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Avfallsplan med mål och åtgärder för ett Småland utan avfall 
 
Våra fem kommuner; Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult, har nu påbörjat resan 
mot ett Småland utan avfall, en region där vi hanterar allt avfall som potentiella resurser. I 
vår plan för förebyggande och hantering av avfall har vi satt upp djärva mål och åtagit oss 
utmanande åtgärder för att åstadkomma omställningen till en cirkulär ekonomi.   
 
Vi lämnar nu en tid då avfallshantering handlade om att effektivt undanskaffa avfallet, för att 
istället planera för att förebygga att avfall uppstår och utnyttja våra gemensamma 
materialresurser till fullo.  
 
I planen finns mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår och omhänderta mer 
avfall till återanvändning. Mängderna grov-, rest- och matavfall ska minska med 25 procent 
till år 2025 (jämfört med år 2015). Vi har till exempel beslutat att: 
 

• Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga 
kommunägda samhällsfastigheter och i de kommunala bostadsbolagens fastigheter.  
 

• Ställa krav och efterfråga lösningar på avfallssnåla lösningar i upphandlingar, till 
exempel alternativ till engångsmaterial och återanvända produkter. 
 

• Arbeta systematiskt med att minska matsvinn genom att följa en gemensam metodik 
för att minska, mäta och följa upp matsvinnet. 
 

• Öka mängden återanvänt material vid byggnation av kommunägda lokaler och 
omhänderta material för återbruk i högre utsträckning när byggnader rivs eller 
renoveras.  
 

• Utföra all sophämtning med förnyelsebart bränsle. 
 

• Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfacksinsamling. 
 

• Minska nedskräpningen, bland annat genom att mäta nedskräpning och se över 
organisationen för hur arbetet med nedskräpning ser ut.  

 
Avfallsplanen har beslutats i samtliga fem kommuners kommunfullmäktige och gäller fram 
till 2025.  
 
Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en avfallsplan med åtgärder och mål för hur avfall 
ska hanteras och förebyggas samt en sammanställning över hur avfallet hanteras idag.  
 
Hela avfallsplanen finns här 
 
 
 

https://ssam.se/download/18.21dd9ddd174519824618674/1599143805188/Avfallsplan%202020-2025-3.pdf
https://ssam.se/download/18.21dd9ddd174519824618674/1599143805188/Avfallsplan%202020-2025-3.pdf
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För mer information, kontakta: 
 
Jessica Cedervall, VD på SSAM 
072 383 60 75 
jessica.cedervall@ssam.se  
 
Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande 
Lessebo kommun 
072 183 12 55 
lars.altgard@lessebo.se 
 
Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande 
Markaryds kommun 
070 209 04 85 
bengt.germundsson@markaryd.se  
 
Mikael Jeanson, kommunstyrelsens ordförande 
Tingsryds kommun 
070 536 03 37 
mikael.jeansson@tingsryd.se   
 
Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande  
Växjö kommun 
070 983 44 16 
anna.tenje@vaxjo.se 
   
Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande 
Älmhults kommun 
070 225 50 98 
elizabeth.peltola@almhult.se  
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