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The study the analysis of the Solid Waste Management on the 
Metropolitan Region of Salvador, El Salvador. 

as much includes the study in the field of the Environments 
Governmental Policies in addition and administrative Frame to the solid 
waste national level as municipal. 

The express through the II National and Plan of Action 
II document arisen in 1994, on the basis of the II Environmental Agenda and Action 
Plan 11

• This last one was presented by the Government of El Salvador in the 
Conference of the II Earth Summit II celebrated in Rfo de Janeiro in 1992. Through 
this document the existence of a national environmental policy is stated (in the long 
term), which has like main objective the identification of the problems of greater rank 
in the matter of environmental deterioration. On the basis of this identification actions 
are designed that resist these problems. 

In the field of waste management, the national strategy identifies the problematic of 
the water contamination like direct result of deficient municipal waste management. 
This contamination is generated mainly through practice irresponsible of spills of 
industrial remainders to the main affluents, like also the lack of control on the 
proliferation of illegal landfills and which in many occasions are used by the same 
municipal authorities for the final administration of the solid waste. One of the causes 
that name in the national strategy in relation to the proliferation of the illegal landfill is 
the lack of lands under municipal administration for these aims. 

The National Strategy and Action Plan contemplate the application of sector policies 
that facilitates the solution of specific problems. This in the basis of the application of 
environmental management instruments such as the formation of an Environmental 
Economic Fond, the application of studies of Environmental Impact Evaluation (EIE), 
Environmental Monitoring and an ecological - economic ordering. The mechanisms 
designed for the operation of the Plan of Nation, are defined under responsibility of 
which it was SEMA (Environment executive secretary; Secretarla Ejecutiva del Medio 
Ambiente) of the national government, through the president of the Republic and the 
ministers of state. 

In this frame of analysis is identifies the new environment ministry (Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales; MARN) like the suitable authority for the execution 
of the Action Plan. The management of the MARN fortifies when entering use the 
new environment law (Ley de Medio Ambiente) who contemplates specific norms for 
the environmental protection, identified this like an obligation of the state, the 
municipalities and the inhabitants in complementary form. 

The environment law retakes the base of the National Strategy for its structuring, 
between these they are the application of studies of like basic requirement for 
the authorization of all type of projects which contemplate actions that exert impact 
(negative or positive) to the environment. In the specific field of the Solid the 
Law contemplates specific activities that require an EIE study such as systems of 
processing, confinement and elimination of solid waste like also facilities of storage 
and final disposition of solid and hazardous waste. The participation of the population 
in the public debate on the characteristics of the managed projects represents a 
unique factor within the new environment law. 

In addition to the environment law in whom the regulation of generation of the solid 
waste is contemplated, the Code of Health, the Municipal Code and the Municipal 
Ordinance of San Salvador are identified. 
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The Municipal Code on the other hand has a normative character that the 
municipal development. In the context of the solid waste the Municipal Code is 
specific as far as determining the municipal responsibilities. These are 
determined like the responsibility to serve of cleanliness, of streets 
harvesting and final disposition of the waste. These are contemplated also can be 
served through direct form or mixed companies or through private companies. 

The Code of Health on the other hand, the constitutional principles in the 
health field publishes and social attendance. This it contains some on the 
responsibility of the Ministry of Health in the solid waste which are 
similar to the responsibilities exerted by the municipalities. Between these 
resoo1nS1Iblll1:1es are the elimination, environmental and the control 
of material that contamination of the water, ground and air. 

The Municipal Ordinance of the City of San Salvador has explicit normative character 
for the city of San Salvador. In this one classifies the solid waste in domicile waste 
and non-domicile waste. The Municipal Ordinance contemplates responsibilities of 
the solid waste management similar to contemplated in the Municipal Code and the 
Code of Health. 

Between the most important identified infrastructures with relation to the solid waste 
management is the Environment Ministry. This institution plays very important role in 
the application of a new solid waste policy through the application of the new 
environment law. 

The Ministry of Health, institution contemplated in the new environment law to play a 
more excellent role in the field of the solid waste regulation, mainly through the 
formation of norms and directives in coordination with the Environment Ministry. The 
Salvadoran Institute of Municipal Development (Institute Salvadoreno de Desarrollo 
Municipal; institution that fortifies the economic and social development of 
the municipalities, develops its strategic role in the field of the solid waste through 
providing to the municipalities technical, administrative and financial attendance. 

of the study is dedicated to the analysis of the population and the 
territorial factors on the Metropolitan Region of San Salvador. Thus also the study of 
the flow of the solid remainders. Mainly the flow of domestic, Industrial and hospital 
waste. 

The metropolitan region of San Salvador is conform at the present time by a total of 
15 municipalities in the central area and 9 municipalities in the influence perimeter. In 
the central area of 607 km2 concentrates a population of 1 853 984 inhabitants and 
in the influence perimeter of 422 of km2 a population of 213 565 inhabitants. 

The solid waste management in the AMSS is characterized in the first place through 
three main types of management, public management, mixed management and 
private management. In the AMSS the remainders are classified in domestic, 
hospital, markets, industry and commerce waste. 

The present municipal administrative form of the solid waste makes difficult 
calculates the exact total calculation of amounts generated in the AMSS. The main 
causes are identified in the absence of legal and technical mechanisms that allow a 
statistical pursuit of the different generated fractions. 

In the landfill of Apopa- Nejapa a database is register for the pursuit on the amounts 
and types (the five types previously mentioned) that is received in the landfill. It could 
say that the generation of the Domestic and Markets waste is the fractions on which it 
is counted on a better control of generation (statistical) on the basis of which the 
responsible authorities of their harvesting, transports and final disposition are the 
same municipalities. The Industrial waste is responsibility of the same companies on 
their harvesting and transports. 
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On the other hand the hospital waste of the welfare centers public are under the 
responsibility of the of solid waste of the Ministry of Health and Social 

which counts whit a Plan of Handling of the Infectious waste. 

The wastes in the AMSS are in the municipal landfill of Apopa 
Nelao,a. The total average of solid waste calculates in approximately 1300 ton/day, 

of which are daily collected an average of 700 - 800 ton. The domestic waste 
calculates an average of 900 - 1000 ton/day, the waste (from the big 
municipal market) waste 60 - 80 ton/dfa, the waste an average of 10 20 
ton/day and the Industrial waste are calculate in 50 60 

On the basis of the calculations of generation and the averages of population for the 
year of 1 the per capita generation for AMSS is calculated an average of 0,8-
kg/capita/day. This index is considered is within the real generation on the basis of 
the economic conditions and development of the country. 

The estimations of total generation for the year of 1997 are determined in 790 500 
ton. For year 2010 on the basis of a generation to per capita of 0,8 kg/capita/day a 
total generation of 903 960 ton. Of which the 3,1% are equivalent to generation of 
Markets, the 3,0°/o to Industrial waste, the to domestic waste, the 0,6% Hospital 
waste and the 0,8°/o to waste of the commercial sector. 

The last part of this study this dedicated to observations and recommendations on 
the situation of the Municipal Solid Waste Management of the AMSS. On the basis of 
these, designs two technical proposals that have the purpose to fortification of the 
municipal solid waste management of the AMSS. 

Master Plan of Handling of the Solid Waste. 

-Manual of Inventory of the Industrial Waste. 

These proposals are directed to the Municipal authorities in of planning of the 
Solid Waste like also to the authorities of the Ministry of the Environment and Natural 
Resources, Ministry of Health and other organisms like ISDEM. 
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avfallshantering inom storstaden San Salvador 

samt 

Landets miljopolitik uttrycks i den sa kallade "Nationell och Aktionsplan" Nacional y Plan 
de Acci6n), vilken upprattades 1994, ifran "Miljo Agenda och Aktionsplan", den sist namnda lags 
tram av salvadoranska regeringen vid Rio konferensen 1992. Genom den nationella strategin konstateras 
befintligheten av en langsiktigt miljopolitik inom landet. Denna miljopolitik har som overgripande mal att 
identifiera hierarkiska miljoproblem och detta satt framfora 16sningsforslag. 

lnom den kommunala avfallshanteringen, identifierar den nationella strategin fororening av viktiga 
vattenreservoarer som en direkt foljd av kommunala avfallsplanering. 

Fororeningen sker genom olamplig hantering och deponering av saval industriavfall som hushallsavfall. 
Landets avfallsupplag befinner inte i de mest lampliga omradena for etablering av avfallsupplag. 
lnfrastrukturellt har de fiesta avfallsupplag runt om I landet omfattande tekniska begransningar. 
Avfallsupplagen kan vara lagliga eller olagliga. Med det senare forstas att platsema kan antingen vara 
kommunalt och ej kommunalt for anvandande som I manga fall anvander 
sig kommunema sjalva av sadana olagliga platser for avfallsdeponi och detta forvarrar hela situationen kring 
miljofororening. 

Den nationella strategin foreslar tillampning av en langsiktig strategi, som har som overgripande mal att 
minska miljokonsekvensema grund av kommunala avfallshantering. Bland annat foreslas 
upprattande av nya kommunala forordningar inom avfallsomrade, tillampningen av ekonomiska medel som 
gynnar minskningen av miljofarligt avfall samt kommunal forstarkning fOr avfallsinsamling. 

Ansvariga myndigheter for genomforande av den nationella strategin alaggs landets president och 
statsminister. 

Det nya Miljoministeriet (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARN, 1997) betraktas som den 
mest lampliga myndigheten for tillsyn enligt den nationella strategien. 

Miljoministeriets forvaltning forstarks genom ikrafttradandet av den nya miljolagen, vilken innehaller en rad 
specifika regler for miljobevarande. Detta uppfattas som framst statens sky1dighet, med kommuner och 

som komplement till det hela. 

I fortsattningen kommer alia nya infrastrukturprojekt att innehEllla en miljokonsekvensbeskrivning, med att 
fa battre kontroll ifran Miljoministeriet over eventuella aktiviteter som kan medfora miljobelastning. 

lnom de viktigaste lagama, som pa nagot satt tar upp avfallets generering, finns det utover miljolagen,; 
Halsovardslagbok (C6digo de Salud), Kommunal lagbok (C6digo Municipal) och San Salvadors 
Renhallningsforordning (Ordenanza Municipal de Ia ciudad de San Salvador). 



kommunens utveckling. lnom 
som kommunens att verka for gaturenhallning 

avfallsinsamling, t .. -:.,.,.e< .......... t och avfallets slutbehandling. Denna service kan ske i kommunal men kan 
aven overlatas till privata - helt eller delvis. 

fnnF-::ltnniru"tc-clnlit"'-:a rrledlbonJanrattiahE~ter inom den offentliga 
inc-~:ll"nilinn ranlh~lllnint"'OI"\ QCh kontrollen 

over miljo farligt avfall. 

Den kommunala forordningen innehaller likvardiga skyldigheter for kommunen enligt det ovan namnda. 
Forordningen ar den enda som innehaller en avfallsklassificering. Dar delas avfallet i hushallsavfall och icke 
hushallsavfall. Men detta galler specifikt for San Salvadors kommun. 

Bland de viktigaste institutionella infrastrukturer som identifieras inom avfallshanteringen kan namnas 
Miljoministeriet, som en avgorande roll, sarskilt i sam band med ikrafttradandet av den nya Miljolagen. 

Halsovardsministeriet ar en institution som enligt Miljoministeriet forvantas spela en mer aktiv roll inom den 
kommunala avfallshanteringen framfort alit genom att avge yttrande i samordningen med Miljo Ministeriet och 
kommunema olika forordningar for avfallshanteringen. 

Det Salvadoranska lnstitutet for Kommunal Utveckling (Institute Salvadoreno de Desarrollo Municipal, 
ISDEM) ar en myndighet som har som overgripande mal att forstarka den kommunala ekonomiska och 
sociala utvecklingen samt forstarkande av kommunal avfallshantering genom tekniskt och ekonomiskt stOd . 

........... ~;...;;;;.;;;;;.;;.;;;;.;;.;;; innehaller en befolkningsanalys samt en 
hushallsavfall, industriavfall och sjukvardsavfall. 

Storstadsregionen bestar av 15 kommuner I den centrala zonen och 9 inom influensomradet. Den centrala 
zonen har en yta av 607 km2 och en befolkning av 1 853 984 invanare. lnfluensomradet ar 422 km2 start 
med en befolkning av 213 565 invanare. 

Den kommunala avfallshanteringen inom AMSS sker genom tre principiella forvaltningsfonrner, offentlig, privat 
och blandad forvaltningen. 

lnom AMSS regionen klassificeras avfalll tva grupper, hushallsavfall och icke hushallsavfall. 

Dagens kommunala avfallsplanering inom AMSS regionen det svart for att analysera det verkliga avfallets 
karakterisering, fiOdet av mangder och typer av nnr\nl"t:,,.'=lrln avfall. Orsaken kan ligga i att det saknas saval 
lagliga som tekniska mekanismer for fiOdesanalys av avfall. 

Vid avfallsupplaget i Nejapa kommun (det avfallsupplag som tar emot avfall fran 23 kommuner inom 
regionen), registreras information om inkommande avfall (inte sa grundligt, men anda finns det viss 
information om generera avfall). 

Ansvariga myndigheter for hushallsavfallet ar kommunema. Detta galler gaturenhallningen, insamlingen och 
transport till avfallsupplaget. Daremot ligger ansvaret for industriavfall och sjukvardsavfall hos 
Halsovardsministeriet. 



Nar det 
om avfallets Lr-::::u·alrt.Doncnnl"\rt 

avatt 

lnom den offentliga varden sker kallsortering genom en sarskild avfallsplan for sJutwal·asc:;~.vrc:m. Planen 
tillampas inom offentliga 1 o .:-r ...... van' 

skall inforas ocksa inom c-ar1ntlirtn 

>"~niil"<nr-.lf'\ rl'"'nr.o""n"''~"' vid fran !:ln~IHCt::>n 

vid avfallsupplaget under - december 1997 har medelvardet 
aer1erE~racte mangder beraknats fOr olika fraktioner. Pa detta satt beraknas ett medelvarde for dagligt 

avfall till cirka 1700 ton. Av dessa insamlas cirka 1 000 ton, medan resten ligger kvar gatoma 
eller de olagliga Den dagliga insamlingen av hushallsavfall ligger vid 862 ton, 
marknadsavfall (stora marknads platser, det mesta ar organisk material) ligger vid 52 ton/dag, sjukvardsavfall 
9.5 ton/dag och lndustriavfall vid 50 ton/dag. 

lnsamlingskapaciteten skiljer sig mellan de olika kommunema, det ligger ett medelvarde for 
insamlingskapaciteten vid 54°/o for samtliga kommuner inom AMSS regionen. Detta betyder att dagligen 
uppstar 680 ton bara av hushallsavfall, som inte omfattas av insamlingsverksamheten. Det kanske mest 
intressanta ar hur mycket som ligger kvar av det industriavfall (med detta menas procent av miljofarlig avfall) 
som genereras. 

lnom AMSS regionen ar det San Salvadors kommun som har den 
ton/dag, av dessa insamlas ungefar 60°/o. 

avfallsgenereringen med 71 0 

Avfallsgenerering for 1997 beraknades till ett medelvarde av 0.8 kg/capita/dag. Detta betraktas ligga inom 
verkliga niva med tanke landets ekonomiska och utvecklings omstandigheter. 

Den totala avfallsgenereringen fOr 1997 beraknades till 790 500 ton. For aret 2010 beraknades en per capita 
generering av 0.8 kg/capita/dag och en total avfalls generering av 903960 ton, fran vilka 3.1 °/o ar 
Marknadsavfall, 3.00/o industriavfall, 92.5°/o Hushallsavfall, 0.6°/o Sjukvardsavfall och 0.6°/o Handelsavfall. 

Sista delen av examensarbete ar lamnat till slutsatser och rekommendationer. Tva forslag till dokument har 
arbetats fram: 

Kommunal Avfallsplan 

2 Manual for lnventering av lndustriavfall. 

Examensarbetet finns i tva versioner en 
anvandas som informations kalla I El .......... , '-'-'""'-.;' 





Avfallshar1telrinciSDlrobllerrtatif<en inom stor- San Salvador har under det sista decenniet kommit i fokus for sa 
I detta har intemationella 

Miljoforstoring som en direkt konsekvens av avfallshanteringen i landet, paverkar i forsta hand viktiga 
vattenreservoarer. Nuvarande bamadOdlighetsniva pa grund av vanliga magsjukdomar i landet ar ett direkt 
resultat av konsumtionen av fororenat vatten. 

I dagens lage utovar kommunema inom AMMS regionen (stor- San Salvador) en h5gst begransad kontroll 
over avfallshantering, kontrollen framfort al~ genom avfallets insamlingsplanering och renhallning. 
For det mesta saknas vasentlig information angaende avfallets karakterisering. lndustriavfalls generering 
ligger he~ utanfor kommunemas och Halsovardsministeriets kontroll. Detta trots att den sist namnda enligt 
lagen ar tillsyn myndighet for kontroll av genererade industriavfall. 

Syftet med foreliggande examensarbete ar att forsoka lagga tram diagnostik om omstandighetema kring 
avfallshanteringen inom Stor- San Salvador och som en konsekvens av denna framfora 

fomattringsforslag som kan hjalpa till att utveckla landets kommunala avfallsplanering. I synnerhet for AMSS 
regionen. 

Utgaende rrran analysen av dagens avfallshantering inom AMSS regionen upprattas tva tekniska forlag; En 
Kommunal Avfallsplan och en Manual for lnventering av lndustriavfall, bada forslagen grundar sig den 
svenska formen for kommunal avfallshantering. 

Med dessa forlag stravas efter att infOra for landet nya teorier vad galler den Kommunala Avfallshanteringen. 





For av den kommunala Salvador anvande jag mig av olika 
informationskallor: Faltarbetet i San Salvadors kommun n,. ..... , ........... ,tr. ... ""'""'c- i samarbete med ONG SalvaNATURA 

av flera kommunala kring '::l\n·~ 11~ 1""-::lr\tarinn.c.nc ..... r.r.,,....,""" .... i·il/ inom AMSS 

regionen samt studier av den kommunala avfallshanteringen i 

Avfallsupplagets teorin .. 

lntervju med representanter for de fiesta kommuner inom stor- San vilka med kommunal 
avfallshantering, samt intervju med representanter fran olika ONG vilka genomfor en kontinuerlig avfalls 

forskning bitvis professioneltt, bitvis som barfotaforskning. 

For analys av sjukvardsavfall och industriavfall intervjuades representanter fran Halsovardsministeriet 

(HM) samt representanter fran Panamerikanska Halsovards Organisationen (OPS) i El Salvador. 
Dessutom intervjuades flera foretagsledare 

Kvalitativ och kvantitativ uppskattning av det bearbetade materialet med syfte att kompensera 

informationsbrister avseende omstandighetema utanfor stor- Salvadors. 





EL ar det minsta landet I Mellanamerika med ett av 21049 kfn2 och 5914770 invanare 
( enligt statistiken fran Landet betraktas som det mest tatbefolkade i hela Latinamerika 
invfkm2). 

Huvudstaden ar som ligger I den centrala zonen av landet 682 m over med 415 

346 invanare. Ursprungsbefolkning i landet kommer fran tre olika indianska kulturer; 

1. PreMaya 

2. Maya 

3. Nahoa 

Till den sista gruppen tillhordes de sa kallade "Los Pipiles" (som betydde "muchacho", "pojken", for deras 
satt att prata), vilka befolkade landet. 

Regionen blev upptackt av 1522 av Andres Nino och koloniserad 1524 av Heman Cortes 

sandebud, Don Pedro de Alvarado. Mellanamerika blev sjalvstandigt den 15 1821 , men El 
Salvador utropade sig till sjalvstandig republik den 7 juni 1915. 

El Salvador ar administratM uppdelat i 14 lan s.k. "departamentos", 39 distrikt och 262 kommuner. 
Landet delas i tre zoner; den vanstra, den centrala och den astra zonen. 

DEPART!' "-">-"~TQ I INV ""' Ju:u: I YTAkm2 ' 

,'' 
': JN ' 

AHUACHAPAN 261188 1239.60 
SANTA ANA - 458.587 ,'· 2023.17 
SONSONATE 360183 

... 
1 225.77 

CENTRALZON . 
•, 

LAUBE.RTAD 513866 ·. 1652.88 
•, 

SANSALVADO.R 1 512125 ". 88615 
ClJSGATIAN 178502-

•. v 

736.19 .; 

·LAPAZ. 245915 ., •. 
CABANAS '' 138426 •, . 

ffii CHALATENANGO 177 320 ' 

SAN VICENTE 143003 ' 2 
Q~I~ZON 

USULUTAN 310 362 2130.44 
SANMIGUEL 403411 2077.10 
MORAZAN 160146 1 447.45 
LA UNION 255565 2040.85 



Mellan 1971 och De kommuner som haft det okningen i den astra 
l:.:r.\t-:>n.-::tnr•r. och ll.nn ..... nr•.n tack vare industriutvecklingen inom 

San kommun minskar sin befolkningsokning fran 80 °/o 1950 till 40 % trots att 
befolkningstatheten i kommunen ar den h5gsta i landet 6 127 invfkm2. Sarskilt viktigt ar 
befolkningsminskningen i dar bor idag bara 13 000 invanare. 

Mellan 1992 och 1996 finns en synlig befolkningsminskning i den astra zonen, medan den okar i 
norra och centrala zonen. Framfort alit pa grund av byggande av nya och biliga bodstads projekt i 
region en. 

Miljobelastningen i regionen ar enorm, tack vare den nya bostadspolitiken i regionen kopplad till AMSS 
demografiska niva, vilket paverkar regionens sjalvstandiga utveckling. Den mest patagliga 
miljobelastningen ar koncentrationen av fororeningar i regionen och belastningen pa vattentakter i 
omkringliggande omraden. 

1991 1992 1993 1995 1996 1997 

Total antal Miljon 5.3 5.3 5.4 5.7 5.8 5.9 

2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 3.0 

2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 

247.0 258.1 263.8 269.4 275.0 

2.2 2.2 

Kallan: Statistiska Central Byron 1992 DIGESTYC 



4.1.2.1. San Salvador 

San Salvadors lan blev inrattat 1824. San Salvadors som ar huvudstad, blev 

De jordbruksprodukter som odlas mest i regionen 

I Paisnal kommun finns det mineralrika resurser sasom guld, silver, koppar 

lndustrin i lanet: Jordbruksindustri, livsmedelstillverkning, dryckestillverkning, textil-, papper, kartong och 
tobaksindustri samt Iader tillverkning och tillverkning av elektriska apparater. 

4.1 .2.2. Santa Ana 

Santa Ana blev lan den 8 februari 1855. 

I landets vastra zon ar Santa Anas det viktigast lanet med avseende pa industriutveckling och 
produktion. 

I soora delen av lanet odlas i den centrala delen och norrut majs, ris, sockerror, oonor och frukt. 

De viktigaste industrigrenama i Santa Ana kan karakteriseras som exploatering av mineralresurser for 
tillverkning av cement och elproduktion genom kraftverket 11EI Guajoyo11

• Kaffeproduktionen samt 
mjolkproduktion och tillverkning av organiska jordforbattringsmedel (komposter baserade pa jordbrukets 
restprodukter) ar av stor betydelse. 

4.1 .2.3. San Miguel. 

Lanet blev inrattat den 12 juni 1824. 

lndustri: jordbruksindustri, kaffeindustri, agaveindustri, sockerindustri, textil, kemikalier, vegetabiliska oljor, 
jordforbattringsmedel och fiskindustri. 





Etter Rio-konferensen utarbetade den salvadoreanska 11Miljo nnt::.nrl-::1 

vilka var grunden for utarbetandet av tva viktiga dokument inom miljopolitiken i IlDen Nationella 
Milj6strategin och Salvadoreanska Plan for 1994-199911

• 

Den Nationella Milj6strategin kom fram 1994 och har som syfte att uppratta olika forslag pa losningen av 
de viktigaste nationella miljoproblemen. Utgaende ifran detta var det meningen att man skulle grunda ett 
Miljoforvaltningssystem som skulle vara gynnsamt for analys och beslut over utvecklingsaktiviteter med 
hansyn till samhallets halsa och miljobevarandet. 

Det overgripande malet for den nationella miljostrategin ar att minska miljoforstoringen. Detta skall ske 
genom utforande av olika grundlaggande kommunala renhallnings- och utbildningsprogram. 

I nom avfallshanteringens omrade tolkas detta som: 

okande av kommunemas kapacitet for insamling och slutbehandling av kommunalt avfall samt 
uppmuntra bildandet av privata foretag inom avfallshanteringsomradet. 

sakra renhallningssystemet och avfallsbehandlingen genom framlaggandet av en taxepolitik, som 
skall tacka de verkliga kostnadema for avfallshanteringen. Eventuella statliga bidrag fokuseras pa de 
sektorer i samhallet som saknar betalningskapacitet. 

forbjuda import av miljofarligt avfall samt infOrande av olika kontrollmekanismer fOr varor. 

befordra utbildning inom kommunala forvaltningar for kommunemas sjalvstandiga utveckling. 





Med syfte att en relativt komplett over de legala omstandighetema kring avfalls-
hanteringsproblematiken i landet har grundlagar och offentliga strukturer varit mal for analys. 

Enligt f6rordning 38 ifran 1983 och dess reform fran 1991/1992 

Lagstiftning ar den h6gsta lag i landet. Forordning 38 drivande av statliga strukturer och deras 
roll gentemot samhallet. Lagstiftning kan inte ifragasattas av en anan lag. 

Lagstiftning innehaller artiklar som reglerar avfallshanteringen sasom: 

Artikel65: staten och rnn,rlhrl,l"n-:>l"n <:"LHfl.n!l.rv..-..cn att vaka over samhalles halsa vilken I"Cr\I"CC'l:lnt.Cll"-:11" 

en folklig tillgang. 

Artikel 68: grundar Det H6gsta Halsovards Radet 
uppgift att vaka over samhallets halsa. 

Superior de Ia Salud Publica), som har som 

Artikel 69: har som syfte kontroll over kemikalier, farmaceutiska produkter och milj6omstandigheter som 
kan paverka samhallets halsa och valbefinnande. 

Fran den 25 februari 1998 

En ny lag som trader i kraft i ar. Denna lag kommer att forandra miljolagstiftning i El Salvador 

Med detta menas grundande av ett nationel~ miljoforva~ningssystem inom den offentliga sektom, vilket 
ska se over lagens bestammelser. Detta med hjalp av bildande av en intem struktur, en s.k. Milj6enhet 
(Unidad Ambiental), vilken ska syssla med att kontrollera och samordna de olika slags politik, planer, 
program, projekt och miljoaktioner inom varje offentlig institution. 



Detta var det som var krangligast att komma tillratta med innan 
samhallet ska ha ratt att bli informerad genom konsuttationer om de olika politiska 
och program som har med halsa och levnadsstandard att 

ska ha ratt att detta i de preliminara konsuttationer som 
miljokomponent, dessutom ska samhallet detta i projektkonsuttationer kring 
naturresurser. 

Miljonormer inriktade till Nationella Utvecklings Planer 

Miljokonsekvensbeskrivning 

Ekonomisk stimulans; Straff och ooter. 

Daremot saknas i lagen en specifik avfallsdefinition samt definitionen for milj6omgivning. 

6.1.3. 

Forordning 955 fran den 11 maj 1988. 

Syfte: utveckla de konstitutionella principema kopplade till samhallets ratt till halsovard, samt ge normer 
for organisering och drivande av Halsovardsministeriet, privata halsovardsforetag samt for Det H6gsta 
Halsovards Rad. 

Tillsynsmyndighet: Halsovardsministeriet 

Liksom i miljolagen saknas ocksa i Halsovards lagbok avfallsdefinitionen samt definitionen for 
omgivningsmiljo. 

Artiklama 40 och 41-3 ger halsovardsministeriet makten att formulera och uppratta lagforslag enligt 
halsovardslagsboken. 

I den sjunde avdelningen under II Renhallningen av storstads- och lantlig omgivningll artikeln 56-c. ges 
Halsovardsministeriet ansvar for att genomfora kommunala utvecklings projekt inom 
renhallningsomradet. 

Artiklar 74 till78 innehaller 11Avfallet och annan restprodukt 11
, definierande Halsovardsministeriet (HM) som 

ar ansvarigt for tillstand och drivande av sadana stallen som kan anvandas och betraktas som 
avfallsupplag. Dessutom ar HM ansvarigt fOr att samhallets ska drabbas sa lite som mojligt av olika 
fOroreningar sasom; rok, buller, vibrationer, daliga lukter , giftiga gaser mm. 

Artikeln 109 sager att HM ar tillsynsmyndighet for export, import och lagring for Miljofarligt Avfall (MFA). 

Det saknas en ordningstadga for Halsovards lagbok vilket betyder svarigheter vid dess tillampning. 



6.1.4. 

Dekret 17 4 fran den 5 februari 1986 

o'"~rmin::u1oo mal: att utveckla den principen for kommuner, vilka har en sjalvstandighet 
nar det galler administration och teknik under den kommunala forordningar. 

i artikeln 202 i El Salvadors lagstntning. 

Att driva fram ny kommunal skattepolitik for utforande av vasentliga kommunala strukturprojekt 

Att genomdriva sin 

Att forhandla med olika intressenter kring sina egna intressen 

Det saknas miljO- och avfallsdefinitioner 

Forordningen ar strikt anvandbar for San Salvadors kommun, men inte for ovriga landet. Forordningen ar 
daterad 11 maj 1989, grundad paden 4 artikeln av Kommunallagboken. 

Forordningen innehaller 48 artiklar delade i 8 kapitel 

I forsta kapitlet, artikel nr 1 ; 

Generella koncept; GENERALES 

Forordningen klassificerar avfallet i: hushallsavfall, och icke hushallsavfall. 

Matavfall och koksavfall 

Rivningsavfall och tradgardsavfall 

• Avfall fran gaturenhallningen 

Aska fran forbranning av de ovan namnda 



Resprodukter och aska fran industri, verksUider 

Slakteriavfall, marknadsavfall, zoo, lab. och likvardiga 

Kreaturs- och kycklingg6dsel 

Hotellavfall 

Djurkadaver 

Grovavfall samt tradgardsavfall och avfall fran beskaming av trad 

Kapttel nr 2, artikel nr 6 

Kommunalt ansvar; LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

lnsamling och slutbehandling av hushallsavfallet 

Renhallning av parker, marknader, grana zoner och offentliga 

Att ge tillatelse for anvandande av platser for slutbehandling av avfall som inte kan karakteriseras som 
kommunala avfallsupplag 

Att ge tillatelse till enskilda personer eller foretag for hantering och omhandertagande av avfall. 

Enligt artikel nr 22 skall patologiskt avfall fran offentlig och privat sjukvard forbrannas enligt Halsovards 
lagbok. 

Enligt Kapitel 8 om straffet, artiklar 39 och foljande; 

Det ar borgmastaren eller det Kommunala Radet som bestammer hur stora ooter den enskilde skall fa. 
Straffet blir beroende handlingens allvarsgrad och den enskildes betalnings formaga. BOtema 
ligger mellan 15 och 1 500 colones (en USA dollar = 8.70 1 



Dekret 739 fran den 28 juni 1996 

Detta dekret n-.r.crlrt'"'"' skattefri hnt'"'""j,.,,... under de forsta tio aren for 
avfallshantering. 

som med 

De tekniska processer inom -::1'"~ 11e!har'\tar-int"'tl:!ta.Lrni!Ean med tanke en 

minimal inom en intemationell och sa satt medverkar till en battre miljo far 
skattefrihet under en period av max 1 0 ar. 

For att fa kunna nyttja sig av sadan avkastning maste foretagen ha kommunens tillatelse for den service 
foretaget skall ge. 

El Salvador har ratificerad det intemationella overenskommelse kallad "Basilea overenskommelsen om 
kontroll av flooet av miljofarligt avfall och dess slutbehandling 11

, vilken tradde i kraft den 5 maj 1992. 

Syfte: att minska anvandning och ha battre kontroll over MFAs fl6de landema emellan. 

Den kommunala avfallshanteringen i El Salvador ligger hos flera landets och lokala myndigheter, men 
det ar de lokala myndigheter som har ansvar for den kommunala avfallshanteringen. Landets 
myndigheter har som syfte att medverka i de lokala myndigheter for samordning for den kommunala 
avfallshantering. 

Miljoministeriet stravar efter att spela en avgorande roll i den nya kommunala avfallshanteringspolitiken 
genom integrering av olika miljopolitiska initiativ i landet, sarskilt genom tillampning av den nya miljolagen, 
vilken betraktar den industriella sektom som ytterst ansvarig for fororeningen llandet. 

Miljoministeriet har i sina kortsiktiga planer att tillsammans med de olika kommunema, folkliga 
organisationer och organisationer fran den privata sektom, framfora olika initiativ med syfte att minska 
avfallsgenereringen. Detta avser man gora genom inforandet av olika kallsorteringsprogram, som kan 
forbattra de nuvarande nivaema av aterandvandning av olika material. 



Halsovard ministeriets ansvar ar HM har ansvar enligt Halsovard for hantering 
och kontroll av industriavfall liksom for sjukvardsavfall (ej MFA). Dessutom ar HM, for 
tillstandsgivning och ar tillsynmyndighet for sadana omraden som kan anvandas som avstjalpningsplats 
(ej avfallsupplag). 

ar det i valdigt lite utstrackning som HM har kontroll over 

I dagens lage ansvarar HM, for hantering och transport av forekommande patologiskt och biologiskt avfall 
inom statliga sjukvarden for AMSS regionen. 

ISDEM ar ansvarsmyndighet for forstarkande av samhallets ekonomisk- kommunala utveckling. ISDEM 
ger tekniskt, administratM och finansiellt stoo till kommuner med syfte att ge dem en battre grund for att 
utfora sina funktioner. 

ISDEM har en budget pa $ 14.5 milj. (USD), vilken delas mellan de 262 kommunema, utgaende ifran 
antal invanare. 80% avses tor kommunal utvecklingen och 20°/o avses for administrativa sysslor. 

ISDEM kan lana pengar till kommunema fran sina egna resurser eller ifran de intemationella bankema 
(lnteramerikansk Bank for Utveckling ellerfran Vards Banken) 

ISDEM kunde betraktas som den bast lampade myndigheten for att medverka i landets kommunala 
avfallshanteringensproblematik, tack vare sin roll gentemot kommunema,. I sjalva verket ar det 
kommunema sjalva som bestammer hur pengama skall tillhandahallas och i detta har ISDEM ingen 
att sta emot. Det ar inom AMSS regionen som kommunema har forenat sig kring det nya projektet for 
byggande av ett nytt modemt avfallsupplag for AMSS regionen. 

Hanteringen av det fasta avfallet I Storstadsregionen San Salvador ligger under varje enskild kommun 
ansvar. Det saknas emellertid for det mesta mekanismer som kan forbattra den lokala och i viss man 
aven den regionala avfallshanteringen. 

I de fa organisationer som finns I Stor- San Salvador kan namnas de viktigast: 

::"!!alrvalllo!ra: Den 
institution som grupperar alia kommuner i storstaden, deras overgripande malar planering av politiska 
strategier for olika infrastrukturutvecklingsprojekt fOr storstaden San Salvador. 



Ett av de projekt som COAMMS star for ar av det nya avfallsupplaget i Kommun. 
Avfallsupplaget ar tankt att ta emot det fasta avfallet fran de fiesta kommuner i storstadens regionen, 
ungefar 1 700 

lnstrtutet for Kommunal Utveckling IS[)E~n;(lnst:itu1to Salv«:~do~renlo 

Municipal); overgripande mal ar att ge tekniskt och ekonomiskt stoo till kommuner, detta kan mycket val 

som alia kommuner i mal ar att gynna och 
sta for de kommunala intressena och hjalpa till med rlr.rv,,.....,,...,J;;,...r,.·in..-. av den centrala makten. 

institutionen som organiserar alia lanets 
borgmastare. lnom denna institution ar det mojligt att utvaxla information och samarbete kring olika 
former av service som kommunen ger. 

Onlarlizclttiolns: de spelar en viktig 
roll nar det galler framforande av forslag for battring av avfallshanteringen. Detta sker genom att flera 
ONG driver tram olika studier kring avfalls problematiken. 





Lhlf~llc·n~lntarinr,an inom Salvador framstaller ett panorama for de 

fiesta kommuner I Lagstiftningen foreskriver att bade kommunema och 
Halsovardsministeriet ar ansvariga fOr avfallshanteringen. Det storsta hindret for en effektiv 
avfallsplanering ar avsaknaden av en specifik samt ekonomiska resurser och de tekniska 
begransningama som de fiesta kommuner ar behaftade med. 

Avfallshanteringen i El Salvador styrs genom !agar och forordningar, som har sitt ursprung i 30 talet 
nar det forsta Halsovards lagbok kom fram (COdigo de Salud). Den kommunala avfallsplaneringen 
styrs ocksa genom den s.k. kommunala lagboken (COdigo Municipal, fran 1988). Ansvaret for 
omhandertagande av MFA ( Miljo farligt avfall) ligger hos varje producent. Nar det galler San 
Salvadors kommun ligger ansvaret hos "renhallningsverkef' "Gerencia de Saneamiento Ambientar', 
(GSA). Det ar viktigt att papeka att bara tre kommuner av de 15 som utgor storstadsregionen har 
likvardiga strukturer som GSA.. 

Halsovardsministeriet (HM) ar enligt Halsovards lagbok ansvarigt for omhandertagande och 
behandling for bade sjukvardsavfall och industriavfall. Dessutom ar Ministeriet tillsynsmyndighet for 
MFA och avstjalpningsplatser. Upprattandet av kommunala avfallsplaner ligger HMs och GSAs 
ansvar. 

Avfallsproblematiken i stor-San Salvador ar komplicerad., I forsta hand arden stora inflyttningen till 
huvudstaden och de daromkring liggande storre stadema som innebar det storsta problemet. Dessa 
stader kan inte klara insamlingen av genererade avfall bland annat pa grund att de fortfarande har 
kvar sina gamla strukturer for avfallshantering likvardiga for sma stader. 

Befolkningskoncentrationen i AMSS har fatt som resuttat att det genereras stora avfallsvolymer, vilka 
overstiger kommunemas insamlingskapacitet. Sarskilt ar problemet synligt i sadana kommuner som 
San Martin, Cuscatancingo och Ciudad Delgado. Dar ligger uppskattningsvis insamlingskapaciteten 
mellan 10 och 20 °/o av den totalt avfallsmangden. 

I San Salvador och Soyapango uppskattas att 40 °/o av det genererade hushallsavfallet kvarstar utan 
insamling. Om man gor en grov uppskattning for hela AMSS regionen kan man rakna med att 
ungefar 1 000 ton/dag kvarstar utan insamling. Detta utgor utan tvekan den allra storsta halsofaran for 
befolkningen inom AMSS regionen. 

Omstandighetema kring avfallshanteringsproblematiken i AMSS regionen, ar resuttat av den enorma 
obalansen mellan befolkningskoncentrationen och utvecklingen av kommunens finansiella kapacitet 
samt struktureringskapaciteten for avfallets omhandertagande. 



-::&\tf-::&llch-::&i"'t.::lllrinr,an inom kommunens ansvar enligt Kommunal flera 
kommuner stravar efter att ge en bra 
skull kunna na tilnredsstallande nivaer. 

Det har utvecklats tre olika 

"""nc-h~u· .. t£·"'·1nnc-c~ol"\tlf"n till sina utan att for den 

Vanligtvis ar det kommunema sjalva som driver avfallshanteringen. De anstaller folk for 
gaturenhallningen, insamling, transport och "behandling'' av avfallet. lnvanama betalar till kommunen 
for den service de far. 

Vissa kommuner har etablerat ett sarskilt foretag for avfallshanteringen (Gerencia de Saneamiento 
Ambiental i San Salvadors kommun). Syftet ar att sarskilja olika kommunala ataganden. Detta har 
resulterat i en sjalvstandig avfallsforvaltning med egen budget. Dessutom kan avfallsforvaltningen 
anpassas med hansyn till inkomstema man far for servicen. 

Det ar mycket sallan man traffar pa sadan forvaltning i El Salvador. Varianten ger mojligheter for 
kommuner att dela ansvaret for avfallsforvaltningen med ett privat foretag. Svarighetema uppstar nar 
man skall sammanjamka de offentliga och privata intressena, vanligtvis ar det svar att kunna na 
gemensamma resultat. 

Vissa kommuner har redan privatiserat avfallsforvaltningen. Vanligtvis, anlitar kommunen ett privat 
foretag for insamling, transport och deponering. Foretaget har en i forvag bestamd betalning for sin 
service. Detta ger kommunen mojlighet att avpassa sina taxor for avfallshanteringen. 

Det finns redan viss erfarenhet inom omradet. Vissa privata foretag har etablerat sig i de omraden 
dar kommunen vanligtvis inte tacker insamlingsbehovet. Dessa privata inttiativen kan ge battre 
mojlighet att tacka insamlingsbehovet inom kommunen. 

Denna privata avfallsservice haller i full fart pa att etablera sig i El Salvador, paskyndat av 
kommunemas bristande kapacttet for tackning av behovet av avfallsinsamling. 



Hanteringen av fast avfall inom AMSS ligger under va~e kommuns ansvar. AdministratM skiljer 
hanteringen kommuner emellan. Fa kommuner har en sarskild avdelning for avfallshantering, 

dessutom ar de tekniska och materiella resursema valdigt Detta ger som resuttat att 
hanteringen av fast avfall uppnar cirka 60 °/o av det totala avfallsvolym I AMSS ( 1 700 
ton/dag). 

Kallan PRISMA 

Storstadsregionen Salvador (Area Metropolitana del Gran San Salvador) bestar av 15 kommuner med totalt 
1 8 invanare. Detta innebar 29.9% av totala salvadoreanska befolkningen ( 5 914 770 invanare). 



28187 

51.8 109 179 14.7 59913 
8.4 23 810 55.8 56530 

33.4 109 863 72.3 415 346 
5.4 57 485 30.5 16 300 

34.6 90639 24.3 21400 
22.1 144 855 29.7 261 122 
83.4 23 891 607.0=3.0% 

I dag raknas aven andra kommuner in under AMSS regionens influens. Dessa kommuner kan inte 
bortses fran nar det galler planeringen av viktiga framtida strukturprojekt for AMMS regionen. 

Enligt San Salvadors kommuna~orordningen grupperas avfallet sa som beskrivits pa sidan 1 O.For 
den framtida kommunala avfallsplaneringen i El finns det behov av att tydliggora en battre 
avfallsgruppering, detta med tanke att dagens avfallsgruppering i landet inte anses vara tillrackligt 
noggrann som klassrricering. 



19% 

1. 

4. Avfallfmn 

5. Avfall av 

Avfall av 

7. Avfall av mineraliska 

industriavfall 

9. Ej industriavfall 

10. 

I maj 1995 det- kanadensiska konsultforetaget Double G ADS Conseil ett 
faltarbete inom ramen for en forstudie for det framtida byggandet av ett nytt avfallsupplag for 
Storstadsregionen San Salvador. Fran dessa studier bestamdes avfallets sammansattning for 
AMSS, regionen. 

AVFALLETS SAMMANSATTNING 

Ovriga 

2% 8% 
Komposterbar 11% 

DMetall 

och kartong 

Plast 

Glas 

kallan Doble G-ADS Groupe Conseil. Maj 1995 



Nedanstaende figur visar '""""""""'"·""""· .... medelvarde for manatlig 
augusti december 1997. 
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kallan: egen bearbetning av data i San Salvadors kommun databas 
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kallan: egen bearbetning av data i San Salvadors kommun databas 

ml SAN SALVADOR. 

SOYAPANGO. 

CIUDAD DELGADO 

MEJICANOS. 

SANTA TECLA. 

ANTIGUO 
CUSCATLAN . 

• ILOPANGO. 

APOPA. 

SANTO TOMAS. 

CUSCATANC IN GO. 



kommun 

10.0 5.0 
135.0 27.0 
75.0 15.0 20.0 
61.0 43.0 70.0 18.0 
93.0 65.0 70.0 28.0 
30.0 15.0 50.0 15.0 
20.0 14.0 70.0 6.0 
30.0 3.0 10.0 27.0 90.0 

710.0 426.0 60.0 284.0 40.0 
73.0 62.0 85.0 11.0 15.0 
10.0 3.0 30.0 7.0 70.0 
14.0 11.0 80.0 3.0 10.0 

151.0 106.0 70.0 45.0 30.0 
1542.0 862.0 680 46.0 

Kallan: egen bearbetning; uppskattningen av olika kommunens kapacitet bygger pa intervjuer av personal som 
sysslar med avfallshantering inom kommunema. 
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kallan: egun bearbetning av data i San Salvadors kommun databas 

Per capita berakningen genomfordes genom att rakna pa den totala avfall generering for perioden augusti -
december 1997, detta betyder att saval det insamlade som det ej insamlade avfallet beraknades. Dessutom 
inkluderades en demografisk okning pa 21 °/o fran 1992 till1997 enligt statistiska central byran (DIGESTYC). 



Kommunen Antiguo Cuscatlan en per som awiker mycket 
ovriga kommuner. Detta kan forklaras med att det i kommunen finns flera industriforetag, och det 

verkar som att insamlingen av hushallsavfall sker tillsammans med industriavfall. Pa detta viset 

troligen industriavfallet som hushallsavfall. I ovrigt ligger medelvardet 0.8 

Kat~car>ltai'oelrs inom de man kan tanka sig i lander som El Salvador. 

LANDERMED 

BLAND AD 0.50a0.75 0.55 0.95 0.75a 1.8 

0.35a0.65 0.65a 1.5 

0.25a0.45 0.55 1.0 

Kallan: Sandra Cointreau- Levine t:SILJCI:S<anc:o lnteramericano de Desarrollo), Word Development 

1994. 

Avfallsproblematiken for AMSS regionen oo~ar na orovackande nivaer, framfort alit darfor att det saknas 

kortsiktiga atgarder for att bygga upp ett effektM avfallsinsamlingssystem inom regionen. Kommunemas 
kapacitet saval tor insamling som tekniska atgarder ar valdigt begransade. 

Trots att det pagar ett dynamisk dialog mellan olika myndigheter och ONG, som beskriver problematiken 

och forsoker hitta saval kortsiktiga som langsiktiga losningar, saknas i konkreta atgarder ifran 
ansvariga myndigheter. 

En definierad politik ifran myndigheter med stravan att minska avfallsmangdema saknas hett. 

Uppskattningsvis ar det bara 2°/o av hela avfallsproduktion som kallsorteras. De stora avfallsvolymer, som 

finns kvar pa gatoma utan att samlas in, tillsammans med den okontrollerade produktionen av 

industriavfall ar det storsta problemet for ansvariga myndigheter inte bara inom AMSS utan i 
hela landet. 



av industri avfall skulle vara det framsta malet for 

r&:~nii~tn:::lr:::l~ vissa om ..... ;.;.nn.rlr. .. n.nt"\1"'\ ... ,.,. ..... ,,... tack vare databasen vid 

I Mariona. Daremot saknas om avfallets karaktar och 

Vid avfallsupplaget I Mariona dagligen cirka 1 000 ton av fast avfall nar,ar;:::u·'Clt i alia kommuner 
inom AMSS Av detta cirka 50 ton av industri avfall. 

MEDEL % 
ton/da ton/man 

52.0 1 612.0 5.3 
50.0 550.0 5.0 

862.0 26 722.0 87.3 
9.5 295.0 1 

Handels 14.0 434.0 1.4 
TOTAL 987.0 30 613.0 100 

kallan: egen av data i San Salvadors kommun databas 

Det finns en mycket stor osakerhet kring de verkliga industriavfall som genereras framfor 
pa grund av att myndighetema saknar kontroll over avfallsgenereringen och dessutom pa grund av 
flera olika platser inom Storstadsregionen anvands for deponering ( dessa platser behover inte vara 
officiel~ lampliga for deponering). 

lndustriavfallet utan att det sker nagon forbehandling och klassificering. Det blandas med 
andra typer av avfall. Med tanke pa hur avfallsupplagen i landet ligger till infrastrukturmassigt ar det 
aktuel~ med en omgaende riskklassificering av de kommunala avfallsupplagen. Detta maste ske 
med syfte att bestamma den narmast kommande utvecklingspolitiken for avfallsupplag i landet. 

lndustriavfall representerar en kanslig fraktion inom avfallshanteringen i sin helhet pa grund av, 
framfort al~. koncentrationen av miljofarliga substanser i avfallet, vilka kan krava speciell insamling, 
behandling och rtcJ.rV'"\n,nl'll"'ln 

I El Salvador sker insamlingen av industriavfall under industrisektoms egna ansvar, ibland ar det 
kommuner som ordnar insamlingen, men detta sker valdigt sallan med tanke de materiella 
resursbegransningar som de fiesta kommuner inom AMSS dras med . 

lnom AMSS regionen finns ungefar 120 industriforetag. Av dessa ar det bara 13% som ger en 
forbehandling till avloppsvattnet. 



Reaistrer«:tde industri 
1995 

Kallan. ANDA, PRISMA 

Flodema 

4.7 

15.2 

0.8 

Som tidigare namnts saknas en klassificering av industriavfall inom AMSS regionen liksom inom 
landet i ovrigt. Med tanke pa detta ett forslag till klassificering av lndustriavfall for El 
Salvador. bygger den svenska kommunala avf•allslolar1erinaE~n 

lndustriell avloppsvattnet 

industriavfall ( ej avfall) 

Jordbruksavfall 

"' Livsmedel och drick tillverkning 

Textil 

"' Tra tillverkning 

tillverkning 

Kemikalier tillverkning 

Minerals 

Handels 



Dessutom ges for 

Analysen av hanteringen av sjukvardsavfall utgor en delstudie av analysen av hela den kommunala 
avfallshanteringen inom AMSS regionen. 

I dagens existerar inom AMMS regionen en avfallsplan for sjukvardsavfall. For narvarande ar 
denna plan tillampad inom delar av den offentliga sjukvarden och tanken ar att den aven skall 
tillampas inom all privat och resterande offentlig sjukvard inom AMSS regionen. 

Denna del av studien koncentrerar sig att beskriva och analysera den ovan namnda planen. 

Utgaende ifran kallan klassificeras avfallet pa foljande satt: 

Medicinsk avfall; avfall generat genom diagnosticering av manniskor och djur. 

Patologisk avfall; avfall genererade genom kirurgiska ingrepp, manskliga organen, kropps delar. 

Smittsamt fororenat avfall; sadant avfall som kan ha fororenats sa att det kan sprida smitta till 
manniskor eller djur genom direkt kontakt. 

Avfallet genereras inom bland annat: 

• Sjukhus 

Kliniker 

Tandvard 



Hantering av kraver >Jf-1'-.V''""'""" ...,,, '-"J'lJ.._. ... , ._., 

innehallet av smrttsamma och fororenade material ( -15°/o av total 
grund av det eventuella 

mangden). 

Det hanteringssatt som anvands for sjukvardsavfall ar likvardigt de satt man hanterar 
avfcall~>laq d v s. avfallet hanteras och utan till sin karaktar och sitt innehall. 

Denna 
sasom 

har fatt som resuttat att risken ar stor for av 
(HIV) och VHV samt i olika former. 

De grupper som ligger inom risk omradet kan delas i tva huvudgrupper beroende vilka 
arbetsmoment man dettar i och kontakt platser man riskerar vistas pa: 

Llikare och annan vardpersonal 

Stadpersonal 

Genom att fororenat avfall blandas med icke fororenat avfall, och pa detta satt hanteras som 
hushallsavfall, Ioper man stor risk for smittospridning till: 

Personal for avfallsinsamling. 

Manniskor som ljanar sitt levebroo vid avfallsupplaget genom av samla in olika avfallsfraktioner 
vilka kommersialiseras och saljs efterat (dear kanda som "Pepenadores" eller "scavangers''). 

Medellosa (icke 

Forva~ningen av sjukvardsavfall inom AMSS regionen karakteriseras av tva olika hanteringsmodeler. 

Halsovardsministeriets model! CA!Jt-'""'<;;" u.u inom delar av den offentliga sjukvarden. I praktiken ar 
detta ett kallsorteringssystem. 

Den traditionella modellen vilken saknar kallsortering och far som foljd att specifika hanterings
och deponeringsprocedurer saknas. 



ALA 91/33 for forvattning av sjukvardsavfall inom AMSS kom fram genom en 
overenskommelse om finansiering mellan Centralamerikanska lander och vilken tradde 
i kraft under april1994. 

Prrll"'lr<>:lmr'Y'Iat kom till med att 16sa landemas inom siulwardsavfi:liiSI)mr·aoet 
ifran den stora befolknings koncentration som en allvartig riskfaktom inom regionen, vilken kravde 
omedelbara insatser. Programmet syftar bland annat aven till att slutbehandling av avfallet skulle ske 
genom fortxanning. Tyvarr genomfordes programmet inte i sin helhet. Programmet var tankt att 
genomforas i tre men enbart den f6rsta genomfordes. 

Som resultat av denna forsta etapp upprattades en "Plan for Sjukvardsavfalf' och samtidigt skaffade 
man fram en lastbil som skulle anvandas fOr transport av avfallet till avfallsupplaget. Genom denna 
procedur fortorades grundioon med fortxanning som slutbehandling och istallet bestamde man sig 
for att nedgrava avfallet vid avfallsupplaget I Nejapa kommun. Detta skedde trots att det inom den 
offentliga sektom finns fortxanningsanlaggningar i bra skick och med tillracklig kapacitet, vilka mycket 
val kan anvandas for detta andamal. 

Kallan: Halsovard Ministeriet 

Utgaende ifran att hela programmet kunde inte genomforas och med tanke pa att det hade 
konstaterats av ansvariga myndigheter att problemet med sjukvardsavfall maste losas pa nagot satt, 
bestamde Halsovardsministeriet, genom sin avdelning for fast avfall (vilken grundades under den 
forsta etappen av programmet), att infora ett pilotprojekt fOr kallsortering i vilket tva sjukhus skulle 
delta, Hospital Rosales och 1 Maj, bada inom AMSS regionen. 

Efter ett ar varderades projektet och betygsattes som ett mycket bra forsokt. Da bestamdes att systemet 
skulle inforas inom samtliga sjukhus inom den offentliga sjukvarden inom AMSS regionen (1 0 styck). 



av 

medan den icke 
fororenade kastas i svart 

svarta pasama aven till den fororenade fraktionen. Pa detta satt kommer en viss mangd av fororenat 
avfall att hanteras som icke fororenat. 

Vassa foremal kasseras i harda plastflaskor som kan medge viss hanteringssakerhet. 

Pa va~e medicinsk avdelning finns det tre plastlador i vilka avfallet insamlas for att efterat kunna 
koras med karra till ett lokalt lager (detta sker en gang per dag). Dagen darpa hamtas avfallet av en 
lastbil, vilken transporterar detsamma till avfallsupplaget dar avfallet gravs ner. 



Det traditionella sattet som sjukhusavfall hanteras inom AMSS regionen galler ocksa for 
den mesta sjukvarden runt om i landet) saknar he~ kallsortering. Sjukvardsavfallet blandas vid 
insamlingen och med andra fraktioner (hush<~lll, industri ... avfall) detta satt uppstar en 
hantering som ar mycket ohalsosam mot saval manniskor som vi'\VI'\A.II• 

Denna model! blir som varst nar signifikativa av sjukvardsavfall vid 
Dessutom ar det vanligt att man brunnar runt om 

sjukhusomradet for deponering av moderkakor och patologiskt avfall. Det ar saledes viktigt att 
sadana procedurer analyseras noggrant med syfte att forandra sjukvardsavfallshanteringen i landet. 

% 
tu,.Jday ton/man 

IE!>:, ,I, ,:!.. .II 9.5 295.0 1 -a··- -JU 

Marknaden 52.0 1 612.0 5.3 
lndustri 50.0 1 550.0 5.0 
Hushall 862.0 26 722.0 87.3 
Handels 14.0 434.0 1.4 
TOTAL 987.0 30 613.0 100 

kallan: egen bearbetmng av data i San Salvadors kommun databas 

lnom AMSS regionen beraknas 9 ton/dag utgora ett medelvarde avseende generering av 
sjukvardsavfall. Av detta torde cirka 1ton genereras inom den offentliga sjukvarden. 



medelvarde 0.3 

kallan: Halsovardsministeriet 

I nom AMSS regionen finns cirka 39 sjukvardsinrattningar. Av dessa ar 10 offentliga och de deltar i 
kallsorteringssystemet. Somliga har sina egna forbranningsanlaggningar, som ej anvands idag pa 
grund av framfor al~ tva principiella orsaker. 

1. Klagomal fran omkringboende befolkning pa grund av besvar av dalig lukt och rok. 

2. Deltagande i det nuvarande kallsorteringssystemet for den offentliga sjukvarden som innebar 
deponering som slutbehandling av sjukhusavfallet. 

Halsovardskoden foresprakar forbranning som slutbehandling tor sjukvardsavfallet. Med tanke pa att 
det inom sjukvarden finns tillrackliga resurser i form av forbranningsanlaggningar ar det vasentligt att 
myndighetema noggrant analyserar mojlighetema att kunna anvanda de resurser som finns, och pa 
detta satt minska avfallsmangdema och de hygieniska riskema vid avfallsupplaget. 

De i El Salvador mest vanliga procedurema for hantering och slutbehandling av sjukvardsavfall 
karakteriseras av: 



olika slutbehandling av 

av fororenat avfall sjukhusets omrade. 

'"'"'''V'\n,,...,.., .. ,,.... av moderkakor och vissa hall aven annat ... ..,.t, ... ,I"V"<,,,.w avfall i torra brunnar inom 

sjukhusets omrade. 

Forbranning av fororenat avfall 

till avfallsupplaget, blandat med andra olika avfallsfraktioner. 

Utgaen.de fran det ovan namnda ar det viktigt att 
miljokohsekvensbeskrivning av sadana fOrfaranden. 

myndigheter paoo~ar en 



Forbehandlingen av fast avfallet inom under kommunens ansvar ar i praktiken obefintlig. Det 

saknas helt och hallet olika former av program och metoder for reducering av de avfallsmangder som 

nar Vissa pilotprojekt avseende ar igang i olika delar av 

sm•askallicla projekt, som kan ha stor for den kommunala 
utveckling, men som inte ar nog for en rejal minskning av organiskt material till 

avfallsupplaget. Daremot finns det en markand for olika fraktioner av sorterade material 

formella som den informella marknaden Mercado del SalvaNATURA Har 

konstateras att det finns saval ett behov som en marknad i El Salvador for sorterade material. 

uminium Plast 

1764 240 252 576372 91.2 

? 19 

? 18600 ? 18600 3.0 

8484 48 ? 5208 ? 13740 

? 3540 ? 3540 0.6 

10248 240 696 

? 58.16 40.05 

Kallan: bearbetning, San Salvadors databas, Statistiska Central Byron ,....,,'""' ...... ..., Marknaden for Sorterade 
Materiai(SalvaNATURA 1994). 

En del av de sorterade materialen (framfort alit papper och glas) samlas av personer som da(liiQEm 

passerar stora befolkade omrade fragande efter dem som viii sitt overskott papper och glas. 

Pa grund av att det saknas teknik for kallsortering sker utsorteringen av material i start satt enbart vid 

avfallsupplaget. Detta ger som konsekvens av att kvalrteten pa det sorterade materialet ar tvivelaktigt 

grund av det kan ha blandats med okanda substanser, vilka till och med kan vara miljofarliga. En stor del 

av de sorterade materialen kommersialiseras sedan pa den lokala marknaden . 



For av under aret 1997 tar man hansyn till sadana kriterier 
som anvandes vid per Dessutom tar man hansyn till vissa tekniska faktorer sasom 
densitet vid olika grad av komprimering av hushallsavfall. 

nasta 

Kallan: bearbetning, San Salvadors kommun databas, 

beraknas befolkningen i AMSS regionen oka med 31.1 °/o i jamforelse med 1997, vilket innebar 
en per capita generering for AMSS av 0.8 kgldag/per. 

Per capita genereringen ar beroende av folkets konsumtionskapacitet, och trots att det finns vissa 
ekonomiska faktorer som talar for en fOrbattrad ekonomi i landet handlar det framfort al~ om forbattringar 
i den finansiella sektom. Nar det galler folkets konsumtionsformaga ar det valdigt svart att kunna yttra sig 
om eventuella forbattringar. 

Med tanke pa detta ar en per generering av 0.8 kg den mest realistiska for AMSS omstandigheter. 



Kallan: 



u .. ,...., ...... Lri.n.t som ar ett inttiativ mal att losa problematiken med 
behovet av nya avtallsup~>la~JSrE~sulrsel 

I den norra delen av inom 

... """"""'''-'~-'"'" .... ~';;" avsett for men det finns tankar pa att .... ~-'._" .... ~"'' 
anvander det 

I detta/projekt ingar 10 kommuner av de 15 som utgor storstadsregionen. Orsaken till att de ovriga 
komm~hema, vilka dagligen genererar cirka 1 00 ton avfall inte deltar i projekt har politiska grunder. 

Det nya projektet innebar en stor framgang inom avfallshanteringen med tanke pa landets infrastrukturs 
lage vad galler avfallsupplag. 

Avfallsupplaget kommer dagligen att ta emot cirka 1 700 ton avfall, det kommer att drivas under 25 ar och 
den totala kostnaden beraknas till $ 62 miljoner USA dollar for den forsta etappen inom fem ar. 

Ett modemt avfallsupplag. 

Omlastningsstationer 

Kompostanlaggning 

• Sorteringsanlaggning 

Det gamla avfallsupplaget Nejapa vilken fortfarande ar i drift, betraktas som ett oppet 
avfallsupplag med ytan av 272 750 m2. Upplaget tar emot avfall fran sammanlagt 23 kommuner, 10 av 
dem de befinner sig inom regionen. 

Avfallsupplaget har sedan 1992 anvants for deponering av osorterat avfall fran hushall, industri, 
marknader och sjukvard. Aven miljofarligt avfall har deponerats dar. 

Forvaltningen kan sagas vara typisk med avseende pa omstandighetema kring skotseln av de fiesta 
avfallsupplag runt om i landet. Med detta menas att avfallsupplagen i landet saknar aven de ringaste 



former av kontroll av r~arV\n•::l.l"<::lt avfall, som t. ex. dranering for taK\ranE~n 
m.m. 

- Mariana vissa anordningar sasom 
skorsten for forbranning av ett par traktorer. Lastbilama vid 
avfallsupplagets entre. Dessutom finns en databas avseende ,....;;,..,...,,,-f,...,· och avfalls som nan.r.n.clr<::lc 

vid upplaget. 

ar srruationen kring - Mariana kmisk grund av att Ka~>acttete~n 
deponering har overskridtts man maste sa fort som mojligt bygga det nya avfallsupplaget. Det 
avfallsupplaget skall stangas for gott vid arsskiftet. 

Vanliga karakteristiker for avfallsupplag runt om llandet: 

Oppna avtjallningsplatser. 

Avsaknad av aven de minsta anordningar for kontroll av deponerat avfall. 

Det deponeras sa val "ofarligf' som farligt avfall. 

Vanan att elda i tippama och pa detta satt gora miljoproblemet storre och allvarligare an det redan ar 
(fororeningen av grundvatten, luften for omkring liggande befolkningen och miljon). 

Vanan att lata husdjur (hundar, hons, kor, svin) vandra omkring i och soka sin f6da bland avfallet. 
Djuren konsumeras av sina och, i varsta fall forsaljs de slaktade djuren vid den offentliga 
marknaden med risk for allvarliga konsekvenser avseende smtttospridning. 

Det ar viktigt att papeka att med avseende pa det nuvarande situation kring avfallsupplagens drift saknas 
det tekniska och administrativa resurser sasom en hettackande polrrik kring utvecklingen av kommunala 
avfallsupplag. 



Problematiken med 

nn·u::~t.::lnrllinnato.rn-:. kring (inte bara i storstaden utan i hela landet) ar skrammande 

den miljofororenade nivan som uppnatts. Framfort altt beror detta pa htttillsvarande 

kommunala avfallsplanering, vilken kan beskrivas som otillracklig for det som egentligen kravs av 

kommunal avfallsplanering fOr AMMS regionen; sarskilt nar det galler hanteringen och deponering av 

miljofarligt avfall. 

form for drift av kommunala avfallsupplag kraver bradskande forandringar, sarskm pa grund av 

den miljofororenade nivan och miljokonsekvenser som drift av avfallsupplag for med sig. Dessa 
infrastrukturer karakteriseras som obsoleta for fortsatt deponering av avfallet. 

Det fordras i landet specifika for avfallshanteringen (En kommunal renhallningslag?} dagens lagar 
saknar effektivitet nar det galler reglering av avfallshanteringen. 

Den kommunala avfallsplaneringen inom AMSS regionen (och i hela landet) kraver av nya 

planeringsinsatser, vilka skall ta hansyn till nuvarande planeringsbrister och berika dem genom inforandet 

av nya teorier kring avfallshanteringen. Dessutom kravs inforande av tekniska arbetsredskap som kan 
underlatta avfallsplaneringen, sarskitt vad galler miljofarligt avfall (Manual for lnventering av lndustri 

Avfall). 

Upprattandet av foreliggande avfallsplan har som overgripande mal att kortsiktigt forstarka den nya 

kommunala avfallsplaneringen inom AMSS regionen och langsiktigt forstarkande av kommunal 
avfallsplanering runt om llandet. 

Upprattande av foreliggande avfallsplan grundar sig den svenska modellen for av kommunal 
avfallsplanering. Forslaget tar hansyn till omstandighetema kring avfallshanteringen inom AMSS 

regionen, men detta kan mycket val anpassas till ovriga kommuner llandet (utgaende I fran likvardiga 
omstandigheter fOr dagens avfallsplanering inne i landet). 

ifran nuvarande analys kring avfallsplaneringen inom AMSS kravs att 

avfallsplaneringen maste ske som en helhet. Detta innebar att den nya avfallsplaneringen skall ske under 

kommunalt ansvar och att planering maste omfatta alia slags forekommande avfallstyper inom 
kommunen. 

For den nya kommunala avfallsplaneringen maste man utga ifran vissa specifika karakteristiska for 
AMSS regionen. 



1. saknar en helta.ckande av avfall, 
fran detta skall den nya innefatta alia forekommande avfallstyper inom 
kommunen. 

2. Ansvaret for den kommunala hos olika myndigheter, da rekommenderas att 
for att forbattra avfallsplaneringen och med syfte att ha battre kontroll over det miljofarliga avfallet 
skall av alit forekommande avfall kommunen. 

3. I den nya .................. ..,,"",...., viktiga aktiviteter som skall tas att 
minska, ateranvanda och atervinna ncr~c .. L-. .. -:>t avfall sasom Lr-"\ll,t:'c.-l•l"in .. ,,.... VJ'"ti'\"\Y'V"tC'i•nrir,,... mm. 

4. Med tanke hur det ligger till med avfallsupplag runt om i landet gors for inventering av 

avfallsupplag med syfte att riskklassificera dem och vidta nOdvandiga atgarder. 

5. For AMSS regionen i synnerhet ar det viktigt att de kommunala forordningama innehaller principiella 
vagledningar for kommunal avfallsplaneringen, med syfte att underlatta for kommunema att 
genomfora sin avfallsplanering. Dessutom ar det viktigt att varje kommun alaggs att uppratta sin 
egen avfallsplan. 

Upprattandet av foreliggande avfallsplan har som mal att vara en vagledning for 
kommunema inom AMSS regionen nar de skall sina avfallsplaner. med tanke pa de 
likvardiga omstandigheter kring avfallshantering som finns i landet idag, kan planen mycket val anvandas 
av ovriga kommuner ute i landet. 

Avfallsplanen innehaller vagledningen for beskrivningen av de viktigast aktiviteter som under planeringen 
skall tankas om. 

av nuvarande avfallshantering 

2 lnventering av forekommande avfallstyper och avfallsmangder 

3 Nuvarande avfallshantering inom kommunen 

4 lnventering och riskklassificering av avfallsupplag 

5 Kommunalt handlingsprogram 

6 Ytterligare insatser for kommunal avfallsplanering 

7 Planeringsarbete 

Den kompletta beskrivningen av nuvarande forslag for kommunal avfallsplanering finns i den spanska 
versionen av examensarbetet. 



En fullstandigt kommunal 
avfallstyper inom 
insamlingen av nar,ar.::~r~t 

forekommande 
enbart till 

Avfallsplaneringen av industriavfall inom Salvador ar i det narmaste obefintlig. 
Med undantag for viss statistik avseende mangder som vid avfallsupplaget Mariona ( ej 
fullstandiga) saknas all vasentlig information om industriavfall och dess karakteristik samt innehall. 

Bilden·ar identisk for kommuner och for industrisektom. Kommunema saknar hett kontroll och det ar fa 
industrrroretag som med inventering av sitt avfall. 

lnom ramen for sjaMorso~ande utvecklingen ar det ytterst viktigt att ha kontroll over generering av 
industriavfall, sarskitt med syftet att forverkliga utvecklingspolitik for atervandandet av material. Samhallet 
overtar kontrollen over generering av miljofarligt avfall, vilket med tanke dess egna karakteristiska 
kraver specrrika hanterings- och slutbehandlings satt. 

Foreliggande forslag till "Manual for lnventering av lndustriavfall" grundar sig I n'-lnnn~ modema svenska 
tekniska for planeringen av industriavfall. 

Manualen ar en komplettering till Avfallsplanen som redovisas I detta examensarbete 

bvergripande mal for forslaget till manual ar att det skall forstarka den kommunala avfallsplaneringen 
inom AMSS regionen. 

Overgripande mal for Manualen 

Berakning av total mangd typer och avfallsmangder. 

2 Uppskattning av atervinningspotentialen. 

3 Uppskattning av 

4 Utveckling av kallsorteringsteknik och avsattning av kallsorterade material pa marknaden. 

5 Att minska mangdema miljofarligt avfall och dess miljokonsekvenser. 

6 Att underlatta etablerandet av en databas som kan innehalla vasentlig jamforande information. 

7 Samhallets kontroll over generering av miljofarligt avfall. 



Manualen ar riktad I forsta hand till kommunala l"'n\ , .... ., .. i,,Nhc~ta ... scm 
milj6ministeriet och Halsovard Ministeriet. 

med avfallsplanering samt 

I manualen 
av: 

beskrivning av de VIK1tloaste aktivitetema i inventeringen. 

lnledning. 

2 6vergripande mal. 

3 Val av foretag. 

4 Kontakten med foretag. 

5 Felkallor. 

6 Klassificering av lndustriavfall. 

7 Beskrivning av inventeringsblanketter. 

8 lnventeringsblanketter 

9 Bearbetningsblanketter 

10 Sammanstallningsblanketter 

Den kompletta beskrivningen av nuvarande forslag for inventeringsmanual finns det i den 
versionen av examensarbetet. 

bestar 



1 

Problematiken med hanteringen av fast avfall i San Salvador fran ett globalt forvaltnings 
1/"'V'\"'"''"''"''Lrt"' samt ett med tanke avfallsomrade som under 
nuvarande studie. I fran detta framfors nasta slutsatser: 

1 . Avsaknad av en specifik avfallshanteringslag for regleringen av generering och hantering av avfallet. 

2. Forekomsten av ansvarsdualism ifran Halsovardsministeriet och kommunema nar det galler den 
kommunal avfallsforvaltningen. 

3. Kommunallnstitutionell begransning av de forekommande avfalls avdelningama. 

4. Avsaknad av kommunala administrativa strukturer for avfalls forvaltningen. 

De ovan namnda synpunktema harmed sig som konsekvens: 

Vacklande inom juridiken, avsaknad av regler som bestammer over vern som ar ansvarig for 
avfallsforvaltningen. 

• Utgaende ifran fOrekommande delat ansvar finns det svarigheter att applicera en strategisk politik 
med syfte att minska avfallsmangdema vid deponier samt oka atervinningspotentialer. 

lneffektivitet fOr en heltackande kommunal avfalls planering 

Kommunal begransning for insamlingen av genererat avfallet. 



1. I ett langsiktigt rekommenderas att stifta en som 
landet (fast och flyttande avfall). 

2. For att skall effektMseras rekommenderas att ansvaret skall ala~ggc:ts kommunen 
ensam. Detta med att kommunen skall vara och av 
avt;allst·1oo1ena vilka skall underlatta en heltackande kommunal avf<allslolarleri:nqE~n 

3. I ett kortsiktigt perspektiv skall kommunema fokusera sitt i koordination med statliga 
organ sasom Milj6ministeriet (MARN), och lnstrtutet for kommunal utveckling 
(ISDEM) vilket skall gynna en instrtutionell forstarkning av de f6rekommande avfallsavdelningama ( I 
vissa fall grundande av likadana avdelningar). 

4. For de specifika forhallandena inom AMSS regionen, som raknar med vissa administrativa strukturer 
sasom COAMSS( Storstadens kommuna~orening) ar det av strategisk vikt att grunda ett regional 
avfallskontor, vilken skall ha som overgripande mal att forstarka viss avfallsplanering regionalt och 
lokalt. 

5. Kommunema skall genom de forekommande statliga institutionema (COAMSS, 
ISDEM, MARN) soka ekonomiska medel fOr att forstarka sina materiella resurser, framst ar det 
viktigt att skaffa fram bilar for avfallsinsamling. 

6. Att gynna den privata och blandade avfallsforvaltningen, som eventuella altemativ for framtida 
avfallsforvaltning. 

7. Kommunema skall sig for att utveckla en ny form av avfallsplanering. Framsta malet 
skall vara att utova total kontroll over genererat avfall, framfort alit over miljofarlig avfall. 

8. Den nya planeringsformen skall inriktas pa att utveckla analysfaktorer som gynnar minskning och 
atervinning av avfall. 

9. Att stifta kommunala forordningar som skall innehalla principiell vagledning for kommunal avfalls 
planering enligt ovan namnda punkter och applicering av den kommunala avfalls planen samt 
forslaget till manual for inventering av industriavfall, som presenteras som bilaga till examensarbetets 
spanska version. 

1 0. Det ar viktigt att kommunen kommer i kontakt med de storre avtallsproducentema i syfte att skaffa 
tram viktigt information om avfallsmangder och -typer. Sarskilt viktigt ar i detta sammanhang 
informationen om miljofarligt avfall. 



1. ligger kontrollansvaret for, men inte planeringen av industriavfall hos Halsovardsministeriet. 

2. Med tanke detta och de not"\OI"IOII-:::i slutsatsema rekommenderas att nl .... lr"\Annrtl"\n av industriavfall 

kommunen. 

3. de mekanismer som behovs for att 

information om mangder och karaktar av avfall. 

4. Det fysiska ansvaret for insamling och transport av avfallet skall alaggas sjalva industrisektom. 

5. Ansvariga myndigheter skall arbeta fram normer och forordningar for hanteringen av industriavfall. 

6. Med syfte att forstarka forvaltningen av industriavfall ges i detta examensarbete forslag till en 
"Manual for lnventering av lndustriavfall". 

Sjukvardsforvaltningen i El Salvador har astadkommit vasentliga framgangar i avfallsfragan genom 

applicering av nuvarande Detta tack vare Halsovardsministeriet och pa 

avfallshanteringsavdelningen. 

Systemet har emellertid visat sig ha sina begransningar. 

2 Det saknas bestammelser over vern som ar ansvarig myndighet for hettackande planering av 

sjukvardsavfall. 

3 Med tanke pa erfarenheten som Halsovardsministeriet astadkommit under tiden genom sin 
avdelning for hantering av fast avfall ar det lampligt att ansvaret for forvattningen av sjukvardsavfall 

samordnades med kommunen. 

4 lnsamling, transport och slutbehandling kan utforas av privata foretag, under forutsattning att det ar 

kommunen som ar ytterst ansvarig for kontroll och planering. 

5 En forstarkning av utbildningsnivan hos involverade aktorer i det nuvarande kallsorteringssystemet 

for sjukvardsavfalls. 

6 I fallet att de rooa tar slut och att det for detta andamal skulle anvandas en annan typ av 

forpackning skall denna markas med en for stadpersonalen i forvag kand symbol med syfte att 

fororenade avfall ej blandas med vanlig avfall. 

7 Att forsakra sig for att de insamlade lager ligger vall isolerade. 

8 Att formedla ekonomiska resurser for att utrusta transportbilen med system for luftrening. 



av sjukvardsavfall genom forbranning. stipulerar slutbehandling 
~lorstcldslreQIIOnE:m San Salvador finns det tilln3ckliga tr.n--.rdr--.n•r~n""'~'0""' sam oor anvandas for detta 
andamal. 

Pa grund av detta ar det viktigt att inom kart utveckla tekniska faktorer sam kan tillampas sam underlag 
for ett gynnande av landets politik kring avfallsupplaget. 

lnom de tekniska faktorer sam kan tillampas rekammenderas: 

Riskbed6mning av avfallsupplag runtom i landet, med hjalp av miljokonsekvensbed6mning (MKB). 

2 Utgaende av resultatet av MKB (ovan) skall en ny utvecklingspolitik kring avfallsupplaget I landet 
tillampas. 

3 Att uppratta planer for avfallsupplagens drift och forvaltning. 

4 Att utveckla utbildningskampanjer for att motverka folkets vana att anvanda vilken plats sam heist att 
kasta sina sopor. 

5 Att forstarka avfallshanteringsforvaltning genom att tillampa grundlaggande kunskaper inom den 
kammunala avfallshanteringen. Denna forvaltningen foreslas genomforas med hjalp av foljande 
punkter: 

6 Kommunal avfallsplan, grunden for de olika kommunemas avfallsplaner inom Star- San Salvador (i 
examensarbetet har upprattats ett forslag till avfallsplan). 

7 Anvandandet av tekniska arbetsredskap med syfte att underlatta den kommunala avfallsplaneringen 
(I examensarbetet har upprattats ett forslag till manual for inventering av industriavfall). 

8 Forstarkande av Sjukvardsavfallets hantering och administration, framst dess slutbehandling. 

9 Tillamningen av olika kallsorteringssystem for fraktioner sam papper, wellpapp plast och aluminium. 

Utgaende ffran examensarbetets slutsatser och rekommendationer upprattas tva tekniska forslag med 
syfte att forstarka den kammunala avfallshanteringsforvaltningen i forsta hand inom Storstadsregionen 
San Salvador, men i ett langsiktigt perspektiv aven den kammunala avfallsplaneringen i ovriga delar av 
landet. 
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