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1. Förord 

Planen har framtagits med hjälp av en referensgrupp bestående av Roger Jansson 

(ordförende för samhällsservicereformens infrastrukturgrupp), Roger Jonsson (t.f. VD för 

Ålands Problemavfall Ab), Stig Mattsson (representant för landsbygden i Mises styrelse) 

samt Mika Nordberg (styrelseordförande för Svinryggens Deponi). 

Samtidigt som renhållningsplanen framtagits har ett arbete med nya renhållningsföreskrifter 

pågått parallellt. Även till denna process har en referensgrupp bistått med sin hjälp, kunskap 

och synpunkter. Mycket av det som sagts i renhållningsföreskrifternas referensgrupp har 

införlivats i denna plan. Referensgruppen har bestått av Barbro Sundback (ersättare i Mises 

styrelse för Mariehamn), Annsofi Joelsson (ledamot i Mises styrelse, representant för 

landsbygden) och Katrin Sjögren (stämmorepresentant i Mise för Mariehamn). 

Därutöver har flertalet möten hållits i större politiska grupper för att få höra så många röster 

som möjligt. Givetvis har även andra tjänstemän, såsom GIS kunnig, förrättningsman på 

lantmäteribyrån och byggnadsingenjörer involverats. Planen har också lämnats till 

medlemskommunerna för utlåtanden. 

Projektgruppen, vars uppgift varit att bidra med sakkunskap och författa dokumentet, vill 

härmed rikta sitt varmaste tack till alla som bidragit till planen. 

 

Projektgruppen 

Sofie Dahlsten (t.f. verksamhetsledare för Mise) 

Ingrid Johansson (handläggare på Mise och projektledare för framtagandet av ny 

renhållningsplan)  

Jesper Svanfelt (miljöingenjör för Mise/ÅPAB, efter 01.01.2014 VD för ÅPAB).  
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2. SAMMANFATTNING 

Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete som garanterar en bra 

avfallshantering till lägsta möjliga kostnad. Renhållningsplanen ska vara ett aktivt verktyg och 

säkerställa en myndighet som arbetar långsiktigt, transparent och planenligt. Planen ska 

skapa utrymme för flera entreprenörer att våga göra investeringar för en kostnadseffektiv och 

miljömässig avfallshantering. Planen ska vidare vara det dokument som garanterar 

kontinuitet i renhållningssystemet.  

Renhållningsplanen anger riktlinjer för hur avfallshanteringen ska se ut om fem respektive tio 

år. De första fem åren koncentreras verksamheten på det praktiska renhållningssystemet 

särskilt ur medborgarnas perspektiv. Den andra femårsperioden präglas av miljömål och 

tekniska lösningar. Planen fokuserar till största del på tidsperioden 2014-2019 då följande 

prioriteras:  

 Kommunal kontroll över avfallsflödena 

 Kommunal total insyn i avfallsmängderna 

 Ett stabilt kommunalt renhållningssystem 

 Ökad återvinningsgrad 

 Ökad kundnöjdhet 

Genom kommunal kontroll över avfallsflöden och insyn i avfallsmängder ska 

avfallshanteringskostnaderna minskas. Avfallstransporttjänsterna ska upphandlas vilket 

bidrar till ett stabilt renhållningssystem som stärker den kommunala kontrollen över 

avfallsflödena och ger en sund konkurrens av avfallstransporter. Upphandlingen förväntas ge 

lägre kostnader vilket också ska ge hushållen lägre avgifter. Den fastighetsnära, 

upphandlade insamlingen omfattar minst fyra avfallsslag vilket ökar sorteringsgraden och 

därmed återvinningsgraden. Lägre avgifter tillsammans med ökad service ska ge nöjdare 

medborgare. Den kommunala renhållningsinfrastrukturen kommer att genomgå betydande 

förändringar. 

Målet 2019 är att fler kommuner är medlemmar då myndighetens kvalité gentemot 

medborgare såväl som folkvalda gör det svårt att motstå samarbete. 

2024 ska det endast finnas en renhållningsmyndighet på Åland. Teknik för ett miljömässigt 

och ekonomiskt hållbart renhållningssystem ska borga för en bättre miljö och en sund 

ekonomi. 
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4. LÄSANVISNINGAR 

De mest centrala delarna för läsaren är kapitel 7 och 8 där framtiden står beskriven.  

Inledningen bör läsas av dem som vill veta mer om bakgrund, syfte och mål med planen. I 

inledningen antas också planens värdegrund vilken återkopplas till och genomsyrar planen. 

Tidigare fattade beslut, andra planer, rapporter och lagar återfinns också i inledningen. 

Nulägesanalysen är viktig för att kunna förstå vilka förändringar som planeras. 

Nulägesanalysen ska ge läsaren en grundförståelse om renhållningsplanens utgångspunkt. 

I slutsatser och konsekvensanalyser (kapitel 11) återfinns en icke-politisk analys av 

konsekvenser och effekter.  

Dispositionen fungerar på ett sådant sätt att kapitel 6, 7 och 8 följer samma rubriksättning, 

det vill säga att till exempel rubriken Infrastruktur återfinns i 6.8, 7.8 och 8.8 (nuläge, 2019 

och 2024) 
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5. INLEDNING 

Renhållningsplanen anger riktlinjer för hur avfallshanteringen ska se ut om fem respektive tio 

år. De första fem åren koncentreras verksamheten på det praktiska renhållningssystemet 

särskilt ur medborgarnas perspektiv. Den andra femårsperioden präglas av miljömål och 

tekniska lösningar. Förhoppningen är att Mise nu ska få en renhållningsplan som kan 

accepteras av de flesta och skapa en god framtida avfallshantering.  

 

5.1 Bakgrund 

Då Mise står i beredskap att påbörja upphandlingar krävs en reviderad renhållningsplan som 

beaktar detta. Vidare är den nu gällande planen (2008) föråldrad. 

Därutöver har landskapsregeringen på allvar tagit sig an frågan om en åländsk 

samhällsservicereform där avfallet är en av frågorna. En annan av landskapsregeringen 

utsedd kommitté har framtagit strategier för ett hållbart Åland år 2013-2051. Det finns 

således en allmän uppfattning om hur avfallshanteringen bör se ut på lång sikt varpå Mise 

har ett förarbete att bygga upp sin renhållningsplan kring. 

Enligt EU-direktiv och landskapets Avfallsplan (2010) ska ”Avfallstrappan” tas hänsyn till och 

avfallets farlighet minska. 

 

Figur 1. EUs avfallstrappa är uppdelad i 5 steg: 1. Minimera mängden avfall. 2. Återanvändning.  
3. Återvinning. 4. Energiutvinning. 5. Deponering. 

 

5.2 Syfte  

Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete som garanterar en bra 

avfallshantering till lägsta möjliga kostnad. Vidare är planens syfte att kunna fungera som 

stöd vid beredningar och vara det dokument som banar väg för kontinuitet i 

renhållningssystemet. Syftet är att skapa ett renhållningssystem som är förenligt med 
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”Avfallstrappan” och som minskar avfallets farlighet. Syftet är också att förenkla inför inträden 

av nya medlemskommuner genom att förtydliga hur avfallshanteringen inom Mise ordnas. 

 

5.3 Mål 

Renhållningsplanen ska vara ett aktivt verktyg och säkerställa en myndighet som arbetar 

långsiktigt, transparent och planenligt. Planen ska skapa utrymme för flera entreprenörer att 

våga göra investeringar för en kostnadseffektiv och miljömässig avfallshantering. Planen ska 

vidare vara det dokument som garanterar kontinuitet i renhållningssystemet. Målet med 

planen är att avfallshanteringen inom Mise ska fungera bättre om 10 år med hänsyn till 

miljöfrågor, ekonomi och sociala frågor. Med miljöfrågor menas ekologisk hållbarhet, med 

ekonomi menas budget i balans och med sociala frågor menas att alla medborgare ska ha 

rätt till en vettig avfallshantering till en skälig kostnad. 

 

5.4 Avfallshanteringens värdegrund 

Avfallshanteringen ska bygga på följande värden:  

 Klimatsmart; innebär att olika värden ska ställas mot varandra, till exempel: Är det 

lönsamt att materialåtervinna ett avfallsslag om transportsträckan till 

återvinningsanläggningen är väldigt lång? 

 Ekonomisk hållbarhet; både materiella och immateriella värden ska hushållas, det vill 

säga: budgeten ska hållas i balans, medel ska användas ansvarsfullt och inte slösas, 

medel ska gå till planerad verksamhet, onödiga kostnader ska minimeras med mera. 

 Miljömässig hållbarhet; avfallshanteringen ska anpassas till att i så låg utsträckning 

som möjligt tära på miljön, det vill säga: aktivt arbete med avfallsminimering och ökad 

sorteringsgrad, arbete med minskade koldioxidutsläpp, effektiv återvinning, minskade 

transporter med mera.  

 Effektivitet; att skapa så hög kvalitet och produktivitet som möjligt med minsta 

resursåtgång, det vill säga: undvika resursslöseri, ha en god personalpolitik med nöjd 

och effektiv personal, hitta nya tekniska lösningar med mera. 

 Hög nöjdhetsgrad bland medborgarna; kunderna upplever att värdet de får av Mise är 

minst detsamma som de betalar för Mises tjänster.  

 Resursutnyttjande av materialtillgångar; Mise bör arbeta så att de materialtillgångar 

som uppkommer vid avfallssorteringen utnyttjas på bästa möjliga sätt, förutsatt att 

tekniska lösningar finns, i god balans med ekonomiska värden. Då det mesta avfallet 

innebär en kostnad för Mise ska avfallsminimering prioriteras. På lång sikt bör 

avfallshanteringen närma sig ett självbärande kretslopp.  
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5.5 Lagstiftning 

Mise har framförallt att förhålla sig till Landskapslag (1981:3) om renhållning. 

Renhållningslagen är föråldrad och är inte ett väl fungerande verktyg i myndighetsarbetet 

men är ändå Mises huvudsakliga lag att följa. Med stöd av renhållningslagen har också en 

förordning utfärdats. Förutom renhållningslagen och -förordningen måste Mise efterfölja de 

lagar som reglerar offentlig förvaltning, det vill säga kommunallagen och förvaltningslagen.  

Vissa uppgifter är renhållningsmyndigheten skyldig att utföra (ska) och vissa uppgifter har 

myndigheten rätt att utföra (kan). Renhållningsmyndigheten; 

 ska bedriva tillsyn över fullgörandet av de uppgifter som ankommer på den enskilda 

(6 §) 

 ska ha en av landskapet godkänd renhållningsplan (8 § 2 mom.) 

 ska ansvara för att avfall från privathushåll transporteras till behandlingsanläggning. 

Renhållningsmyndigheten kan besluta att privathushållsavfall som härrör från 

fastigheter utanför tätort genom myndighetens försorg ska transporteras till en 

behandlingsanläggning (10 §).  

 ska ge anvisningar för omhändertagande av snö som hopsamlats samt anvisa plats 

för byggavfall och rivningsmaterial (15 §) 

 ska tillhandahålla återvinningsstationer där utsorterat hushållsavfall från hushåll kan 

inlämnas. För farligt avfall från hushåll skall i varje kommun finnas ett tillräckligt antal 

återvinningsstationer som uppfyller de säkerhetskrav som avfallets art och mängd 

förutsätter. (15a §)1 

 kan med stöd av lag ta ut renhållningsavgift för sådan insamling, bortforsling och 

omhändertagande av avfall (renhållning) som sker genom renhållningsmyndighetens 

åtgärd i enlighet med denna renhållningslag. (17 §) 

 det ankommer på förbundsstämman att antaga taxa som i detalj utvisar grunderna för 

de avgifter som uppbärs för renhållning. (19 §) 

 ska borttransportera skrotfordon om skrotfordonets ägare undlåter att göra det trots 

uppmaning eller om fordonets ägare är okänd. (25 §) 

 kan anta renhållningsföreskrifter (29 §) 

 ska förbygga nedskräpning och snygga upp efter nedskräpning i de fall man inte vet 

vem som nedskräpat (30 §). 

 kan utföra åtgärder som en försumlig bekostar eller ålägga försumliga med vite (31 § 

1, 2 mom.).  

 

                                                

1
 Inga återvinningsstationer uppfyller de säkerhetskrav som krävs för insamlande av farligt avfall. 

Farligt avfall insamlas i huvudsak på ÅVC.  
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Renhållningslagens syfte är att: 

”Bestämmelserna i denna lag syftar till att främja en hållbar utveckling genom att i första 

hand förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand förbereda för återanvändning, i tredje 

hand materialåtervinna, i fjärde hand genom annan återvinning av avfall samt i sista hand 

genom bortskaffande å ena sidan och en god renhållning med god renhållningsteknik å 

andra sidan. Lagen ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skada och 

fara.” (3 a) 

Renhållningsförordningen förtydligar främst hur återvinningsmaterial och farligt avfall ska 

hanteras.  

 

5.6 EU-direktiv och -förordningar 

EU:s direktiv är införlivade i gällande lagstiftning. EU-förordningar gäller på Åland, de är 

många till antalet och i sin natur i hög utsträckning specifika varpå de inte upptas i den 

övergripande renhållningsplanen.  

 

5.7 Landskapsomfattande avfallsplan (2010) 

Från sammanfattningen i den landskapsomfattande avfallsplanen: 

”Det övergripande målet för allt miljöarbete är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa 

generation där de stora miljöproblemen är lösta. 

Målet är att resurserna i avfallet tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan 

på hälsa och miljö minimeras. Avfallshanteringen bör därför utvecklas så att: 

 den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar 

 kretsloppet avgiftas 

 avfallet utnyttjas som en resurs 

 avfallet tas omhand på ett säkert sätt. 

Konkreta mål som bör uppnås före år 2020 beträffande avfallet är: 

 minst 60 vikts- % av avfallet återvinns som material (andelen kan vara lägre endast 

om andelen avfall som återvinns som energi är större än 30 vikts- %) 

 minst 30 vikts- % av avfallet återvinns som energi (andelen kan vara lägre endast om 

andelen för avfall som återvinns som material är större än 60 vikts- %) 

 högst 10 vikts- % av avfallet deponeras (på Åland och utanför Åland) 

 minst 70 vikts- % av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall, med undantag för rena 

jord- och stenmassor, ska återanvändas eller återvinnas. 



 
11 

För att uppnå målen krävs att åtgärder genomförs. De viktigaste övergripande åtgärderna 

som föreslås är: 

 att miljökrav ställs vid offentliga upphandlingar 

 att information ges om hållbar konsumtion för att minska avfallets mängd och farlighet 

 att information ges om långsiktiga risker och effekter av diffusa utsläpp av farliga 

ämnen för att förhindra till exempel privat eldning av sopor 

 att bestämmelser utfärdas för sortering av avfall vid byggarbetsplatser 

 att möjligheten utreds att materialåtervinna blandade plastförpackningar 

 att energiproduktion främjas genom bl.a. rötning av matavfall och annat avfall 

 att producentansvaret utökas till att omfatta även däck och returpapper samt 

eventuellt farligt avfall. 

Av de föreslagna åtgärderna, som är specifika för Åland, är följande de viktigaste: 

 att klargöra för kommunerna att kommunalt samarbete ger hög kompetens att sköta 

avfallsfrågorna, möjlighet att styra utvecklingen på avfallsområdet, och leder till 

minskade kostnader tack vare gemensam upphandling av avfallstjänster 

 att eftersträva en låg grundavgift för att få allmänhetens acceptans för 

renhållningsavgifterna. Även skattefinansiering på avfallsområdet kan komma ifråga 

till exempel för åtgärder som leder till ökad återanvändning och återvinning av 

hushållens avfall 

 att insamling av hushållens brännbara avfall sker genom fastighetsnära insamling i 

tätorter men också i glesbygden om insamlingslinjer kan upprättas utan stora extra 

kostnader, samt att avfallet i skärgården insamlas främst vid gemensamma punkter. 

 att bioavfall samt inert och icke-farligt deponiavfall behandlas lokalt när så är möjligt 

 att kommunerna samarbetar genom ett gemensamt bolag som ansvarar för att 

hushållens farliga avfall tas om hand i överensstämmelse ett avtal som ingåtts mellan 

landskapet och kommunerna. Ett reviderat avtal kan ersätta det tidigare om 

kommunerna kan enas om ett nytt förslag. Farligt avfall från företag tas endast emot i 

det kommunala systemet om det är av samma typ som normalt uppkommer i 

hushållen. 

 att området vid Svinryggen utvecklas till ett centrum för kommunal avfallsverksamhet 

 att arbetet att få förpackningsproducenter att ta sitt producentansvar påskyndas. 

 att den kommunala renhållningsmyndigheten upprättar ett företagsregister och begär 

in uppgifter om hur de registrerade företagen ordnat sin avfallshantering. 

 att renhållningsmyndighet har resurser för tillsynsarbete i syfte att förhindra felaktig 

hantering av avfall. 
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 att insamling av avfall är estetiskt tilltalande, enkel och säker samt säkerställer en 

separat hantering av farligt avfall” 

 

5.8 Omställning Åland 

Landskapsregeringen tillsatte 2012 en kommitté för arbetet med landskapsregeringens 

hållbarhetsstrategi – Omställning Åland. Kommitténs arbetsuppgift var att ta fram ett förslag 

på en långsiktig strategi för en omställning av det åländska samhället. Strategin ska innefatta 

tydliga hållbarhetsmål, förslag på åtgärder samt ett förslag på tidsplan när Åland ska vara ett 

hållbart samhälle. De förslag som berör åländsk avfallshantering är: 

 Koldioxidneutralitet  

 Hållbar konsumtion 

 Hållbara transporter 

 

5.9 Rapport från Samhällsservicereformens 

infrastrukturgrupp 

Arbetsgruppen för samordning av infrastruktursektorn i samhällsservicereformsarbetet har i 

sin rapport ”Samordning av infrastruktursektorn 2013-05-03” kunnat konstatera att det finns 

ett behov av en övergripande planering i landskapet gällande avfallshantering och framför 

följande:  

”År 2006 organiserades avfallshanteringen i kommunalförbundet Ålands miljöservice (MISE). 

Elva kommuner anslöt sig till kommunalförbundet varefter sex kommuner har lämnat 

samarbetet och en kommun har anslutit sig. MISE består således av sex kommuner. 

Avsikten i avfallslagstiftningen är att hanteringen ska vara kostnadsneutral för kommunerna. 

Detta har i stort sett lyckats för MISE-kommunerna som i boksluten för år 2011 hade 

sammanlagda nettokostnader uppgående till 121 000 euro, av vilka 108 000 euro kan 

hänföras till Saltvik som förberedde sitt utträde ur MISE detta år. De kommuner som inte 

ingick i MISE subventionerade avfallshanteringen med 409 000 euro.  

Arbetsgruppen är av den åsikten att de åländska kommunerna tillsammans med landskapet 

måste göra ett nytt försök att samordna avfallshanteringen i landskapet. Ledande i detta 

arbete bör landskapsregeringen vara. En första åtgärd är att omarbeta landskapets 

avfallsplan från år 2010. Därefter bör lagstiftningen om avfallshanteringen omarbetas så att 

en hela landskapet omfattande renhållningsmyndighet kan verka. Avfall bör övergå i 

samhällets ägo efter att det lämnat konsumenten. Avfall bör betraktas som en tillgång som i 

huvudsak ska återanvändas på ett miljömässigt och kommersiellt hållbart sätt.” 
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5.10 Vision 2020 

Mise har 6.11.2012 fastslagit en vision för år 2020, visionen är: 

”År 2020 ska avfallshanteringen inom Mise vara en del av ett hållbart samhälle där 

människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande 

och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett 

miljöproblem. 

Mises mål följer EU:s avfallshierarki med tilläggen att avfallshanteringen ska fungera för 

människorna och att kvaliteten är viktig. Avfallstrappan innebär att i första hand ska avfallets 

mängd och farlighet minska. Därefter ska man återanvända avfall i så hög grad som möjligt. 

Om avfallet inte går att återanvända ska det materialåtervinnas. Till detta räknas även 

biologisk behandling av organiskt avfall. Därefter ska avfallet energiutvinnas (förbrännas och 

energin i avfallet tas omhand). Om man inte kan behandla avfallet på något annat sätt så är 

det slutligen deponering av avfallet som är det sista sättet att omhänderta avfall. 

År 2020 har Mises renhållningssystem bra service, och är smidigt men endast för 

Misemedlemmar. Samtliga stationer som finns kvar inom Mise är endast tillgängliga med 

Misekort. Den mobila ÅVC:n kompletterar i systemet med fasta platser eller olika rutter som 

besöks på olika tider under året. Samarbetet med andra kommuner gällande 

renhållningstjänster fungerar lätt och smidigt. Alla hushåll som är belägna längs större vägar 

har fastighetsnära hämtning av brännbart avfall, brännbart/bio eller flerfack. Medborgarna är 

nöjda och skräpar inte ned i renhållningssystemet. Kommunerna skapar förutsättningar för 

att turisterna kan avlämna sitt avfall på ett tydligt och enkelt sätt. 

ÅVC Ödanböle är en central plats där all avfallshantering kan ske, allt från returverksamhet 

till deponeringsavfall. Kunden ska redan vid grinden lätt hitta vart man ska, det ska vara 

enkelt att lämna returvaror, återvinning och övrigt avfall. Kunden ska få den service den 

behöver i form av information vart man kan föra de olika avfallsslagen. Det finns 

återbruksverksamhet i samarbete med olika föreningar och ett kafé där dagen kan avslutas 

med en krav- och rättvisemärkt fika. I kaféet ställs även ”sopkonst” ut. Mise arbetar med 

miljöfrågor kontinuerligt på ÅVC Ödanböle. Hanteringen av återvinningsbara produkter och 

material är kretsloppsanpassad och systematisk. Hanteringen av avfall på ÅVC Ödanböle 

ska bidra till ökad medvetenhet om hur förbrukat material kan återanvändas och 

återcirkuleras i samhället. Samtidigt som kunderna kan lämna avfall ska ÅVC Ödanböle vara 

en central omlastningsplats för alla avfallsslag från olika entreprenörer. Olika lösningar för att 

komprimera och förpacka avfallet ska bidra till minskade transporter från Åland. 

Misekortet har fått en större betydelse än tidigare i hela renhållningssystemet. Kortet 

används på återvinningscentraler (ÅVC), till den mobila ÅVC:n och låsta stationer. Kortet kan 

laddas med olika tjänster så det är lätt att smidigt att avlämna avfall även om man måste 

betala en liten slant för det.” 
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5.11 Ägardirektiv 

Under 2012 inkom likalydande ägardirektiv från medlemskommunerna Mariehamn och 

Jomala. Stämman omfattade ägardirektiven med vissa ändringar. De direktiv som 

omfattades av Misestämman 4 juni 2013 lyder: 

”Dessa direktiv utgör direktiv till kommunalförbundet Ålands Miljöservice styrelse. Utöver 

dessa direktiv gäller även ägarkommunernas koncerndirektiv eller motsvarande 

styrinstrument. 

Kommunalförbundets verksamhet utgör även med valet av kommunalförbund som 

organisationsform en del medlemskommunernas kommunala verksamhet och står under 

medlemskommunernas ledning och kontroll i den omfattning som följer av 

medlemskommunernas röstetal och på sätt som framgår av grundavtalet. 

Medlemskommunerna och dess ledning bär kommunernas övergripande politiska ansvar för 

kommunernas engagemang i kommunalförbundet. 

Syftet med dessa direktiv är att utöva medlemskommunernas inflytande över 

kommunalförbundets verksamhet genom att fastställa medlemskommunernas mål, syfte och 

krav på verksamheten. Ålands Miljöservice styrelse ska aktivt verka för att 

kommunalförbundet utvecklas i enlighet med dessa direktiv. 

Kommunalförbundets uppdrag och mål 

Kommunalförbundet Ålands Miljöservice ska fungera som renhållningsmyndighet enligt 

landskapslag (1981:3) om Renhållning. Kommunalförbundet ska inte ta på sig andra 

uppgifter. 

Kommunalförbundet ska med invånarna i centrum tillhandahålla en kostnadseffektiv 

avfallshantering som garanterar att avfall tas om hand och inte sprids i naturen eller förstörs 

på ett sätt som är ägnat att gynna omhändertagande av avfallsenergi för samhällets behov. 

Kommunalförbundets organisation och verksamhet 

Rollen som renhållningsmyndighet ska renodlas så att kommunalförbundet endast handhar 

myndighetsutövning och inte bedriver operativ renhållningsverksamhet i egen regi eller 

genom dottersamfund. 

Kommunalförbundet ska konkurrensutsätta den operativa renhållningsverksamheten genom 

offentlig upphandling. 

Kommunalförbundet ska inte ha några dottersamfund. Ålands Problemavfall Ab ska 

frikopplas, avyttras eller avvecklas. Producentansvar Åland Ab ska överlåtas till 

producenterna. Avyttring och avveckling ska göras med beaktande av att 

kommunalförbundet utgör en del av medlemskommunernas respektive koncerner och med 

de hänsyn till medlemskommunernas övriga dottersamfund som följer därav. 

Renhållningssystemets huvudsakliga utformning 

Renhållningssystemet ska bygga på att källsortering inom fastigheter i tätort görs med 

uppsamling i flerfackskärl eller flera antal kärl för brännbart hushållsavfall, bioavfall och 

nödvändigt antal återvinningsslag. 
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Renhållningssystemet kompletteras av låsta stationer för insamling av brännbart, bioavfall 

och sex återvinningsslag. 

Utanför tätort kan renhållningssystemet bestå av insamling i säck, 1 fack eller anslutning till 

låst station. 

Vid bemannad återvinningscentral (ÅVC) ska hushåll utan särskild avgift kunna lämna inert 

avfall, farligt avfall, producentavfall enligt överenskommelse med producentorganisationerna 

och återvinningsavfall som inte lyder under producentavfall. Trädgårdsavfall ska tas emot 

utan särskild avgift. På sikt ska möjligheten att lämna brännbart grovavfall utan särskild avgift 

uppnås. 

ÅVC ska mot särskild avgift vara öppna för småföretag med avfall som på grund av sin 

beskaffenhet och kvantitet är likvärdigt det som kommer från privathushåll.  

Finansiering av kommunalförbundets verksamhet 

Avfallshanteringen ska finansieras genom renhållningsavgift. Avgiften består av två delar 

enligt följande: 

1. En grunddel till kommunalförbundet som avser kommunalförbundets fasta kostnader för 

administration samt kostnader för mottagning och omhändertagande vid återvinningscentral. 

2. En rörlig del som avser fastighetsnära hämtning eller likartad tjänst. Denna kan 

differentieras på basen av de enskilda hushållens serviceval. Avgiften ska fastställas av 

renhållningsmyndigheten på basen av underlag från upphandling. 

Myndigheten kan överrenskomma med entreprenörer om samordnad fakturering av 

renhållningsavgiften. 

Hushållen ska inte delta i kostnaderna för omhändertagande av avfall som omfattas av 

producentansvar.” 
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6. NULÄGESANALYS 

För att kunna använda sig aktivt av en plan krävs att planens mål är verklighetsförankrade. 

För att kunna skapa verklighetsförankrade mål krävs en noggrann nulägesanalys. Det är 

också viktigt att konstatera hur nulägesmätningarna genomförts, detta är avgörande för att 

kunna bestämma hur uppföljningen av planen ska ske.  

 

6.1 Organisation 

Organisationen av myndigheter och avfallsaktörer inom den kommunala avfallshanteringen 

visar att privata aktörer idag har största kontrollen, med Ålands Renhållnings Ab som den 

enskilt största aktören. 

 

Figur 2. Organisationsbild över avfallsaktörer 2013.  
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6.2 Renhållningsmyndigheten Mise 

Mise är ett kommunalförbund. Kommunalförbund är en organisation som flera kommuner 

anförtrott att sköta en viss kommunal uppgift. Kommunalförbundet blir därför förpliktigat att 

sköta vissa uppgifter enligt lag och erhåller rättigheter enligt lag på samma sätt som 

kommunerna. Kommunalförbund är således en myndighet, det vill säga Mise är en 

myndighet. Med renhållningsmyndighet avses det organ som på kommuns vägnar handhar 

de uppgifter som enligt renhållningslagen ankommer på kommunen2. Mise fungerar således 

redan idag som en renodlad myndighet. 

I likhet med annan myndighetsverksamhet styrs Mise av olika lagar och förordningar av vilka 

renhållningslagen är central. Förbundsstämman, som utgörs av medlemskommunernas 

representanter, är Mises högsta beslutande organ. Vid stämman utses en styrelse som 

ansvarar för att stämmobesluten verkställs på tjänstemannanivå. 

 

6.3 Leverantörer på avfallsmarknaden 

Det finns i dag både kommunal och privata leverantörer av avfallstjänster och –infrastruktur.  

6.3.1 Kommunala avfallstjänsteleverantörer på Åland 

Med det kommunala avfallsbolaget menas de två kommunala avfallsbolagen Ålands 

Problemavfall Ab (ÅPAB) och Svinryggens Deponi Ab som verkar tillsammans på Ödanböle, 

Jomala. ÅPAB utför idag flertalet tjänster åt Mise och andra kommuner på Åland. Tjänsterna 

består av tömning av kärl, städning av återvinningsstationer, låsta hus och miljöpunkter, 

administrativa tjänster, projekttjänster, ÅVC verksamhet i Jomala och Hammarland samt 

Mobil ÅVC.  

Ålands Problemavfall Ab (ÅPAB): Bemannar den mobila ÅVC:n. Hämtar farligt avfall från 

företag och ÅVC. Ägs till 77,25 % av Mise.3 Sköter avfallsinsamlingen på Kökar och Sottunga 

samt i Sund. 

Svinryggens deponi AB: Upprätthåller infrastruktur för omlastning, bedriver en inert deponi 

och avfall från såväl hushåll som företag. Ägs av Mariehamns stad och Jomala kommun.  

6.3.2 Avfallstjänsteleverantörer på den lokala avfallsmarknaden 

Följande privata entreprenörer finns  

Ålands Renhållnings Ab (RH): Största privata avfallstransportören. Fastighetsnära 

hämtning av hushållsavfall och borttransport av samtliga avfallsfraktioner till slutmottagare. 

Upprätthåller infrastruktur för ÅVC-verksamhet och omlastning. Ägs av Transmar.   

Miro Transport Ab: Sköter ensam avfallsinsamlingen i norra skärgården och har även 

kundkrets på fasta Åland. Samarbetar med ÅPAB i Sund. Borttransporterar avfall till 

slutmottagare i riket. 

                                                

2
 Renhållningslagen, 3 § 

3
 November 2013 sålde Mise sina aktier i ÅPAB till Svinryggens Deponi Ab.  
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Sunds Buss & Lastbilstransporter: Transporterar hushållsavfall och grovavfall från 

Ödanböle till slutmottagare i Sverige och riket.   

Kuhlmans Åkeri: Fastighetsnära hämtning av hushållsavfall. Största kundkretsen på norra 

fasta Åland (Saltvik, Geta, Finström). Står för > 90 % av det totala avfallet som körs med 

Mises linje till Vattenfall Ab Värme Uppsala.   

OK transport: Mindre transportföretag som utför en hel del lokala transporttjänster åt ÅPAB. 

Johan Engdahl: Sköter, i samarbete med ÅPAB, den fastighetsnära avfallsinsamlingen på 

Kökar samt tömmer återvinningsstationer. Ansvarar för skötseln av omlastningsstationen i 

Karlby. 

Transmar: Det största privata transportföretaget på Åland. Transporterar delar av 

Renhållningens avfall till slutmottagare i riket. 

Samtrans: Mindre lokalt transportföretag som numera ägs till 90 % av Transmar. 

Transporterar bl.a. ÅPABs elektronikavfall till slutmottagare i riket. 

Jägerströms Bilskrot: Transport av metallskrot. Bilskrotningsverksamhet. 

6.3.3 Övriga avfallstransportörer 

Ytterligare ett 20-tal företag har erforderliga myndighetstillstånd (finns i Ålands Miljö och 

hälsoskyddsmyndighets register) för att bedriva någon form av avfallstransport, men deras 

roll inom den kommunala avfallshanteringen är idag endast marginell. 

 

6.4 Ekonomi 

Finansiering, renhållningssystemets kostnader och avfallsintäkterna. Intäkterna beskrivs 

nedan. 

6.4.1 Finansiering 

Mises verksamhet finansieras helt utan driftsstöd från medlemskommunerna. Verksamheten 

är helt avgiftsfinansierad (med undantag från ersättningar från producentansvarsmedel) där 

renhållningsavgiften är den viktigaste. I renhållningsavgiftens grunddel ingår upprättande och 

underhåll av avfallsinfrastruktur, administration, myndighetsutövning samt insamling och 

hantering av farligt avfall. 

6.4.2 Renhållningssystemets kostnader 

Renhållningssystemets kostnader kan spjälkas upp i sex olika poster: 

Avfallsbehandling 

Det finns kostnader som är direkt sammankopplade med avfallets destruktion eller 

återvinning, t.ex. behandlingskostnaden (€/ton) för brännbart avfall hos Vattenfall AB Värme 

Uppsala. Avfallet kan också mottas utan kostnad eller generera en liten ersättning, eftersom 

vissa avfallsfraktioner har ett råvaruvärde. Förpackningsavfallet och returpappret har, 

beroende på fraktionens kvalité (renhet), ett värde som råvara för industrin. I praktiken är det 

för metall-, aluminium- och kartong/well/pappersförpackningar och returpappret som 

mottagaren betalar en ersättning för avfallet. Glas- och plastförpackningar är 
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kontamineringskänsliga fraktioner med en ofta bristande kvalité, vilket leder till att någon 

nämnvärd ersättning sällan utbetalas av mottagaren. Däremot kan avlämning utan 

mottagningsavgift ofta erbjudas. Plastfraktionen har potential som råvarumaterial, men 

förstörs ofta av att icke-förpackningsplast (t.ex. diskborstar, plastleksaker, plastredskap etc.) 

blandas in. Det finns en uppsjö av olika plasttyper med kraftigt varierande lämplighet för 

materialåtervinning. Av glasförpackningarna är det de ofärgade som är av största intresse för 

industrin, men i och med att färgade och ofärgade glasförpackningar inte särskiljs i Mises 

insamlingssystem är denna fraktion problematisk. Några stora vinster (miljö eller 

ekonomiska) finns heller inte att hämta i att utöka glassorteringen. 

Transporter av avfall 

Transporterna orsakar höga kostnader. Avfallstransporter omfattar lokala transporter från 

avfallsinsamlingsplatser (t.ex. en återvinningsstation eller ÅVC) till omlastningsstation, samt 

borttransport till (slut)behandling. 

Hantering av avfall 

Avfallshanteringskostnader uppkommer i samband med avfallets mottagning, packning, 

komprimering och omlastning. 

Hyror  

Hyresavgifter uttas av avfallsentreprenören t.ex. för att erhålla kostnadstäckning för 

bemanning och/eller behövliga investeringar i infrastruktur eller tekniska hjälpmedel som är 

av betydelse för avfallets mottagning- och/eller omlastning. Mise betalar t.ex. hyra för ÅVC, 

återvinningsstation och kontorsutrymme. 

Administration 

Myndighetens administration består av planering av renhållningssystemet, fakturering, 

ärendehantering, information, kundtjänst samt övrig myndighetsutövning.  

Övriga tjänster  

Hit hör bl.a. kostnader förknippade med städning och underhåll av återvinningsstationer. 

Kostnaden i siffror  

Enlig bokslut och budget kostar avfallet enligt följande:  

 Kostnader i siffror Bok 2011 Bok 2012 Budget 2013 

Avfallsbehandling, transporter och hantering  -932050 -706019 -591480 

Hyror -123247 -82926 -107120 

Administration  -368577 -356408 -370050 

Övriga tjänster  -56899 -62494 -29400 

Tabell 1. 2011 var 8 kommuner medlemmar med 11570 hushåll, 2012 var 7 kommuner medlemmar 

med 11605 hushåll och 2013 var 6 kommuner medlemmar med 10495 hushåll. 
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6.4.3 Intäkter från avfall och avfallets vinstmarginaler 

Det kan konstateras att de flesta avfallsslag i dagsläget enbart innebär kostnader. De 

avfallsslag som idag ger mindre ekonomiska vinster är metall, aluminium, kartong och 

returpapper. Vinsterna på metall och aluminium är kännbara medan vinsterna på kartong och 

returpapper är så pass låga att transportkostnaderna i princip ger ett noll netto. 

Vinstmarginalerna från hushållens avfall är utom Mises kontroll eftersom Mise idag till största 

del inte äger avfallet utan avfallet finns i privat ägo.  

6.4.4 Demografi 

Mise fungerar som renhållningsmyndighet i sex av Ålands 16 kommuner. 

Medlemskommunerna är: Mariehamn, Jomala, Hammarland, Lumparland, Kökar och 

Sottunga. Sett till folkmängd4 handhar Mise idag 63 % (17 961 invånare) av 

renhållningsansvaret på Åland. Inom Mise är befolkningen fördelad enligt figuren nedan.  

 
Figur 3. Befolkningsfördelning inom Mise. Källa: Ålands statistik och utredningsbyrå 2013 

 

Byggnader med två folkbokförda personer är de vanligast förekommande inom Mise, förutom 

i skärgårdskommunerna Kökar och Sottunga där byggnader med endast en folkbokförd 

person är vanligast (Tabell 2).  

 

                                                

4
 Statistikmeddelande Befolkning 2013:1, Ålands Statistik & Utredningsbyrå 
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KOMMUN Antal folkbokförda per byggnad 

1 

boende 

2 

boende 

3 

boende 

4 

boende 

5 

boende 

6 

boende 

7 

boende 

8 

boende 

9 + boende  

HAMMARLAND 168 218 96 75 22 8 4 4 10 

A
ntal byggnader 

JOMALA 328 513 246 275 112 19 6 7 28 

KÖKAR 45 31 12 14 1 3 0 1 1 

LUMPARLAND 46 70 20 23 8 2 0 0 1 

MARIEHAMN 372 750 391 392 170 74 39 35 247 

SOTTUNGA 22 12 9 1 0 1 0 0 1 

Tabell 2. Kommunvis fördelning av antal byggnader med 1,2,3,4,5,6,7,8 respektive 9 eller fler 
folkbokförda personer. Källa: databehandling av folkbokföringsuppgifter september 2013.  

 

6.5 Hushållens nöjdhetsgrad 2012 

2012 genomfördes en kundundersökning bland medborgarna inom Mises tillsynsområde. 

1000 stycken enkäter skickades ut och cirka vart fjärde egnahemshus i Mariehamn, Jomala, 

Hammarland, Lumparland, Kökar och Sottunga tillfrågades, detta betyder att enkäten inte 

skickats till dem som bor i fritidshus eller lägenhet. 325 stycken svar (32,50 %) inkom under 

svarstiden.  

Över 70 % av medborgarna var inte missnöjda med Mise. 38 % ansåg att Mise är bra eller 

mycket bra medan 25 % av de som svarande hade ett helhetsintryck som de ansåg vara 

dåligt eller mycket dåligt. (Se figur nedan) 
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Figur 4. Hushållens helhetsintryck av Mise i kundundersökning 2012. 

De som uttryckt missnöje anger följande som grund: 

 Avgiftens storlek är största anledningen till missnöjet, 27 %. 
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 16 % har angett att de önskar att det skulle vara som innan Mise fanns. 

 9 % anser att servicenivån på insamlingen, t ex städning och tömning av stationer, är 

för låg. 

 7 % anser att mottagandet i kundtjänst är orsaken till det dåliga intrycket. 

 

6.6 Renhållningssystemet ur medborgarens perspektiv 

Byggnadsägarna kan fritt välja mellan olika serviceval. Servicevalen är: 

 Fastighetsnära hämtning av brännbart avfall i 1 fack (fraktion). 

 Fastighetsnära hämtning av brännbart avfall och bioavfall i 2 fack (fraktioner). 

 Fastighetsnära hämtning av brännbart avfall, bioavfall och sex återvinningsfraktioner 

(tetror, returpapper samt hårdplast-, glas-, metall- och pappersförpackningar) i 8 fack 

(fraktioner). 

 Fastighetsnära hämtning av brännbart avfall i säck (endast Kökar och Sottunga). 

 Avlämning av brännbart avfall till låst hus. 

 Avlämning av brännbart avfall till ÅVC som serviceval (utgår 2014). 

 

Den kommunala renhållningsavgiftens (Miseavgiften) storlek baseras på de serviceval 

byggnadsägarna har gjort för sina byggnader. Renhållningsavgiften består av en grunddel 

och en rörlig del. Den rörliga delen kan göra att Miseavgiften blir högre eller lägre. I de fall 

Miseavgiften blir lägre betalas också avgifter till privata renhållningsentreprenörer (se de gula 

delarna i illustrationen nedan). Avgiften för avlämning av brännbart avfall till ÅVC är 2013 

227€, detta serviceval kommer att utgå 2014. För övriga serviceval kan hushållens faktiska 

totala kostnader för avfallshantering utläsas i illustrationen på nästa sida. 
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Figur 5. Avgiften till Mise bestäms av hur mycket varje byggnad belastar det kommunala 
avfallssystemet. Renhållningsavgiften blir alltså lägre för exempelvis åttafackskärlet än för 
tvåfackskärlet men kostnaden till entreprenören ökar. För servicevalen brännbart avfall till låst  
hus och säckhämtning betalas bara avgift till Mise.  

Motsvarande avgifter för fritidshus vars ägare är bosatta utanför Mises tillsynsområde har 

motsvarande avgifter om 42 € (åtta fack), 72 € (soptunna för brännbart avfall), 142 € (låst 

hus) och 122 € (säckhämtningsrunda). För fritidshus vars ägare är bosatta inom Mises 

tillsynsområde debiteras 2013 35 €. För mindre flerbostadshus är den totala kostnaden 

(renhållningsavgift och tömningsavgifter) cirka 240 € per bostad, för större flerbostadshus är 

samma avgifter cirka 350 €5. 

6.6.1 Fördelning av serviceval 2013 

Cirka 70 % av Misehushållen har idag fastighetsnära hämtning av brännbart avfall, bioavfall 

och sex återvinningsfraktioner (se figur 6). Till denna grupp hör förutom egnahemshus även 

flerbostadsbyggnader. Den fastighetsnära avfallsinsamlingen sker genom lokala 

entreprenörer och varje hushåll väljer själv att upprätta ett privaträttsligt avtal med den 

avfallsentreprenör man vill anlita.  

                                                

5
 Renhållningens prislista 2013 samt Mises avgiftdokument 2013 och Marstad bokslut 2012 
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Figur 6. Fördelning av hushållens serviceval 2013. 

 

6.6.2 Mises företagskund 

Mise levererar idag renhållningstjänster till främst mindre företag och kommuner  i glesbygd 

och skärgård. De företag och verksamheter som önskar nyttja Mises renhållningssystem kan 

bli Mise Företagskund. Företagskunder betalar till Mise för de renhållningstjänster som de 

önskar nyttja. 2013 har Mise 25 företagskunder. Mise erbjuder service till företag med 

hushållsliknande avfall. Detta innebär att företagen ska kunna:  

 nyttja Mises ÅVC och mobil ÅVC 

 nyttja Mises fastighetsnära insamlingslinjer (enbart i upphandlade områden) 

 

6.7 Infrastruktur 

Med avfallsinfrastruktur avses alla typer av anläggningar som rör avfallshanteringen. Hit 

räknas exempelvis omlastningsplatser (ramper) med tillhörande omlastningstekniker 

(komprimatorer, balningsanläggningar), avfallsmottagningsplatser (ÅVC och 

återvinningsstationer) och insamlingsbehållare (containers och kärl). 

6.7.1 Avfallskärl 

Med avfallskärl menas de kärl som finns i hushållens avfallskärl (inklusive flerbostadshusen) 

återvinningsstationer, låsta hus och miljöpunkter. Hushållens avfallskärlen ägs av den 

renhållningsentreprenör som utför tömningen av kärlen, i enstaka fall ägs kärlet av 

fastighetsägaren. Kärlen i återvinningsstationer, låsta hus och miljöpunkter ägs i huvudsak 

av ÅPAB, i övriga fall av Ålands Renhållning.. 

6.7.2 Återvinningscentraler (ÅVC) 

Idag finns, utöver en mobil ÅVC (lastbil), tre stycken stationära ÅVC inom Mise: ÅVC 

Mariehamn (Norrböle), ÅVC Jomala (Ödanböle) och ÅVC Hammarland. ÅVC Mariehamn ägs 
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och drivs av Ålands Renhållnings Ab medan ÅVC Jomala ägs och drivs av ÅPAB. Lokalen 

vid vilken ÅVC Hammarland verkar hyrs av Mise men bemannas av ÅPAB. Mises mobila 

ÅVC ägs och bemannas av ÅPAB.   

6.7.1 Omlastningsplats Ödanböle 

Vid Ödanböle finns idag sex rampplatser anpassade för stora transportflak och sex stycken 

lägre rampplatser för sorteringsflak. Förutom grovavfallet, som mottas av Svinryggens 

Deponi Ab, omlastas även Mises brännbara avfall, som körs till Vattenfall AB Värme i 

Uppsala, vid den stora rampen. Ytterligare nyttjas rampen av ÅPAB för omlastning av 

returpapper och glasförpackningar inför borttransport till Returpappercentralen i Uppsala.   

6.7.2 Låsta hus6 

Inom Mise finns totalt 11 st låsta hus (inklusive 3 st så kallade kombistationer) som samtliga 

(inklusive kärl) ägs av ÅPAB. ÅPAB ansvarar för städning, underhåll och tömning av 

stationerna. De låsta husen är fördelade enligt följande: Mariehamn (1 st), Jomala (2 st), 

Hammarland (1 st), Lumparland (1 st), Sottunga (1 st) och Kökar (4 st).  

6.7.3 Återvinningsstationer7  

I nuläget är samtliga åtta återvinningsstationer inom Mise, som alla ägs av ÅPAB (inklusive 

kärl), öppna. Stationerna är fördelade enligt följande: Jomala (3 st), Hammarland (1 st), 

Lumparland (1 st), Sottunga (1 st) samt Kökar och Kyrkogårdsö (2 st + 1 st). 

6.7.4 Miljöpunkter8 

Mises enda miljöpunkt finns vid Mathis Hallens parkering. Avfallskärlen ägs av ÅPAB. 

6.7.5 Misekort 

Misekortet utgörs idag av ett chipförsett plastkort av vanlig 

bankkortsmodell. Kortet innehåller både elektronisk och 

tryckt information om kunden och fungerar både som ett 

vanligt kundbevis vid avlämning till ÅVC och som 

elektronisk nyckel till låsta hus och låsta 

återvinningsstationer. Det nya Misekortet är därmed även 

förberett inför en framtida övergång till ett elektroniskt 

mottagningssystem vid ÅVC.   

 

6.8 Upphandling 

Ingen regelrätt upphandling sker nuläget.  

 

 

                                                

6
 benämns i renhållningslagens § 15a som obemannade återvinningsstationer. 

7
 benämns i renhållningslagens § 15a som obemannade återvinningsstationer. 

8
 benämns i renhållningslagens § 15a som obemannade återvinningsstationer. 
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6.9 Avfallet  

Avfallsmängder och vad som händer med avfallet presenteras nedan: 

6.9.1 Hushållens avfallsstatistik 

Avfallsstatistiken inom Mise idag har stora osäkerhetsfaktorer då avfallet till stor del beräknas 

utifrån uppskattade mängder i de kärl och containers som töms. Avfallet vägs i huvudsak inte 

in utan Mise debiteras per tömt kärl och container. Alla kärl förutsätts vara fulla i Mises 

statistik. 
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Figur 7. Misehushållens (inklusive Finström) avfall i ton. Hushållens avfall i vikt domineras av 
brännbart avfall vilket utgör över 40 % av avfallet. Det bör poängteras att det råder stora skillnader om 
man mäter i volym eller vikt. Källa: Mises avfallsstatistik 2012, beräknat på att alla kärl som tömts varit 
fulla multiplicerat med Avfalls Sveriges rapport över volymvikter för avfall (2000:12).  

Hushållsavfall 

Enligt 2§ 2 punkten i renhållningslagen utgör hushållsavfall sådant ”avfall som kommer från 

privathushåll eller från handel, industri, institutioner och andra källor, och på grund av sin 

beskaffenhet och kvantitet är likvärdigt det som kommer från privathushåll, som 

huvudsakligen insamlas genom fastighetsnära hämtning.” 

Hushållsavfallet indelas nedan i kategorierna brännbart avfall, återvinningsbart 

förpackningsavfall, returpapper och bioavfall.  

Brännbart avfall 

Icke-farligt avfall som inte går att återanvända eller materialåtervinna. Förs till 

förbränningsverk för energiåtervinning. 

Bioavfall 

Komposterbart avfall såsom matavfall, växter, kaffesump och hushållspapper. Utgör en av 

åtta avfallsfraktioner vid full sortering (8-facks kärl). 

Återvinningsbart förpackningsavfall 

Inkluderar förpackningar av hårdplast, fiber (kartong, papp, wellpapp), metall, glas och 

aluminium. I Finland materialåtervinns idag ca 60 % av förpackningsavfallet. Den totala 
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återvinningsgraden (material- och energiåtervinning) för förpackningsavfallet i Finland uppgår 

till ca 90 % (Figur 9).9 

Returpapper 

Returpapper, som till största delen utgörs av tidningar, står utanför det så kallade 

producentansvaret som förpackningsavfall omfattas av, men insamlas ändå som en separat 

avfallsfraktion. 60 % av tidningarna i Finland tillverkas av återvunnet papper.10   
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Figur 8. Materialåtervinning av förpackningsavfall i Finland mellan 2000 och 2011. Till fiberfraktionen 
hör: papp, kartong och papper. Den största andelen återvinningsbart förpackningsavfall och 
returpapper som insamlas på Åland förs idag till slutbehandling i riket. Källa: mahtavapakkaus.fi 

Grovavfall 

Till denna kategori hör sådant avfall som är så tungt eller skrymmande att det inte lämpligen 

kan sättas i den vanliga soppåsen, säck eller kärl. Man skiljer mellan brännbart och icke 

brännbart grovavfall. Till den brännbara fraktionen räknas de flesta möbler och träavfall 

(målat/lackat/limmat och obehandlat), medan huvuddelen av det icke-brännbara grovavfallet 

utgörs av metallskrot och deponiavfall. En stor del av det grovavfall som avlämnas av privata 

kunder till ÅVC utsorteras vanligen direkt vid avlämningsplatsen. Större mängder grovavfall 

från företag i t.ex. byggbranschen avlämnas däremot ofta osorterat. 

Deponiavfall 

Deponiavfall är sådant icke-farligt avfall som varken kan materialåtervinnas eller 

energiutvinnas på ett effektivt sätt. Denna fraktion utgörs av exempelvis betong, kakel, sten, 

grus, isolering, planglas, asbest och porslin. Svinryggens Deponi Ab förfogar över Ålands 

enda aktiva inerta deponi.  

                                                

9
 Mahtavapakkaus.fi; www.mahtavapakkaus.fi/etusivu/hy-tyk-ytt/tilastoja/ 

10
 Sanomalehtien liitto-Tidningarnas förbund; Sanomalehti kantaa ympäristövastuunsa; 

http://www.sanomalehdet.fi/files/2391/sanomalehti_kantaa_ymparistovastuunsa.pdf 
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Farligt avfall  

Farligt avfall är per definition i renhållningslagen ”avfall som på grund av en kemisk eller 

annan egenskap är särskilt skadligt eller farligt för människors hälsa eller miljön”. Hit hör till 

exempel elektronikavfall, oljehaltigt avfall, måleri- och limavfall, lösningsmedel och övrigt 

kemikalieavfall. Totalt insamlades 242 ton farligt avfall vid Mises ÅVC:n under 2012 (se figur 

10 nedan) vilket är en ökning med hela 86 % jämfört med 2011 och detta trots att ÅVC 

Saltvik (dit Finström lämnade sitt farligt avfall) ingick i Mises system 2011. Ökningen kan 

tillskrivas ÅVC Mariehamn som gick från totalt ca 50 ton insamlat farligt avfall 2011 till ca 200 

ton (2012). 
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Figur 9. Mängd farligt avfall i ton insamlat vid ÅVC 2012. Källa: Mises avfallsstatistik 2012 

 

6.9.2 Avfallets mellanlagring, omlastning och slutbehandling 

På grund av avsaknaden av egna slutbehandlingsanläggningar för de flesta avfallstyper 

exporteras största delen av det åländska avfallet till mottagare i riket och Sverige. Endast en 

viss del farligt avfall, bioavfall och inert avfall slutbehandlas lokalt. 

Åland 

På Åland finns idag två egentliga mottagnings- och mellanlagringsplatser för avfall; 

Svinryggens Deponi Ab:s (SD) och Ålands Problemavfall Ab:s (ÅPAB) verksamhetsområde i 

Ödanböle samt Ålands Renhållnings Ab:s (ÅRH) område i Norrböle. Av 

hushållsavfallsfraktionerna är det endast bioavfall, inert avfall och rent träavfall som 

slutbehandlas lokalt. På farligt avfallssidan är det endast oljeförorenat vatten som 

slutbehandlas vid mottagningsplatsen i Ödanböle. Övrigt hushållsavfall och farligt avfall 

borttransporteras till Sverige eller riket för material- eller energiåtervinning, destruktion eller 

deponering. 

Svinryggens Deponi Ab och Ålands Problemavfall Ab 

SD upprätthåller Ålands enda inerta deponi och har tillstånd att deponera icke-farligt avfall, 

det vill säga sådant avfall som inte kan material- eller energiåtervinnas eller på annat sätt 

lämpligen destrueras. SD mottar därtill avfall från företag och privatpersoner i hela 
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landskapet Åland. Avfallet utgörs huvudsakligen av inert avfall, trädgårdsavfall och grovavfall 

(t.ex. bygg- och rivningsavfall och metallskrot). Förutom det inerta avfallet som slutdeponeras 

på plats, förs allt avfall till riket för slutbehandling (Tabell 3). 

ÅPAB sköter den enda befintliga mottagnings- och behandlingsanläggningen för olje- och 

lösningsmedelsavfall på Åland. Behandlingen omfattar ett processvattenreningssystem för 

olje- och lösningsmedelsförorenat vatten med en reningskapacitet om 10 m3/ vecka. Det 

renade vattnet leds till SDs lakvattenbassäng. ÅPABs övriga avfall mellanlagras och 

omlastas vid verksamhetsområdet i Ödanböle för att sedan transporteras till ÅRH eller 

borttransporteras till riket eller Sverige för slutbehandling (Tabell 3).  

Ålands Renhållnings Ab 

ÅRH mottar och omlastar den största delen av allt hushållsavfall på Åland. I anknytning till 

omlastningsplatsen i Norrböle, Mariehamn, finns ÅVC Mariehamn med ca 1000 st 

kundbesök per månad. Avfallet packas (balas, komprimeras) på plats och lastas i 

transportcontainers för att sedan föras till mottagare i Finland eller Sverige (Tabell 3.). 

Undantagen är avfallsfraktionerna bioavfall och obehandlat träavfall vilka slutbehandlas lokalt 

vid Ålandskomposten Ab, som samägs av ÅHR (40%), Dahlman W.J. Ab (40 %) och 

Delfendahl Ab (Bengt Karlsson) (20 %). 

Fasta Finland och Sverige 

En betydande del av Mises hushållsavfall transporteras i dagsläget till mottagare i riket. Detta 

gäller främst det återvinningsbara avfallet (förpacknings- och returpappersavfallet), men även 

det hushållsgenererade grovavfallet förs till mottagare i riket (Tabell 3). Allt brännbart avfall 

transporteras till Vattenfall ABs förbränningsanläggning i Uppsala. ÅPAB har därtill nyligen 

etablerat avfallslinjer till Sverige för bl.a. förpackningsavfall.  

 

Avfallsslag Mottagare  Slutbehandling 

Hushållsavfall  

Brännbart avfall Vattenfall AB värme Uppsala Energiåtervinning 

Mjukplast Lassila & Tikanoja Oy Energiåtervinning 

Pappersförpackningar Paperinkeräys Oy Materialåtervinning 

Returpapper Paperinkeräys Oy/Returpappercentralen  Materialåtervinning 

Hårda plastförpackningar Lassila & Tikanoja Oy/Swerec Energiåtervinning/Materialåtervinning 

Glasförpackningar Uusioaines Oy/Returpappercentralen Materialåtervinning 

Metallförpackningar Stena Metall/Skrotcentralen Materialåtervinning 

Bioavfall Ålandskomposten Kompost/Jordprodukter 

Grovavfall  

Blandat grovavfall Ekopartnerit Upparbetning/Sortering 

Metallskrot Stena Metall Materialåtervinning 

Obehandlat träavfall Ålandskomposten AB Stödmaterial 
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Behandlat träavfall Lassila & Tikanoja 

Oy/Ekopartnerit/Norrtälje Kommun 

Energiåtervinning 

Möbler Lassila &Tikanoja Oy/Norrtälje Kommun Upparbetning/Sortering 

Byggavfall Lassila &Tikanoja Oy/Ekopartnerit Upparbetning/Sortering 

Inert avfall Svinryggens Deponi AB Deponering 

Tabell 3. Slutmottagare för Ålands icke-farliga avfall 2012. 

Allt farligt avfall förs idag till mottagare i riket (Tabell 4). För gränsöverskridande transport av 

farligt avfall till exempelvis Sverige krävs tillstånd från Finlands Miljöcentral enligt samma 

förfarande som för brännbart avfall. 

 

Avfallsslag Mottagare Slutbehandling 

Elektronikavfall   

Kylmöbler (kylskåp & frysar) Elker Oy/NERA Materialåtervinning/Destruktion 

TV-apparater med bildrör Elker OY/NERA Materialåtervinning/Destruktion 

Vitvaror (spisar, tvättmaskiner) Elker Oy/NERA Materialåtervinning/Destruktion 

Elapparater (hemelektronik) Elker Oy/NERA Materialåtervinning/Destruktion 

Lysrör & Lågenergilampor Elker Oy/NERA Materialåtervinning/Destruktion 

Småbatterier Recser Oy Materialåtervinning/Destruktion 

Glödlampor Åbonejdens Avfallsservice Materialåtervinning/Destruktion 

Blyackumulatorer Flygfyrens Stållager Materialåtervinning/Destruktion 

Övrigt farligt avfall   

Bekämpningsmedel, pesticider Lassila&Tikanoja/Ekokem Oy Destruktion 

Aerosoler (sprayburkar) Lassila&Tikanoja/Ekokem Oy Destruktion 

Fast oljeavfall Lassila&Tikanoja/Ekokem Oy Destruktion 

Måleriavfall, lim- och lackavfall Lassila&Tikanoja/Ekokem Oy Destruktion 

Spillolja (<10% vatten) Lassila&Tikanoja/Ekokem Oy Återvinning 

Lösningsmedel Lassila&Tikanoja/Ekokem Oy Destruktion 

Impregnerat träavfall Demolite Oy Destruktion 

Däck Suomen Rengaskierrätys Oy Materialåtervinning 

Övrigt kemikalieavfall 

 (laboratoriekemikalier, riskavfall, läkemedel 

etc.) 

Ekokem Oy Destruktion 

Tabell 4. Slutmottagare för Ålands farliga avfall 2012. 
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Avfallsförbränningsanläggningar i Sverige 

Sverige har länge varit en föregångare inom avfallsförbränning med ett idag 30-tal aktiva 

anläggningar runtom i landet. Den första förbränningsanläggningen uppfördes redan 1903 i 

Lövsta utanför Stockholm. Ur ett logistiskt perspektiv är det främst anläggningarna i 

Stockholmsregionen som är av intresse för Åland. Idag finns tre stycken stora 

förbränningsanläggningar i detta område; Vattenfall AB värme Uppsala (kapacitet 55t/h), 

Fortums Högdalenverket (kapacitet 700 000 t/år) och Fortums Brista-anläggning (kapacitet 

240 000 t/år) i Märsta som startar upp 15.10.2013 (Figur 11). 

 

Figur 10. Aktiva avfallsförbränningsverk i Sverige. Källa: Avfall Sverige. 
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Avfallsförbränningsanläggningar i Finland 

I motsats till Sverige har man i Finland länge släpat efter sina nordiska grannar ifråga om 

avfallsbehandling. Ekokems förbränningsanläggning i Riihimäki, som stod klar 2007, var den 

första förbränningsanläggningen att uppföras på 30 år. Utvecklingen av avfallshanteringen i 

Finland har dock tagit fart och 2012 togs fyra nya anläggningar i bruk med en total kapacitet 

på 650 000t/år, varav ca 325 000t är avsett för hushållsavfall. Totalt finns sju aktiva verk i 

landet och ytterligare fyra är under uppbyggnad/planering (Figur 12). 

 

Figur 11. Avfallsförbränningsverk i Finland. Rött = befintligt verk; Blått = verk under uppbyggnad; Grönt 
= verk under planering. Källa: Avfall Sverige, tidningen ”Avfall och Miljö # 4/2013”. 

 

6.9.3 Avfall med producentansvar och producentorganisationer 

Med producentansvar avses en producents ansvar för åtgärder och kostnader att ordna 

återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkter som en producent 

släppt ut på marknaden inräknat kostnaderna för detta (Renhållningslagen, 3 § 6 pkt).  

Följande avfallsslag har lagstadgat producentansvar på Åland: 

 Förpackningar 

 Uttjänta fordon 

 Elektriska och elektroniska produkter 

 Batterier och ackumulatorer 

Producenterna kan fullgöra sina skyldigheter antingen ensamma eller tillsammans med hjälp 

av en s.k. producentsammanslutning. Producentsammanslutningarna ger ekonomiska 

ersättningar till dem som mottar avfall med producentansvar.  

På Åland uppfyller förpackningsproducenter sitt ansvar genom medlemskap i 

producentsammanslutningen Ålands Producentansvar AB (Proans), vars verksamhet 
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finansieras genom fastställda grundavgifter. Förpackningsproducenter med lägre omsättning 

än en miljon euro kan frivilligt och mot en lägre grundavgift välja att bli medlem av Proans. 

Det är Proans målsättning att insamlingen av förpackningsavfall på Åland ska vara 

fullständigt integrerat med det kommunala insamlingssystemet. Proans ska även i samarbete 

med de åländska kommunerna för att utveckla insamlingssystemet för förpackningar.  

Avfallshanteringskostnaderna för de förpackningar som släpps ut på den åländska 

marknaden ska finansieras av producenterna genom en årlig avgift som fastställs på basis 

av mängden (kg) utsläppta förpackningar. Enligt renhållningslagen gäller producentansvar 

för förpackningsavfall endast producenter som omsätter mer än en miljon euro. 

Förpackningsavfall från företag under en miljon ansvarar således de kommunala 

renhållningsmyndigheterna för. Förpackningsavfall som kommer från privatimport och 

taxfreefärjor ansvar också de kommunala renhållningsmyndigheterna för. 

Hanteringen av övrigt producentansvarsbelagt avfall säkerställs genom avtal som ingås 

mellan auktoriserad avfallsmottagare och för respektive avfallstyp befintlig(a) 

producentsammanslutning(ar). I avtalen fastställs de ersättningsbelopp som erläggs den 

lokala avfallsmottagaren mot att denne upprätthåller en eller flera lokala insamlingspunkter. 

Avfallsslag Producentsammanslutning Insamlingsplats 

Förpackningar av papper Proans ÅS, ÅVC 

Förpackningar av kartong Proans ÅS, ÅVC 

Förpackningar av wellpapp Proans ÅS, ÅVC 

Förpackningar av plast Proans ÅS, ÅVC 

Förpackningar av glas Proans ÅS, ÅVC 

Förpackningar av metall Proans ÅS, ÅVC 

Vätskeförpackningar (tetror) Proans ÅS, ÅVC 

Skrotfordon Finlands Bilåtervinning AB Jägerströms Skrot 

Däck Finsk Däckåtervinning AB ÅVC, Återförsäljare 

Elavfall (vitvaror, kylmöbler, 

hemelektronik) 

European Recycling Platform 

(ERP), Elker Oy 

ÅVC, Återförsäljare 

Impregnerat träavfall Demolite Oy ÅVC 

Småbatterier Recser ÅVC, Återförsäljare 

Ackumulatorer Recser ÅVC, Återförsäljare 

Spilloljor Lassila & Tikanoja/Ekokem ÅVC, Återförsäljare 

Figur 12 Producentsammanslutningar eller organisationer med motsvarande funktion och 
insamlingsplatser för producentansvarsbelagt avfall på Åland, praktisk producentsvar inberäknat. 

Det finns också andra avfallslag som fungerar som producentansvar även om inte lagen 

statuerar detta såsom däck, oljor och impregnerat trä. 
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6.9.4 Återvinningsgrad 

För att mäta återvinningsgraden genomförde Mise hösten 2013 plockanalyser av brännbart 

avfall från flerfackskunder (8-fack), 1-och 2-fackskunder, samt från kundkategorin ”Brännbart 

avfall till låst hus” i Jomala. I praktiken går en plockanalys ut på att varje soppåse öppnas 

varvid innehållet plockas ur och sorteras korrekt. Avslutningsvis vägs alla avfallsfraktioner 

som genererats från provets alla soppåsar och en procentandel för respektive avfallsfraktion 

beräknas.  

 

Syfte 

Att genomföra en plockanalys av hushållsavfall är ett sätt att mäta hushållens 

sorteringsförmåga. Analysresultaten, förutom att de ger ett mått på den undersökta 

avfallsfraktionens renhet, kan användas som grund vid framtagande av 

renhållningsmyndighetens miljömål och för att förbättra informationen kring 

avfallsinsamlingen.  

Metod 

Riktlinjer för genomförandet av plockanalysen erhölls från RVF Service ABs ”Manual för 

plockanalys av hushållsavfall” (RVF Utveckling 2005:19).  

Till plockanalysen togs endast ett delprov av respektive moderprov (moderprov = vikt sopbil 

med avfall minus vikt sopbil utan avfall) istället för rekommenderat antal (fem). Detta betyder 

att undersökningen förlorar en del tillförlitlighet. Uppfattningen är dock att resultaten ändå ger 

en god bild av sorteringsgraden. Orsaken till att endast ett delprov togs är tidsbrist.    

Provet (ca 100kg) insamlades från komprimerat brännbart avfall som tippats i container. I 

syfte att säkerställa en så representativ provfraktion som möjligt insamlades avfallet från 

olika delar och djup i containern. Soppåsarnas innehåll undersöktes och allt material som per 

definition i renhållningslagen inte klassas som brännbart avfall utsorterades i separata säckar 

enligt avfallsfraktion. Avfallet sorterades enligt följande fraktioner: brännbart avfall, bioavfall, 

plastförpackningar, glasförpackningar, tetraförpackningar, metallförpackningar, 

aluminiumförpackningar, kartong/well/pappersförpackningar, returpapper och farligt avfall. 

Då hela provmängden sorterats vägdes samtliga fraktioner in. Provvikten erhölls från 

summan av avfallsfraktionernas vikter.  

Bild 1. Sorteringsstationen under plockanalysen. Varje 

sopsäck representerar ett utsorterat avfallsslag. 
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Resultat och diskussion 

Resultatet visar att sorteringen generellt är bättre bland flerfackskunderna (8-fack) än övriga, 

framförallt med avseende på plastförpackningar och kartong/well/pappersförpackningar. 

Flerfacksprovet innehöll en större andel bioavfall än 1- och 2-facksprovet. I flerfacksprovet 

hittades dock två stycken soppåsar (ca 5 kg/st) med enbart bioavfall, vilket kan tyda på att 

avfallet härstammar från en och samma kund som genomfört en ”kyl- och frystömning”. 

Således kan förhållandet mellan bioavfallsstaplarna i diagrammen vara missvisande. Det är 

istället rimligt att anta att bioavfallsandelen i de båda proven är likvärdig. 

Provtagningstidpunkten för flerfacks- och 1-och 2-facksproven sammanföll med en 

nederbördsperiod vilket medförde att avfallet troligen innehöll en ovanligt hög vattenandel. 

Detta kan påverka resultatet eftersom olika avfallsslag har olika hög vattenabsorberande 

förmåga. Se figur 13.  
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Figur 13. Sorteringsresultat från flerfacksprovets brännbara fraktion; ca 30 % av bioavfallet 

härstammar troligen från en och samma kund. Sorteringsresultat från 1och 2-facksprovets brännbara 

fraktion; andelen hårda plast- och pappersförpackningar är påtagligt större än i flerfacksprovet. 

Avfallet från Låsta hus innehöll mindre bioavfall än de övriga två proven men innehöll istället 

en hel del avfall som hör hemma på ÅVC (Figur 14-15). 

Bild 2. Provet. Brännbart avfall från 

1-och 2-fackskunder.  
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Figur 14. Sorteringsresultat från Låsta husets brännbara fraktion. Relativt liten andel bioavfall jämfört 

med de övriga proven.  

Den brännbara avfallsfraktionen från låst hus innehöll en stor andel material som borde ha 

förts till ÅVC (Figur 15) 

 

Figur 15. Sorteringsresultat från Låsta hus. Den brännbara avfallsfraktionens innehåll. 

För att skapa ett grundvärde för sorteringsgraden bland Mises hushåll har en sammanvägd 

analys gjorts. Ytterst små mängder farligt avfall (ca 0,1kg per prov) kunde hittas. 

Anmärkningsvärt är också att sorteringen av returpapper, glas och metall verkar fungera. Se 

figur 16. 

 

Figur 16. Genomsnittlig sorteringsgrad räknat på summan av samtliga provers avfallsfraktioner. 
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6.10 Avfallets miljöeffekter 

Avfall kan, beroende på typ och egenskaper, ge upphov till både direkta och indirekta 

skadliga miljöeffekter till följd av felaktig hantering. Utsläpp av farligt avfall (oljor, kemikalier 

m.m.) i miljön kan få allvarliga konsekvenser på hela ekosystem. Redan små 

utsläppsmängder kan till exempel. förstöra grundvattentäkter för lång tid framöver. Eldning 

av hushållsavfall hemma i spisen vid låga förbränningstemperaturer ger upphov till höga 

utsläpp av partiklar (sot), giftiga gaser och växthusgaser samt genererar giftig aska. Fasta 

avfallsföremål i naturen utgör en fara för djurlivet och förfular vår närmiljö. Många avfallstyper 

är dessutom beständiga under naturliga förhållanden, vilket betyder att de kan finnas kvar i 

miljön under en väldigt lång tid.    

En Miljökonsekvensbedömning (MKB) kommer inte i detta skede att utföras på ifrågavarande 

renhållningsplan av följande huvudsakliga orsaker: 

 Mise saknar i nuläget kontroll över avfallsflödena och därmed även tillgång till 

tillförlitlig avfallsstatistik. Detta eftersom avfallet nu är i privat ägo och kontroll. 

Således saknar Mise möjlighet att, på ett tillförlitligt sätt, identifiera, beskriva och 

bedöma de direkta och indirekta skadliga miljöeffekter planen kan medföra.    

 

 Planens konkreta miljömål, vilka avser en generell förbättring av hushållens 

sorteringsgrad, är helt i linje med de konkreta delmål som upptas i 

landskapsregeringens Avfallsplan 2010, för vilken en MKB redan utförts. Följaktligen 

skulle en MKB av Renhållningsplanen endast utgöra en kopia av redan befintlig MKB 

för Avfallsplan 2010.   

 

6.11 Avfallet som självbärande kretslopp 

Idag finns flertalet återanvändningsorganisationer, Mise tillhandahåller en returhörna på en 

ÅVC. Kompostering av hushållens bioavfall sker genom Ålandskomposten, detta är en 

relativt ineffektiv hantering av bioavfall men betydligt bättre än att förbränna det med övrigt 

avfall. Den färdiga komposten nyttjas som fyllnadsmassor. Övrigt avfall förbränns eller 

materialåtervinns utanför Åland. Det kan konstateras att Åland idag är långt ifrån ett 

självbärande kretslopp vad gäller avfallshantering.  
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7. RENHÅLLNINGSPLAN 2019 

Renhållningsplan 2019 fastställer hur den kommunala avfallshanteringen ska se ut 2019. 

Under tidsperioden 2014-2019 kommer följande att prioriteras:  

 Kommunal kontroll över avfallsflödena. 

 Kommunal total insyn i avfallsmängderna. 

 Ett stabilt kommunalt renhållningssystem. 

 Ökad återvinningsgrad. 

 Ökad kundnöjdhet. 

 

7.1 Organisation 

Mål 1 Effektiviserad avfallsorganisation  

Organisationsbilden över myndigheter och avfallsaktörer i den kommunala 

avfallshanteringen 2019 visar på att privata aktörer agerar genom upphandlade tjänster av 

myndigheten eller av det kommunala avfallsbolaget. Följande förändringar har skett:  

 Kontrollen över avfallsflöden och –mängder har flyttats från privat regi till kommunal 

regi. 

 Ytterligare fem kommuner har ingått samarbete inom Mises ramar.  

 Det finns bara en stationär ÅVC. 

 Stora delar av renhållningssystemet är upphandlat.  
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Figur 17 Organisationsbild över avfallsaktörer 2019. 

 

7.2 Renhållningsmyndigheten Mise 

Mål 2 En renodlad renhållningsmyndighet 

Fler kommuner har knutit sig till Mise då myndigheten vid denna tid levererar så pass hög 

kvalité gentemot medborgare såväl som folkvalda så att det är svårt att motstå samarbete. 

Myndigheten ska enbart arbeta med de funktioner som lagen kräver, det vill säga:  

 Allmän offentlig förvaltning. 

 Tillsyn över fullgörandet av de uppgifter som ankommer på den enskilda. 

 Planering och upprätthållande av avfallsinfrastruktur som är miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar. 

Den allmänna offentliga förvaltningen ska ske i enlighet med rådande lagstiftning och styrs 

framförallt av kommunallagen och förvaltningslagen. Tillsynen sker framförallt genom 

information men också genom tvångsutföranden, vitesförelägganden och direkta 

uppmaningar till enskilda. Grundplaneringen av avfallsinfrastrukturen bestäms i detta 
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dokument. Förtydligande och detaljplanering av upprätthållandet sker i budget och 

verksamhetsplan vilka beslutas om av förbundsstämman respektive förbundsstyrelsen.  

 

7.3 Leverantörer på avfallsmarknaden 

Mål 3  En konkurrensneutral marknad  

För att enskilda leverantörer inte ska behöva göra stora investeringar avser Mise nyttja 

det kommunala avfallsbolaget som infrastrukturell knytpunkt för hantering och 

omhändertagande av avfall. Vidare avser Mise inte att anta en operativ roll utan nyttja det 

kommunala avfallsbolagets område på Ödanböle samt annan nödvändig infrastruktur 

jämte (miljö)tillstånd. Mise avser samarbeta med det kommunala avfallsbolaget i energi- 

och miljöfrågor och ämnar nyttja de faciliteter som gynnar omhändertagande av 

avfallsenergi för samhällets behov. Mise avser således att avtala om: 

- Infrastruktur för förbehandling och omlastning 

- Infrastruktur för återvinningscentral  

- Slutbehandling 

Målet är att en hälsosam konkurrens uppstått mellan avfallstransportörerna tack vare den 

erbjudna infrastrukturen och genom upphandling.  

 

7.4 Ekonomi 

Mål 4 Stabil ekonomi 

2019 har Mise ett positivt eget kapital. Ekonomin ska skötas i enlighet med denna plans 

värdegrund.  

Finansiering 

Mises verksamhet finansieras helt utan driftsstöd från medlemskommunerna. Verksamheten 

är avgiftsfinansierad. I renhållningsavgiften ingår all avfallshantering. För byggnader där 

ingen renhållningstjänst, så som fastighetsnära hämtning, utförs betalas enbart 

renhållningsavgiftens grunddel. Grunddelen innefattar fortsättningsvis upprättande och 

underhåll av avfallsinfrastruktur, administration, myndighetsutövning samt insamling och 

hantering av farligt avfall. Grunddelen beräknas till cirka 50 € (jmf med 137 € år 2013).  

Renhållningssystemets kostnader 

Renhållningssystemets kostnader 2019 torde ha blivit lägre än 2013 per hushåll sett till 

realpris. Det råder dock stora osäkerhetsfaktorer på grund av att ny lagstiftning kan ställa 

högre krav som fördyrar avfallets hantering eller förhöjer kostnader genom förändrad 

skattelagstiftning. Administrationen ökar eftersom även tömningsavgifter ska ingå i 

renhållningsavgiften. Däremot minskar den totala administrationskostnaden för hushållen då 

tömningsavgiften är inkluderad i renhållningsavgiften och således faktureras av samma part.  
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Intäkter från avfall och avfallets vinstmarginaler 

Att förutspå råvarupriser är i princip omöjligt men jungfruliga råvaror minskar globalt sett 

vilket skulle tala för å ena sidan högre avfallsintäkter men å andra sidan högre 

transportkostnader. Kommunerna ska 2019 ha fått kontroll över avfallets vinstmarginaler.  

Demografi 

I takt med att Mise får fler medlemskommuner ökar givetvis medborgarantalet. Eftersom 

Mariehamn och Jomala är med i samarbetet idag kommer alla nytillkomna kommuner att 

vara mer eller mindre glesbygdskommuner eller skärgårdskommuner. Fler 

medlemskommuner ska inte ge en försämrad ekonomi.  

 

7.5 Hushållens nöjdhetsgrad 

Mål 5. Nöjda medborgare  

2019 ska medborgarna vara mer nöjda med Mise än 2012. Andelen som inte är missnöjda 

ska ha ökat från drygt 70 % till 80 %. Vidare ska 60 % anse att Mise är bra eller mycket bra 

(38 % år 2012) och högst20 % ska anse att Mise är dåligt eller mycket dåligt (25 % år 2012).  

 

7.6 Renhållningssystemet ur medborgarens perspektiv 

Mål 6  Ett renhållningssystem som skapar acceptans 

Renhållningssystemet ser olika ut beroende på var man bor. Boende inom områden med 

upphandlad fastighetsnära hämtning har ett system, övriga på fasta Åland har ett annat 

system och boende i skärgården ett tredje system. Därutöver fastslås skilda 

renhållningssystem för flerbostadshus och fritidshus.  

Boende inom områden med upphandlad fastighetsnära hämtning 

Boende inom områden där fastighetsnära hämtning upphandlats kan nyttja 

renhållningssystemet enligt följande: 

 

Figur 18. Hushåll i tätort har fastighetsnära 
hämtning av fyra fraktioner. Övriga fyra fraktioner 
omhändertas genom beställning av ytterligare ett 
kärl (mot tilläggsdebitering), avlämning vid 
återvinningsstation eller, som på bilden, till en 
miljöpunkt.  
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 Vid fastigheten placeras ett avfallskärl med fyra fraktioner (brännbart avfall, bioavfall, 

pappersförpackningar/kartong/tetror samt plastförpackningar). Tömningen av kärlet 

sker minst var fjortonde dag. Plastförpackningar och pappersförpackningar är det 

som hushållen är sämst på att sortera. All forskning visar att ju närmare 

sorteringskärlen är placerade desto högre blir sorteringsgraden. Tetror separeras inte 

längre ut då både positiva miljöeffekter och kostnadseffekter är låga. Vid 

slutbehandling hanteras tetror på likvärdigt sätt som övriga pappersförpackningar. 

 Byggnadens ägare kan beställa ytterligare ett kärl med fyra fraktioner 

(metallförpackningar, returpapper, glas samt en extra fraktion) mot tilläggsdebitering.  

 Hushållen har tillgång till miljöpunkterna och återvinningsstationerna som finns 

tillgängliga för alla Mises hushåll. 

 Hushållen har rätt att nyttja ÅVC i den utsträckning hushållet önskar. Vid ÅVC kan 

farligt avfall, trädgårdsavfall, viss mängd möbler och återvinningsmaterial som lämnas 

in enligt instruktion lämnas utan avgift. Övrigt debiteras enligt prislista.  

Boende på fasta Åland utan upphandlad fastighetsnära hämtning 

De som bor på fasta Åland men inte inom ett upphandlat område erbjuds följande system: 

 

Figur 19. I glesbebyggda områden sker ingen 
fastighetsnära hämtning utan allt hushållsavfall 
lämnas till återvinningsstation och låst hus. 
Större mängder avfall förs till ÅVC.  

 

 

 

 

 

 Hushållen erbjuds inte fastighetsnära hämtning. Om hushållet väljer att ordna om 

fastighetsnära hämtning genom privat avtal påverkar detta INTE Mises 

renhållningsavgift. Detta för att undvika många och tunga transporter på små vägar 

och därmed minska antalet körda kilometer per tömd tunna. 

 Hushållen för själva sitt brännbara avfall och bioavfall (bioavfall kan också 

hemkomposteras i godkänd kompost) till ett låst hus. Förpackningsmaterial och 

returpapper förs till en återvinningsstation.  

 Hushållen har rätt att nyttja ÅVC i den utsträckning de önskar. Vid ÅVC kan farligt 

avfall, trädgårdsavfall, viss mängd möbler och återvinningsmaterial som lämnas in 

enligt instruktion lämnas utan avgift. Övrigt debiteras enligt prislista.  
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Boende i skärgården 

De som bor i skärgården erbjuds följande system: 

 

Figur 20. I skärgården sker, generellt, ingen 
fastighetsnära hämtning i kärl. Hushållen kan 
välja mellan att föra sitt brännbara avfall antingen 
till låst hus eller vara anslutna till 
säckhämtningsrunda. Förpackningar och 
returpapper förs till återvinningsstation. 
Bioavfallet hanteras, i regel, genom 
hemkompostering.   

 

 

 

 För hanteringen av brännbart avfall kan hushållen välja att ansluta sig till en 

säckhämtningslinje eller till ett låst hus för brännbart avfall. 

 Bioavfall hanteras genom hemkompostering i enlighet med Mises 

renhållningsföreskrifter. 

 Förpackningsmaterial och returpapper förs till en återvinningsstation. 

 Hushållen har rätt att nyttja ÅVC i den utsträckning hushållet önskar. Vid ÅVC kan 

farligt avfall, viss mängd möbler och återvinningsmaterial som lämnas in enligt 

instruktion lämnas utan avgift. Övrigt debiteras enligt prislista. I skärgården finns inga 

stationära ÅVC, däremot besöker den mobila ÅVC:n olika platser enligt turlista. Den 

Mobila ÅVC:n tar inte emot trädgårdsavfall, större mängder avfall tas emot mot 

förhandsbokning.  

I skärgården omlastas avfall delvis genom exempelvis komprimering.  

Flerbostadshus med tre eller fler bostäder på fasta Åland 

För samtliga flerbostadshus med tre eller fler bostäder på fasta Åland inom Mise gäller 

följande system:  

 Vid fastigheten ska minst brännbart avfall, bioavfall, 

pappersförpackningar/kartong/tetror, plastförpackningar metallförpackningar, , papper 

samt glas separeras och insamlas.  

 De enskilda hushållen i flerbostadshuset har tillgång till miljöpunkter och de 

återvinningsstationer som finns tillgängliga för alla Mises hushåll.  

 Hushållen har rätt att nyttja ÅVC i den utsträckning hushållet önskar. Vid ÅVC kan 

farligt avfall, trädgårdsavfall, viss mängd möbler och återvinningsmaterial som lämnas 

in enligt instruktion lämnas utan avgift. Övrigt debiteras enligt prislista. 
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Fritidshus 

För samtliga fritidshus vars ägare bor utanför Mise gäller följande:  

 Fritidshushållen erbjuds inte fastighetsnära hämtning. Om hushållet väljer att ordna 

om fastighetsnära hämtning genom privat avtal på verkar detta INTE Mises 

renhållningsavgift (undantag kan beviljas för de vars fritidshus är beläget inom ett 

område där avfallshanteringen är upphandlad). I skärgården kan fritidshushållen 

välja att ansluta sig till säckhämtningsrunda. 

 Fritidshushållen för själva sitt brännbara avfall till ett låst hus. Fritidshushåll på fasta 

Åland kan också föra sitt bioavfall till låst hus om de inte önskar kompostera i 

godkänd kompost, i skärgården erbjuds i regel ingen insamling av bioavfall. 

 Fritidshushållen har rätt att nyttja ÅVC i den utsträckning hushållet önskar. Vid ÅVC 

kan farligt avfall, trädgårdsavfall (ej i skärgård), viss mängd möbler och 

återvinningsmaterial som lämnas in enligt instruktion lämnas utan avgift. Övrigt 

debiteras enligt prislista.  

 

Figur 21 Byggnader längs med ”blåa” och ”gröna” vägar har fastighetsnära hämtning. Alla 
flerbostadshus med tre eller fler bostäder har fastighetsnära fullständig sortering. De förpackningar 
och returpapper som inte hämtas fastighetsnära förs till ÅVC, återvinningscentral eller miljöpunkt. 
Byggnader i glesbebyggda områden för allt sitt hushållsavfall till låst hus och återvinningsstation. 
Avfallsslagens placering i fyrfackskärlen är schematisk.  
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Rättvisa avgifter 

Avgifterna ska vara så låga som möjligt, baserade på givna anbud. Avgifterna faktureras i 

Mises namn oberoende av vem som utför det praktiska faktureringsarbetet. Avgifternas 

storlek följer principerna enligt nedan:  

Överordnade principer: 

- Avgifterna ska minst täcka de kostnader som uppstår i och med ordnandet av 

hushållens tjänster.  

- En högre avfallsproduktion ska ge en högre avgift. 

- En sämre sorteringsgrad ska ge högre avgift. 

Underordnade principer: 

- Två lika stora familjer ska ha en lika hög avgift oavsett om den ena familjen bor i ett 

egnahemshus  och den andra i ett flerbostadshus. 

- Två lika stora familjer ska ha en lika hög avgift oavsett om den ena familjen bor i ett 

område med upphandlad fastighetsnära hämtning och den andra är ansluten till låst 

hus.  

- Ett fritidhus som är anslutet till ett låst hus ska inte betala mer än hälften av ett 

medianhushåll.  

- Ett fritidhus som nyttjas av ett hushåll som är fast bosatt inom Mises tillsynsområde 

och inte är anslutet till ett låst hus ska inte betala mer än hälften av ett fritidshus som 

är anslutet till ett låst hus.  

Företagskund 

Mise ska fortsättningsvis erbjuda service till företag med hushållsliknande avfall. Detta 

innebär att företagen ska kunna:  

 nyttja Mises ÅVC och mobil ÅVC 

 nyttja Mises fastighetsnära insamlingslinjer (enbart i upphandlade områden) 

Företagarna ska alltid betala avgift för deras tjänster så att Mise inte påverkar konkurrensen 

på avfallsmarknaden negativt. 

 

7.7 Infrastruktur 

Mål 7 Effektiv och kundvänlig infrastruktur 

Infrastrukturen består, förutom av befintligt vägnät, av   avfallskärl, ÅVC, omlastning, låsta 

hus, återvinningsstationer och miljöpunkter. All infrastruktur ska ägas av 

medlemskommunerna, medlemskommunernas bolag, Mise eller av hushållen för att 

hushållen inte ska drabbas av kostnader för infrastruktur vid varje nytt upphandlingstillfälle.  

Avfallskärl 

Med avfallskärl menas hushållens avfallskärl (inklusive flerbostadshusen), kärlen i låsta hus, 

återvinningsstationer och miljöpunkter.  
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Återvinningscentraler (ÅVC) 

Inom Mise ska det finnas en stationär ÅVC, vilket är ÅVC Ödanböle. På Ödanböle ska alla 

avfallsslag tas emot. Därutöver finns den Mobila ÅVC:n som kör efter turlista som Mises 

styrelse fastställer. Den Mobila ÅVC:n kan också användas för insamlingskampanjer av olika 

slags avfall. Den Mobila ÅVC-tjänsten ska fungera med tillgänglighet som högsta ledord.  

Mises Mobila ÅVC i glesbygd och skärgård 

I glesbygd och skärgård besöker Mobil ÅVC strategiska platser. Mises Mobila ÅVC besöker 

glesbygds- och skärgårdskommunerna en gång per månad, under semestertider utökas 

antalet besök. Mises Mobila ÅVC tar i glesbygd och skärgård emot farligt avfall, stora 

emballage och avfall i säck. Mot förhandsbokning kan även större mängder avfall tas emot.  

Mises Mobila ÅVC i tätort 

Avsikten är att Mises Mobila ÅVC ska fungera fastighetsnära i staden och andra mycket 

tätbebyggda områden. Hushållen ska tack vare Mises Mobila ÅVC uppleva minst lika hög 

service som idag då det finns flera stationära ÅVC.  

Mises Mobila ÅVC ska besöka minst 5 stadsdelar (exempelvis Rossen, Främmanberg, 

Västernäs/Östernäs, Dalberg, Storängen och Johannebo/Backeberg) en gång per vecka 

under kvälls- eller helgtid. Därutöver ska andra strategiska och/eller tätbebyggda områden 

(förslagsvis S-Market i Jomala, Kantarellen och Kalmarnäs/Solberget) erhålla tjänsten enligt 

samma princip. Vid dessa tillfällen ska hushållen kunna lämna farligt avfall, stora emballage 

och säckar med avfall. Tjänsten levereras under hela året med undantag av semestertid då 

tjänsten istället levereras till områden med fritidshusbebyggelse. 

Under hela kalenderåret ska Mises Mobila ÅVC vara placerad på en strategisk plats i staden. 

Tjänsten ska erbjudas minst två timmar per vecka under kvälls- eller helgtid. Då samlas även 

grovavfall in, under vår och höst skulle istället trädgårdsavfall kunna tas emot.  

 

Figur 22. Den mobila ÅVC:n kommer i framtiden att användas mer fastighetsnära för att ge hushållen 
en bättre service än en stationär ÅVC.  
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Omlastning 

All omlastning av kommunalt avfall kommer att ske hos det kommunala avfallsbolaget på 

Ödanböle. I skärgården utförs förberedande lokal omlastning innan avfallet förs till Ödanböle.  

Låsta hus 

Antalet låsta hus för brännbart avfall ska vara tillräckligt och placeras klimatsmart och med 

ekonomin i hänsyn. I låsta hus på fasta Åland insamlas även bioavfall. Följande riktlinjer 

fastslås: 

 För varje ansluten person ska tömningsfrekvensen motsvara 65 liter brännbart avfall 

per fyraveckorsperiod. Under sommarperioden ska tömningsfrekvensen utökas så att 

den också motsvarar 65 liter brännbart avfall per ansluten fritidsbostad 

 Husens placering ska vara strategisk så att kostnadseffektivitet uppstår och onödiga 

körsträckor motverkas, både avseende brukare och entreprenörer. Likaså ska de 

placeras så att risken för dumpning av avfall vid huset minimeras.  

 

Figur 23. Brännbart avfall och bioavfall (enbart på fasta Åland) 
samlas in i låsta hus. Alla som inte har upphandlad fastighetsnära 
hämtning ansluts och betalar för avfallshantering genom låst hus.  

 

 

 

Återvinningsstationer  

Återvinningsstationer ska vara placerade i områden som inte omfattas av upphandlad 

fastighetsnära hämtning. Återvinningsstationerna är låsta och vid stationerna insamlas 

förpackningar (papper, well, tetror, glas, metall, och plast) och returpapper. Utplaceringen 

ska följa följande principer: 

 Vid varje låst hus ska en återvinningsstation finnas placerad. I huvudsak erhåller 

enbart de som är boende i det område som stationen är belägen i tillträde till 

stationen.   

 Det ska finnas minst en men högst tre allmänna återvinningsstationer som är 

tillgängliga för alla hushåll inom Mise. Dessa ska vara placerade centralt i landskapet.  

 Återvinningsstationernas ska placeras och utformas för att minimera missbruk av 

dem. Med missbruk menas dumpning av avfall i och runt stationerna och nyttjade av 

andra än Misehushåll. För att minska missbruket är det centralt att kommuner i egen 

regi upprättar motsvande kärl och/eller stationer för bland annat turistavfall. Mises 

stationer ska vara städade och se snygga ut för att minska dumpning av avfall.  
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Figur 24. I återvinningsstationerna kan hushållen lämna returpapper 
samt förpackningar av papper (kartong, well, papperspåsar och 
tetror), plast, glas, och metall.  

 

 

 

Miljöpunkter 

Miljöpunkter placeras i områden som domineras av upphandlad fastighetsnära hämtning. 

Miljöpunkterna låses enbart om behov av exkludering uppstår. Vid miljöpunkterna insamlas 

tre fraktioner av avfall: returpapper, metallförpackningar samt glasförpackningar. Miljöpunkter 

ska finnas i lämpligt antal vid platser med hög befolkningsdensitet.  

 

Figur 25. I tätbebyggda områden som domineras av fastighetsnära 
hämtning kan Mise placera ut en miljöpunkt istället för en 
återvinningsstation.  

 

 

 

Misekortet 

Misekortet är en central del av infrastrukturen då det ger hushållen tillgång till en rad 

funktioner så som avlämning av trädgårdsavfall och grovavfall (utan avgift i begränsade 

mängder) och också fungerar som nyckel för att komma in i återvinningsstationer och låsta 

hus (för de som anslutit sig till tjänsten).  

 

7.8 Upphandling 

Mål 8 Lagenlig och kostnadseffektiv upphandling 

Upphandling sker för de renhållningstjänster där det finns en fungerande marknad. Tjänster 

som det finns färre än två presumtiva leverantörer utöver det kommunala avfallsbolaget köps 

direkt av det kommunala avfallsbolaget på Ödanböle genom in houseregeln. Följande ska 

således vara upphandlat 1 januari, 2019: 

 tömning av fyrfackskärl 

 tömning av separata kärl vid flerbostadshus 

 tömning av kärl i miljöpunkter, återvinningsstationer och låsta hus på fasta Åland 

 tömning vid verksamheter och företag som önskar delta i insamlingslinjer 
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 städning av miljöpunkter, återvinningsstationer och låsta hus på fasta Åland 

 Mobil ÅVC  

För varje upphandling ställs miljökrav,  

Upphandling av fastighetsnära hämtning 

Upphandling av fastighetsnära hämtning sker enbart på fasta Åland samt de 

skärgårdskommuner som i sin demografi och geografi kan likställas med fasta Åland. I de fall 

fastighetsnära hämtning ska upphandlas i skärgården ska detta godkännas av såväl Mise 

som medlemskommunen. Upphandling av fastighetsnära hämtning sker på de områden som 

kommunen tar fram. Områdena tas fram av kommunen, baserat på underlag som Mise 

tillhandahåller, enligt anvisningarna nedan. Det är också de enskilda kommunerna som står 

för eventuella avtal med de privata/samfällda väglagen. Anvisningarna är följande: 

 Minst 70 % av det totala antalet fasta bostäder inom kommunen ska omfattas. 

 Minst 1 fast bostad ska finnas per 500 meter i snitt per upphandlad väg. 

 Områdena ska vara Mise tillhanda senast 30 april året innan det år upphandlad 

fastighetsnära hämtning påbörjas. 

 Områdena ska definieras som gator och vägar inklusive husnummer.  

 Avfallshanteringen för byggnader vid huvudvägar och andra vägar som är körsträckor 

till de vägar som uttagits för fastighetsnära hämtning ska upphandlas. 

 Alla flerbostadshus med tre eller fler bostäder ska ha upphandlad fastighetsnära 

hämtning.  

Transport till slutbehandlare och slutbehandling upphandlas av det kommunala 

avfallsbolaget på Ödanböle.  

Uppdelning av upphandlingsområdena för fastighetsnära hämtning 

Tömning av kärl i fyra fraktioner kräver specialfordon vilket innebär en stor investering för 

dem som vill utföra tjänsterna men saknar fordonet i sin maskinpark. Mise kommer, för att 

motverka monopolsituation, därför att upphandla de separata avfallskärlen som finns i 

återvinningsstationer och vid större flerbostadshus separat.  

 

7.9 Avfallet 

Mål 9 Minimerade avfallsmängder och bättre sortering 

Nedan presenteras mål för avfallsmängder, behandling, producentansvar samt 

återvinningsgrad.  

Avfallsmängder 

Hushållen ska genom information stimuleras till avfallsminimering. Då Mise inte äger några 

säkra uppgifter om hushållens avfallsmängder i nuläget antar Mise inga kvantitativa mål för 

avfallsminimeringen. Avfallsminimering kommer att prioriteras högt.  
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Mellanlagring, omlastning och slutbehandling 

Mellanlagring och omlastning sker i huvudsak på Ödanböle. Lokal omlastning sker i 

skärgården.  

2019 ska utredningar ha genomförts gällande lokal slutbehandling för följande avfallsslag: 

 Trädgårdsavfall 

 Rent trä 

 Brännbart avfall 

 Bioavfall  

 Icke farligt avfall 

Producentansvar 

Producentlagstiftningen ger fortsättningsvis kommunerna rätt till avfallet. Mise ska arbeta för 

att inga parallella system byggs upp för förpackningsavfall med producentansvar. Mise ska 

verka för att samarbetet mellan kommuner och producentsammanslutningar ska stärkas. 

Mise ska även verka för ett utökat producentansvar i allmänhet och i synnerhet vad gäller 

möbler, tidningar och läkemedel.  

Återvinningsgrad 

Följande återvinningsåtgärder tas som mål för 2019:  

Mål för brännbart avfall  

Allt brännbart avfall ska energiutvinnas.  

Mål för bioavfall 

Andelen bioavfall i hushållens soppåsar ska minska från 18 % till 10 %. 

Mål för återvinning 

Målen baseras på den plockanalys som genomfördes inför renhållningsplan 2014-2024. 

Följande kvantitativa mål antas för återvinningsmaterialens återvinningsgrad i det brännbara 

avfallet: 

Papper 

Andelen returpapper i hushållens soppåsar ska minska från 4 % till 2 %. 

Kartong/wellpapp/pappersförpackningar 

Andelen kartong och wellpapp i hushållens soppåsar ska minska från 5 % till 1 %. 

Hårdplast 

Andelen hårdplast i hushållens soppåsar ska minska från 6 % till 3 %. 

Metallförpackningar 

Andelen metallförpackningar i hushållens soppåsar ska bibehållas på 1 % eller minska. 
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Tetror och vätskekartonger 

Tetror och vätskekartonger kommer att insamlas tillsammans med övriga 

pappersförpackningar varför målet är det samma som för pappersförpackningar (2 %). 

Andelen tetror och vätskekartonger i hushållens soppåsar var vid plockanalysen 2 %.  

Glasförpackningar 

Andelen glasförpackningar i hushållens soppåsar ska bibehållas på 1 % eller minska. 

Miljömål för andra avfallsslag 

För följande avfallsslag antas målen nedan: 

Mål för deponering 

Då Mise i nuläget inte har total insyn i de avfallsmängder som deponeras antar Mise samma 

mål som i Landskasomfattande avfallsplan, det vill säga högst 10 vikts- % av avfallet ska 

deponeras (på Åland och utanför Åland). 

Mål för farligt avfall 

Andelen farligt avfall i hushållens soppåsar ska vara under 0,5 %.  

Övriga avfallsslag 

För följande avfallslag tas inga miljömål då insamlingsgraden varierar mycket på grund av 

konjunkturändringar och eventuella insamlingskampanjer:  

 Trädgårdsavfall 

 Rent trä 

 Målat trä 

 Möbler 

 Inert avfall 

 

7.10 Avfallets miljöeffekter 

Mål 10  Minskade negativa miljöeffekter 2019 

Avfallets skadliga miljöeffekter ska minska genom uppfyllande av planens mål avseende 

återvinningsgrad och till 2019 ska en utredning om miljöpåverkan av Misehushållens avfall 

genomföras så att kvantitativa mål kan antas till 2024. 

 

7.11 Avfallet som självbärande kretslopp 

Mål 11 Närmandet till ett självbärande kretslopp 

För att kunna närma sig ett självbärande kretslopp är avfallssorteringen central. Mise ska 

därför inte bara verka för att hushållens källsortering förbättras utan även för att sorteringen 

vid ÅVC förbättras, utökas och effektiviseras.  
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Åtgärder för att uppnå renhållningsplan 2019 

För att uppnå renhållningsplan 2019 kommer Mise att arbeta målorienterat i projektform. 

Styrelsen fastslår planer för respektive område. Åtgärdsprogram för de kvantitativa målen 

under rubriken ”Minimerade avfallsmängder och bättre sortering” fastslås av Mises styrelse 

efter det att renhållningsplanen fastslagits. Åtgärdsprogrammet kommer att bestå 

huvudsakligen av informationsinsatser och förbättrande tekniska lösningar.  
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8. RENHÅLLNINGSPLAN 2024 

Renhållningsplan 2024 fastställer i stora drag hur den kommunala avfallshanteringen ska se 

ut 2024. 2019 kommer renhållningsplan 2024 att revideras och förtydligas. Under 

tidsperioden 2019-2024 kommer följande att prioriteras:  

 Tekniska lösningar för mer miljömässigt hållbar och klimatsmart avfallshantering. 

 Tekniska lösningar för en mer ekonomiskt hållbar avfallshantering.  

 Upphandling som ger mer miljömässigt hållbar och klimatsmart avfallshantering. 

 Ett mer effektivt resursutnyttjande av materialtillgångarna. 

 Ytterligare ökad återvinningsgrad. 

 En ökad återanvändningsgrad. 

 Ytterligare ökad kundnöjdhet. 

 

8.1 Organisation 

Mål 1 Effektiviserad organisation 

Organisation över myndigheter och avfallsaktörer i den kommunala avfallshanteringen 2024. 

Följande förändringar från 2019 har skett:  

 Det finns bara en renhållningsmyndighet. Huruvida den myndigheten är Mise eller en 

ny myndighet med speciallagstiftning tas inte hänsyn till i denna plan. 

 Den lokala slutbehandlingen har ökat.  
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Figur 26 Organisation och aktörer 2024 

 

8.2 Renhållningsmyndighet 

Mål 2  En effektiv myndighet 

Myndigheten agerar i enlighet med då gällande lagstiftning.  

 

8.3 Leverantörer på avfallsmarknaden 

Mål 3 Stärkt samarbete kring miljöfrågor  

Det kommunala avfallsbolagets position har stärkts och tack vare den kunskap som bolaget 

erhållit över tid ska hushållen erbjudas billigare (sett till realpris), mer miljövänlig och mer 

klimatsmart avfallshantering. Mises ”Vision 2020” ska vara uppfylld och det kommunala 
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avfallsbolaget ska ligga i framkant vad avser tekniska lösningar. 2024 anlitar 

renhållningsmyndigheten enbart transportörer som uppfyller bestämda miljökrav. 

 

8.4 Ekonomi 

Mål 4 Sund ekonomi 

2024 ska renhållningsmyndigheten ha en sund ekonomi baserat på denna plans värdegrund.  

Finansiering 

Renhållningsmyndighetens verksamhet finansieras helt utan driftsstöd från 

medlemskommunerna. Verksamheten är avgiftsfinansierad. I renhållningsavgiften ingår all 

avfallshantering. För byggnader där ingen renhållningstjänst, så som fastighetsnära 

hämtning, utförs betalas enbart renhållningsavgiftens grunddel. Grunddelen innefattar 

fortsättningsvis upprättande och underhåll av avfallsinfrastruktur, administration, 

myndighetsutövning samt insamling och hantering av farligt avfall. Grunddelen beräknas till 

samma nivå eller något lägre som 2019.  

Renhållningssystemets kostnader 

Renhållningssystemets kostnader 2024 kommer renhållningssystemets kostnader vara lägre 

än 2019 sett till realpris.  

Intäkter från avfall 

Renhållningsmyndigheten bör arbeta så att de materialtillgångar som uppkommer vid 

avfallssorteringen nyttjas på bästa möjliga sätt förutsatt att tekniska lösningar  finns i god 

balans med ekonomiska värden. Om yttre faktorer tillåter ska Mise närma sig ett 

självbärande kretslopp. 

Demografi 

Renhållningsmyndighetens tillsynsområde är det samma som Ålands gränser.  

 

8.5 Hushållens nöjdhetsgrad 

Mål 5 Medborgare som upplever mervärde  

2024 ska renhållningsmyndighetens avgifter mottas av medborgarna på samma sätt som 

vilken samhällsservice som helst. Medborgarna ska vara nöjda, känna att de får något för 

pengarna och uppleva att de bidrar till ett hållbart samhälle.  

 

8.6 Renhållningssystemet ur medborgarens perspektiv 

Mål 6 Ett hållbart renhållningssystem 

Renhållningssystemet 2024 kommer att vara det samma som 2019. Att bibehålla 

infrastrukturen är ett viktigt mål för att skapa kontinuitet för medborgarna.  
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Avgifternas storlek  

Avgifterna ska vara lägre 2024 än 2019 (sett till realpriser).  

 

8.7 Infrastruktur 

Mål 7 Infrastruktur med kontinuitet 

Infrastrukturen kommer 2024 att vara den samma som 2019. 

 

8.8 Upphandling 

Mål 8 Klimatsmart och miljömässig upphandling 

Den första omgången av upphandling ska 2019 vara genomförd. Upphandlingar sker 

kontinuerligt och regelmässigt. Däremot har upphandlingskrav skärpts avseende 

miljömässigt hållbar och klimatsmart avfallshantering. 

Klimatsmart och miljömässigt hållbar transportupphandling 

Då renhållningsmyndigheten främst upphandlar transport av avfall så ställs särskilda krav på 

transporterna. Miljökrav ska ställas på följande: 

 Euro-klass på tunga fordon (>3,5 ton).  

 Krav på däck -tunga fordon.  

 Rullmotstånd vid anskaffning av däck.  

 Sparsam körning.  

 Alternativa drivmedel. 

 Miljöklass på drivmedel. 

 Service och underhåll. 

 Däcktryck. 

 Hydrauloljor tunga fordon. 

 Buller. 

 Tvätthall. 

 Bilvårdsprodukter. 

 Miljöledningssystem hos transporttjänst leverantör. 
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8.9 Avfallet 

Mål 9 Ökad återvinningsgrad och lokal slutbehandling  

För 2024 ska kvantitativa mål antas för avfallsmängder. Mellanlagringen och omlastningen 

ska ha effektiviserats i jämförelse med 2019. Det ska finnas fler slutbehandlingsanläggningar 

på Åland, varav en ska vara behandlingsanläggning för bioavfall. Fler avfallsslag lyder under 

producentansvar, bland annat textilier. Återvinningsgraden ska ha ökat i jämförelse med 

2019.  

 

8.10 Avfallets miljöeffekter 

Mål 10 Mätbara miljöeffekter 2024 

Vid förtydligande av renhållningsplan 2024 ska kvantitativa mål antas.  

 

8.11 Avfallet som självbärande kretslopp 

Mål 11 Närmandet till ett självbärande kretslopp 

Under perioden 2019-2024 ska tekniska lösningar ge högre grad av självbärande. Utredning 

på lösningar ska vara färdigställd till 2019.  

 

8.12 Åtgärder 2019-2024 

Åtgärderna fastslås då miljömålen fastslås men förutom information bör minst följande 

åtgärder antas: 

 Krav på tekniska lösningar för komprimering. 

 Förändrade kravspecifikationer vid upphandling vad avser maskinparkernas 

koldioxidutsläpp. 

 Tekniska lösningar och investeringar för bioavfall. 
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9. UNDANTAG FRÅN RENHÅLLNINGSPLANEN 

För de enskilda har styrelsen rätt att i särskilda fall bevilja undantag från den avfallshantering 

som planen avser att ett hushåll ska ha. Vidare har Mises styrelse rätt att fatta beslut som 

avviker från planens verksamhetsmål då en eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda:  

 Avvikande beslut som bedöms uppfylla planens värdegrund i högre grad än de 

fastslagna målen, till exempel om en ny kommun inträder och man under viss 

övergångsperiod behöver avvika av praktiska eller ekonomiska skäl från antalet 

återvinningsstationer.  

 Avvikande beslut ger betydande kostnadsbesparingar. 

 Avvikande beslut ger betydande positiva miljöeffekter.  
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10. UPPFÖLJNING 

För att de övergripande mål som uppställts i Renhållningsplanen ska tjäna ett konkret syfte 

krävs att kontinuerliga uppföljningar görs. Resultatet av uppföljningarna ska visa hur långt 

man kommit på vägen för att nå målen och om ytterligare åtgärder behöver vidtas.  

Renhållningsplanens övergripande mål sammankopplas med renhållningsmyndighetens 

verksamhetsplaner, i vilka årliga delmål beskrivs. De konkreta åtgärderna för införlivande av 

verksamhetsplanens mål utformas i projektplaner som godkänns av styrelsen. De miljömål 

som rör avfallssorteringen specifikt kommer huvudsakligen att uppföljas genom 

plockanalyser  

Under 2014 kommer en ny plockanalys, helt i enlighet med Avfall Sveriges 

rekommendationer, att genomföras. Om resultaten från analysen kraftigt avviker från de 

resultat som ligger till grund för denna plans miljömål, kan miljömålen för 2019 komma att 

revideras av stämman under 2015. 

De konkreta årliga åtgärderna ska ingå i verksamhetsplanen och uppföljas i samband med 

den kvartalsvisa rapporteringen. 

Åtgärder förknippade med planens övriga mål sker enligt av styrelsen godkända 

projektplaner, som uppföljs genom uppföljningsrapporter. 

Inför 2019, då målen ska fastställas, kommer en större slutrapport om planens fortskridande 

att sammanställas. 
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11. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSANALYSER 

I följande avsnitt presenteras projektgruppens slutsatser och konsekvensanalyser. Detta 

avsnitt är alltså inte ett politiskt ställningstagande och ingen politiker har varit med i arbetet 

med utformningen av dessa.  

 

11.1 Lagstiftning och praxis som bör ändras 

Den nuvarande renhållningslagen är undermålig. Landskapsregeringen bör få en ny 

renhållningslag till stånd så fort som möjligt. De stora problemområdena är: 

 Otydlig rollfördelning mellan olika myndigheter. 

 Lagtexten är svårnavigerad och är olika uppbyggd utifrån olika 

uppdateringstillfällen. 

 Det finns inaktuella paragrafer vilket tvingar myndigheterna att i vissa fall följa 

praxis som är klart lagstridigt. 

 Det fastställs inte på ett tydligt sätt att hushållsavfallet tillhör kommunen.  

 

11.2 Behov av politisk samstämmighet  

För att kunna genomföra denna plan krävs politisk samstämmighet och en vilja att uppfylla 

renhållningsplanen. Detta gäller särskilt styrningen av det kommunala avfallsbolaget. För att 

Mise ska kunna uppfylla denna plan krävs det av ägarna till det kommunala avfallsbolaget att 

de styr bolaget så att: 

 Bolaget drivs utan vinstintresse. 

 Att bolagets syfte är att sänka renhållningskostnaderna för ägarkommunernas 

hushåll. 

 Att bolaget producerar de tjänster som Mise vill köpa av bolaget genom upphandling 

med in houseregeln.  

 

11.3 Konsekvensanalyser gällande renhållningsplan 2019 

Renhållningsplan 2019 har följande konsekvenser som är av sådan dignitet att 

projektgruppen finner ett behov av att framhålla dem:  

11.3.1 Konsekvenser av valda fokusområden 2014-2019 

Fokus under tidsperioden 2014-2019 är kommunal kontroll över avfallsflödena, total 

kommunal insyn i avfallsmängderna, ett stabilt kommunalt renhållningssystem, en ökad 

återvinningsgrad samt en ökad kundnöjdhet. 
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För att uppnå kommunal kontroll och insyn krävs med nuvarande lagstiftning att 

hushållsavfall omlastas i kommunal regi. För att kunna styra hushållsavfallet till kommunal 

omlastning krävs att upphandlingar genomförs. Upphandlingarna kommer att skapa ett 

välstrukturerat och effektivt renhållningssystem men kommer också att innebära stora 

förändringar för många hushåll. Upphandlingarna av den fastighetsnära hämtningen kommer 

med all sannolikhet att ge en högre återvinningsgrad då all forskning visar att ju närmare 

sorteringskärlen finns desto högre sorteringsgrad. I och med att avgifterna sänks kommer 

också kundnöjdheten att öka. 

11.3.2 Konsekvenser av omorganisation  

Genom att allt avfall omlastas på Ödanböle uppnås målen om kommunal kontroll över 

avfallsmängder och – flöden. De privata entreprenörerna agerar på en upphandlad marknad. 

Mise agerar som en renodlad myndighet.  

11.3.3 Konsekvenser för renhållningsmyndigheten 2019 

Då fler kommuner anslutit sig krävs större personella och tekniska resurser från Mise. 

Mängden administration per hushåll minskas dock i och med stordriftsfördelar. 

11.3.4 Konsekvenser av kommunala avfallsbolaget på Ödanböle 2019 

Förhållandet mellan det kommunala avfallsbolaget och Mise är under en förändringsprocess 

då Mise tidigare varit den största ägaren i Ålands Problemavfall Ab. I och med försäljningen 

av Ålands Problemavfall Ab till Svinryggens Deponi Ab skapas ett starkt kommunalt 

avfallsbolag som Mise har kontroll över genom sina medlemskommuner. Det är således upp 

till ägarna av det kommunala avfallsbolaget att styra verksamheten i bolaget i enlighet med 

Mises renhållningsplan. Om det kommunala avfallsbolaget får i uppgift att uppfylla Mises 

renhållningsplan finns det mycket goda möjligheter för avgiftssänkningar.  

11.3.5 Konsekvenser av plan för ekonomi 

Planen för ekonomin är inget nytt inom Mise, planen följer de ekonomiska mål som Mise 

arbetat mot under flertalet år. Då Mise uppnår eget kapital ges spelrum för investeringar eller 

avgiftssänkningar. Renhållningsplanen föreslår så väl investering (indirekt genom det 

kommunala avfallsbolaget) som avgiftssänkningar.  

11.3.6 Konsekvenser av förändrad demografi 

Mise kommer i takt med att fler kommuner inträder få mer behov av glesbygdslösningar.  

11.3.7 Konsekvenser av mål för kundnöjdheten 

För att Mises kunder, det vill säga medborgarna, ska bli mer nöjda krävs att avgifterna sänks, 

att renhållningssystemet uppfattas som lättanvänt, informationen blir tydligare, att Mise 

upplevs som mer tillgängligt och att medborgarna upplever att Mise fyller en viktig funktion.  

11.3.8 Konsekvenser av renhållningssystemets förändringar för de som 

2019 har fastighetsnära hämtning 

Upphandlingen av den fastighetsnära hämtningen ger följande effekter för hushållen:  

 Byggnadsägarna kan inte längre välja vilken typ av fastighetsnära hämtning de vill ha 

utan enbart tömningsintervall vilket troligtvis uppfattas som servicesänkning. Däremot 
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får alla som idag har enbart fastighetsnära hämtning av brännbart avfall en ökad 

service. De flesta får dessutom en avgiftssänkning. 

 Bioavfall samlas in för alla, däremot finns inget krav på att bioavfallet ska lämnas i 

kärlet. Insamling av bioavfall är alltså en tjänst som hushållen väljer i vilken grad de 

vill nyttja men alla betalar för tjänsten. Särskilt på landsbygden, där det finns en stark 

komposteringstradition, kan detta mottas kyligt. Det ska dock framhållas att insamling 

av bioavfall ordnas för alla på fasta Åland och betalas av alla, även de knutna till låst 

hus. Insamlingen av bioavfall skapar utrymme för att slutbehandla bioavfallet så det 

gynnar hela Åland. 

 Fördelarna med att medborgarna kan välja mellan många olika system är att 

byggnadsägarna kan välja ett system som är anpassat efter det hushåll som bor i 

byggnaden. Dagens system är mycket flexibelt och valmöjligheterna är ovanligt stora 

i förhållande till svenska kommuner och kommuner i fasta Finland. 

Nackdelarna är att det på samma väg kan bli väldigt många avfallstransporter vilket 

visas i figuren nedan. I figuren visas också, eftersom byggnadsägaren själv väljer 

entreprenör, att flera transporter görs för samma tjänst (se figur nedan). Det nya 

systemet innebär avsevärd minskning av avfallstransporter på de åländska vägarna.   

 
 

Figur 27. Figuren visar att dagens system, där hushållen kan välja fritt mellan olika serviceval 
och entreprenörer, orsakar många onödiga transporter. I figuren visas ett exempel där fyra 
byggnader på samma gata ger upphov till fem olika transporter. 

 

Förändring i avgiftens storlek  

Följande kundgrupper får lägre avgift 2019 genom upphandlad fastighetsnära hämtning av 

fyrfackskärl (som inte delas med någon annan): 

 Alla som idag har hämtning av brännbart avfall varannan vecka eller oftare. 

 Alla som idag har fastighetsnära hämtning av brännbart avfall och bioavfall (2 fack). 

 De hushåll som idag har egen 8-fackshämtning. 

Följande kundgrupper får lägre avgift 2019 genom upphandlad fastighetsnära hämtning av 

fyrfackskärl enbart om de delar avfallskärl med någon annan (enbart tillåtet för byggnader 

med en eller två boende): 

 De som idag har hämtning av brännbart avfall var fjärde vecka eller mer sällan.  

 De som idag delar på 8-fackshämtning. 
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 Alla som är knutna till låst hus. 

Följande kundgrupper får lägre avgift 2019 genom upphandlad fastighetsnära hämtning av 

åttafackskärl: 

 De som idag har hämtning av brännbart avfall varje vecka. 

 De som idag har hämtning av brännbart avfall och bioavfall (2 fack) varje vecka. 

 De hushåll som idag har egen 8-fackshämtning. 

Följande kundgrupper får lägre avgift 2019 genom upphandlad fastighetsnära hämtning av 

åttafackskärl enbart om de delar avfallskärl med någon annan (enbart tillåtet för byggnader 

med en eller två boende): 

 Alla som idag har hämtning av brännbart avfall varannan vecka eller mer sällan. 

 De som idag har fastighetsnära hämtning av brännbart och bioavfall (2 fack) med 

hämtning varannan vecka. 

 De som idag delar på 8-fackshämtning. 

11.3.9 Konsekvenser av renhållningssystemets förändringar för de som 

2019 är knutna till låst hus och återvinningsstation 

Vid de byggnader som fastighetsnära hämtning inte erbjuds hänvisas hushållen till låst hus 

och återvinningsstationer. Det får följande konsekvenser: 

 De som vill ha fastighetsnära hämtning trots att de bor i ett område utan upphandlad 

fastighetsnära hämtning erhåller inte detta från Mise. Mise ger inte heller någon 

avgiftsnedsättning ifall detta ordnas privat.  

 Renhållningsfordon i glesbyggda områden kommer att bli mycket sällsynta. 

 Bioavfall samlas in i de låsta husen, däremot finns inget krav på att bioavfallet ska 

lämnas i kärlet. Insamling av bioavfall är alltså en tjänst som hushållen väljer i vilken 

grad de vill nyttja men alla betalar för tjänsten.  

Förändring i avgiftens storlek  

Avgifternas storlek ska motsvara avgifternas storlek för fastighetsnära hämtning. 

Avgiftsjämförelsen blir därför så som jämförelsen ovan gällande fastighetsnära hämtning. 

Byggnader med en eller två boende erhåller samma avgift som de som delar avfallskärl.  

11.3.10 Konsekvenser av förändringar i infrastrukturen 

Följande förändringar sker vad avser den kommunala renhållningsinfrastrukturen: 

 Omlastningen överflyttas från huvudsakligen privat regi till huvudsakligen kommunal 

regi. 

 Antalet stationära ÅVC minskas till en. 

 Den Mobila ÅVC:n blir mer synlig och används mer aktivt, framförallt i tätorter.  
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 De låsta husen övergår från att vara en speciallösning för fritidshus till att spela en 

central roll i renhållningssystemet. 

 Återvinningsstationernas roll kommer att minska då fler har fastighetsnära hämtning 

av även återvinningsmaterial. 

 Antalet miljöpunkter kommer troligtvis att öka, i dagsläget finns enbart en punkt.  

 Misekortets betydelse kommer att öka.  

11.3.11 Konsekvenser av upphandling 

Upphandlingen genomförs i regel för att öka konkurrensen och därigenom sänka priserna. 

För Mise indikerar allt på att det finns utrymme för kostnadssänkningar genom upphandling. 

Följande generella konsekvenser av EU-upphandling bör framhållas: 

 Lokala företag får inte gynnas. 

 I icke fungerande marknader finns risk för monopol/kartell. 

 Små företag har inte ekonomisk och/eller administrativ kapacitet för att lämna in 

anbud på grund av att pengarna och tiden är bortkastad om de inte vinner 

upphandlingen. 

Dessa konsekvenser går i relativt stor utsträckning att stävja.  

11.3.12 Konsekvenser av avfallstransportörer 

Det kan konstateras att endast ett renhållningsbolag som verkar på den åländska marknaden 

idag äger specialfordon som krävs för tömning av fyrfackskärl. Att Mise antar denna 

långsiktiga plan skapar dock utrymme för andra aktörer att våga investera. Mise kommer att 

dela upp upphandlingen med en hälsosam konkurrens som mål. Hur upphandlingskraven 

ställs och hur de jämförs mot varandra kan jämna ut de olika grundförutsättningarna för olika 

entreprenörer på marknaden.  

11.3.13 Konsekvenser gällande avfallet 

Nedan presenteras konsekvenserna gällande mål för avfallsmängder, behandling, 

producentansvar samt återvinningsgrad.  

Avfallsmängder 

För att kunna arbeta effektivt mot avfallsminimering behövs kvantitativa mål. Att ta mål ur 

luften är både oseriöst och effektlöst. Däremot är den allmänna metoden för att uppnå 

mindre avfallsmängder information, varför Mises informationsarbete inte är bortkastat.  

Mellanlagring, omlastning och slutbehandling 

Åland är en liten region vad avser slutbehandling. Det kan inte tas mål om exempelvis lokal 

förbränning inom planens tidsplan, utan utredningar behöver göras. Utredningarna bör 

innehålla en analys av den politiska viljan att bekosta projekt som inte kommer att ge 

ekonomisk vinning utan bara miljömässiga vinster.  
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Producentansvar 

För att kunna närma sig planens värdegrund gällande ett självbärande kretslopp är det 

avgörande att avfall som lyder under producentansvar ägs av mottagaren. Anledningen är att 

det är avfall med producentansvar som ger märkbara ekonomiska ersättningar. Snarare 

borde riktningen vara att mer avfall tillhör kommunerna än enskilda (privata) mottagare.   

Återvinningsgrad 

Efter uppföljningen 2014 av plockanalysen kommer reella och betydelsefulla mål för 

återvinningsgraden att kunna fastställas. Det kommer att vara de första målen inom Mise 

som är vetenskapligt förankrade och kommer att ge en mer sanningsenlig bild än vad som 

finns idag.  

 

11.3.14 Konsekvenser gällande avfallets miljöeffekter 2019 

Avfallets skadliga miljöeffekter ska minska. Till och med 2019 ska en utredning om 

miljöpåverkan av Misehushållens avfallshantering genomföras så att kvantitativa mål kan 

antas till 2024 tillsammans med en miljökonsekvensbedömning. 

 

11.4 Konsekvenser för åtgärder för att uppnå renhållningsplan 

2019 

Åtgärdsprogrammet kommer att bestå huvudsakligen av informationsinsatser och 

förbättrande tekniska lösningar. Det är svårt att se vilka konsekvenser åtgärdsprogrammet 

har förrän det är upprättat. 

11.5 Konsekvensanalyser gällande renhållningsplan 2024 

Konsekvensanalys gällande renhållningsplan 2024 genomförs 2019 då målen för 2024 

fastställs. 
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12. DEFINITIONER 

Avfall 

Med avfall menas varje föremål, ämne eller substans som innehavaren kasserar eller är 

skyldig att kassera (Renhållningslagen, 2 § 1 pkt). 

Avfallsförbränning 

Med avfallsförbränning menas en metod för avfallshantering. Avfallsförbränningen sker i en 

stor förbränningskammare. Innan avfallet hamnar i ugnen sorteras det för att man ska veta 

vad som förbränns. Vissa ämnen lämpar sig inte för förbränning och dessa sorteras ut 

omedelbart. Avfallet bör helst vara färdigt sorterat rent brännbart avfall innan det når 

avfallsugnarna, till exempel genom källsortering. Avfallsugnar är ständigt övervakade, både 

själva förbränningen samt de rökgaser som uppstår, för att miljöpåverkan ska bli så liten som 

möjligt. Energin som alstras i avfallsförbränningsanläggningarna producerar man ånga, 

fjärrvärme och fjärrkyla av. 

Avfallstrappan 

Med avfallstrappan menas en hierarki för i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall 

bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. 

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg: 

 Minimera mängden avfall. Genom olika slag av styrmedel minska mängden avfall. 

Styrmedlen kan utformas så att producenter använder så effektiva 

produceringsmetoder som möjligt, eller medföra förändrade konsumtionsmönster. 

 Återanvändning. Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta kan ske 

genom t.ex. ideella organisationer, privatannonser, loppis. 

 Återvinning. Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser. I snäv bemärkelse 

avses med återvinning substansåtervinning, vilket innebär att jungfruligt material 

ersätts med insamlat använt material. Ibland talas även om energiåtervinning, varvid 

vissa former av förbränning klassificeras som återvinning. 

 Energiutvinning. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och 

elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el. 

 Deponering. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp av avfall som inte 

kan användas som en resurs. 

Avtalsbaserade renhållningstjänster 

Med avtalsbaserade renhållningstjänster menas tjänster som utförs och debiteras av 

renhållningsentreprenör.  

Bioavfall 

Med bioavfall menas komposterbart avfall, det vill säga matavfall och biologiskt nedbrytbart 

trädgårdsavfall.  

Bostad 

Med bostad menas varje bostad i en byggnad som har användningsändamål bostad samt 

övriga bostäder i byggnader där någon person är folkbokförd. Antalet bostäder i varje 

byggnad anges i gällande bygglov. 

Byggnad 

Med byggnad menas ett hus som kan innehålla en eller flera bostäder. 
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Brännbart avfall  

Brännbart avfall är hushållsavfall som blir över efter att bioavfall, återvinningsmaterial, 

grovavfall, inert avfall, deponiavfall, avfall med producentansvar och farligt avfall sorterats ut.  

Demografi är vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning. 

Uttrycket används ibland synonymt med befolkningsstatistik. 

Deponiavfall 

Med deponiavfall avses icke-farligt avfall i fast form som inte kan nedbrytas biologiskt samt 

inte är återvinningsmaterial, avfall med producentansvar eller kan förbrännas.  

EU direktiv 

Ett EU direktiv är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås, men överlåter åt 

de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet i 

implementeringen i nationell lagstiftning. 

EU förordning  

En EU förordning har allmän giltighet och är till alla delar bindande och direkt tillämplig i varje 

medlemsstat. 

Farligt avfall  

Farligt avfall är avfall som på grund av en kemisk eller annan egenskap är särskilt skadligt 

eller farligt för människors hälsa eller miljön (Renhållningslagen, 2 § 4 pkt). Hushållens 

farliga avfall domineras av batterier, glöd-/lågenergilampor, spillolja, oljefilter, måleriavfall och 

bekämpningsmedel. 

Fastighet 

Med fastighet menas marken på vilken en eller flera byggnad/er är placerad. 

Fastighetsnära hämtning för byggnader för fast boende 

Med fastighetsnära hämtning av brännbart avfall menas avhämtning av minst 65 liter 

brännbart avfall per fyraveckorsperiod och person i byggnaden. Med fastighetsnära hämtning 

av återvinningsmaterial menas att storleken på kärlen och tömningsfrekvensen är tillräcklig 

för att motsvara hushållens normala avfallsproduktion. 

Fastighetsnära hämtning för byggnader för fritidsboende 

Med fastighetsnära hämtning av brännbart avfall menas hämtning om minst 780 liter 

brännbart avfall per år. Med fastighetsnära hämtning av återvinningsmaterial menas att 

storleken på kärlen och tömningsfrekvensen är tillräcklig för att motsvara fastighetens 

normala avfallsproduktion.  

Fraktioner 

Med avfallsfraktioner menas avfallslag som är uppdelade i olika enheter t.ex i ett avfallskärl, i 

flera kärl i en återvinningsstation, i flera containers på en ÅVC. 

Fritidsbostad 

Med fritidsbostad menas de byggnader som har användningsändamål fritidsbostad med 

undantag från de fritidsbostäder där någon person är folkbokförd. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Befolkning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Synonym
http://sv.wikipedia.org/wiki/Befolkningsstatistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hush%C3%A5ll
http://sv.wikipedia.org/wiki/Batteri
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Spillolja&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oljefilter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bek%C3%A4mpningsmedel
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Fullständig fastighetsnära sortering 

Med fullständig fastighetsnära sortering menas hämtning av brännbart avfall, bioavfall och 

sex återvinningsfraktioner. Återvinningsfraktionerna är returpapper, pappersförpackningar 

(inklusive kartong, well, tetror och papperspåsar), glas-, metallförpackningar och 

plastförpackningar.  

Förbundsstämma 

Från Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland: 

Kommunerna kan komma överens om att anförtro en annan kommun att sköta en uppgift för 

en eller flera kommuners räkning, att uppgifter ska skötas av ett kommunalförbund eller att 

uppgifter ska skötas av en mellankommunal ombudsstämma. (78 § mom. 2) 

Beslutanderätten i ett kommunalförbund utövas av medlemskommunerna vid en 

förbundsstämma eller av ett organ som väljs av medlemskommunerna.  

Medlemskommunernas representanter vid förbundsstämman utses av respektive kommuns 

fullmäktige. Fullmäktige kan besluta att representanterna utses av styrelsen.  

Förbundsstämma ska hållas minst två gånger per år. 

Kommunalförbundet kan också ha andra organ om så bestämts i grundavtalet. (86 §) 

Grundavtalet (2008) säger att: 

Förbundsstämman har till uppgift att: 

1. godkänna budgeten för räkenskapsåret och en ekonomiplan enligt kommunallagen. 

2. godkänna bokslutet och besluta om beviljande av ansvarsfrihet för de 

bokföringsskyldiga och om åtgärder som revisorernas berättelse ger anledning till 

3. godkänna en avfallshanteringsplan för verksamhetsområdet, 

4. välja ledamöter till kommunalförbundsstyrelsen och personliga ersättare för dem samt 

ordförande och vice ordförande för styrelsen, 

5. välja två revisorer och personliga ersättare för dem 

6. fastställa förvaltningsstadga samt eventuella andra stadgor och instruktioner 

7. besluta om övriga uppgifter som ingår i kallelsen till stämman 

Övriga uppgifter sköts av kommunalförbundets styrelse. (7 §) 

Förpackningsmaterial 

Med förpackningsmaterial menas alla produkter som används för att skydda, omsluta och 

förvara andra produkter. 

GIS 

Med GIS menas ett geografiskt informationssystem som är ett datorbaserat system för att 

samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. 

Grovavfall 

Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper 

som gör att det inte är lämpligt att samla in i en säck (120-140 liter) eller kärl. Även avfall 

som är större än 50x50x50 cm är grovavfall. Grovavfall lämnas enbart till bemannad 

återvinningscentral.  
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Hushåll 

Med hushåll menas i renhållningsplanen de personer som genom sitt boende eller sitt 

fritidsboende har rätt att nyttja Mises renhållningstjänster och den kommunala 

renhållningsinfrastrukturen. 

Hushållsavfall 

Med hushållsavfall menas avfall som på grund av sin beskaffenhet och kvantitet är likvärdigt 

det som kommer från privathushåll (Renhållningslagen, 2 § 2 pkt).  

In houseregeln 

Upphandling mellan två anknutna enheter kan i regel utföras utan konkurrensutsättning, det 

kallas in house regeln. För att uppfylla in house regeln måste de så kallade Teckalkriterierna 

vara uppfyllda. Teckalkriterierna består av kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet. 

Kontrollkriteriet innebär att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den 

juridiska personen som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. 

Verksamhetskriteriet innebär att den juridiska personen måste utföra huvuddelen (ca 90 %) 

av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som innehar 

eller är medlem i den juridiska personen. 

Inert avfall 

Med inert avfall menas icke förorenade sten-, sand-, jordmaterial och muddringsmassor, 

liksom även betong, glas- och bergull, gipsskivor, murbruk, tegel och takpannor, kakel och 

klinkers samt glas och keramik. 

Infrastruktur 

Infrastruktur är anläggningar som används dagligen av samhället. Framför allt avses system 

för transport av varor, personer och tjänster samt för energi och information. Till infrastruktur 

räknas även avfallshantering. Avfallshanteringens infrastruktur består av omlastning, ÅVC, 

återvinningsstationer, låsta hus, miljöpunkter och de fastighetsnära insamlingskärlen. 

Jungfrulig råvara 

Med jungfrulig råvara menas de (naturliga) ämnen som används för att tillverka varor så som 

sand är för glas, olja är för plast och träcellulosa för papper.  

Kommunala avfallsbolaget 

Med det kommunla avfallsbolaget menas de två kommunala avfallsbolagen Ålands 

Problemavfall Ab och Svinryggens Deponi Ab som verkar tillsammans på Ödanböle, Jomala. 

Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice 

Är det officiella namnet på Mise.  

Kommunalt ordnad transport 

Med kommunalt ordnad transport menas kommunalt upphandlade transporter av avfall från 

byggnader som omfattas inom Mises tillsynsområde. Upphandlad fastighetsnära hämtning, 

Mises låsta stationer för brännbart avfall samt säckhämtningsrundor i skärgården ses som 

kommunalt ordnade transporter.  

Landskapslag (1981:3) om renhållning  

Är den lagstiftning som Mise i första hand följer. Förkortas i planen till Renhållningslagen. 
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Låst hus 

Ett låst hus är en obemannad plats för hushållens avlämning av brännbart avfall. I vissa låsta 

hus finns även möjlighet till avlämning av bioavfall.  

Miseblad 

Misebladet är ett informationsutskick som skickas ut till alla hushåll minst en gång per år och 

innehåller information från Mise 

Mise Företagskund 

De företag och verksamheter som önskar nyttja Mises renhållningssystem kan bli Mise 

Företagskund. Företagskunder betalar till Mise för de renhållningstjänster som de önskar 

nyttja. 

Misekort 

Med Misekort menas ett elektroniskt bankkortsliknande kort. Ett aktiverat Misekort ger 

tillgång till den kommunala avfallsinfrastrukturen. 

Miljöpunkt 

Med miljöpunkt menas en plats för hushållens avlämning av glas- och metallförpackningar 

samt returpapper. 

Mises särskilda renhållningstjänster  

Med Mises särskilda renhållningstjänster menas tjänster som både utförs och debiteras av 

kommunalförbundet. Denna typ av tjänster utförs i enlighet med 10 § i renhållningslagen, det 

vill säga transport av hushållsavfall inom områden som inte är upphandlade eller där ingen 

privat, och av landskapet godkänd, entreprenör verkar.  

Mises tillsynsområde 

Men Mises tillsynsområde menas det geografiska område som utgörs av 

medlemskommunernas gränser. 

Mobil ÅVC 

Med mobil ÅVC menas en lastbil som har möjlighet att utföra hushållsnära insamling av 

avfallsslag som vanligtvis lämnas till en stationär ÅVC. 

Myndighet 

Med myndighet menas en instans som har maktbefogenheter i förhållande till de enskilda. 

Besluten kan gälla rättigheter, skyldigheter, förmåner eller annat jämförbart och således vara 

såväl gynnande som förpliktande för den enskilde. 

Ordnad avfallshantering  

Med ordnad avfallshantering menas för fast boende hantering av brännbart avfall så att det 

minst motsvarar 65 liter per fyraveckorsperiod och person i byggnaden. För fritidsbostäder 

menas hantering om minst 780 liter brännbart avfall per år.  

Producentansvar 

Med producentansvar avses en producents ansvar för åtgärder och kostnader att ordna 

återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkter som en producent 

släppt ut på marknaden inräknat kostnaderna för detta (Renhållningslagen, 3 § 6 pkt).  

Följande avfallsslag som berör hushållsavfall har producentansvar: 
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 Uttjänta fordon 

 Elektriska och elektroniska produkter 

 Förpackningar 

 Batterier och ackumulatorer 

Realpris 

Pris som räknats utgående från priserna under ett visst basår och där effekterna av 

förändringarna i prisnivån har avlägsnats. Med realpris avses vanligen det nominella priset 

deflaterat med konsumentprisindexet. (Källa: Finska statistikcentralen) 

Renhållningsavgift 

Från Landskapslag (1981:3) om renhållning (17 §):  

En kommun får besluta att en avgift, som kan vara årlig eller på annat sätt periodisk 

(renhållningsavgift), ska betalas till kommunen för sådan insamling, bortforsling och 

omhändertagande av avfall (renhållning) som sker genom renhållningsmyndighetens åtgärd i 

enlighet med denna lag. Avgiften ska enligt kommunens bestämmande betalas till 

kommunen eller till den som utför renhållningen.(2006/50) Renhållningsavgiften, som består 

av en avgift för transport och för bortskaffande, kan sammanslås till en enda avgift. (2011/72) 

Allmänna grunder för bestämmande av renhållningsavgiften är avfallets art, beskaffenhet och 

mängd samt antalet avhämtningar. Såsom grunder får därjämte beaktas de omständigheter 

under vilka avfallet ska insamlas och lastas inom fastigheten samt användningen av 

kommunens insamlingsmateriel. Såsom grund för bestämmande av renhållningsavgiften får 

även beaktas transportsträckan, om avfallet transporteras i avfallsbehållare som används för 

insamling eller eljest såsom enskild transport. För omhändertagandet av farligt avfall ska 

erläggas särskilda avgifter som landskapsregeringen fastställer. (1998/91) 

Renhållningsentreprenör 

Med renhållningsentreprenör menas de som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

godkänt för avfallstransport samt de som har tillstånd för hantering av avfall. 

Renhållningsmyndighet 

Med renhållningsmyndighet avses det organ som på kommuns vägnar handhar de uppgifter 

som enligt renhållningslagen ankommer på kommunen, LL(1981:3) om renhållning (3 §). 

Renhållningstjänster 

Avfallshanteringen gällande byggnader för fast boende och byggnader för fritidsboenden 

inom Mises tillsynsområde hanterar sin avfallshantering genom en renhållningstjänst. 

Byggnadsägare utanför Mises tillsynsområde samt kommuner, verksamheter och företag kan 

anhålla om att få köpa renhållningstjänster av Mise.  

Serviceval 

Serviceval är val av renhållningstjänst. 

Styrelse  

Mises Grundavtal (2008) om styrelsen: ”Styrelseledamöterna väljs på förslag av 

medlemskommunerna enligt följande: Mariehamn väljer tre ledamöter jämte personliga 

ersättare, landskommunerna väljer tre ledamöter jämte personliga ersättare och 

skärgårdskommunerna väljer en person jämte personlig ersättare. (12 §)  
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Styrelsen ansvarar för kommunalförbundets ekonomi och förvaltning, bevakar 

kommunalförbundets intressen, representerar kommunalförbundet och ingår avtal för 

kommunalförbundets räkning. Styrelsen beslutar även om rätten att teckna 

kommunalförbundets namn.  

Styrelsen utövar kommunalförbundets befogenheter i de ärenden som inte i detta avtal 

särskilt fastställts tillhöra förbundsstämmans kompetens. Styrelsen kan delegera 

befogenheter till styrelsen underlydande myndigheter enligt kommunallagens bestämmelser. 

(13 §)” 

Säckhämtning 

Med säckhämtning menas det serviceval som innebär att bostaden placerar ut en sopsäck 

på en specifik tid och plats. Säcken ska vara markerad med ett för ändamålet avsett 

säckhämtningsmärke.  

Trädgårdsavfall 

Med trädgårdsavfall menas ris, kvistar, gräs, löv och därmed jämförbart organiskt avfall från 

skötsel av gårdsplan och trädgård. 

Upphandlade renhållningstjänster 

Med upphandlade renhållningstjänster menas tjänster som utförs av renhållningsentreprenör 

och debiteras av Mise.  

Återvinningscentral 

Förkortas ÅVC. En ÅVC är en uppsamlingsplats för allt hushållsavfall och är alltid bemannad. 

Återvinningsmaterial 

Med återvinningsmaterial menas kasserade föremål som går att materialåtervinna, de 

återvinningsmaterialslag som insamlas i det kommunala renhållningssystemet är: 

- Returpapper (kuvert, kataloger, kopieringspapper, tidningar, pappersreklam) 

- Pappersförpackningar (kartong, well, tetror, papperspåsar) 

- Hårdplast (enbart förpackningar) 

- Mjukplast (enbart förpackningar) 

- Obehandlat trä  

- Glas (enbart förpackningar) 

- Metallförpackningar 

- Metallskrot 

- Aluminium 

Återvinningsstation 

En återvinningsstation är en obemannad plats för hushållens avlämning av 

förpackningsmaterial och returpapper. I anslutning till vissa stationer finns låsta hus.  


