotlands avfallsplan
finns redovisat i kapitel 3.9.

3.7 Nationella etappmål
Etappmålen inom avfallsområdet är:


Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att
insatser ska vidtas senast 2020 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan
ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker
och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas
tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara.



Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas
senast 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är
minst 70 viktprocent.

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av
näringsämnen från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett
eventuellt nytt mål som berör denna fråga beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i
redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor, föreslagit nya mål.
Senast beslutade delmål lyder:


År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och
återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark.

Under 2018 har regeringen beslutat att tillsätta en utredning av hur fosfor ska tas
tillvara. Utredningen ska redovisas senast 15 september 2019.
Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder:


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.
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Utsläppen för Sverige (för de verksamheter som inte omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter) bör år 2030 vara minst 63 procent
lägre än utsläppen 1990.



Utsläppen för Sverige från från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som
ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70
procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Det här innebär bland annat 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.

3.8 Nationell avfallsplan
I december 2018 antogs en ny version av den nationella avfallsplanen. Det
konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi.
Den nya nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål men anger områden som är
fortsatt aktuella att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall, eletronikavfall,
texilier, plast samt nedskräpning.

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen och målen i den nationella
avfallsplanen har varit vägledande i processen att formulera mål och åtgärder i
avfallsplanen. Nedan sammanfattas avfallsplanens påverkan på de mest relevanta
miljökvalitetsmålen. Många av åtgärderna och målen i avfallsplanen bidrar till flera
av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan anges de mål och åtgärder i
avfallsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen.
Sammantaget bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av
avfallsplanens åtgärder.
3.9.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål och
åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ återanvändning, samt
exempelvis informationskampanjer för att inspirera till en resurssnål livsstil.
3.9.2

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt i avfallsplanen genom mål och
åtgärder för att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, åtgärder för att minska
läkemedlesrester i slam och genom åtgärder mot minskad nedskräpning.
3.9.3

God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt i avfallsplanen genom mål
och åtgärder för att minska nedskräpning, införa källsorteringsmöjligheter i offentlig
miljö, planera för en god avfallshantering samt minska avfallsmängderna och öka
återvinningen.
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4 Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön (miljöeffekterna)
och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga miljöaspekterna för
avfallshanteringen. Varje enskilt delmål kommenteras inte, utan en bedömning görs
utifrån hur mål, målområden och åtgärder inom respektive område sammantaget
påverkar miljön och de nationella målen.

4.1 Människors hälsa
Här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av farligt avfall,
insamlingens påverkan genom buller samt minskad nedskräpning. Konsekvenser för
människors hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4.
Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge
effekt på människors hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur åtgärder i
avfallsplanen påverkar utsläpp till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.
4.1.1

Nuläge och förutsättningar

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön.
Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus
spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är
en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för en säker
hantering av farligt avfall. På Gotland har farligt avfall (tillsammans med andra
avfall som behöver särskild behandling som exempelvis visst sjukvårdsavfall och
animaliska biprodukter) identiferats som ett förbättringsområde där transporterna till
godkänd behandling behöver säkerställas.
Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många kommuner
och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i föreskrifterna om
kommunal avfallsplanering. En del av problemet kan hänföras till
återvinningsstationer och tömning och städning av dessa. En skräpig offentlig miljö
kan ha samband med upplevelse av otrygga1 miljöer och risk för mindre brott såsom
klotter och skadegörelse. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av farliga
ämnen. På Gotland är nedskräpning av stränder en prioriterad fråga eftersom läget i
Östersjön innebär många kustmeter. För Gotland är även besökares upplevelse av
stränderna viktiga då många turister tillbringar mycket tid på stränderna.
Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från
både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock
kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa
genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt
blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God
bebyggd miljö” innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.
Otillåten eldning har identifierats som ett förbättringsområde vid diskussioner i
fokusgrupperna. Otillåten eldning kan påverka människors hälsa framförallt genom
1
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rök och eventuell ofullståndig förbränning av avfallet som kan resultera i ickehälsosamma föreningar.
4.1.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis genom
ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid
insamlingsplatser och på vägnät.
Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen
avfallsplan bedöms dock som liten eftersom inga av de planerade åtgärderna bedöms
påverka bullernivåerna i någon betydande omfattning och inte heller transporter
kommer att öka i betydande omfattning (se även kap 4.4.3).
4.1.3

Positiv miljöpåverkan

Säkerställda tillförlitliga och säkra transportvägar av exempelvis farligt avfall
kommer att ha postitiv effekt på människors hälsa framförallt genom att risken för
att felaktig hantering av avfallet minskar.
Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom exempelvis
åtgärder för att minska nedskräpningen på Gotland. Minskad nedskräpning bidrar till
positiv upplevelse vid vistelse i kustnära områden och på stränder och andra
områden som är viktiga ur rekreationssynpunkt, för turister och andra besökande
samt bidrar till upplevelse av ökad trygghet. Avfallsplanens aktiviteter bedöms bidra
till detta.
Åtgärder för att göra att avfallshanteringen blir en naturlig del i
samhällsbyggnadsprocessen kan förebygga nedskräpning. En sådan åtgärd är
exempelvis att nödvändiga markytor för avfallshanteringens behov säkerställs i
samband med detaljplaneläggning av mark- och vattenområden samt vid
bygglovsgivning. Planeringen kan även omfatta förutsättningar för källsortering och
hur en hållbar livsstil kan underlättas genom exempelvis delningsrum eller
utrymmen för att stimulera delning av produkter.
Åtgärder mot otillåten eldning bör, om de genomförs på lämpligt sätt, innebära en
förbättrad luftkvalitet och därmed även förbättrad hälsa.
4.1.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att minska negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av planen bör
bland annat hänsyn tas till avfallshanteringen tidigt i processen för fysisk planering av
nya bostadsområden och offentliga områden för att motverka exempelvis buller och
tillse att gott avfallsomhändertagande kan genomföras.

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Materiella resurser omfattar återanvändning och materialåtervinning, hantering och
omhändertagande av farligt avfall samt hållbar konsumtion. Här behandlas främst
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utveckling av återvinningscentraler och återbruk, avfallsförebyggande arbete i
kommunens verksamheter samt förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall.
4.2.1

Nuläge och förutsättningar

På Gotland sker matavfallsinsamling sedan 2008. Insamlingen sker i system med
separata kärl och nedbrytbara plastpåsar. Under 2017 samlades ca 169 kg
förpackningar och returpapper1 per invånare in för återvinning vilket är betydligt
högre än genomsnittet nationellt.
Genom att matavfallet som samlas in går till rötning i Roma produceras biogas som
kan användas som fordonsbränsle och därmed ersätter fossilt bränsle, se kapitel 4.4
om påverkan på luft. Genom rötningsprocessen bildas även en rötrest som används
som gödningsmedel, så kallat biogödsel. Biogödsel ersätter användning av ändlig
resurs i form av fosforgödselmedel.
På Gotland finns det ett flertal aktörer som arbetar med avfallsåteranvändning/
återbruk som Regionen samarbetar med till viss del.
Gotlands läge mitt i Östersjön innebär att en medvetenhet finns på ön om att man är
beroende av in- och utflöden av råvaror och avfall.
4.2.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på
materiella tillgångar och resurshushållning.
4.2.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt sett
minskar eller om mängden avfall till återanvändning/återbruk samt återvinning ökar.
Förbättrade attityder avseende avfallsminimering och arbetet med att utvecka
återvinningsstationerna och underlätta återanvändning/ återbruk genom samarbete
med frivilligorganisationerna kommer, under förutsättning att de genomförs, ha en
positiv inverkan då återanvändning och återvinning förhoppningsvis kommer att
öka.
Region Gotland kan, om föreslagna förbättringar genomförs, vara en förebild på
Gotland avseende bland annat återanvändning.
Om återanvändning och återvinning av material ökar, så minskar behovet av att ta ut
jungfruligt material från jordens ändliga resurser. Det är alltid mer resurseffektivt att
använda ett material flera gånger än att förbränna det och tillverka nya produkter av
jungfruligt material (se även kap 4.4).
Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken omfattning
människors beteenden förändras. Sådant tar tid, men på lång sikt bedöms de positiva
miljökonsekvenserna kunna bli stora.

1

Källa FTI
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4.2.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att minska negativ påverkan, eller öka positiv påverkan, på materiella tillgångar
och resurshållning vid genomförande av planen bör även beaktas att förändring av
konsumtionsmönster, attityder och beteende för att uppnå förändringar kräver ett
långsiktigt arbete. Det är viktigt att ha stor uthållighet beträffande
informationsinsatser som syftar till att förändra beteenden, eftersom detta tar lång
tid. Välplanerade informationsinsatser bedöms dock kunna få stor positiv påverkan
på lång sikt.
I arbetet med ökad återanvändning/återbruk bör säkerställas att inte gifter som borde
ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö;
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade
insamlingssystem eller liknande och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.1

Nuläge och förutsättningar

Gotland består av centralorten Visby och totalt av 92 socknar i vilka större eller
mindre tätorter/ byar är lokaliserade. Visby är sedan 1995 upptagen på Unescos
världsarvslista och speciell hänsyn behöver därför tas till kulturmiljön vid planering
av insamling av avfall och vid planering av hur källsortering ska kunna öka i
befintliga bostadsområden utan att påverka bebyggelse och kulturmiljö negativt.
4.3.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon särskilt negativ miljöpåverkan
på bebyggelse och kulturmiljö under förutsättning att hänsyn tas till världsarvet
Visby vid utbyte av sopkorgar och anläggande av källsorteringsmöjligheter.
4.3.3

Positiv miljöpåverkan

Om planerade förättringar avseende att tidigt i planprocessen få in avfalls- och
släckvattenhantering, genomförs kan detta innebära positiv miljöpåverkan eftersom
efterkonstruktioner ofta blir svårare och dyrare att få till.
Föreliggande avfallsplan bedöms i övrigt inte innebära någon ytterligare positiv
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Det är viktigt att samarbete sker mellan många olika grupper som exempelvis planoch bygglovshandläggare, världsarvsamordnare, stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare
och avfallsutvecklare för att utforma offentliga källsorteringssystem i världsarvet
Visby.
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4.4 Luft och klimatfaktorer
Luft och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö.
Här behandlas främst transporternas påverkan och insamling av matavfall.
4.4.1

Nuläge och förutsättningar

De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon
samt svävande partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem
lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en
föroreningskälla eller inom ett tätt befolkat område. I en studie som presenterades
20091 uppskattades att höga partikelhalter orsakar mer än 5 000 förtida dödsfall i
Sverige per år1.
De högsta föroreningsnivåerna för luft på Gotland finns i Visby och föroreningarna
utgörs i huvudsak av partiklar. För partiklar har miljökvalitetsnormerna överskridits
de senaste åren. Ett åtgärdsprogram har fastslagits av Miljö- och byggnämnden 22
maj 2019. För utomhusluft gäller luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477).
Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större delen av
de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst transporter med
tyngre fordon för insamling av avfall och transport till behandlingsanläggning, men
även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid
återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en mycket liten del
av utsläppen av klimatpåverkande gaser på Gotland som kommer direkt från
avfallshanteringen.
Behandlingsanläggningar för avfall finns både på Gotland och på fastlandet för vissa
avfallsslag. Förpacknings- och tidningsavfall transporteras till
återvinningsanläggningar på fastlandet.
4.4.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta
bedöms kunna uppstå främst på grund av ökade transporter av utsorterat avfall.
Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider,
koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt.
Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning av
lungfunktion och cancer2. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och
förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning bedöms dock som små med
hänsyn till avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av
föroreningar.
1 IVL 2009, ”Quantification of population exposure to PM2.5 and PM10 in Sweden 2005”, B 1792
2

Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
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Från de deponier som finns i kommunen avgår deponigas i olika grad beroende på
vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat metangas, som är en
klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare klimatpåverkande gas än koldioxid
och det är viktigt att säkerställa att det inte sker betydande läckage till luft.
4.4.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta
bedöms uppstå främst på grund av arbetet med områden som syftar till att:


Minska mängden uppkommet avfall.



Öka materialåtervinningen.



Ta hand om deponigas

Minskad mängd avfall
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, genom minskade
utsläpp både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om mängden avfall som
uppstår i kommunen skulle minska med exempelvis 50 kg/person och år (totala
mängden hushållsavfall på Gotland 2017 var ca 622 kg/person), skulle den totala
minskningen bli drygt 2 900 ton avfall, vilket skulle medföra minskade utsläpp av
koldioxid från avfallshanteringen med uppskattningsvis 3 500 ton
koldioxidekvivalenter1. Som en jämförelse skulle detta motsvara ca 1 700 000 mil
bilkörning2.
Arbetet för en ökad återanvändning/ återbruk som planeras bedöms ha stor positiv
miljöpåverkan på luft och klimat.
Ökad materialåtervinning
Resultat från livscykelanalyser3 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid
materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka.
Det är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som
möjligt innan det förbränns.
Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas
respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan - från
utvinning till tillverkning och distribution av varor samt vid behandling av avfallet.
Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning
kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone
på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid nyproduktion av produkter.

1

Folkmängd på Gotland 2017: 58 600 personer. 50 kg x 58 600 personer = 2 930 ton. Enligt Avfall
Sveriges rapport 2014:01 kan minskad mängd avfall ge minskade utsläpp av koldioxid med nästan
1 200 kg koldioxidekvivalenter per ton avfall. 2 930 x 1 200 = 3 516 ton koldioxidekvivalenter.
2
www.miljofordon.se. Bensin ger utsläpp av 2,94 kg koldioxidekvivalenter per liter. I beräkningen har
antagits bränsleförbrukning 0,7 liter per mil.
3
Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
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Som exempel kan nämnas att de 1 452 ton plastförpackningar och 2 278 ton
glasförpackningar1, som samlades in på Gotland 2017, bidrog till att CO2-utsläppet
(antalet koldioxidekvivalenter) minskade med drygt 2 000 ton under förutsättning att
allt återvanns, se Tabell 1Tabell 1 nedan. Detta motsvarar i sin tur cirka 1 000 000
mils körning med en medelstor bensindriven personbil.

Tabell 1

Jämförelse av utsläpp av klimatpåverkande gaser
(ton, koldioxidekvivalenter CO2e), från användning av jungfrulig råvara
respektive från återvinning. Källa: www.atervinningsindustrierna.se.

Material

CO2e-utsläpp
för
jungfruligt
material

Glas
Plast
Totalt

2 050
3 049
5 099

CO2e-utsläpp för
Minskat
att
CO2e-utsläpp
materialåtervinna tack vare
materialåtervinning
1 139
911
1 888
1 161
3 027
2072

De åtgärder för förbättring av materialåtervinningen av övrig plast och textilier som
planeras kommer att kunna innebära minskad klimatpåverkan.
Ta hand om deponigas
På Gotland har arbete med att ta hand om metangas från deponier även vid låga
halter metan (regenerativ termisk oxidation) pågått under några år.
Omhändertagandet sker med energiåtervinning. Om arbetet fortsätter på andra
nedlagda deponier är det mycket positivt ur klimatgassynpunkt.
4.4.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan och öka positiv
miljöpåverkan

För att minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid genomförande av
planen föreslås bland annat att:


Utsläpp från transporter kan minskas genom förbättrad ruttplanering och
gemensamma hämtställen.



Under förutsättning att det relativt nya metangasomhändertagandet visar sig
fungera kan detta genomföras även på övrig nedlagda deponier

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del
återvinningscentraler och avfallsanläggningar.

1 Statistik från FTI visar att under 2017 samlades 24,77 kg plast, 38,64 kg glas, 68,87 kg
pappersförpackning, 33,270 kg returpapper och 3,66 kg metall in per invånare på Gotland.
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4.5.1

Nuläge och förutsättningar

Nedlagda deponier
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva och
nedlagda deponier. På Gotland finns 57 stycken identifierade nedlagda deponier.
Dessa är till största delen klassade enligt Metodik för inventering av förorenade
områden (MIFO) fas 1. En plan för för fortsatt undersöknings- och
efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland har tagits fram
och beslutats av Tekniska nämnden. Ett utdrag ur rapportern finns i bilaga 3 till
avfallsplanen
För närvarande återanvänds endast mindre mängder schaktmassor i
sluttäckningsarbetena.
Återvinningscentraler och avfallsanläggningar
Det finns idag sju stationära återvinningscentraler på Gotland; Fårösund, Hemse,
Klintehamn, Ljugarn, Slite, Burgsvik och Visby. På återvinningscentralerna kan
tidningar och förpackningar, elavfall, metall, textil, övrig plast, trädgårdsavfall och
träavfall lämnas. Blandat brännbart grovavfall, behandlat/impregnerat trä och
deponiavfall lämnas mot avgift.
I kommunen finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och
bortskaffande av avfall. Se även Bilaga 1 Nulägesbeskrivning.
Återföring av slam
En diskussion pågår i Sverige om återföring av slam till åkermark. För närvarande
återförs en mindre del (ca 17% år 2018) av det certifierade slammet till åkermark på
Gotland. Större delen av slammet, såväl certifierat som ocertifierat, transporteras till
fastlandet för fortsatt behandling eller spridning.
Övriga källor till utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår olika
sorters aska. En viss del kan under vissa förutsättningar användas för
anläggningsändamål, men aska från förbränning av blandat hushållsavfall måste i
dagsläget deponeras. Det är därför extra viktigt att det avfall som skickas till
förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall som
förbränns minskar genom att ta vara på sådant som kan återanvändas,
materialåtervinnas eller behandlas biologiskt.
Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid hantering
av farligt avfall.
4.5.2

Negativ miljöpåverkan

Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom nedlagda deponier,
som kan behöva åtgärder i någon omfattning. Följden av läckage av miljöfarliga
ämnen kan bli störningar i ekosystemet. Flera av de nedlagda deponierna bedöms
behöva någon form av åtgärd eller behöver ytterligare bedömning. Det bedöms
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därför finnas en risk för utsläpp till mark och omfattningen av konsekvenserna beror
av typ och omfattning av utsläppet.
Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och vatten
under förutsättning att återanvända massor kvalitetssäkras så att inte massor med
höga föroreningshalter återanvänds.
4.5.3

Positiv miljöpåverkan

Det arbete som planeras avseende återanvändning av massor i sluttäckning kommer
att vara positivt ur ett resurshushållnings- och exploateringsperspektiv eftersom
användningen av jungfruliga massor kommer att minska.
Genom att motverka ökningen av mängden avfall i samhället genom ökad
återanvändning samt minska mängden farligt avfall, kan mängden material som
utvinns ur jordskorpan på lång sikt minska och därmed även tillförseln av mängden
giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad
återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.
4.5.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
miljöpåverkan

Det är viktigt att säkerställa att de massor som återanvänds är av rätt kvalitet och att
de inte är förorenade så att föroreningarna sprids.
I arbetet med sluttäckning av deponier behöver hänsyn tas till följder av
klimatförändringar som exempelvis ökad och minskad vattenhalt i marken samt
uppkomna mängder lakvatten.
Ytterligare kunskap avseende påverkan på åkermark från slam behöver inhämtas för
att kunna ta faktabaserade beslut om hur hanteringen av slammet ske i framtiden.

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera aspekter
samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att förbättrad insamling
av grovavfall bedöms bidra till positiv miljöpåverkan genom bättre
materialåtervinning. Förbättrad insamling av grovavfall bedöms dock även kunna
bidra till negativ miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” genom att mängden
transporter kan komma att öka genom ökad insamling.

5 Sammanfattande bedömning
5.1 Betydande miljöpåverkan
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Planen bidrar i
huvudsak till en positiv påverkan på människors hälsa och miljön.
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Genomförandet av avfallsplanen bedöms medföra flera positiva miljökonsekvenser,
framförallt genom förbättrad hushållning med jordens ändliga resurser och minskad
föroreningsbelastning på miljön.
De mål som på lång sikt (längre än planperioden) bedöms medföra störst betydande
positiv miljöpåverkan är:


Arbete med att ta fram möjligheter och inspirera till en resurssnål livsstil
som i det långa loppet kan bidra till större medvetenhet hos individer och
mindre avfall.



Arbetet med förebygga och återanvända/återbruka avfallet från kommunala
verksamheter.

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter
som ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller.
Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt, om informationsinsatserna
är välplanerade, kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och
minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av
avfallsplanen vara liten.

5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanens mål och åtgärder ligger i linje med nationella miljökvalitetsmål och
mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på ökad återanvändning av
avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad nedskräpning, utsortering av
matavfall och minskat matsvinn.
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till
globala och nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms de nationella
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder.

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planens åtgärder för att
motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan:


För att minska negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av
planen bör bland annat hänsyn tas till avfallshanteringen tidigt i processen för
fysisk planering av nya bostadsområden och offentliga områden för att
motverka exempelvis buller och tillse att gott avfallsomhändertagande kan
genomföras.



För att minska negativ påverkan, eller öka positiv påverkan, på materiella
tillgångar och resurshållning vid genomförande av planen bör även beaktas
att förändring av konsumtionsmönster, attityder och beteende för att uppnå
förändringar kräver ett långsiktigt arbete. Det är viktigt att ha stor uthållighet
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beträffande informationsinsatser som syftar till att förändra beteenden,
eftersom detta tar lång tid. Välplanerade informationsinsatser bedöms dock
kunna få stor positiv påverkan på lång sikt.


I arbetet med ökad återanvändning/ återbruk bör säkerställas att inte gifter
som borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som
återanvänds/återbrukas.



Det är viktigt att samarbete sker mellan många olika grupper som
exempelvis plan- och bygglovshandläggare, världsarvsamordnare och
avfallsutvecklare för att utforma offentliga källsorteringssystem i världsarvet
Visby.



Utsläpp från transporter kan minskas genom förbättrad ruttplanering och
gemensamma hämtställen.



Under förutsättning att det relativt nya metangasomhändertagandet visar sig
fungera kan detta genomföras även på övrig nedlagda deponier



Det är viktigt att säkerställa att de massor som återanvänds är av rätt kvalitet
och att de inte är förorenade så att föroreningarna sprids.



I arbetet med sluttäckning av deponier behöver hänsyn tas till följder av
klimatförändringar som exempelvis ökad och minskad vattenhalt i marken
samt uppkomna mängder lakvatten.



Ytterligare kunskap avseende påverkan på åkermark från slam behöver
inhämtas för att kunna ta faktabaserade beslut om hur hanteringen av
slammet ske ske i framtiden.

5.4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen
avfallsplan vara positiva. De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen
bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad mängd transporter av
olika typer av avfall. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling
och ansluter till de nationella miljömålen.

6 Uppföljning av åtgärder för att minska
miljöpåverkan
De åtgärder som föreslås i denna miljöbedöming kommer att följas upp genom
uppföljningen av avfallsplanen, framförallt av teknikförvaltningen. För de
målsättningar och aktiviteter som Region Gotland har störst möjlighet att påverka
har teknikförvaltningen huvudansvaret för att avfallsplanen genomförs, följs upp,
revideras och återrapporteras till regionfullmäktige.
Uppföljningen bedöms vara tillräcklig.
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Uppföljning av tidigare avfallsplan för
Gotlands kommun
1. Bakgrund
Region Gotlands föregående avfallsplan reviderades under 2006–2007. I denna bilaga
följs avfallsplanens mål upp utifrån nuläget med avläsningsår 2017.
2. Mål från tidigare avfallsplan
I föregående avfallsplan sattes följande mål upp för Region Gotland:









Kommunen ska verka för att komposterbart avfall sorteras ut för biologisk
behandling i rena fraktioner samt att mull och näringsämnen i kompostjord kan
återföras till kretsloppet.
Den sammanlagda mängden mat- och restavfall1 (insamlade fraktioner exkl.
producentansvarsmaterial) ska minska ca 10 procent jämfört med 2005 års nivå i kg
per person. Minst 30 procent av den totala mängden mat- och restavfall ska sorteras
ut i den komposterbara fraktionen.
Mängden grovavfall som läggs på deponi ska minimeras. Andelen insamlat osorterat
grovavfall ska minska jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.
Källsorteringen av tidningar och förpackningar inom producentansvaret ska öka
varje år jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.
Källsorteringen av elavfall inom producentansvaret ska öka varje år jämfört med
2005 års nivå räknat i kg per person.
Mängden farligt avfall från hushåll som samlas in ska öka till 5 kg per person och år.

För att uppfylla dess mål planerades följande åtgärder att genomföras:


Satsning på informations- och kommunikationsinsatser, exempelvis
o − Satsning på informationsmaterial och förbättringar av hemsida.
o − Informationskampanjer riktat till allmänheten om källsortering och
farligt avfall.
o − Underlätta sorteringen vid återvinningscentralerna bl.a. genom
enhetlig information och skyltning.
o − Projekt för verksamheters avfall.



1

Utveckling av miljöstyrande taxor, exempelvis

Benämning i tidigare avfallsplan: kärl- och säckavfall

Bilaga 6
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o − Införande av vägning av hushållsavfallet vid hämtning så att hushållen
betalar efter vikt istället för volym.
o

− Differentierade avgifter för källsorterat avfall och blandat avfall.

Tabell 1 visar föregående avfallsplans mål för avfallsmängder till och med år 2010
jämfört med år 2005. Tabellen visar även utfallet år 2017 och bedöms därefter om målet
anses uppfyllt ( ) eller ej ( ).
Tabell 1 Avfallsmängder år 2005, mål för 2010 samt utfall 2017 (kg/person)
2005

Mål
2010

2017

Brännbar fraktion kärl- och
säckavfall (restavfall)

2232

140

166

Komposterbar fraktion kärl och
säckavfall (matavfall)

03

60

58

Grovavfall samt elavfall till
återvinning

125

175

276

Grovavfall till sortering/deponi

67

25

25

Tidningar och förpackningar till
återvinning

149

175

157

Farligt avfall från hushåll

3,6

5,0

5,7

Totalt

568

580

622

Uppfyllt
2017

Mängden mat- och restavfall till förbränning har minskat men överstiger fortfarande
målet. Mängden komposterbar fraktion uppfylls däremot i dagsläget. Den totala
mängden mat- och restavfall har inte minskat.
Mängden grovavfall samt elavfall till återvinning har ökat markant jämfört med 2005.
Målet uppsatt för 2010 anses uppfyllt. Mängderna till deponering har minskat och
uppfyller målnivån.
Tidningar och förpackningar till återvinning har ökat men är ännu inte i nivå med
målen.
Mängden insamlat farligt avfall från hushåll har ökat de senaste åren och ligger strax
över målet.
Totalt sett har mängden hushållsavfall ökat ned drygt 50 kg/person sedan 2005 och
ligger över målnivån för 2010.
I Tabell 2 visas en sammanställning över kommunens mål i föregående avfallsplan samt
en kommentar om huruvida målen är uppfyllda i dagsläget eller ej.

2
3

Kärl- och säckavfall 2005
Ingår i kärl- och säckavfall år 2005
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Tabell 2 Uppsatta mål i föregående avfallsplan och uppföljning
Kommunen ska verka för att komposterbart avfall sorteras ut för
biologisk behandling i rena fraktioner samt att mull och näringsämnen i
kompostjord kan återföras till kretsloppet.

Idag sorteras komposterbart
avfall ut till biologisk
behandling.

Den sammanlagda mängden mat- och restavfall (insamlade fraktioner
exkl. producentansvarsmaterial) ska minska ca 10 procent jämfört med
2005 års nivå i kg per person. Minst 30 procent av den totala mängden
mat- och restavfall ska sorteras ut i den komposterbara fraktionen.

Mängderna är oförändrade. 26
procent utgörs av den
komposterbara fraktionen.

Mängden grovavfall som läggs på deponi ska minimeras. Andelen
insamlat osorterat grovavfall ska minska jämfört med 2005 års nivå
räknat i kg per person.

Mängderna har minskat till
deponering. Andelen grovavfall
till återvinning har ökat.

Källsorteringen av tidningar och förpackningar inom producentansvaret
ska öka varje år jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.

Mängderna har ökat, dock inte
enligt satt målnivå.

Källsorteringen av elavfall inom producentansvaret ska öka varje år
jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.

Uppgifter saknas.

Mängden farligt avfall från hushåll som samlas in ska öka till 5 kg per
person och år.

Mängderna har ökat.

-
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Sammanställning av mål och aktiviteter
Inriktningsmål och Delmål

Ansvar

1: På Gotland genereras mindre avfall
1.1 Region Gotlands verksamheter minskar mängden inköpta engångsartiklar med 25% till år 2025.
1.2 På Gotland köps, tillagas och serveras inte mer mat än vad som går åt - minskade mängder matavfall med 25% inom skola, vård och omsorg till år 2025.
1.3 Region Gotlands verksamheter minskar mängden onödiga utskrifter – införande av obligatorisk bekräftelse före utskrift på samtliga utskriftsenheter senast år
2022.
1.4 Region Gotlands verksamheter återanvänder, designar om och reparerar istället för att köpa nytt – minskade inköp av inventarier och anläggningsmaterial med
10% till år 2025.

Alla
UAF, SOF, HSF
RSF
Alla

2: År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka begagnade varor. Återanvändning av bygg- och
rivningsavfall har ökat.
2.1 År 2025 finns minst 3 ”Fixotek” på Gotland där medborgare möts och reparerar, lagar, fixar och ökar livslängden på tillverkade produkter, varor och material.
Arbetet ska genomsyras av hållbarhet, både social -, ekonomisk - och miljömässig hållbarhet.
2.2 Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder samt vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10% till år
2023 (positiv andel på 5-gradig skala, jmf 58% 2018).
2.3 Alla återvinningscentraler på Gotland utvecklas till mötesplatser för återbruk och kommunikation kring kretslopp och hållbarhet senast 2025.
2.4 En återbruksgalleria färdigställs år 2025.
2.5 År 2021 ingår avfallsplanering samt släckvattenhantering vid framtagande av nya detaljplaner och bygglovshandläggning.

TKF, SOF, UAF
TKF
TKF, SBF
TKF
TKF, SBF

3: År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.
3.1
3.2
3.3
3.4

Sopkorgsfritt Gotland 2030: Enhetlig källsortering vid 4 av Gotlands större evenemang 2023.
Tillgänglighet och kundservice på Region Gotlands återvinningscentraler ska öka: kundnöjdhet ”ÅVC-index” minst 70% år 2023 (jmf 63% 2017).
Insamlade textilier som inte kan återbrukas ska materialåtervinnas senast 2023.
Insamlad övrig plast (som inte är en förpackning) som inte kan återbrukas ska materialåtervinnas senast 2025.

TKF
TKF
TKF
TKF

4: Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av energi- och näring från avfall ökat.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

År 2023 återförs 50% av slammet från Gotlands avloppsreningsverk till kretsloppet på ett för människa och miljö hållbart sätt.
År 2023 är föreslagna åtgärder från ”Genomlysning av slamprocessen” genomförda.
År 2025 har den lokala produktionen av biogas och biogödsel ökat med 50%.
Allt utsorterat brännbart avfall, som inte kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt, används som energi- eller kolkälla på Gotland senast år 2025.
Antalet ärenden om otillåten eldning av avfall halveras till år 2025.

TKF, HSF
TKF
TKF, SBF, RSF
TKF
SBF
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5: Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier.
5.1 Utsläpp av växthusgaser från Gotlands deponier har minskat med 50% år 2025.

TKF, SBF

5.2 År 2025, i enlighet med framtagna ”Riktlinjer för efterbehandlingsåtgärder”, står återanvändning av massor för 75% av materialet vid sluttäckningsarbeten.
5.3 År 2022 ska mängden avfall som deponeras understiga 10 kg/invånare (jmf 19 kg år 2018).
5.4 Utifrån framtagen ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland” har efterbehandlingsåtgärder på
ytterligare 5 nedlagda deponier utförts år 2025.
5.5 År 2021 har tillförlitliga transportvägar för smittförande avfall, animaliska biprodukter och farligt avfall från Gotland till godkända avfallsmottagare säkerställts.

TKF, SBF
TKF
TKF
TKF, RSF, HSF

6: År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria.
6.1 Håll Gotland Rent: 10% av medborgarna, företagen och samtliga förvaltningar deltar i det förebyggande arbetet mot nedskräpning år 2023.
6.2 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Antalet sopkorgar på Gotland ska halveras till år 2024.
6.3 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Källsortering på offentlig plats i slutna behållare har ersätt sopkorgarna 2030.

Alla
TKF
Alla

Förslag på aktiviteter
Aktiviteter Inriktningsmål 1: ”På Gotland genereras mindre avfall”.
1.A.1
1.A.2
1.A.3
1.A.4
1.A.5
1.A.6
1.A.7
1.A.8

Ställa krav vid upphandling som syftar till att förebygga avfall.
Utbilda upphandlare och upphandlande verksamheter i hur hållbarhet kan vägas in i upphandlingar.
Ta fram tips och råd om förebyggande och återanvändning av avfall.
Begränsa sortiment och inköpsmöjligheter – samordna inköp.
Förbättra möjligheterna att planera så att rätt mängd mat tillagas i skolor, vård och omsorg.
Starta avfallsförebyggande projekt i verksamheter (nuläge/mäta/väga, idéer, ansvar, åtgärda, följ upp/mäta/väga och återkoppla).
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor och material inom Region Gotlands verksamheter.
Bibehålla och utöka befintliga återbruks- och återvinningsverksamheter samt underlätta för nya avfallsförebyggande verksamheter.

Aktiviteter Inriktningsmål 2: ”År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka begagnade varor.
Återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat.”
2.A.1
2.A.2
2.A.3
2.A.4
2.A.5
2.A.6
2.A.7
2.A.8
2.A.9

Samverkan mellan Region Gotland och återbruksaktörer kring Fixotek, återbruk, återbruksgalleria och statistik.
Framtagande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna.
Genomförande av plockanalys på insamlat grovavfall på återvinningscentralerna.
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor och material inom Region Gotlands verksamheter.
Utbilda upphandlare och upphandlande verksamheter i hur hållbarhet kan vägas in i upphandlingar.
Möjliggöra återanvändning av de massor (jord och schaktmassor) som uppkommer i Region Gotlands verksamheter och projekt.
Ta fram informationsmaterial och välkomna studiebesök.
Genomföra kundundersökningar.
Ta fram en kommunikationsplan för implementering av avfallsplanen på hela Gotland.
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Aktiviteter Inriktningsmål 3: ”År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.”
3.A.1
3.A.2
3.A.3
3.A.4
3.A.5
3.A.6
3.A.7
3.A.8
3.A.9

I samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen införa källsortering på offentlig plats och bostadsnära insamling av tidningar och förpackningar.
Tillse att samtliga verksamheter och arbetsställen inom Region Gotland källsorterar och optimerar avfallshanteringen.
Genomförande av återkommande plockanalyser på mat- och restavfall samt på brännbart grovavfall för uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
Implementera enhetlig information och skyltning för källsortering av avfall på hela Gotland inklusive transportvägar till/från ön (flyg- och färjetrafik) och evenemang.
Kommunikation med nyinflyttade och vid ägarbyten om förebyggande arbete och källsortering.
Se över driftsform, placering, bemanning och öppettider för Region Gotlands återvinningscentraler.
Förbättra insamlingssystem för textilier och övrig plast.
Säkerställa materialåtervinning av textilier och övrig plast.
Planera och förbättra avfallshantering från fartyg.

Aktiviteter Inriktningsmål 4: ” Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av energi och näring från avfall ökat.”
4.A.1 Certifiera slam från avloppsreningsverk och genomföra slamrevisioner, som granskar kvaliteten på slam, uppmärksammar avsättningsmöjligheter och identifierar behov av åtgärder för
att förbättra kvaliteten och främja användning av slam på åkermark.
4.A.2 Sprida kunskap kring slam från avloppsreningsverk till enskilda och livsmedelsindustri.
4.A.3 Se över läkemedelshantering och läkemedelsanvändning inom hälso- och sjukvård för att förebygga läkemedelsrester i slammet och behov av rening.
4.A.4 Rena avloppsvatten vid sjukhus, vårdinrättningar och äldreboenden för att minska läkemedels- och antibiotikarester i avloppsslammet.
4.A.5 Undersöka möjlighet att omhänderta latrinavfall lokalt på Gotland.
4.A.6 Använda den fiktiva figuren ”Toa Uppström” vid kommunikation för att bibehålla och förbättra kvaliteten på slammet.
4.A.7 Delta i utformningen och arbetet i ett ”VA-innovationsråd”, i enlighet med den framtagna VA-planen för Region Gotland. VA-innovationsrådet ska verka stödjande och drivande i
innovationsarbetet kopplat till vatten och avlopp.
4.A.8 Införande av papperspåsar för insamling av matavfall, som ökar fiberinnehållet och därmed bidrar till ökad produktion av biogas och biogödsel.
4.A.9 Genomförande av plockanalys på mat- och restavfall samt på brännbart grovavfall för uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
4.A.10 Tillse att samtliga verksamheter och arbetsställen inom Region Gotland sorterar ut sitt matavfall.
4.A.11 Utvärdera Betalsopsäcken och föreslå åtgärder som underlättar sortering av avfall.
4.A.12 Kartlägga flöden av organiskt avfall som transporteras till fastlandet för behandling.
4.A.13 Påbörja förebyggande arbete när det gäller invasiva arter, så att inte spridning sker via kompost- eller rötningsrest som återförs till kretsloppet.
4.A.14 Förbättra hanteringen av träavfall som samlas in på Region Gotlands återvinningscentraler, för ökat lokalt omhändertagande som energi- eller kolkälla på Gotland.

Aktiviteter Inriktningsmål 5: ”Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier”.
5.A.1
5.A.2
5.A.3
5.A.4
5.A.5
5.A.6
5.A.7
5.A.8

Arbeta efter, utveckla och följa upp ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland”.
Undersöka utsläpp av växthusgaser från Gotlands nedlagda deponier och planera lämpliga efterbehandlingsåtgärder.
Sprida erfarenheter från den innovativa behandlingen av deponigas från Visby deponi (regenerativ termisk oxidation) som kombineras med energiåtervinning till fjärrvärmenätet.
Återanvända de massor som uppkommer i Region Gotlands verksamheter.
Utveckla mottagnings- och behandlingsmöjligheter för Slite Avfallsanläggning och deponi.
Separat insamling av gips på Region Gotlands återvinningscentraler, för återbruk/återvinning.
Utveckla hantering och avsättning av de fraktioner som tidigare deponerats.
I dialog med Destination Gotland säkerställa att det avfall som måste lämna Gotland kan göra det i enlighet med gällande lagstiftningar.

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030
Bilaga 7 Mål och aktiviteter

4 (4)

Aktiviteter Inriktningsmål 6: ”År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria”.
6.A.1
6.A.2
6.A.3
6.A.4
6.A.5
6.A.6
6.A.7

Inspirera till och arrangera aktiviteter årligen inom konceptet Håll Gotland Rent.
Genomföra skräpmätningar och sammanställa kostnader för nedskräpning för uppföljning av genomförda åtgärders resultat och motivation till nya åtgärder.
Ta fram en plan för minskad nedskräpning med årlig budget och förebyggande åtgärder.
Aktivt byta ut öppna sopkorgar till slutna avfallsbehållare med källsorterat innehåll.
Dialog med turistorganisationer om förebyggande arbete, källsortering och nedskräpning.
Fastighetsägare med säsongsuthyrning informeras om källsortering och nedskräpning för att minska mängden mat- och restavfall (hushållssopor) i offentliga papperskorgar.
Dialog med myndigheter om förebyggande arbete samt uppföljning av anmäld nedskräpning.

RSF – Regionstyrelseförvaltningen
SBF – Samhällsbyggnadsförvaltningen
TKF – Teknikförvaltningen
UAF – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
SOF – Socialförvaltningen
HSF – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

