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Insamling av förpackningsavfall och returpapper (tidningar)
Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar förekommer i varierande omfattning vid
flerfamiljsbostäder i de tre kommunerna. Även vid de kretsstationer som bildats av villaägare i
Olofströms kommun kan sådant material lämnas nära bostaden. Inom Sölvesborgs kommun
förekommer att föreningar genomför tidningsinsamling. I övrigt får man i vanlig ordning utnyttja
återvinningsstationer (ÅVS) och återvinningscentraler (ÅVC). I Olofströms kommun finns också
möjligheten för dem som är anslutna till systemet med landsbygdsstationer att lämna
återvinningsmaterial där.
Antal ÅVC / ÅVS
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg
Alla tre k.
inv/anläggn
ÅVC
3
1
1
5
12 214
ÅVS
18
7
12
37
1 651
ÅVC + ÅVS
21
8
13
42
1 454
Invånarantal sammanlagt i de tre kommunerna 31 december 2007: 61 071 (SCB).
De tre kommunernas gemensamma renhållningsföretag VMAB (Västblekinge Miljö AB) har
producenternas uppdrag som samordningsentreprenör för återvinningsstationerna. Flera olika aktörer
är engagerade i den faktiska driften vad gäller stationernas skötsel och borttransport av det insamlade
materialet. ÅVS i Sölvesborgs kommun städas av Samhall enligt särskilt avtal. Det förekommer också
i några fall att återvinningsstationer som producenterna (fti) beslutat lägga ner istället drivs vidare i
kommunal regi.
Insamlade mängder (ton)
Redovisat 2006
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg
Alla tre k.
Tidningar (Källa: fti)
1 650
796
852
3 298
Pappersförpackningar, endast
385
167
224
776
hushåll (Källa: fti)
Plastförpackningar, hårda, från
101
47
59
207
hushåll (Källa: fti)
Plastförpackningar, mjuka
128
31
92
251
(Källa: VMAB)
Metallförpackningar, endast
95
41
51
187
hushåll (Källa: fti)
Glasförpackningar, hushåll och
526
251
322
1 099
företag (Källa: fti)
fti = Förpacknings och Tidningsinsamlingen (producenternas samverkansorganisation)
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Insamlade mängder (kg/inv)
Redovisat 2006
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg
Alla tre k.
Tidningar (Källa: fti)
53,0
59,5
51,2
53,9
Pappersförpackningar, endast
12,4
12,5
13,5
12,7
hushåll (Källa: fti)
Plastförpackningar, hårda, från
3,3
3,5
3,6
3,4
hushåll (Källa: fti)
Plastförpackningar, mjuka
4,1
2,3
5,5
4,1
(Källa: VMAB)
Metallförpackningar, endast
3,1
3,1
3,1
3,1
hushåll (Källa: fti)
Glasförpackningar, hushåll och
16,9
18,8
19,4
18,0
företag (Källa: fti)
fti = Förpacknings och Tidningsinsamlingen (producenternas samverkansorganisation)
Återvinning av träförpackningar redovisas inte. Tillförlitliga uppgifter saknas.
Avfall med producentansvar – äldre uppgifter för jämförelse
För 1995 omfattar statistiken endast tidningar 38 kg/inv och glasförpackningar 12 kg/inv. År 2000 var
insamlingsnivån för tidningar 50 kg/inv, pappersförpackningar 11 kg/inv, hårda plastförpackningar 1
kg/inv, mjuka plastförpackningar 6 kg/inv, metallförpackningar 2 kg/inv och glasförpackningar 16
kg/inv. Värdena avser de tre kommunerna sammantaget och är avrundade.

Förebyggande av uppkomst och främjande av återvinning
Kommunernas möjlighet att påverka mängden avfall som uppkommer i hushåll och verksamheter är i
stort sett begränsad till information. Förutom informationsinsatser, där ansvaret delegerats till VMAB,
samverkar kommunerna med producenterna i utformningen av system för effektiv insamling och
återvinning av förpackningar och tidningar. I sina egna verksamheter har man ambitionen att föregå
med gott exempel, minska sina avfallsmängder och tillämpa källsortering.
Utdrag ur avfallsplanens mål och åtgärder:
Mål 1: De som bor och verkar i kommunerna ska ha god kunskap om hur renhållningen
fungerar och hur man rätt ska hantera sitt avfall.
Ökat medvetande och kunskap om avfallshantering kan bidra till uppfyllande av flera av de
nationella och regionala miljökvalitetsmålen.
Åtgärder
Tid, ansvar
Regelbundet återkommande information,
Årligen återkommande. Kommunernas
tydlig och lättillgänglig. För att nå så många
formella ansvar delegerat till VMAB.
som möjligt bör olika informationsmöjligheter Kommunala instanser bör medverka.
utnyttjas, inte bara skriftliga. Troligen behövs
information också på andra språk än svenska..
Mål 2: Avfallsmängden ska minska genom ökad medvetenhet och ansvarstagande.
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Avfall).
Åtgärder
Tid, ansvar
Information om betydelsen av att minska
Årligen (del av samlad information).
mängden avfall och möjligheterna till detta.
Kommunernas formella ansvar delegerat till
VMAB. Kommunala instanser bör medverka.
Årlig statistik över hanterade avfallsmängder i Årligen. Ansvar VMAB och respektive
kommunerna görs allmänt tillgänglig via
kommun (kommunernas hemsidor).
Internet och tryckt information.
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Mål 5: Mängden avfall som kommunerna ansvarar för ska minska genom ökad återvinning av
produkter som omfattas av producentansvar. Den andel av hushållsavfallet som utgörs av
felsorterade förpackningar och tidningar bör ligga under riksgenomsnittet.
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Avfall).
Åtgärder
Tid, ansvar
I samarbete med producenterna genomförs
Varje eller vartannat år. (Hur dessa produkter
återkommande informationskampanjer för
ska hanteras ingår också i samlad information.)
ökad utsortering av produkter som omfattas av Kommunernas formella ansvar delegerat till
producentansvar.
VMAB. Kommunala instanser bör medverka.
I samråd med producenterna verka för ett väl
Samråd med producenterna och representanter
fungerande och kostnadseffektivt
för avfallslämnarna bör genomföras årligen.
återvinningssystem, där hushållens medverkan Ansvar respektive kommun och VMAB.
underlättas.
Mängderna producentansvarsmaterial till
Årligen. Genomförs i den omfattning som är
återvinning följs upp årligen och redovisas.
möjlig och rimlig med hänsyn till tillgängligt
Om möjligt beräknas återvinningsgrad.
underlag. Ansvar VMAB.
Mål 10: Brukarnas tankar och åsikter ska beaktas vid avfallshanteringens fortsatta utveckling.
Kan bidra till uppfyllande av flera av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.
Åtgärder
Tid, ansvar
Hushåll och fastighetsägare uppmuntras att
I samband med övrig information om avfall.
framföra sina åsikter och idéer till VMAB och Ansvar VMAB.
kommunerna.
Enkäter ska genomföras med några års
Vid tidpunkter enligt bedömning av VMAB i
intervall.
samråd med kommunerna. Ansvar VMAB.

Kommunal tillsyn enligt tillsynsplan
Kommunal tillsyn enligt miljöbalken i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner utförs av
Miljöförbundet Blekinge Väst (kommunalförbund). Miljöförbundet medverkar vid samrådsträffar
mellan kommunerna och producenternas organisationer, där man diskuterar insamlingssystemets
utformning. Vid eventuella problem eller missförhållanden i samband med återvinningen agerar
Miljöförbundet på lämpligaste sätt i det aktuella fallet.
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