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FÖRORD 
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning 
som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och 
en avfallsplan.  

Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet 
utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen ska harmoniera med 
kommunens översiktsplan och ge en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, 
invånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma håll. 

Avfallsplanen är framtagen i en process där alla kommuner i Dalarna medverkat 
tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna.  

Avfallsplanen är framtagen i en process där alla kommuner i Dalarna medverkat 
tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna. Avfallsplanen gäller för perioden 2013 – 
2017. Planen omfattar ett måldokument, ett åtgärdsdokument samt ett 
underlagsdokument. Måldokumentet beslutas i kommunfullmäktige för hela 
planperioden. Åtgärdsdokumentet förankras i kommunstyrelsen och kan revideras 
löpande. Underlagsdokumentet bifogas handlingarna. 

Dokumentstrukturen framgår nedan. 

 

Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s 
ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt 
nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av 
föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit som beaktansvärt för Dalarna 
vid genomförda seminarier.  

Underlaget innehåller även information om avfallshanteringen i övriga kommuner inom 
länet vilket ger möjlighet till vissa jämförelser.  

Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras som tillsammans med en 
analys om förändrade förutsättningar ligger till grund för en löpande revidering av 
åtgärdsprogrammet.  

Avfallsplan 
Underlag 

Avfallsplan 
Strategier och mål 

Avfallsplan 
Åtgärdsprogram 



 

 

 

Såväl uppföljning som reviderat åtgärdsprogram ska delges Kretsloppsgruppen, Miljö- 
och byggnadsnämnden och SEAB. 
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Innehåll i avfallsplan 

Innehåll i en avfallsplan ska, enligt ”Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens 
sammanställning”, bestå av: 

• Nulägesbeskrivning, inklusive förhållanden som kan påverka avfallets mängd och 
sammansättning samt uppgifter om avfallsmängder,  -hantering och -anläggningar. 

• Uppgifter om nedlagda deponier.  

• Mål och åtgärder för insamling och behandling samt hur avfallets mängd och 
farlighet kan minskas. 

• Beskrivning av hur uppställda mål kan bidra till att regionala och nationella mål nås. 

• Beskrivning av hur mål och åtgärder har följts upp och kommer att följas upp. 

• Beskrivning av genomförda samråd. 

• Beskrivning av hur miljöbedömning av planen genomförts. 

• Uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpacknings- och tidningsavfall 
uppkommer och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar och 
tidningar 

Planens framtagande 

Kommunala avfallsplanen är framtagen i en process där alla kommuner i Dalarna 
medverkat. En regional projektgrupp med representanter för renhållare och miljökontor 
har tillsammans med länsstyrelsen och extern resurs drivit arbetet. På lokal nivå har en 
lokal arbetsgrupp bestående av tjänstemän och politiker bistått det regionala arbetet 
och förankrat och utvecklat lokala mål och åtgärder. 

Två seminarier har hållits under 2011 och två särskilda träffar har hållits med 
projektgrupp och lokala kontaktpersoner. 

För att underlätta information och kommunikation under arbetet har en gemensam 
websida används där alla berörda tjänstemän och politiker haft tillgång till via lösenord.  
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Ansvar om avfall i kommunen 

Smedjebacken Energi AB (SEAB) har kommunens uppdrag att svara för den 
kommunala renhållningsskyldigheten enligt MB kap 15, §8. Det innebär att de har 
uppdraget att transportera, återvinna och bortskaffa hushållsavfallet inom kommunen. I 
detta uppdrag ingår även ett ansvar för att informera om hur avfallssystemet fungerar 
och verka för effektivare källsortering.  

SEAB hämtar brännbart hushållsavfall och matavfall från hushåll samt hushållsliknande 
avfall från verksamheter inom kommunen. Vid återvinningscentralerna i Smedjebacken 
och Söderbärke tar de emot hushållens grovavfall och deras farliga avfall, vid 
återvinningscentralerna tar de även emot visst verksamhetsavfall. Detta avfall har 
respektive verksamhet själva ansvar för att det hanteras på ett korrekt sätt. Det innebär 
att det ska hämtas av godkänd avfallstransportör och tas om hand av godkänd 
avfallshanterare.  

Förpackningar och tidningar tas även emot vid återvinningscentralerna där även däck 
och elektronikskrot tas emot på producenternas uppdrag.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för insamling av 
förpackningar samt tidningar och kontorspapper vid de 18 återvinningsstationer som 
finns inom kommunen. SEAB är kontaktperson inom kommunen för de samråd som 
sker årligen angående planering och uppföljning av förpacknings- och 
tidningsinsamlingens uppdrag.  

Miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med SEAB har ett ansvar för att initiera, 
samordna och vara katalysator i kommunens utåtriktade miljö- och energiarbete och att 
bl.a. följa upp avfallsplanen och lämna förslag på kompletteringar av 
åtgärdsprogrammet. Det innebär att de utifrån nationella och lokala miljömål verkar för 
kretsloppsanpassning och resurseffektivitet.  

Miljö- och byggnadsnämnden har uppdraget att bedriva tillsyn av såväl SEAB 
avfallshantering, FTI´s verksamhet och de avfallsgenererande verksamheterna inom 
den geografiska kommunen. Denna tillsyn bedrivs utifrån Miljöbalken och övriga lagar 
och förordningar. 
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EU direktiv 

Inom EU är den så kallade avfallshierarkin styrande; 

 

 

1. Förebygg att avfall uppkommer. 

2. Förbered avfallet för återanvändning. 

3. Återvinn materialet i sig, inklusive biologisk behandling. 

4. Återvinn materialet på annat sätt, t.ex. genom energiutvinning. 

5. Bortskaffande av avfallet (deponering). 

I direktivet sätts mål med miniminivåer för medlemsländerna till år 2020: 

1. Förberedandet för återanvändning och materialåtervinning av avfallsmaterial, som 
ska omfatta åtminstone papper, metall, plast och glas från hushåll och, eventuellt, 
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samma material från andra källor förutsatt att dessa avfallsflöden liknar avfall från 
hushåll, ska öka till totalt minst 50 viktprocent. 

2. Återanvändning och materialåtervinning av icke farligt bygg- och rivningsmaterial 
ska överstiga 70 % 

Riksdagens generationsmål 

Det övergripande målet för riksdagens miljöpolitik formuleras i det så kallade 
generationsmålet som innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska 
vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att: 

Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras 
förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad, 

• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 
hållbart, 

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt om miljöns 
positiva inverkan på människors hälsa främjas, 

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen, 

• En god hushållning sker med naturresurserna, 

• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal 
påverkan på miljön, 

• Konsumtionsmönstren för varor och tjänster orsakar så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt. 

Miljöbalken 

Miljöbalken anger i 15 kapitlet att varje kommun skall svara för att hushållsavfall inom 
kommunen transporteras till en behandlingsanläggning och återvinns eller bortskaffas 
om det behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som 
enskilda intressen, 

När kommunen planlägger och beslutar hur denna skyldighet skall fullgöras, skall 
hänsyn tas till fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares möjligheter att själva ta 
hand om hushållsavfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för 
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människors hälsa och miljön. Kommunen skall i sin planering och i sina beslut vidare 
beakta att borttransporten anpassas till de behov som finns hos olika slag av 
bebyggelse. 

I sådana planer och beslut skall anges under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare 
och nyttjanderättshavare själva får ta hand om hushållsavfall och, när föreskrifter enligt 
10 § gäller, annat avfall som uppkommit hos dem.  

1993 antog Sveriges riksdag propositionen "Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad 
samhällsutveckling" (den s k kretsloppspropositionen, 1992/93:180) som bl a innehöll 
lagstiftningen om producentansvar. Ett bemyndigande att föreskriva om 
producentansvaret gavs till regeringen. Lagen om producentansvar ingår i Miljöbalken 
(SFS 1998:808), kapitel 15. 

Beslut om genomförande av producentansvar för förpackningar och tidningar tog 
regeringen 1994 genom förordningen om producentansvar för returpapper (1994:1205) 
och förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1994:1235, numera 
2006:1273). Genom dessa förordningar fick alla företag som tillverkar, importerar eller 
säljer en förpackad vara eller tidning ett ansvarar för att de ska samlas in och 
återvinnas. 

Nationella miljömål 

Nya nationella miljömål beslutades 2012-04-26.  

Regeringen har fastställt tretton etappmål inom fyra prioriterade områden; 
luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Etappmålen ska styra 
och ange tydliga steg på vägen mot de samhällsförändringar som behövs för att 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås.  

Nedan redogörs för det etappmål och miljökvalitetsmål med preciseringar som främst 
berör avfallshanteringen.  

ETAPPMÅL 

SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN 

Etappmålet om särskilt farliga ämnen innebär att beslut som fattas inom Europeiska 
unionen och internationellt om sådana ämnen ska innehålla åtgärder som innebär att  

- hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som 
särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast 2015,  

- särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning under 
gällande regelverk inom alla användningsområden senast 2018,  
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- särskilt farliga ämnen i produktionsprocesser används endast under strikt 
reglerade omständigheter senast 2018, och  uttrycket "särskilt farliga ämnen" i 
relevanta regelverk även inkluderar ämnen med andra allvarliga egenskaper än de 
som omfattas av nuvarande specifika kriterier och som inger motsvarande grad av 
betänklighet senast 2018. 

INFORMATION OM FARLIGA ÄMNEN I VAROR 

Etappmålet om information om farliga ämnen i varor innebär att  

- regelverk eller överenskommelser inom Europeiska unionen eller internationellt 
ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är 
tillgänglig för alla berörda senast 2020, 

- reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt 
barns hälsa beaktas, och 

- information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor görs 
tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som omfattar 
prioriterade varugrupper. 

ÖKAD RESURSHUSHÅLLNING I LIVSMEDELSKEDJAN 

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska 
vidtas senast 2018 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 
50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut 
och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, 
så att även energi tas tillvara. 

ÖKAD RESURSHUSHÅLLNING I BYGGSEKTORN 

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

 

GOD BEBYGGD MILJÖ 

MILJÖKVALITETSMÅL 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 
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PRECISERINGAR 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö preciseras så att med målet avses att; 

- en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade, 

- städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade 
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor, 

- infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering 
samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors 
behov, för att minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt 
som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet, 

- kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att 
det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar, 

- det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med 
god kvalitet och tillgänglighet, 

- det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas, 

- den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur, 

- människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer 
och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker, 
användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst 
förnybara energikällor används, och  

- avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna 
och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till 
vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa 
och miljö minimeras. 
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GIFTFRI MILJÖ 

MILJÖKVALITETSMÅL 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

PRECISERINGAR 

Inom giftfri miljö anges etappmål som är inriktade på internationellt arbete men i 
preciseringar framgår följande: 

- den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar 
inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden,  

- användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört, 
spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten 
och  

- Uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av 
dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga, 

- förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något 
hot mot människors hälsa eller miljön,  

- kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och 
tillräcklig för riskbedömning, och  

- information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och 
varor är tillgänglig. 
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NATIONELL AVFALLSPLAN 

 Alla EU:s medlemsländer ska enligt direktivet för avfall ha avfallsplaner. Planens 
huvudsyfte är att den ska styra avfallshanteringen så att den blir mer resurseffektiv. 
Planen ska fungera som ett komplement till miljöbalken och annan avfallslagstiftning 
och bidra till att nå relevanta mål inom miljömålssystemet.  

2012-05-16 fastställdes Sveriges avfallsplan år 2012-2017, ”Från avfallshantering till 
resurshushållning”. Den ersätter den tidigare avfallsplanen från 2005 ”Strategi för 
hållbar avfallshantering – Sveriges avfallsplan”. Den nya planen trycker mer än tidigare 
på behovet av att minska avfallets mängd och farlighet genom att förebygga dess 
uppkomst. 

Länderna ska också ta fram särskilda program för förebyggande av avfall, som ska 
vara klara 2013. Detta ska visa hur vi kan minska våra avfallsmängder och samtidigt få 
dem renare. I programmet ska mål sättas för förebyggande av avfall inom bland annat 
följande områden; 

• Tillverka bättre produkter 

• Utnyttja de resurser som finns upplagrade i samhället 

• Fokusera EU arbetet på ökad resurseffektivitet 

• Arbeta långsiktigt för ökad materialåtervinning av god kvalitet 

• Stärka kopplingen mellan avfalls- och produktlagstiftning 

I Sverige har naturvårdsverket ansvar för att ta fram nationella avfallsplanen och 
programmet för förebyggande av avfall.  

Den nationella avfallsplanen samspelar med planering på lokal och regional nivå, inte 
minst kommunernas avfallsplanering. 

Nationella avfallsplanen prioriterar åtgärder inom följande områden:  

1. Avfall i bygg- och anläggningssektorn  

2. Hushållens avfall  

3. Resurshushållning i livsmedelskedjan  

4. Avfallsbehandling  
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5. Illegal export av avfall till andra länder 

Nedan anges utdrag av mål och exempel på aktiviteter som avfallsplanen redovisar. 

 

AVFALL INOM BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSEKTORN 

MÅL BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL 

• Återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke farligt 
byggnads- och rivningsavfall är minst 70 % år 2020. 

AKTIVITETER BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL 

NATURVÅRDSVERKET 

• Fortsätta arbetet med att ta fram tillförlitlig statistik för bygg- och rivningsavfall. 

• Ta fram vägledning för hur miljöbalkens allmänna hänsynsregler och 
avfallshierarkin bör tillämpas vid tillsyn över hantering av bygg- och rivningsavfall 
samt hur samarbetet mellan byggnadsnämnd och miljönämnd kan utvecklas. 

• Följa utvecklingen och vid behov föreslå ytterligare åtgärder och styrmedel för att 
nå EU:s återvinningsmål.  

KOMMUNERNA 

• Bedriva tillsyn över hanteringen av bygg- och rivningsavfall och skapa rutiner så 
att miljöförvaltningen informeras vid inventeringen och när rivningen påbörjas. 

MÅL AVFALL I ANLÄGGNINGSARBETEN 

• Den miljö- och hälsomässigt säkra användningen av avfall och material i 
anläggningsarbeten ska öka. 

AKTIVITETER AVFALL I ANLÄGGNINGSARBETEN 

NATURVÅRDSVERKET 

• Utvärdera effekterna av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten. 

• Utvärdera deponiskattens effekter och hur den eventuellt skulle kunna ändras. 

• Vägledning om alternativ till deponering (till exempel behandling och återvinning) 
av förorenade massor. Olika alternativ för omhändertagande av förorenade massor 
bör framgå av den åtgärdsutredning som görs för det förorenade området. 
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NATURVÅRDVERKET, LÄNSSTYRELSERNA OCH KOMMUNERNA 

• Ställa krav på att åtgärdsalternativ, som till exempel behandling och återvinning 
av förorenade massor, ska utredas och övervägas i samband med 
efterbehandlingsprojekt. 

NATURVÅRDSVERKET OCH STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) 

• Stimulera teknikutvecklingen genom att samla erfarenhet och kunskap och sprida 
information om tillgängliga och potentiella efterbehandlingstekniker. 

NATURVÅRDSVERKET OCH SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING (SGU) 

• Sprida goda exempel på projekt inom ramen för den statliga efterbehandlingen 
där förorenad jord har behandlats och återvunnits. 

NATURVÅRDSVERKET OCH TRAFIKVERKET 

• Sprida goda exempel från genomförda projekt där masshanteringsfrågorna har 
hanterats på ett sätt som underlättar god hushållning inom ramen för MKB-
processen för vägar och järnvägar, bland annat genom exempelbanken för MKB. 

AVFALLSPRODUCENTER OCH AVFALLSANVÄNDARE 

• Ta fram prövningsunderlag som visar total påverkan på människors hälsa och 
miljön till följd av användning av avfall i anläggningsarbeten. Avfallets egenskaper, 
konstruktionens utformning och aktuell omgivning bör tydligt framgå. 
Avfallsproducenter som genererar likartat avfall kan ta fram information i 
samverkan. 

• Eftersträva massbalans vid projektering av anläggningar för att minska 
transporterna och behovet av material från täkter och deponering/uppläggning av 
massor. 

LÄNSSTYRELSERNA 

• Ta fram regionala materialhushållningsplaner som stöd till kommunernas  planering 
av materialhushållning och markanvändning när det gäller lämpliga platser för 
täkter och mellanlagring av massor. 

LÄNSSTYRELSERNA OCH KOMMUNERNA 

• Ställa krav på bättre redovisning av masshantering i MKB för väg- och 
järnvägsplaner. 

TRAFIKVERKET 

• Fortsätta att utveckla sin massdatabas för handel med information om 
schaktmassor. 

• Ta fram uppgifter på hur avfall från verksamheten behandlas. Se över 
möjligheten att använda massbalansplaner för att ta fram statistik, eventuellt 
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genom tillägg i de upphandlingskrav som Trafikverket ställer när det gäller 
masshanteringsplaner. 

 

HUSHÅLLENS AVFALL 

MÅL ÅTERANVÄNDNING 

• Återanvändning av hushållsavfall ska öka, bland annat genom att det ska bli 
enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till 
förberedelse för återanvändning.  

AKTIVITETER ÅTERANVÄNDNING 

NATURVÅRDSVERKET 

• Sprida goda exempel på initiativ för att öka återanvändningen, både för privata 
aktörer och kommuner. 

• Ge vägledning om hur kretsloppsparker kan etableras. 

• Se över hur lagstiftningen kan anpassas så att det tydligt framgår vilket ansvar 
kommunerna har för föreberedelse för återanvändning och vad som gäller i 
förhållande till konkurrenslagstiftningen. 

• Analysera styrmedel för att stimulera framväxten av företag som sysslar med 
förberedelse för återanvändning. 

KOMMUNERNA 

• Arbeta för att produkter och avfall som hushåll vill lämna på återvinningscentraler 
styrs till återanvändning och förberedelse för återanvändning via privata aktörer, 
kommunernas återvinningscentraler/kretsloppsparker eller andra system. 

• Upplysa om miljövinster med återanvändning och ge förslag på aktörer som kan 
ta emot begagnade produkter som en del av informationen om avfallshanteringen 
till kommuninvånarna. 

• Samarbeta med aktörer som tar emot begagnade produkter och erbjuda dem 
platser för insamling inom kommunen. Det kan till exempel ske på 
återvinningscentralerna, men även på andra platser i kommunen. 

KONSUMENTVERKET 

• Vägleda om vad som gäller juridiskt i fråga om bland annat garantitider och 
konkurrensförhållanden när produkter säljs på en andrahandsmarknad. 
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Vägledningen bör tas fram i samarbete med Naturvårdsverket och 
Konkurrensverket.  

GODA EXEMPEL ÅTERANVÄNDNING  

• Kretsloppsparken Alelyckan Göteborg 

På Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg samlas återvinning, återanvändning och 
avfallssortering på en och samma plats. Verksamheten har sedan 2007 bedrivits av 
Kretsloppskontoret i Göteborg Stad tillsammans med Stadsmissionen och stadsdelen 
Bergsjön. I parken finns en sorteringsstation, Återbruket för byggnadsmaterial, 
Stadsmissionens secondhand-butik, Returhuset med reparationsverkstad, ekocafé och 
butik och en återvinningscentral. Flera av de som arbetar i parken gör det i olika former 
av arbetsmarknadsåtgärder. Besökaren på Kretsloppsparken kommer först till affärer 
som säljer bland annat begagnade kläder, möbler, byggmaterial och elektronik. 
Därefter passerar man en sorteringsstation där alla besökare möts av personal som 
frågar om något av det man har med sig kan skänkas till secondhand-försäljning. Först 
efter att ha passerat sorteringsstationen kör man in och slänger avfall på 
återvinningscentralen.  

Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg förebygger 360 ton avfall om året genom att 
produkter kan återanvänds istället för att slängas. 

MÅL TEXTILIER 

• Återanvändning av textilier och materialåtervinning av textilavfall ska öka. 

AKTIVITETER TEXTILIER 

NATURVÅRDSVERKET 

•  Inleda en dialog med textilbranschen om vilka miljöförbättrande åtgärder som är 
viktiga att genomföra nationellt och inom EU.  

• Driva på utvecklingen av teknik för materialåtervinning som inte bidrar till 
spridning av miljögifter, till exempel via det nordiska samarbetet där kunskap om 
hur textilåtervinningsteknikerna i de nordiska länderna kan utvecklas som en väg 
att bidra till grön tillväxt. 

• Samverka med Kemikalieinspektionen för att hitta lösningar för att förebygga 
textilavfallets mängd och farlighet. 

• Medverka i kampanjer, forskningsprojekt och nätverk med syfte att öka 
textiliernas användningstid. Exempel är policyprojektet inom det av Mistra 
finansierade forskningsprojektet Future fashion. 

• Ta fram bättre statistik över materialflöden av textilier. 
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• Analysera för- och nackdelar samt möjliga effekter av styrmedel inom ramen för 
det nationella programmet för förebyggande av avfall. 

• I samarbete med branschen och kommunerna ta fram en vägledning för vad som 
är en god andrahandsaktör för klädavfall. 

KOMMUNERNA 

• Inrätta insamlingsbehållare eller andra insamlingssystem för textilier på alla 
återvinningscentraler i samverkan med andrahandsaktörer. 

• Tillåta andrahandsaktörer att placera ut insamlingsbehållare för textilinsamling på 
andra platser i kommunen, och se till att krav ställs på dessa aktörer för att 
säkerställa att en god/seriös aktör anlitas. 

• Informera hushållen om vad de ska göra med sitt textilavfall och miljövinsten med 
att återanvända textilier. 

• Mål och åtgärder för insamling av textilier bör behandlas i den kommunala 
avfallsplanen. 

ANDRAHANDSAKTÖRERNA 

• Definiera vad som är en god andrahandsaktör då det finns aktörer som inte är 
seriösa. Det behövs även en dialog och samverkan med kommunerna och 
Naturvårdsverket om detta. 

TEXTILBRANSCHEN 

• Ta initiativ till ökat frivilligt producentansvar där uttjänta kläder lämnas till 
förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning. 

• Utveckla design som ger lång livslängd och möjliggör återanvändning och 
återvinning. 

GODA EXEMPEL TEXTILIER 

• Lånegarderober 

Lånegarderober fungerar som ett bibliotek, där man kan låna kläder istället för böcker. 
Idén bygger på att man ska kunna förnya sin garderob utan att bidra till ökad 
konsumtion. http://www.lanegarderoben.se/  

• Frivilligt producentansvar 

Flera företag utövar ett frivilligt producentansvar för kläder genom att främja 
återanvändning. Det finns ett klädmärke som låter kunder lämna in begagnade plagg i 
butikerna. I gengäld kan kunden handla nytt med rabatt. Det inlämnade plagget märks 
antingen med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och säljs vidare som second hand i 
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utvalda butiker eller blir till nya produkter i företagets sortiment. Andra företag erbjuder 
kommissionsbaserad second hand-försäljning av egna mär-ket via vissa butiker eller 
internet. Flera friluftsklädesföretag tillverkar nya kläder av återvunna kläder bestående 
av polyester. Företagen använder sig av ett återvinningssystem där konsumenterna 
lägger sina uttjänta kläder i speciella lådor i butikerna som sedan skickas för 
återvinning. 

MÅL MATERIALÅTERVINNING 

• Materialåtervinning av hushållens avfall ska öka och minst 90 % av hushållen ska 
vara nöjda med insamlingen. 

AKTIVITETER MATERIALÅTERVINNING 

NATURVÅRDSVERKET 

•  Revidera föreskrifterna om kommunal avfallsplanering, bland annat finns behov av 
att anpassa föreskrifterna till de nya avfallsreglerna. 

• Utveckla avfallsstatistiken i samarbete med Avfall Sverige och Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI), så att det går att följa upp hur mycket av hushållens 
avfall som materialåtervinns. 

• Följa utvecklingen och vid behov föreslå styrmedel för att öka 
materialåtervinningen.  

KOMMUNERNA 

• Se avfallshanteringen som en del av infrastrukturen. Avfallsplaneringen bör 
samordnas med annan samhällsplanering i kommunen såsom energiplanering och 
fysisk planering. I planeringsprocessen behöver platser/mark avsättas för hantering 
av avfall. Utveckla avfallsplaneringen genom att löpande följa upp och utvärdera 
planerna. 

AVFALL SVERIGE 

• Avfall Sverige utvecklar löpande vägledning och goda exempel för en god 
servicenivå för hushållens farliga avfall och grovavfall.  Dessa behöver 
kommuniceras med ansvariga för avfallsplaneringen i kommunerna. 

AVFALL SVERIGE OCH FTI 

• Ta fram robusta metoder för att följa upp hur mycket av hushållens avfall som 
materialåtervinns i samråd med Naturvårdsverket.  

FTI 

• Utveckla och förbättra insamlingssystemen för avfall för tidningar och förpackningar 
så att det blir enklare för konsumenterna att lämna sitt sorterade avfall. Systemen 
behöver samordnas med kommunernas insamlingssystem. 
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ÅTERVINNINGSINDUSTRIN 

• Utveckla nya metoder och teknik för ökad materialåtervinning.  

FASTIGHETSÄGARE 

• Upplåta ändamålsenliga utrymmen för källsortering och informera boende om 
avfallshanteringen i samråd med kommunen. 

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN 

• Utforma förpackningar så att volym och vikt begränsas samt så att 
materialåtervinning liksom möjligheterna att tömma förpackningarna underlättas. 

BOVERKET 

• Informera och vägleda kommuner och andra berörda aktörer om de krav i Plan- 
och bygglagen, som innebär att avfallshanteringen ska vara en del av den fysiska 
planeringen. 

GODA EXEMPEL MATERIALÅTERVINNING 

• Idebok om avfallsutrymmen 

Boverket har tagit fram skriften: ”Avfallshantering – tillgänglig, säker och estetisk. 
Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, 
återvinningsstationer och återvinningscentraler.” Det är en idébok som vänder sig till de 
aktörer som påverkar utformningen av avfallsinsamlingen. Skriften ger exempel på hur 
avfallsutrymmen kan utformas. Vidare beskrivs plan- och byggprocessen och hur 
avfallsfrågorna bör beaktas. 

MÅL ELAVFALL OCH BATTERIER 

• Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått elavfall. 

AKTIVITETER ELAVFALL OCH BATTERIER 

NATURVÅRDSVERKET 

• Inom EU verka för att miljöaspekter som till exempel längre hållbarhet, möjlighet till 
reparation och innehåll av farliga ämnen beaktas vid utformningen av nya produkter 

• Fortsätta arbetet med att kartlägga flöden och upplagrade mängder av elektriska 
och elektroniska produkter i Sverige. 

• Utreda möjligheten att införa ekonomiska styrmedel mot kvicksilver i batterier på 
samma sätt som finns för kadmium. 
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• Ta fram bättre uppgifter om flöden av olika material till återvinning som 
producentansvaret för batterier och avfall från elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) ger upphov till, som till exempel plast. 

• Ta fram en vägledning och riktlinjer i syfte att underlätta kommunernas 
tillsynsarbete inom WEEE och batterier. 

KOMMUNERNA 

• Kommunerna bör, i samarbete med Naturvårdsverket, utöka sin tillsyn av 
producenter och aktörer som agerar på producenternas uppdrag. 

• Öka tillsynen av hur kylskåp tas omhand för att se till att de hanteras varsamt så att 
ozonnedbrytande ämnen inte läcker ut i miljön. 

PRODUCENTERNA AV ELEKTRONISKA OCH ELEKTRISKA PRODUKTER 

• Underlätta insamlingen av främst smått elavfall. Förbättra informationen till 
allmänheten om varför det är viktigt att elavfall samlas in och var man kan lämna 
sådant avfall. 

MÅL NEDSKRÄPNING 

• Nedskräpningen ska minska i städer, i naturområden och längs kuster. 

AKTIVITETER NEDSKRÄPNING 

NATURVÅRDSVERKET 

• Vägleda och informera kommunerna om hur de kan arbeta strukturerat och 
långsiktigt för minskad nedskräpning, bland annat genom handlingsplaner. 

• Ta fram och tillgängliggöra metoder för skräpmätning. Skräpmätning är ett verktyg 
för att identifiera åtgärder som ger effekt. På det sättet kan kommunerna utvärdera 
de insatser som görs för att minska nedskräpningen. 

KOMMUNERNA 

• Ta del av den information och vägledning som tas fram av Naturvårdsverket. 

• Identifiera och inventera problem relaterade till nedskräpning för att kunna utveckla 
en handlingsplan med fungerande åtgärder för att minska nedskräpningen. 

• Genomföra aktiviteter mot nedskräpning tillsammans med andra aktörer inom 
kommunen. Det kan till exempel handla om fler papperskorgar, tätare tömning, 
skolprojekt, lokala informationskampanjer och skräpplockaraktiviteter. 

• Följa upp effekten av de aktiviteter som görs, till exempel via skäpmätningar. 
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• Utveckla samverkan mellan kommunens olika avdelningar. 

• Ha dialog och erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att lära av goda 
exempel. 

HÅLL SVERIGE RENT 

• Informera kommunerna om hur de kan arbeta strukturerat och långsiktigt mot 
nedskräpning. 

• Ta fram och tillgängliggöra metoder för skräpmätning. 

• Utarbeta rapporteringssystem för illegal tippning och metoder för hur kommunerna 
ska agera vid illegala tippningar. 

• Vidareutveckla den nationella kampanjen Skräpplockardagarna. 

RESURSHUSHÅLLNING I LIVSMEDELSKEDJAN 

MÅL MINSKAT MATAVFALL 

• Matavfallet ska minska. 

AKTIVITETER MINSKAT MATAVFALL 

NATURVÅRDSVERKET 

• Genom samverkan med andra aktörer som har intresse i och ansvar för frågan 
sprida kunskap om mängderna matavfall, orsakerna till matsvinn, hur det kan 
minska och vad vi tjänar på det (miljömässigt och ekonomiskt). 

• Ta fram bättre statistik om uppkomna mängder matavfall i olika led i 
livsmedelskedjan uppdelat på undvikligt (svinn) och oundvikligt matavfall. 

• Ta fram goda exempel till kommunerna om hur de kan arbeta för att minska 
matsvinnet i samarbete/samråd med Livsmedelsverket  

• Sammanställa goda exempel riktade till restauranger, skolkök och storhushåll om 
vad de kan göra för att minska sitt matsvinn i samarbete/samråd med 
Livsmedelsverket. 

• Utreda och presentera de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska den 
totala mängden matavfall i hela livsmedelskedjan. 

KOMMUNERNA 
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• Öka invånarnas medvetenhet om och förståelse för matsvinnets betydelse för 
miljön och ekonomin. Ett sätt är att arbeta med livsstilsprojekt som inkluderar 
matsvinn. 

• Utbilda och informera skolkök och storkök i kommunens verksamheter om vikten 
av att minska svinnet och hur de kan gå till väga. 

PRODUCENTER AV FÖRPACKNINGAR 

• Utveckla konsumentförpackade produkter med ett helhetsperspektiv, där målet är 
att förpackade produkter ska vara lätta att tömma, skydda varan under hela 
hanteringen och storleksmässigt vara anpassade efter konsumentbehov. 

BUTIKER, GROSSISTER, STORKÖK OCH RESTAURANGER 

• Följa upp och sätta upp mål för hur mycket livsmedel som slängs och returneras 
och utbilda personalen om hur matsvinnet kan minska. 

• Utveckla orderhanteringen och hitta försäljningsmetoder som inte leder till 
matsvinn på grund av överköp. 

• Hitta kreativa metoder och nya affärskoncept för att tillvarata rester och livsmedel 
som är på gränsen till att bli för gamla. 

• Komma överens inom branschen om system som inte uppmuntrar till 
överbeställning genom att osåld mat kan lämnas tillbaka till grossisten kostnadsfritt. 

• Informera kunder om skillnaden mellan ”bäst före dag” och ”sista 
förbrukningsdag”, och om hur känsliga livsmedel ska förvaras i hemmet. 

LIVSMEDELSVERKET 

• Ge råd till konsumenter om hur matsvinnet kan minska.  

• Identifiera områden där ändrad tillämpning av livsmedelslagstiftningen kan leda 
till minskat matsvinn utan försämrad livsmedelssäkerhet. 

• Ge råd till berörda aktörer, exempelvis storhushåll och butiker, om hur gällande 
livsmedelslagstiftning kan tolkas i syfte att minska matsvinnet. 

• Integrera frågan om matsvinn vid utarbetandet av råd om måltider inom förskola, 
skola, vård och omsorg. 

SKOLVERKET 

• Integrera kunskap om svinn i skolundervisningen, till exempel i hemkunskapen. 

BOVERKET 



 

20 

• Utreda möjligheten att införa krav på att planera för bra förvaringsmöjligheter för 
livsmedel vid nybyggnation och renovering av bostäder. Möjligheten att förändra 
byggnormer eller standarder, införa regler som ställer krav vid bygglov, alternativt 
åstadkommer frivilliga överenskommelser, bör undersökas. 

JORDBRUKSVERKET 

• Kartlägga mängder och orsaker till matsvinnet i primärproduktionen. Ta fram 
förslag på åtgärder som minskar svinnet.  

GODA EXEMPEL MINSKAT MATAVFALL 

• Personlig coach – Eco teams  

Att coacha familjer till en hållbar livsstil har visat sig ge långsiktigt goda resultat, bland 
annat för att minska livsmedelssvinn. Det kan till exempel ske i så kallade Eco teams, 
som redan finns i Holland och Storbritannien. De kan liknas vid studie-cirklar eller 
diskussionsgrupper där man sätter upp målsättning, utmaningar, uppföljning, feedback 
med syftet att nå långsiktiga effekter på avfallsminimering. 

• Projekt ”Leva livet!”  

Under hösten 2010 påbörjades pilotprojektet ”Leva livet!” som drivs av Göteborgs stad. 
Några vanliga familjer och ett par göteborgsprofiler är med och prövar ett nytt, lustfyllt 
och grönare liv under ett år. Förutom avfall ingår också minskad klimatpåverkan från 
konsumtion och resor. Under november 2010 genomfördes en utmaning med gott 
resultat. Den bästa familjen lyckades minska sitt avfall med 60 procent.  

• Ät snart-märkning  

En livsmedelskedja har infört ett nytt system för datummärkning. I stället för att slänga 
mat med kort datum märks den upp med en grön ”Ät Snart” etikett och säljs till 
reducerat pris. Genom den nya märkningen och prissänkningar motiveras kunderna att 
köpa produkter med kort datum och mängden slängd mat minskar.  

• Kock i butiken  

Vissa butiker har anställt kockar som lagar luncher och middagar av mat som är på väg 
att bli för gammal. Den tillagade maten säljs sedan i butiken.  

• Matbanker  

En åtgärd som i första hand görs av sociala skäl men som också leder till minskat 
livsmedelssvinn, är så kallade matbanker. Här samlas mat som närmar sig bäst före 
datum in för att distribueras till hjälporganisationer och andra mottagare. Matbanker 
finns i många länder. I Storbritannien har de funnits i 15 år med ett mycket positivt 
resultat.  
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I Sverige finns ett företag som startat en verksamhet som bygger på att de distribuerar 
mat som är på gränsen att bli för gammal från affären till välgörenhet, t.ex. härbärgen. 
Även Frälsningsarmén har planer på att starta matbanker på flera platser runt om i 
landet. Systemet bygger på att krögare och butiksägare betalar en mindre summa 
pengar för att bli av med den överblivna maten. Pengarna täcker transporter och 
frysförvaring. Det gör det möjligt att leverera mat av hög kvalitet till härbär-gen, 
kvinnojourer och andra mottagare. 

MÅL ÅTERVINNING AV VÄXTNÄRING OCH ENERGI FRÅN MATAVFALL 

• Senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas 
tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara. 

AKTIVITETER ÅTERVINNING AV VÄXTNÄRING OCH ENERGI FRÅN MATAVFALL 

NATURVÅRDSVERKET 

• Följa utvecklingen och vid behov föreslå styrmedel för att uppnå målet. 

• Uppdatera allmänna råden om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och 
kompostering av avfall (NFS 2003:15). 

• Utreda möjligheten att ställa obligatoriska krav på återkommande mätning av 
metanutsläppen från biogasanläggningar och uppgraderingsanläggningar (i likhet 
med frivilligt åtagande), exempelvis i form av generell föreskrift. 

• Tillsammans med branschen följa utvecklingen av kapacitet för biogasproduktion. 

• Fortsätta arbetet med att ta fram bättre statistik för insamling och biologisk 
behandling av matavfall. 

KOMMUNERNA 

• Fler kommuner behöver införa och öka insamlingen av matavfall till rötning. 

KOMMUNERNA OCH AKTÖRER SOM INVESTERAR I NY KAPACITET FÖR RÖTNING 

• Bygga ut kapaciteten för rötning i de regioner där det finns brist på 
behandlingskapacitet. 

TILLSYNS- OCH PRÖVNINGSMYNDIGHETER 

• Vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken uppmärksamma risken för läckage av 
metangas från förbehandling, rötning och eventuell uppgradering till fordonsgas. 
Frågor om kvalitetssäkring av rötresten vid användning som biogödsel bör också 
uppmärksammas för att växtnäringen ska kunna tas till vara. 

AVFALL SVERIGE; SVENSKT VATTEN OCH ANDRA BERÖRDA BRANSCHORGANISATIONER 
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• Arbeta för kvalitetssäkring av biogödsel och jordförbättringsmedel baserade på 
matavfall. 

• Utveckla arbetet med det frivilliga åtagandet att begränsa metanutsläppen från 
biogas- och uppgraderingsanläggningar till att omfatta fler anläggningar (även 
rötkammare vid avloppsreningsverk). 

• Sprida kunskap om insamling av matavfall, förbehandling, rötning och 
uppgraderings, samt hantering av rötresten. 

ÅTERVINNINGSINDUSTRIN 

• Utveckla metoder och teknik för ökad insamling och återvinning av matavfall. 

 

AVFALLSBEHANDLING 

MÅL BILSKROTNING 

• Alla uttjänta fordon ska lämnas till auktoriserad bilskrotare och demonteringen 
bör öka och förbättras. 

AKTIVITETER BILSKROTNING 

NATURVÅRDSVERKET 

• Ta fram tillsynsvägledning för bilskrotar. 

KOMMUNERNA 

• Informera invånarna om riskerna med att lämna sitt fordon till en icke 
auktoriserad bilskrot. 

• Följa upp att samtliga auktoriserade bilskrotare i kommunen lämnar in en 
återvinningsrapport varje år. 

• Öka tillsynen över bilskrotarnas demontering. Informera Länsstyrelsen i de fall 
man anser att auktorisationen bör återkallas. 

• Öka tillsynen och uppföljningen av illegala bilskrotar. 

• Då illegala bilskrotar upptäcks ska alltid åtalsanmälan göras. 

LÄNSSTYRELSERNA 

• Följa upp bilskrotarnas auktorisationer till exempel genom att införa rutiner för att 
återkalla auktorisationer som inte utnyttjas. 
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PRODUCENTER AV BILAR 

• Säkerställa att bilskrotare som är anslutna till producenternas mottagningssystem 
sanerar och demonterar de uttjänta fordonen i den grad som krävs för att nå målen. 

• Se till att alla bilskrotare som är anslutna rapporterar samt säkerställa kvaliteten 
på det underlag som kommer in (mängd farligt avfall som demonterats etc). 

• Målet för återvinning av bilar ökas till 95 procent från år 2015 (genomsnittsvikt 
per fordon och år). Detta innebär att även de material som inte är lika ekonomiskt 
lönsamt att återvinna som metall (till exempel glas och plast) måste återvinnas. 
Mängden fluff som går till deponi måste minska. 

• Uppmuntra återanvändning av begagnade bildelar. 

MÅL NEDLAGDRA DEPONIER 

• Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. Alla 
kommuner och länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla 
nedlagda deponier. 

AKTIVITETER NEDLAGDA DEPONIER 

NATURVÅRDSVERKET 

• Färdigställa vägledning för inventering, undersökning och riskklassning av gamla 
deponier. Syftet med vägledningen är att underlätta tillsynsmyndigheternas arbete 
med nedlagda deponier och möjliggöra likvärdiga bedömningar. 

KOMMUNERNA 

• Inventera och riskklassa alla nedlagda deponier i kommunen. 

• Utreda och riskbedöma de deponier där riskklassningen indikerar ”stor risk” eller 
”mycket stor risk”. 

• Vidta åtgärder för att minska risken för exponering och spridning av farliga 
ämnen från de deponier som kommunen är ansvarig för. 

• Utreda vem som är ansvarig för deponin. Ställa krav på att åtgärder vidtas av den 
som är ansvarig för att minska risken för spridning av farliga ämnen, alternativt 
utreda möjligheten till statlig finansiering för efterbehandling om området är högt 
prioriterat och ansvar saknas. 

LÄNSSTYRELSERNA 

• Inventera och riskklassa de nedlagda deponier som man har tillsynsansvar för. 
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• Utreda och riskbedöma de deponier där riskklassningen indikerar ”stor risk” eller 
”mycket stor risk”. 

•  Utreda vem som är ansvarig för deponin. Ställa krav på att åtgärder vidtas av 
den som är ansvarig för att minska risken för exponering och spridning av farliga 
ämnen. 

VAD AKTÖRERNA/BRANSCHEN BEHÖVER GÖRA 

• Delta aktivt i arbetet och bistå tillsynsmyndigheterna med underlag för inventering 
och riskklassning. Vidta åtgärder för att minska risken för spridning av farliga 
ämnen från de deponier som man har ansvar för. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 

• Utreda om renhållningsavgifterna skulle kunna användas för att finansiera 
åtgärder av nedlagda kommunala deponier. Det finns behov av detta eftersom 
statliga medel för efterbehandling inte får användas för åtgärder av förorenade 
områden där det finns en ansvarig.  

MÅL KONTROLL AV UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING 

• Anläggningar som förbränner avfall ska ha kontinuerlig provtagning av utsläpp av 
dioxiner och furaner. 

AKTIVITETER KONTROLL AV UTSLÄPP FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING 

NATURVÅRDSVERKET 

• Vägleda om att avfallsförbränningsanläggningar bör ha kontinuerlig provtagning 
av dioxiner och furaner. 

• Sammanställa, utvärdera och informera om erfarenheter av kontinuerlig 
provtagning av dioxiner och furaner. 

AVFALL SVERIGE TILLSAMMANS MED NATURVÅRDSVERKET 

• Sammanställa, utvärdera och informera om erfarenheter av kontinuerlig 
provtagning av dioxiner och furaner. 

PRÖVNINGSMYNDIGHETER 

• Driva villkor om kontinuerlig provtagning av dioxiner och furaner i mål och 
ärenden som gäller prövning av anläggningar som förbränner avfallsklassat 
bränsle. 

VERKSAMHETSUTÖVARE 

• Förbättra provtagningen av dioxiner och furaner i samarbete med 
tillsynsmyndigheterna. 
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MÅL BRÄNDER I AVFALLSLAGER 

• Allt avfall ska lagras och kontrolleras på ett sådant sätt att bränder i avfallslager 
inte uppstår. 

AKTIVITETER BRÄNDER I AVFALLSLAGER 

NATURVÅRDSVERKET 

• Naturvårdsverket kommer att följa upp vilka skyddsåtgärder som tillsyns- och 
prövningsmyndigheterna ställer på verksamhetsutövarna. 

VÄRMEFORSK OCH BRANDFORSK I SAMRÅD MED BERÖRDA AKTÖRER 

• Ta fram vägledning för hur avfall bör lagras på ett säkert sätt så att inte bränder 
uppstår. Det finns förslag till ett forskningsprogram (se nedan) som kommer att 
resultera i en handbok med riktlinjer och åtgärder. 

TILLSYNS- OCH PRÖVNINGSMYNDIGHETER 

• Ställa krav på skyddsåtgärder vid tillsyn och prövning för att minska risken för 
bränder. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

• Utveckla metoder för släckning av avfallsbränder i samarbete med branschen. 

ILLEGAL EXPORT AV AVFALL TILL ANDRA LÄNDER 

MÅL ILLEGAL EXPORT AV AVFALL TILL ANDRA LÄNDER 

• Det ska inte förekomma några illegala transporter av avfall från Sverige. 

AKTIVITETER ILLEGAL EXPORT AV AVFALL TILL ANDRA LÄNDER 

NATURVÅRDSVERKET 

• Ta fram en nationell handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande 
avfallstransporter. Naturvårdsverket, länsstyrelserna, tullverket, polisen och 
åklagarmyndigheten ska delta aktivt och utveckla både planen och annat arbete i den 
formaliserade nationella samverkansgrupp som finns för gränsöverskridande 
avfallstransporter. 

• Tillsammans med länsstyrelserna utveckla tillsynsvägledningen för att 
tillsynsmyndigheterna ska börja arbeta med frågan i större utsträckning. 

• Ta fram och sprida vägledning om hur man avgör vad som är en begagnad produkt 
respektive ett avfall. Materialet ska kunna användas av både exportörer och 
myndigheter. 
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• Anordna seminarier för myndigheter och verksamhetsutövare för att öka 
samverkan och kunskapen om transport av avfall över gränserna. 

LÄNSSTYRELSEN OCH KOMMUNERNA 

• Öka kunskapen om transporter av avfall. 

• Öka tillsynen och se över tillsynens utformning och inriktning, som behöver 
omfatta hela avfallskedjan. Det innebär att tillsynen sker från det att avfallet 
uppstått, under transport fram till dess att slutdestinationen nåtts samt där avfallet 
hanteras fysiskt däremellan, exempelvis på lagringsplatser och/eller i verksamheter 
där avfall hanteras. 

AKTÖRERNA/BRANSCHEN 

• Exportörer och avfallshanterare måste öka sin kunskap om regelverket för 
gränsöverskridande avfallstransporter. 
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Avfall Sverige 

VISION 2020 

Med utgångspunkt i det ovanstående föreslår styrelsen för Avfall Sverige följande 
vision och målbild för Avfall Sverige. 

En vision med tre olika nivåer. 

I. En övergripande långsiktig vision som handlar om hela branschens uppdrag. 

”DET FINNS INGET AVFALL” 

Avfall Sveriges vision är en nollvision och ska fungera som en långsiktig ledstjärna som 
fokuserar bortom organisationsmodeller och korta planeringshorisonter. 

II. Konkreta mål för 2020 som svarar mot de viktigaste huvudutmaningarna under det 
kommande decenniet: 

• Sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits. 

• Det sker en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin. 

Resonemanget utgår från avfallsdirektivet och tar fasta på två konkreta ansatser som 
är viktiga att uppnå fram till år 2020. Målen uttrycker att hela sektorn har lyckats ta 
barriärbrytande kliv vad gäller avfallshanteringen som helhet. 

III. En konkret målbild av ett önskat läge vad gäller kommunernas roll i 
avfallshanteringen 2020. Denna nivå är alltså svaret på den frågeställning som utgjorde 
grunden för dialogerna vid årsmötet och höstmötet 2010. 

• Kommunerna är motorn i omställningen (mot målen 2020 och den långsiktiga 
visionen). 

• Kommunerna är garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering (för 
allmänintresset och medborgarna). 

Förutsättningar i Dalarna 

BEFOLKNING OCH BOENDE 
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BEFOLKNING OCH 
BOENDE, 2011 

(AVFALL WEB) 

INVÅNARE EN- OCH TVÅ-
FAMILJS-HUS 

LÄGEN-
HETER 

FRITIDS-
HUS 

GÄST-
NÄTTER 

Avesta 21486 5823 6157 1230 - 

Borlänge 49323 10880 13382 1624 - 

Falun 56124 13498 14131 3476 658 

Gagnef 10069 3854 537 2318 880 

Hedemora 15119 4506 3466 1483 - 

Leksand 15238 5643 2105 3344 1500 

Ludvika 25586 6680 7293 2117 978 

Malung-Sälen 10262 3937 3016 6623 9017 

Mora 20107 6902 3119 4118 741 

Orsa 6867 2303 1195 1307 1068 

Rättvik 10859 3714 1784 2314 1000 

Smedje-backen 10662 3789 1327 1837 - 

Säter 10861 3554 1737 1425 - 

Vansbro 6818 2520 952 1564 - 

Älvdalen 7184 2776 1173 4273 2300 

DALARNA 276565 80379 61374 39053 18142 
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ABONNEMANG, 
2011 (AVFALL 
WEB) 

EN- OCH TVÅ-
FAMILJSHUS 

MED 
GEMENSAMT 
HÄMTSTÄLLE 

EN- OCH 
TVÅFAMILJS-

HUS MED 
GEMENSAM 
BEHÅLLARE 

EN- OCH 
TVÅFAMILJS-HUS 

MED HEM-
KOMPOSTERING 

HUSHÅLL MED 
MATAVFALLS-

KVARN 

Avesta - - 1140 0 

Borlänge 399 436 797 0 

Falun - 462 2455 1 

Gagnef - - 1442 0 

Hedemora 33 403 2347 0 

Leksand - - 1213 0 

Ludvika - - 12 0 

Malung-Sälen - - 1500 0 

Mora 75 504 3043 0 

Orsa 34 105 1200 0 

Rättvik - - 612 0 

Smedje-backen 199 88 2419 720 

Säter 848 100 478 0 

Vansbro - - 580 0 

Älvdalen 133 86 1251 0 

DALARNA - - 20477 721 
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HUSHÅLLSAVFALL 

INSAMLINGSSYSTEM 

 

I tolv av Dalarnas femton kommuner sker sortering av kärlavfallet i två fraktioner, 
matavfall och brännbart avfall med separata kärl. I alla kommuner med källsortering av 
matavfall används papperspåse.  

Åtta av kommunerna har infört identifiering av kärl (Falun, Hedemora, Leksand, 
Ludvika, Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen). Kärlavfall hämtas dels vid fastighet, dels vid 
centrala uppsamlingsplatser (CUS). Förpackningar och tidningar samlas i huvudsak in 
via publika återvinningsstationer (ÅVS), företrädesvis i tätorterna. ÅVS:er finns också 
på kommunernas återvinningscentraler (ÅVC). Fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar sker i samarbete mellan olika entreprenörer och FTI vid i 
huvudsak flerfamiljshus, på verksamheter och vid kommunala enheter. 

I Smedjebacken finns för närvarande 18 st ÅVS.  

Grovavfall samlas in på kommunernas återvinningscentraler (ÅVC). I Smedjebacken 
finns 1 ÅVC (Humboberget) och i Söderbärke 1 st (Nortippen).  

Elavfall samlas in på ÅVC i samarbete mellan kommunerna och Elkretsen. Batterier 
och glödlampor samlas även in på ÅVS. 

Farligt avfall samlas in på ÅVC och vid särskilda insamlingskampanjer 2 gånger per år 
när avfallet hämtas hemma vid fastigheten efter budning. 
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HUSHÅLLS-AVFALL FRAKTIONER LÄMNAS 

Förpacknings- och 
tidningsmaterial 

Glas, tidningspapper, well/kartong, plast, 
metall 

Återvinnings-
stationer 

Farligt avfall Småkemikalier, oljehaltigt avfall, 
impregnerat trä, småbatterier, bilbatterier, 
asbest 

Återvinninings-
central 

Farligt avfall – elavfall Såväl inom som utom producentansvar Återvinninings-
central 

Grovavfall Trädgårdsavfall, trä, brännbart, well, 
metall, icke återvinningsbart, däck 

Återvinninings-
central 

Kärlavfall Brännbart och ev matavfall Behållare vid 
fastighet 

 

 

AVFALLSMÄNGDER 

HUSHÅLLS-
AVFALL 2011, 
TON (AVFALL 
WEB) 

KÄRL-
AVFALL 

GROV-
AVFALL 

FÖRPACK-
NINGAR OCH 
TIDNINGAR 

FARLIGT 
AVFALL 

SUMMA 

Avesta 4318 1755 1250 74 7397 

Borlänge 10271 6608 3018 251 20148 

Falun 8945 11468 5141 507 26061 

Gagnef 1618 2920 655 99 5292 

Hedemora 2530 5487 1227 101 9345 

Leksand 3784 4501 1400 181 9866 

Ludvika 6146 3132 2066 199 11543 

Malung-Sälen 5993 1300 1154 53 8500 

Mora 4020 4182 1874 123 10199 
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Orsa 1317 1837 535 70 3759 

Rättvik 2280 2948 1010 113 6351 

Smedjebacken 1723 4764 591 106 7184 

Säter 2343 3551 677 49 6620 

Vansbro 932 1183 608 54 2777 

Älvdalen 1863 1476 776 85 4200 

DALARNA, län 58083 57112 21982 207 137384 
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HUSHÅLLS-
AVFALL 2011, 
KG/PERSON 
(AVFALL WEB) 

KÄRL-
AVFALL 

GROV-
AVFALL 

FÖRPACK-
NINGAR OCH 
TIDNINGAR 

FARLIGT 
AVFALL 

SUMMA 

Avesta 198 81 57 2,4 338 

Borlänge 205 132 60 5,0 402 

Falun 157 201 90 8,9 457 

Gagnef 145 262 59 8,9 475 

Hedemora 164 357 80 6,5 607 

Leksand 206 246 76 9,9 538 

Ludvika 227 116 76 7,3 426 

Malung-Sälen 290 63 56 2,6 412 

Mora 185 192 86 5,7 469 

Orsa 163 227 66 8,7 465 

Rättvik 177 229 78 8,8 493 

Smedjebacken 159 441 55 9,8 665 

Säter 215 327 62 4,5 608 

Vansbro 131 167 86 7,5 392 

Älvdalen 181 143 75 8,2 407 

DALARNA, län 191 188 72 6,8 459 

DALARNA, 
medelkommun 

187 212 71 7,0 477 

SVERIGE, 
medelkommun 

217 189 78 7,5 491 
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PRODUCENT-

ANSVARSMATERI

AL 2011, 

KG/PERSON 

(AVFALL WEB) 

TID-

NING 

PAPPER PLAST DÄCK METALL GLAS ELEKTRISKA 

OCH ELEKT-

RONISKA 

PRODUKTER 

Avesta 30 7,6 2,2 - 1,1 16,7 13,4 

Borlänge 33 7,6 2,1 2,4 1,4 15,8 16,1 

Falun 26 8,4 3,4 2,2 1,6 23 19 

Gagnef 25 8,7 4,5 0,7 2,8 17,3 16,7 

Hedemora 39 12,6 6,5 0,8 3,1 18,9 18,7 

Leksand 42 8,4 6,6 1,2 2,9 25 21 

Ludvika 37 11,9 7,4 4,4 2,2 17,3 18,6 

Malung-Sälen 18,1 7,7 2,8 - 1,5 26 14,3 

Mora 37 16 7,1 3,6 2,7 23 19,9 

Orsa 28 8,5 5,1 3,4 1,8 23 13,6 

Rättvik 55 7,2 4,6 1,4 2,4 21 17,4 

Smedjebacken 41 13,8 7,4 6,9 2,4 18,0 16,7 

Säter 34 8,5 2,8 1,4 1,2 15,2 14,2 

Vansbro 32 12,8 8,2 3,9 3,8 29 18,3 

Älvdalen 23 16 6,7 10,6 4,6 25 17,7 

DALARNA, län 32 9,8 4,5 2,5 2,1 20 17,3 

DALARNA, 
medelkommun 

33 10,4 5,2 3,1 2,4 21 17,0 

SVERIGE, 
medelkommun 

38 13,1 5,8 1,5 1,9 18,3 17,4 
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AVFALLETS OMHÄNDERTAGANDE 

Nedan framgår hushållsavfallets (exkl farligt avfall) omhändertagande i Dalarna 
2011. Energiutvinning via rötning av avfall saknas i Dalarna. 

HUSHÅLLS-
AVFALL 2011, 
TON (AVFALL 
WEB) 

MATERIAL-
ÅTERVINNING 

BIOLOGISK 
BEHANDLING 

ENERGI-
UTVINNING VIA 
FÖR-
BRÄNNING 

DEPONERING 

Avesta 1868 205 5518 500 

Borlänge 5201 3171 10825 808 

Falun 8111 4397 13338 231 

Gagnef 1323 1164 2770 232 

Hedemora 2172 1230 4594 311 

Leksand 2372 2325 4957 677 

Ludvika 3594 3192 4663 240 

Malung-Sälen 1967 842 6787 206 

Mora 3138 1716 5562 435 

Orsa 963 710 2183 126 

Rättvik 1758 1104 3392 242 

Smedjebacken 1299 807 3142 184 

Säter 1172 86 5894 236 

Vansbro 1008 503 1328 159 

Älvdalen 1257 524 2537 236 

Dalarna 37203 21977 77490 4844 
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HUSHÅLLS-AVFALL 
2011, KG/PERSON 
(AVFALL WEB) 

MATERIAL-
ÅTERVINNING 

BIOLOGISK 
BEHANDLING 

ENERGI-
UTVINNING 

VIA FÖR-
BRÄNNING 

DEPONERING 

Avesta 86 9,4 253 23 

Borlänge 104 63 216 16,5 

Falun 142 77 234 4 

Gagnef 119 104 248 21 

Hedemora 141 80 299 20 

Leksand 129 127 270 37 

Ludvika 133 118 172 8,8 

Malung-Sälen 95 40 328 9,8 

Mora 144 79 255 20 

Orsa 119 88 270 15,6 

Rättvik 136 86 263 18,8 

Smedjebacken 120 74 291 17 

Säter 108 7,9 542 22 

Vansbro 142 71 187 22 

Älvdalen 122 51 246 23 

DALARNA, län 123 72 255 16,0 

DALARNA, 
medelkommun 

123 73 272 18,6 

SVERIGE, 
medelkommun 

129 60 279 16,1 
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AVFALLSANLÄGGNINGAR I SMEDJEBACKEN 

Förutom de särskilda insamlingsplatser för avfall som är uppräknade under 
”Insamlingssystem” så finns det följande tillstånds- och anmälningspliktiga 
anläggningar för insamling eller behandling av avfall. Statistik finns tillgänglig gällande 
B-anläggningar. 

AVFALLS-
ANLÄGGNINGAR 
2011 

HUMBOBERGETS 
ÅVC 

NORTIPPENS ÅVC  

Lokalisering Flatenberg 1:46 Nor 37:7  

SNI kod 
90.002-2, 90.002-4, 
90.005-1  

 

90.005-2  

Typ av avfall som 
hanteras 

Allt hushållsavfall 
utom matavfall. 

Allt hushållsavfall 
utom matavfall 

 

Omhändertagande Återvinning, 
deponering, 
destruktion. 

Återvinning, 
deponering, 
destruktion. 

 

Kapacitet, ton -------- ----------  

Totalt mottagna 
mängder, ton 

3400,7 ton 1700,3  

Tillåten 
avfallsmängd, 
ton/år 

--------- ------------  

Övrigt    
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NEDLAGDA DEPONIER 

Nedlagda deponier i kommunen är riskklassade enligt MIFO 1. 

 

NEDLAGDA 
DEPONIER 

    

Nedlagd Lokalisering Deponerat Riskklass Kommentar 

Deponi 2011     

Smedjebacken Gnetkällan 1930-1963 
hushålls- och 
industriavfall 

2  Undersökning 
MIFO 2 2012 

Smedjebacken Gubbsvad- 
Morgårdshammar 

1943-1969 
hushållsavfall, 
avloppsslam och 
miljöfarligt avfall. 

2 Undersökning 
MIFO 2 2013 

Smedjebacken Humboberget 1960 
hushållsavfall 
1967 slam från 
OVAKO. 
Brännmossen. 

2 Kontrollprogram 
finns 

Smedjebacken Nortippen 1955 
hushållsavfall och 
mindre mängder 
industriavfall. 
Ospec. 

2 Undersökning 
MIFO 2 2012 

Smedjebacken Vackerskogen 1900-1950 
hushållsavfall och 
industriavfall 
Morgårdshammar 

2 Undersökning 
MIFO 2 2013 

Smedjebacken Östertjärnen 1973-1980 
hushållsavfall och 
latrin, 
bekämpningsrester 

2 Undersökning 
MIFO 2 2015 
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Smedjebacken Gunnars 
avfallstipp 

1930-1940 
hushållsavfall 

4  

VERKSAMHETSAVFALL 

NÄRINGSLIVSSTRUKTUR OCH AVFALLSPRODUCENTER 

 

Smedjebackens kommuns näringsliv domineras av en stor industri (Ovako) och flera 

mindre verkstadsföretag. Smedjebackens kommun är dock den största arbetsgivaren 

med cirka 800 anställda i olika verksamheter. 

 

Verksamhetsavfall 

Industrin är framförallt inriktad på ståltillverkning, verkstadsindustri samt träförädling. 

Västerbergslagen, dvs. Ludvika och Smedjebackens kommuner utgör en gemensam 

arbetsmarknad. Ett starkt samband finns även med Fagersta kommun. Detta 

innebär att ca.1000 personer pendlar till Ludvika kommun och ca. 300 pendlar till 

Fagersta. Jordbruksarealen i kommunen uppgår till ca 2600 ha. åker, dvs. 2,7 % av 
ytan. Skogsmarken upptar ca 80 000 ha och 87 % av kommunens yta. Största 
skogsägare är Svea Skog och Bergvik Skog AB. 

 

Historiskt har gruvavfall varit det dominerande avfallet i länet. Numera kommer 

mest avfall från tyngre industri (skog och stål). Det pågår ett regionalt arbete i 
samarbete med länsstyrelsen för att minska avfallsmängderna och öka 
återanvändning/ återvinning.  

 

Större verksamheter har egna system för insamling och omhändertagande av avfall. 

För övriga verksamheter domineras insamling och transportarbete av större 
internationella/ nationella företag som alltmer utnyttjar anläggningar (ofta egna) utanför 

länet för omhändertagande. 
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A-anläggning 

OVAKO 

 

B-anläggningar 

Morgårdshammar-verkstäder, Componenta Wirsbo, Dala Zink AB, SWL, 

Hagge såg, HVC, Bylandet RV 

 

På mindre anläggningar som klassas som C eller U- anläggningar finns inga 
sammanställningar på om avfall. 

 

 

KUNDNÖJDHET 

Nedan redovisas en sammanfattning över de resultat som framkom vid kundenkät 
2011 som genomfördes i 13 av dalarnas kommuner.  

Svarsalternativen bygger på en 5 gradig skala där betyg 4-5 anger ganska respektive 
mycket bra. Betyg 1-2 anger ganska respektive mycket dålig och betyg 3 varken eller. 



 

42 

 
 

  



 

43 

 

 



 

44 

 

 



 

45 

 

 



 

46 

 

 

 

 

 

KVALITET KÄLLSORTERING 

Hösten 2011 genomförde alla kommuner i Dalarna plockanalys i enlighet med Avfall 
Sveriges riktlinjer. Utdrag av resultatet redovisas nedan (med viktat menas att värdet är 
viktat mot andelen en- och tvåfamiljshus, lägenhet och i vissa fall hemkomposterare så 
att värdet är att anse som ett ”kommunvärde” sammantaget för olika boende- och 
abonnentformer); 

DALARNA TOTALT 
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KOMMUNER MED CENTRAL BIOLOGISK BEHANDLING 

Nedan anges andel/mängd förpacknings- och tidningsmaterial samt matavfall i den 
brännbara sopbehållaren.   
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KOMMUNER UTAN CENTRAL BIOLOGISK BEHANDLING 
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UPPFÖLJNING FÖREGÅENDE AVFALLSPLAN DALARNA 

FÖREBYGGANDE AV AVFALL 

I gällande miljömål minskning av avfallsmängder anges: ”Den totala mängden 
genererat avfall i Dalarna ska inte öka och den resurs som avfall utgör ska tas till vara i 
så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö 
minimeras.” Samma mål finns även nationellt. 

Arbete med förebyggande av avfall fanns med i arbetet med regional avfallsplanering 
2006-2010, bland annat via följande projekt; 

• G 06:3. Ta fram informations- och kampanjplan för perioden 2006-2010.  
(uppdraget omfattande avfallsinformation i en bred bemärkelse med särskilt fokus 
på farligt avfall) 

• G 08:4. Utreda möjligheter att minska slöseriet med mat i handel och offentliga 
storkök  

Dalaavfall utsåg en särskild ”infogrupp” för att driva G 06.3. Gruppen har årligen haft en 
betydande budget för att utveckla publik hemsida (dalaavfall.se) med sorteringsguide 
samt driva kampanjer om attityder och beteende inom förebyggande av avfall samt 
minska mängden farligt avfall. Kampanjerna har bland annat omfattat kampanjhemsida 
(sorteramera.nu), tävlingar, radioreklam, annonsering, TV reklam, etc.  

Kampanjen inleddes och avslutades med en kundenkät. De enkätfrågor som hade en 
koppling till avfallsprevention redovisas nedan.  

MÅLUPPFYLLELSE 

 

MÅL 
DALARNA 

2010 

VÄRDE 
ÅR 2006 

RESULTAT 
ÅR 2010 

En konsekvens av vårt konsumtionssamhälle 
är att vi producerar stora mängder sopor som 
belastar vår miljö. I vilken grad känner du oro 
över vad denna miljöpåverkan skall leda till i 
framtiden? (Ganska eller väldigt stor oro) 

>44 44 40 

I vilken grad är du villig att ytterligare ändra 
dina konsumtionsvanor för att bidra till en 
bättre miljö? (ganska eller väldigt stor vilja) 

>62 62 57 

Hur ofta brukar du avstå från att köpa en 
produkt och istället välja en annan produkt 
som är skonsammare mot miljön? (ganska 
ofta eller mycket ofta/alltid) 

>41 41 39 



 

55 

 

65 % hade ej uppmärksammat kampanjerna. Av dem som uppmärksammat kampanjen 
hade flest gjort det via reklam TV samt tidningsannonser (12 %). 

Avseende G 08:4 avsade sig länsstyrelsen uppdraget och överlämnade ansvaret till 
kommunernas tillsynsarbete. 

KÄRLAVFALL OCH GROVAVFALL 

Följande mål sattes; 

• Mängden kärl- och säckavfall samt grovavfall ska understiga 300 kg/invånare år 
2010.  

Resultatet blev 386 kg/person. Mängden grovavfall har ökat kraftigt de senaste 4 åren 
och utgör huvuddelen av ökningen. Målet lyfts ej vidare eftersom de i nya planförslaget 
ersätts med mål om minskad konsumtion, ökad återanvändning och bättre källsortering 
av förpacknings- och tidningsmaterial. 

• Mängden kärl- och säckavfall samt grovavfall till deponering ska understiga 2005 
års nivå 

Mängden till deponi sjönk från 51 till 18 kg/person. 

FARLIGT AVFALL 

Arbete med farligt avfall var en central del i arbetet med regional avfallsplanering 2006-
2010, bland annat via följande projekt; 

• G 06:3. Ta fram informations- och kampanjplan för perioden 2006-2010.  

• G 06:5. Utreda möjligheter till förbättrade möjligheter att lämna farligt avfall 
(tillgänglighet) 

Dalaavfall utsåg en särskild ”infogrupp” för att driva G 06.3. Gruppen har årligen haft en 
betydande budget för att utveckla publik hemsida (dalaavfall.se) med sorteringsguide 
samt driva kampanjer om attityder och beteende inom förebyggande av avfall samt 
minska mängden farligt avfall. Kampanjerna har bland annat omfattat kampanjhemsida 
(sorteramera.nu), tävlingar, radioreklam, annonsering, TV reklam, etc.  

Kampanjen inleddes och avslutades med en kundenkät med följande resultat gällande 
uppkomsten av avfall som tillika redovisade de gemensamma mål som sattes för 
Dalarna; 

• Kommuninnevånarna ska ha ökad kunskap, medveten attityd och ändrat 
beteende gällande farligt avfall år 2010 jämfört med 2006 

• Minst 75 % av kommuninnevånarna ska lämna in mycket eller allt farligt avfall till 
insamlingssystemet år 2010 
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MÅLUPPFYLLELSE MÅL 1, ANDEL % MÅL 
DALARNA 

2010 

VÄRDE 
ÅR 2006 

RESULTAT 
ÅR 2010 

Andel som anger att de ganska eller mycket 
ofta funderar och oroar sig över den 
negativa miljöpåverkan som farligt avfall kan 
ha 

>30 30 29 

Andel som anger att det är ganska eller 
mycket viktigt att de produkter man köper 
inte skapar farligt avfall 

>58 58 59 

Andel som anger att de ganska eller mycket 
ofta avstått från att köpa en produkt på 
grund av att de ansåg att den skulle skapa 
farligt avfall 

>14 14 18 

Andel som anger att de mycket sällan eller 
aldrig slänger hushållets farliga avfall i det 
vanliga sopkärlet eller häller ut det i slasken 

>79 79 80 

 

MÅLUPPFYLLELSE MÅL 2, ANDEL % MÅL 
DALARNA 

2010 

VÄRDE 
ÅR 2006 

RESULTAT 
ÅR 2010 

Minst 75 % av kommuninnevånarna ska 
lämna in mycket eller allt farligt avfall till 
insamlingssystemet år 2010 

75 49 49 

 

49 % hade ej uppmärksammat kampanjerna. Av de som uppmärksammat kampanjen 
hade flest gjort det via reklam TV samt tidningsannonser. 

I enkäten 2010 framkom dessutom följande; 

• 73 % vänder sig till återvinningscentralen för frågor om farligt avfall (kraftigt 
ökande och klart vanligaste 

• Information i brevlådan, info på produkten samt info vid återvinningscentralen är 
de kanaler som kunderna vill få information om farligt avfall 

• 75 % vill främst ha information om vad som klassas som farligt avfall 
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År 2012 analyseras kampanjerna och dess resultat av professionell expertis och det 
som framkom där var bland annat att attitydförändringar tar tid och att 
förändringsprocesser kopplat till beteende och attityder är trögrörliga. Viktigt att komma 
ihåg att beteendeförändring är sista delen på en process om dessförinnan kräver 
kunskap och sedan ändrat attityd. Det finns också positiva resultat som är värda att 
notera och framtida mätningar bör öka representationen från yngre människor (dit 
kampanjerna till stor del riktades).  

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

Ökad återvinning och återanvändning avser främst biologisk behandling av matavfall 
så att växtnäring och energi tillskapas samt sortering av producentansvarsmaterial och 
grovavfall.  

I regionala avfallsplaneringen 2006-2010 sattes följande mål med koppling till detta; 

1. Producentansvarsmaterial ska på sikt inte förekomma i kärl- och säckavfall. Till 
2010 ska mängden vara minst 10 % lägre jämfört med 2003 

2. Minst 75 % av matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska 
återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser matavfall till såväl 
hemkompostering som central behandling 

3. Komposterat och/eller rötat matavfall ska år 2010 återföras till kretsloppet. Matavfall 
som återförs ska vara certifierad enligt vedertagen standard 

4. Energianvändningen för insamling och fjärrtransporter av hushållsavfall ska vara 
lägre år 2010 jämfört med 2006 

5. Minst 90 % av fosforföreningarna i avlopp ska återföras till produktiv 
markanvändning och hålla sådan kvalitet att det kan användas på åkermark 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE  MÅL 
DALARNA 

2010 

VÄRDE 
ÅR 

2006 

RESULTAT 
ÅR 2010 

SVERIGE 
2010 

(MEDIAN) 

Producentansvarsmaterial ska på 
sikt inte förekomma i kärl- och 
säckavfall. Till 2010 ska mängden 
vara minst 10 % lägre jämfört med 
2003 

30 40 23 29 
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Minst 75 % av matavfall från 
hushåll, restauranger, storkök och 
butiker ska återvinnas genom 
biologisk behandling. Målet avser 
matavfall till såväl 
hemkompostering som central 
behandling 

75 53 76 14 

Energianvändningen för insamling 
och fjärrtransporter av 
hushållsavfall ska vara lägre år 
2010 jämfört med 2006, kwh/ton 

<95 95 117 (10 
värden) 

80 

Minst 90 % av fosforföreningarna i 
avlopp ska återföras till produktiv 
markanvändning och hålla sådan 
kvalitet att det kan användas på 
åkermark 

   100 % till 
produktiv 
markanv 

87 % 
godkända 

prover 

  

MÄNGD 2010 MEDEL 
DALARNA 

MEDIAN 
SVERIGE 

Producentansvarsmaterial, kg/person 74 73 

Andel producentansvarsmaterial i kärlavfall, 
% 

23 291 

 

Mål 3 resulterade i följande; 

• Anläggningen i Borlänge/Falun (Fågelmyra) tillverkar certifierad kompost som 
säljs som anläggningsjord, rabattjord eller kompostmull 

• Anläggningen i Ludvika (Björnhyttan) tillverkar kompost som används till 
behandling av fett från fettavskiljare och som vegetationsskikt för täckning av den 
gamla deponin. Komposten ingår även i ett utökat försök som ett substrat för 
samrötning på Gonäs ARV. Ett annat användningsområde i avvaktan på 
samrötning eller annan behandling (hygienisering) är anläggningsjordar.  

                                                                 

1 67 st kommuner 
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Energi uttas inte från det sorterade matavfallet.  

TILLSYN OCH NEDLAGDA DEPONIER 

I regionala avfallsplaneringen 2006-2010 sattes följande mål med koppling till detta; 

• Tillståndspliktiga anläggningar ska år 2010 ha en plan för nyttiggörande av avfall 
som uppkommit i verksamheten 

Målet är inte nått och tas bort ur avfallsplanen, eftersom frågeställningen kan bevakas 
inom ordinarie tillsynsverksamhet. 

• Nedlagda deponier ska ej påverka eller utgöra betydande hot för vattentäkter 
eller värdefulla naturområden 

• Nedlagda deponier under kommunalt ansvar ska vara riskklassificerade och 
införda i MIFO-databas senast år 2007 Målet är inte nått och tas bort ur 
avfallsplanen, eftersom frågeställningen kan bevakas inom ordinarie 
tillsynsverksamhet". 

• Nedlagda deponier under kommunalt ansvar som påverkar eller utgör hot för 
vattentäkter eller värdefulla naturområden ska år 2010 vara utredda gällande 
åtgärdsbehov  

År 2010 hade 212 av 400 nedlagda deponier införts 

•   0 är klassificerade i klass 1 (mycket stor risk för människors hälsa och miljön)  
 
• 53 är klassificerade i klass 2 (stor risk för människors hälsa och miljön)  

• 10 av Dalarnas kommuner har klassificerat deponierna 

SMEDJEBACKENS KOMMUN 

I Smedjebackens kommun är 7 deponier (inklusive slamdeponier) klassificerade enligt 
MIFO fas 1 och införda i MIFO-databasen.  

  

0 är klassificerade i riskklass 1  
 
6 är klassificerade i riskklass 2  
 
0 är klassificerade i riskklass 3  
 
1 är klassificerade i riskklass 4  
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Deponierna i risklass 2 kommer att undersökas enligt MIFO fas 2. Vissa åtgärder har 
utförts på några deponier i form av enklare övertäckning, uppstädning och inhägnad. 
Länsstyrelsen har tagit fram en sammanfattande rapport efter deponi inventeringen: 
"Rapport 2008:14 - Inventering av förorenade områden i Dalarnas län, Nedlagda 
kommunala deponier".  

UPPFÖLJNING FÖREGÅENDE AVFALLSPLAN SMEDJEBACKEN 

Nedan redovisas uppföljningen av Smedjebackens lokala mål och åtgärder i 
avfallsplanen som gällde 2008-2012.   

MÅL 

MÅL HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL 

NR MÄTBART MÅL ÅR 2008-2012 STATUS/ 
KOMMENTARER  

Mål 1. 

 

 

Att få en bättre kvalité, kortare transporter och ett 
bättre utnyttjande av den organiska delen av 
hushållsavfallet (matresterna) i Smedjebackens 
kommun. 

Matavfallet från bruna 
tunnorna körs till 
Fågelmyra i Borlänge där 
den komposteras och säljs 
som certifierad 
kompostjord till invånarna i 
Borlänge. 

Mål 2. 

 

Att öka insamlingen av återvinningsmaterial på 

Återvinningsstationerna.  

Mer information via 
kommunens och SEAB´s 
hemsida och facebook. 

Mål 3. 

 

Minska mängden farligt avfall i samhället. 

 

Mängden har minskat från 
51,4 ton 2007 till 48,8 2011 

Mål 4. 

 

 

Förbättra slamkvalitén i Smedjebackens kommun 

 

Slammet har förbättrats. 

Uppströmsarbete har 
påbörjats.  

arbetet med att minska 
tillförseln av oönskade ämnen 
till avloppet pågår  

Inventering/kartläggning av 
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Oljeavskiljare utförs av 
SEAB tillsammans med 
MOB.  

SEAB kommer att skriva 
avtal fastighetsägare och 
MOB utövar tillsyn över 
verksamhetsutövare 

 

 

ÅTGÄRDER 

ÅTGÄRD  MÅL  TID  ANSVAR  STATUS/ 
KOMMENTARER  

Jobba för att fler hushåll 
väljer matavfallskvarn eller 
kompost istället för brun 
tunna och särskilt att 
flerfamiljshusen väljer 

matavfallskvarn i första 
hand. 

 

1  SEAB Antalet matavfallskvarnar 
har ökat från 499 st 2007 
till 720 st 2011  

 

 

Plockanalys har utförts 
under November 2011. 

Öka kvalitén i bruna tunnan 
genom information och 
styrning via avgifter. 

 

1  SEAB Felsorteringsavgift har 
införts 

Verka för ett nyttiggörande 
av det organiska avfallet i 

bruna tunnan. 

 

1  SEAB Matavfallet från bruna 
tunnorna körs till 
Fågelmyra i Borlänge där 
den komposteras och säljs 
som certifierad 
kompostjord till invånarna i 
Borlänge. 

Att använda biogasen vid 
Bylandet till el - och 
värmeproduktion. 

1  SEAB Biogasen används nu till 
värmeproduktion. El-
produktion från biogas 
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 kommer längre fram. 

Att uppmuntra till delning av 
kärl för att minska 
transporterna och 

kostnaden. 

 

1  SEAB Fler hushåll delar på brun 
tunna nu, upp till 4 st / 
tunna för 
permanentboende och upp 
till 6 st för fritidshus. 

Att uppmuntra att fler 
föreningar går tillsammans 
och abonnerar på en 
gemensam upplåten 
hämtningsplats för 
hushållsavfall, där 

hämtningsavgiften 
faktureras direkt på 
ansvarig förening . 

 

1  SEAB Vissa föreningar i byarna 
har gemensam hämtplats. 

Verka för att FTIAB,s 
återvinningstationer ska 
vara lättillängliga 

för alla och en trevlig plats 
att besöka. 

 

2   Vi har 18 st 
återvinningsstationer i 
Smedjebackens kommun, 
en hög siffra om man 
jämför sig med övriga 
Sverige. 

Att anpassa taxesättningen 
så avfallsmängderna 
minskar och 

sortering ökar. 

 

2   Nya taxesättning kommer 
att utarbetas så att 
sortering gynnas. 

Att informera och 
uppmuntra till rätt sortering. 

 

2   Kartskyltar med 
kommunens alla 
återvinningsstationer 
uppsatta på samtliga ÅVS.  
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Att informera och påverka 
innevånarna att använda 
produkter som ej ger 
upphov till farligt avfall. 

 

3   Information i Miljökalender, 
på våra hemsidor och på 
kommunens facebook. 

Att informera om hur viktigt 
det är att lämna in allt farligt 
avfall till våra 

miljöstationer på 
återvinningscentralerna 
samt via lokala kampanjer 

hämta avfallet vid kund. 

 

3   Viktig information ges på 
ÅVC vid avlämning av 
Farligt avfall och vid 
hämtning 2 ggr/år vid 
fastigheterna. 

Informera hushållen om 
kemikalier och alternativa 
rengöringsmedel. 

 

4   Information via 
Miljökalender och på våra 
hemsidor. 

Informera hushållen om vad 
som inte hör hemma i 
toaletten och i avloppet. 

4   Information via 
Miljökalender och på våra 
hemsidor. 

Säkerställa mark för lagring 
och hantering av slam. 

 

4   Kommer inom några år. 
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Trender som formar framtiden  

Branschorganisationen Avfall Sverige har i rapport U20100:06 ”Med blicken mot 2020” 
beskrivit ett antal trender som formar den framtid som svenska avfallshantering har att 
verka i. Nedan är den sammanfattad i ett antal punkter; 

POLITIK 

• Ökad hållbarhetsfokus 

Hållbar utveckling kan definieras såsom att målet är att förbättra levnadsstandarden för 
oss människor samtidigt som man ska se till att kommande generationer ska få 
chansen att ha det lika bra. Hållbar utveckling som paradigm börjar bli alltmer etablerat 
i världen. Hållbar är den utveckling som innebär att vi inte tillfredsställer våra behov på 
ett sätt som äventyrar andras möjlighet att tillgodose sina behov, nu eller i framtiden.  

• Ökad urbanisering 

Antalet människor ökar kontinuerligt i världen och inflyttningen till städer ökar likaså, 
vilket gäller även i Sverige. 

• Ökad globalisering och gränslöshet 

Produkter och tjänster blir allt mer lika världen över och resandet ökar. Handelshinder 
tas bort och ökade kommunikationsmöjligheter medför att handeln blir allt mer 
gränslös. Detta har också inneburit ökad bevarandedrift av lokala marknader. 

• Allt tuffare offentlig ekonomi 

Teknik- och produktionsutveckling medför bättre effektivitet och lägre kostnader medan 
tjänstebaserad verksamhet är mycket svårare att effektivisera vilket påverkar synen av 
effektiviteten hos den offentliga sektorn. 

• EUs politiska makt och inflytande ökar 

Ca 80 % av besluten i riksdagen inom miljöområdet baseras på EU beslut. 

• Ökat fokus på miljöfrågor 

Miljöfokus går i vågor men trenden är att miljöfrågorna får allt mer fokus, inte minst 
inom energi och hållbar utveckling. 
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• Ökad komplexitet i beslutsfattande 

Beslutsfattande är allt mer komplex på grund av olika omvärldsfaktorer som kräver 
ökad grad av processinriktning som leder vägen fram till beslut.  

• Kommunarenans utveckling 

• Alternativa vägar att lösa kommunala frågor aktualiseras allt mer 

• Samarbete med grannkommuner ökar 

Regionförstoring kring storstäder. Ökad teknisk integrering av kommunal infrastruktur 
(VA, avfall, energi, stadsbyggnad, etc) 

SOCIALT 

• Nya värderingar och livsstilar 

Vi satsar hellre på välmående än välstånd. Unga vill i högre grad leva rätt. Vi vill inte 
bara överleva eller leva längre – vi vill må bättre än bra. 

• Allt mer krävande och kunniga människor 

Människor ska inte bara tillgodose behov utan vill bejaka temporära behov som innebär 
något extra.  

TEKNIK 

• Interaktionssamhället växer fram 

Ökande utbud av media och ökad misstänksamhet mot information som ska påverka 
oss. Kommunikation med människor blir allt viktigare för att skapa delaktighet och 
uppfylla deras behov av att bli sedda. 

• Fortsatt snabb förändringstakt 

Förändringar sker snabbare och snabbare. Allt snabbare utveckling och spridning inom 
teknik och forskning. Hastighet i teknikgenombrott och produktutvecklingstakt är högre 
än nånsin. 

• Medieutvecklingen 

Unga läser lite morgontidningar och ser lite nyheter på TV. Internetbaserad användning 
ökar kraftigt bland unga och då inte minst de olika internetgemenskaperna där 
deltagare hjälper och tipsar varandra om saker och ting.  
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• Avfallshantering 

En strävan att utveckla avfallshanteringen till en högre nivå i avfallshierarkin. Ökad 
konkurrens om avfall/material. Biogasproduktion. Ökade kompetenskrav på personal 
som hanterar avfallsfrågor. Teknisk utveckling inom avfallshantering och 
avfallsbehandling. 
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Redovisning från seminarier Dalarna 

Under avfallsplaneprocessen hölls två seminarier under 2011 varav det första 
handlade om att gruppvis diskutera viktiga framtidsfrågor för avfallshanteringen i 
Dalarna. Under seminariet framkom synpunkter som sammanfattas nedan. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

Avfallsverksamheten är synlig och kontaktytorna är många med kommunens 
medborgare. Verksamheten kräver ständig information om hämtning, öppettider, etc.  

Det är mycket svårt att ändra människors attityder och beteende vilket resultatet av 
föregående regionala avfallsplaneringsprocess visade.  

Barn och ungdom är särskilt viktiga grupper att nå med kunskap och där är 
möjligheterna bäst till att skapa bra attityd och beteende. 

Det kan vara svårt med kommunikation i invandrartäta områden där utbyte med SFI 
och bostadsbolagen är viktig. 

Förtroendet för att avfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt är i medeltal lågt i Dalarna 
och även i Sverige (64%) även om skillnaderna är stora i Dalarna. Förtroendet är 
centralt för att kunna utveckla källsortering och avfallshantering i stort. 

Beaktansvärt Dalarna 

1. Samordna metoder och resurser för information och kommunikation i Dalarna via 
samarbetsorganet DalaAvfall. 

2. Tillämpa den tekniska utvecklingen för att föra ut information och kommunicera 
med invånare, exempelvis avseende sorteringsguide 

3. Undersök möjligheter till ”dalaalmanacka” eller liknande med lokala inslag 

4. Undersök möjligheter till olika samarbeten med tex mediautbildningar och närradio 

5. Prioritera positiva budskap med återkoppling till nyttan som gärna kan vara 
formulerad så att invånare upplever att de får ersättning för utfört arbete (resultatet 
av insamlingen) 
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6. Synliggör exempel på initiativ och verksamheter som är föredömen (tex 
exempelbank och andra presentationer på hemsida och i media) inom källsortering, 
återvinning, livsstil som främjar förebyggande, kanaler för spillmaterial 

7. Nyttja kompetens inom beteendevetenskap och prioritera grupper där attityder och 
beteenden sannolikt är enklast att förändras, ex barn och ungdom (läraktiga) samt 
invandrare (måste förstå för att kunna ändra) 

8. Utveckla ”mallar” på mångspråkig information som kan användas i alla 
dalakommuner 

9. Utveckla gemensamma metoder för att stärka förtroendet hos invånarna i Dalarna 
på att avfallet omhändertas på ett miljöriktigt sätt (alla avfallsslag) 

FÖREBYGGANDE AV AVFALL 

ATTITYDER OCH BETEENDE 

Det är svårt att se någon trend som tydligt pekar på ändrade attityder och beteende 
gällande förebyggande av avfall, även om EUs ramdirektiv anger att förebyggande av 
avfall står högst upp i rangordningen. I föregående regionala avfallsplaneringsprocess 
var huvudfokus just arbete inom detta område via omfattande kampanjer. Resultatet 
visade att det är svårt att skapa mätbara förändringar och det kan vara så att dessa 
frågor ska drivas mer på det nationella planet. 

Samhället behöver en strategi för att växla över välståndsbegreppet till att i större 
utsträckning bygga på tjänsteproduktion än konsumtion av prylar.  

MINSKA SVINNET AV MATAVFALL 

I förslag till nationella etappmål samt nationell avfallsplan framkommer det att 
uppkomsten av matavfall är en prioriterad fråga. I Miljömålsberedningens förslag till 
etappmål anges bland annat följande; 

Som exempel beräknas produktionen av den mat som slängs oäten enbart av hushållen 
ge upphov till utsläpp av 1,9 miljoner ton koldioxid årligen. Detta utgör drygt två procent 
av de totala svenska klimatgasutsläppen. Onödig negativ miljöpåverkan kan minskas om 
vi minskar matsvinnet.” 

Vidare anges följande under rubriken ”Åtgärder, styrmedel och konsekvens 
bedömning”. 

”Matavfallet kan i första hand minskas genom att matsvinnet minskas i hela 
livsmedelskedjan. En konsekvensbedömning av att minska matavfallet med 20 procent 
till 2015 har nyligen genomförts av Naturvårdsverket. Här analyseras 25 procents 
respektive 20 procents minskning av matavfallet till år 2015. En minskning med 25 
procent bedöms som alltför svår att uppnå redan till 2015.  
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Vi bedömer därför att 20 procents minskning av matavfallet till 2015 bör fastställas som 
etappmål. 

Åtgärder för att minska matsvinnet är genomgående samhällsekonomiskt 
kostnadseffektiva. Den största vinsten uppnås genom att minska hushållens svinn, som 
uppgår till ungefär hälften av den totala samhällsekonomiska nyttan. Miljöpåverkan i 
livsmedelskedjan är större ju närmare konsumenterna man kommer, eftersom maten då 
både producerats, bearbetats och transporterats hela vägen till hemmen. Minskning av 
svinn av vissa typer av mat, t.ex. kött, är också mer kostnadseffektiv eftersom denna 
matproduktion är förknippad med större miljöbelastning.  

Hushållen tjänar naturligtvis ekonomiskt på att minska sitt svinn. Matsvinnet beräknas 
kosta hushållen totalt ca 3 600–5 000 kronor per person och år. Även för övriga led i 
livsmedelskedjan är det lönsamt att minska sitt matsvinn. 

Det styrmedel som i dag används inom området är i första hand information till de olika 
leden i livsmedelskedjan. Vi bedömer att detta arbete bör fortsätta och utvecklas. För att 
nå bästa effekt bör informationen i första hand rikta in sig på hushållens matsvinn. Vi 
bedömer att styrmedel och åtgärder bör utformas inom ramen för det arbete som redan 
pågår vid flera myndigheter. Livsmedelsverkets arbete kring matspill, främst gentemot 
hushållen, är ett exempel. Naturvårdsverkets nationella avfallsplan och nationella 
program för förebyggande av avfall är andra exempel. Även Jordbruksverkets arbete 
berörs i vissa delar. Vid myndigheternas utformning av konkreta styrmedel och insatser 
är konsekvensanalyser ett viktigt underlag. ” 

FÖREBYGGANDE AV AVFALL GENOM ÅTERANVÄNDNING 

Mängden grovavfall ökar i hela Sverige. Dock pågår i EU och Sverige ett alltmer 
omfattande arbete med avfallsprevention och återanvändning. 

Det finns flera olika former för att förmedla avlagda produkter till återvinning och fortsatt 
användning.  

- Klädinsamlingar för biståndsändamål 

- Klädinsamling för försäljning i second hand-butiker 

- Antikvitetsbutiker/second hand-butiker för mer eller mindre använda 
produkter som är funktionella och attraktiva och har ett marknadsvärde som 
ger dem ett kommersiellt intresse 

- Ta till vara –verksamhet för användbara men inte lika värdefulla föremål 
som ofta drivs i kommunal regi, ibland som ett arbetsmarknadsprojekt. Ofta 
arbetar de även med viss renovering av inlämnade föremål. 

- Försäljning via annonsering via internetsajter som Tradera och Blocket.  

- Loppmarknader 
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På många håll har man sammanfört en del av dessa verksamheter och integrerat dem 
med den etablerade återvinningscentralen till vad man kallar kretsloppsparker. Innan 
besökaren kommer till återvinningscentralen passerar han en sorteringsstation för 
återvinning. Där tar utbildad personal hand om de föremål som är intressanta för 
återvinning. Där finns kanske Stadsmissionen för insamling av kläder och Ta till vara-
verkstad eller Återbruk för bruksföremål, byggnadsmaterial och liknande. På området 
kan även finnas butiker för försäljning av de produkter som samlats in. Det är 
fortfarande besökaren som avgör om föremålet ska lämnas in för återanvändning eller 
till avfallssorteringen för materialåtervinning. 

Kommunerna kan ta ett ansvar när det gäller att samla information om olika aktörer på 
marknaden. Renhållaren kan ta ett ansvar när det gäller styrning av flöden på ÅVC. 
Avfall Sverige kan ta ett ansvar när det gäller utredning och rekommendationer 
gällande begagnatmarknader med ev. kommunalt huvudmannaskap. 

Beaktansvärt Dalarna 

10. Initiera möjligheter till minskat matavfall i livsmedelskedjan i samarbete inom 
Dalarnas kommuner samt länsstyrelse 

11. Initiera att livsmedelsaktörer redogör för sitt arbete med att minska matsvinnet i 
miljörapporter, gärna kopplat till pris för bra föredöme 

12. Tydliggör hållbarhetsdatumens innebörd och skillnaden mellan bäst före och sista 
förbrukningsdag till konsumenter 

13. Utveckla mål och metoder för att minska matavfallet inom den offentliga sektorn i 
samarbete inom Dalarnas kommuner samt länsstyrelse och landsting 

14. Utveckla metoder och möjligheter (upplysning exempelvis) för invånare att 
förebygga avfall genom ökad återanvändning i Dalarna med lokala anpassningar 

15. Prioritera förebyggande av textilavfall 

16. Lyft frågan om strategi för beteendepåverkan och ändrade konsumtionsmönster 
(tex tjänstekonsumtion, beg.pooler, delat ägande) till central kommunal nivå 
(miljöstrateg, ej renhållare). Gör kommunal verksamhet till föregångare. 

Se även ”Information och kommunikation” 
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KÄLLSORTERING 

Källsortering sker av producentansvarsmaterial i minst 6 fraktioner, farligt avfall i minst 
6 fraktioner, elavfall, grovavfall i minst 6 fraktioner samt kärlavfall som i 12 av 15 
dalakommuner sorteras i matavfall samt brännbart.  

Cirka 25 % av brännbara avfallet består av producentansvarsmaterial i Dalarna 
(plockanalyser 2008-2009).  

Kundnöjdheten med återvinningsstationer är mycket låg avseende tillräcklig 
tömningsfrekvens (23 %) och rent och snyggt (24 %). 

Cirka 60 % av invånarna är villiga att göra extra ansträngningar, 73 % gör det främst 
för miljön och 88 % anser att de har ganska eller mycket bra kunskap om källsortering 
(enkät 2009). 

Förtroendet för att avfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt är i medeltal lågt i Dalarna. 
Förtroendet är centralt för att kunna utveckla källsortering och avfallshantering i stort. 

154 av Sveriges 290 kommuner har mer eller mindre utbyggda system för insamling av 
matavfall från storkök, restauranger och hushåll. 132 av dessa har insamlingssystem 
för hushåll. Ytterligare 63 av landets kommuner har planer för att införa källsortering av 
matavfall enligt Avfall Sverige (2010). Trenden är entydig mot ökat införande av 
källsortering matavfall. 

Det vanligaste systemet för insamling av källsorterat matavfall från småhus är separata 
kärl, ett kärl för matavfall och ett för brännbart. 65 % av de kommuner som samlar in 
matavfall från småhus har detta system. Andra vanliga system är optisk sortering med 
olikfärgade påsar samt flerfackskärl (15 % vardera). 

Det måste säkerställas att tillräckligt utrymme för källsortering finns i hus som 
nyuppförs, särskilt inom turistområden. 

Beaktansvärt Dalarna 

17. Städa framför egen dörr! Kommunerna måste gå före och anordna en bra och 
fungerande källsortering i de egna verksamheterna 

18. Viktig gemensam fokus källsortering för turister/inom turistområden 

19. Hur kan man öka källsorteringen hos mindre fastighetsägare? Morot i taxa? 

20. Ta fram gemensamma riktlinjer för krav på källsortering vid bygglovgivning 

Se även ”Information och kommunikation”. 
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INSAMLING AV FARLIGT AVFALL 

Insamlingen av farlig avfall (FA) bör vara flexibel och för att vara det behöver flera olika 
sätt att bli av med FA erbjudas. Tillgängligheten är viktig, det ska vara enkelt att bli av 
med FA.  

Mobilinsamling med flyttbara ÅVC förekommer i flera kommuner. Det kan vara 
insamling av bara farligt avfall men även insamling av grovavfall förekommer. 

Möjlighet till budning av farligt avfall finns i flera kommuner även om det ofta inte är 
känt bland invånare och användningen är låg. 

Det är viktigt att även nå hushåll med speciella behov. Det kan t.ex. vara där det 
saknas bil, om man är funktionshindrad eller äldre eller när information på andra språk 
än svenska krävs. 

Insamling av farligt avfall koncentreras allt mer till återvinningscentraler med bemannad 
och utbildad personal.  

I Göteborg, Danderyd och troligen fler kommuner används Samlaren för insamling av 
farligt avfall. Avfall Sverige har publicerat en rapport med utvärdering av systemet.  
Samlaren står utplacerad inomhus på livsmedelsbutiker och där kan man lämna 
glödlampor och andra smålampor, lågenergilampor, småbatterier, småelektronik och 
sprayburkar. Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och 
liknande. 

I flera kommuner har hushållen en röd låda som ställs ut vid tomtgräns och hämtas 
enligt schema. Denna modell var vanligare förr. Säkerhetsaspekten med att farlig avfall 
står obevakat vid tomtgräns och gjort att flera kommuner gått ifrån denna för hushållen 
smidiga modell. ”Glassbilshämtning” är något som diskuteras som alternativ, med 
många korta stopp enligt schema.Beaktansvärt Dalarna 

21. Undersök behoven av och  möjligheterna att öka servicenivån för insamling av 
farligt avfall inklusive smått elavfall, tex FNI. (Se även Insamling grovavfall) 

22. Informationsinsatser genomförs utifrån nationella insatser som bryts ned på 
regional och lokal nivå 

23. Prioritera läkemedel (ökar, påverkar slamkvalitet) och elektronikavfall (ökar snabbt) 
under kommande planperiod för länsvisa insatser 
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INSAMLING AV KÄRLAVFALL 

MILJÖVÄNLIGA DRIVMEDEL 

Utredningar om fordonsgas och tankställen härför pågår på många håll i Sverige. I 
närområdet finns BiogasMitt samt Ekogas (Gävleborg) som har till syfte att utveckla 
biogasframställan för främst fordon.  

I Dalarna drivs all insamling med diesel som bränsle för sopbilarna. Diesel räknas ej 
som miljövänligt bränsle.  

MINIMERA TRANSPORTARBETET 

Reglerna för hämtningsintervall är olika inom Dalarna och framförallt tillämpas regler 
om gemensamma hämtställen olika.  

Insamlingen idag sker idag till stor del inom respektive kommun och genom att 
optimera insamlingsområden oavsett kommungränser kan transportarbetet sannolikt 
minskas. På andra håll i Sverige upphandlas insamling utanför städerna ibland med 
många kommuner i samverkan för att skapa effektiva insamlingsområden, exempelvis i 
västernorrland. 

Identifiering av kärl sker i olika omfattning och det uppnådda resultatet är ännu svårt att 
överblicka. En tanke med detta system kan vara att utveckla teknik/tjänst som innebär 
att sopbilar slipper åka fram till kund som ej har behov.  

MINIMERA BRÄNSLEFÖRBRUKNING 

Bränsleförbrukningen kan påverkas på flera sätt där så kallad ”eco driving” innebär att 
förare utbildas i bränslesnål körning.  

Det finns också möjligheter att utrusta fordon med teknik som innebär lägre 
energiförbrukning. 

BEHOVSANPASSAD TÖMNING 

Behovsanpassad tömning tillämpas i Falun. Den behovsanpassade tömningen eller 
vägning av sopor kan innebära att kund genom att sortera bra sänker sina kostnader. 
Just frågan om att kund gör mer och mer av sorteringsarbetet men att kostnaderna inte 
minskar i samma omfattning ifrågasätts allt mer hos kunder.  Även fastighetsnära 
insamling kan vara ett alternativ, som med fördel kan samordnas i regionala områden. 
Beaktansvärt Dalarna 

24. Utreda möjligheterna till biogasproduktion och eller tankställen för biogas för 
användning inom insamlingen av kärlavfall 

25. Utreda möjligheter och potential med gemensamma insamlingsområden över 
kommungränserna 



 

74 

26. Ställa krav på utbildning inom ”eco driving” för förare 

27. Utred för- och nackdelar med behovsanpassad tömning samt vägning och om 
taxan kan bli mer miljöstyrande 

28. Ruttoptimering inom ramen för befintliga insamlingsområden/trakter i samverkan 
med entreprenörer, exvis budningsområden 

29. Utred förutsättningar för insamling av fler fraktioner genom fastighetsnära insamling 

INSAMLING AV GROVAVFALL 

ÅTERVINNINGSCENTRALER 

Återvinningscentralerna är en av kommunens mest besökta kommunala platser. Nya 
återvinningscentraler byggs på många håll och befintliga upprustas. Öppettider ökar till 
mer kväll och helg. Fler och fler ÅVC byggs som kretsloppsparker, med ett ökat fokus 
på återanvändning och en primär styrning av ”avfallet” till detta ändamål. 

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING 

Det är positivt med både fasta ÅVC och mobila insamlingssystem, troligen behövs 
båda systemen för att ge en tillräckligt god tillgänglighet för alla kundkategorier, 
eftersom det bl.a. kan vara lång väg till en ÅVC. Mobila insamlingsstationer kan vara 
ett sätt att minska den totala miljöbelastningen. En lastbil med släp motsvarar 
uppskattningsvis mellan 100-300 st personbilar. Det finns en möjlig koppling mellan 
dålig tillgänglighet till insamlingssystem och nedskräpningsfrekvensen där det gäller att 
balansera kraven från abonnenterna på låga kostnader för renhållning och de 
samtidiga kraven på en god tillgänglighet.  

Svagheter i nuvarande system är att vissa befolknings-/boendekategorier, såsom 
hyreshusboende, handikappade, äldre, invandrare och fritidshusägare kan uppleva att 
det är svårt att ha tillgänglighet till återvinningscentral och att det fastighetsnära 
systemet inte är tillräckligt utbyggt och att insamlingsintervallen inte är tillräckliga. 
Budning erbjuds men är ofta inte känt bland invånare och användningen är låg. 

Renhållare, övrig kommunal verksamhet, tex hemtjänst, och andra sociala aktörer kan 
ha en funktion i sammanhanget.Beaktansvärt Dalarna 

30. Prioritera positiva budskap med återkoppling till nyttan vid besök på 
återvinningscentralen 

31. Undersök vilka behoven är gällande ökad tillgänglighet och servicenivå på 
återvinningscentraler samt möjligheterna till förbättrad service utifrån resultatet  

32. Identifiera möjligheter till förbättrad service  med fastighetsnära insamling och övrig 
mobil insamling av grovavfall, inte minst för fritidshusboende 
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FÖRPACKNINGS- OCH TIDNINGSMATERIAL 

Producentansvaret fungerar alltjämt bristfälligt med överfulla och skräpiga stationer 
med dålig statistik och servicenivå.  

För att få ett bättre förtroende bland innevånarna är information, tömning av behållare 
när de är fulla, god tillgång till stationer och bra städning kring stationerna mycket 
viktigt. Det har också utlovats nya och fräscha behållare. Resultatet av detta har inte 
synts. Kommunerna kan hjälpa till med information tillbaka till innevånarna om 
resultatet av insamlingen. Ett bra underlag för detta ska lämnas av FTI. Underlaget 
skall bestå dels av faktiska insamlade volymer dels information om vad materialet 
används till. 

Kommunerna bör ta betalt för sin tillsyn av stationerna. Kan medföra en tydligare 
styrning från FTI mot sina entreprenörer. 

På marknaden finns aktörer som knyter egna avtal med producenter som innebär att 
de frigör delar av FTIs insamling av producentansvarsmaterial, Det avser främst 
material med ekonomisk vinning som går att samla in via ÅVC. Upplägget bygger på 
att aktörer ordnar insamlingssystem men att kommunen ombesörjer avsättning. 

Det finns även aktörer som erhåller fastighetsnära insamling av förpacknings- och 
tidningsmaterial i samarbete med lokalt föreningsliv mot ersättning. 

Avfallsfrågorna är också viktiga i planeringssammanhang och vid bygglovgivning, t.ex. 
detaljplaneläggning, inte minst om fastighetsnära insamling ska tillämpas.  

Kommunerna upplever att det är problem för småföretagen att bli av med sina 
förpackningar. Beaktansvärt Dalarna 

33. Fortsätt som en ”Dalapart” mot FTI via samarbetsorganet DalaAvfall 

34. Undersök behov (kundenkät) och möjligheter att utveckla alternativa 
insamlingsmöjligheter 

35. Följ upp nivå på insamlingssystemet med FTI utifrån de nationella 
överenskommelserna om servicegrad 

36. Förbättra informationen kring vad materialet återanvänds till 

37. Utred i samverkan kommunernas förutsättningar att i exploateringsavtal säkra att 
nyetablerade tex turistområden får ordnad förpackningsinsamling – krav mot 
exploatören 
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BEHANDLING AV MATAVFALL 

BIOGASUTVINNING 

Energi uttas ej från det sorterade matavfallet. I Dalarna pågår utredningar om 
biogasproduktion i siljansområdet (Mora, Orsa, Rättvik, Leksand), Hedemora och 
Ludvika. I Gästrikland och Hälsingland pågår omfattande utredningar om 
biogasproduktion,  

HEMKOMPOSTERING AV MATAVFALL/MATAVFALLSKVARNAR 

Regler och rutiner för hemkompostering av matavfall hanteras olika inom Dalarna, 
bland annat avseende det ekonomiska incitamentet. Hemkompostering är mycket 
vanlig i Dalarna och ca 7,6 % av hushållen i en- och tvåfamiljshus har detta, vilket 
motsvarar ca 3800 ton matavfall.  

Användning av matavfallskvarnar finns ännu bara i Smedjebacken. Det pågår flera 
utredningar på nationell nivå om matavfallskvarnar.Beaktansvärt Dalarna 

38. Utred möjligheter till biogasproduktion ur matavfall optimerat i ett Dalaperspektiv  

39. Utveckla strategier och regler för hemkompostering i Dalarna anpassat till de lokala 
förutsättningarna  

NEDLAGDA DEPONIER 

Arbetet med nedlagda deponier är ej fullgjort. Hälften av dalarnas deponier är 
riskklassade och en fjärdedel av dem är i riskklass 2. Av dessa deponier är 
ansvarsfrågan inte utredd men ett antal av dessa har ett kommunalt ansvar. 
Beaktansvärt Dalarna 

40. Fullfölj riskklassificeringen så att hela Dalarna täcks in 

41. Samordna undersöknings- och åtgärdsbehoven inom Dalarna 

UPPHANDLINGAR 

Med dagens LOU lagstiftning finns det idag vissa problem med att upphandla 
miljövänliga och lokala tjänster. Möjligheterna till lösningar lokalt eller gemensamt för 
bästa möjliga ekonomi och miljönytta är viktiga framtidsfrågor.  
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Samverkan mellan kommuner och kommunala bolag som Dalaavfall är viktiga. 
Samarbeten över kommungränser vid insamling kan vara ett område som förbättras. 
Inköp av specialfordon, användande av specialautrustning m.m.Beaktansvärt Dalarna 

42. Skapa ”mallar” för hur miljökrav kan ställas vid upphandlingar som kan användas 
av alla kommuner i Dalarna 

43. Identifiera vilka typer av upphandlingar som är lämpliga på länsnivå, 
samverkansnivå samt lokal nivå. 

NEDSKRÄPNING 

Nedskräpning är en del av förslag till nya etappmål i den nya nationella avfallsplanen. 
Nedskräpningsärenden uppkommer ofta genom en inkommen anmälan till 
miljökontoren. Ibland går det att spåra nedskräparen och ibland inte. Ingen får skräpa 
ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. När ingen 
ansvarig för nedskräpningen hittas blir det en kommunal fråga. Vem ska städa? 
Beaktansvärt Dalarna 

44. Tydliggör ansvar och utveckla gemensamma regler med tillämpning på hur 
nedskräpningsärenden i Dalarna hanteras 

45. Återkoppla vad nedskräpning kostar och vad dessa pengar istället kan användas till 
(ange detta, ex något för ungdomar) 

46. Initiera utvärdering av var, av vem och varför det skräpas ned för att kunna sätta in 
lämpliga motåtgärder 

VERKSAMHETSAVFALL 

Kommunernas ansvar gäller endast hushållsavfall, dock har kommunerna av tradition 
servat även småföretag främst vid återvinningscentraler. 

Det finns vissa svårigheter med att dra gränsen för hushållsavfall, och vidare 
betalningen, när det gäller bygg-/riv samt annat grovavfall beroende på avfallskaraktär, 
mängder och vem som levererar in till ÅVC. Dala Avfall och Avfall Sverige, eventuellt 
tillsammans med andra aktörer som Byggdialog Dalarna, kan ta ett ansvar när det 
gäller att klargöra gränsdragningarna och att ta eventuella initiativ kring 
utbildningsfrågor då renhållningen berörs av företagsavfall.Beaktansvärt Dalarna 

47. Samordna kommunikation på länsnivå via länsstyrelsen mot regionala 
sammanslutningar som ansvarar för verksamhetsavfall, exempelvis byggdialog 
Dalarna 
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48. Utveckla upplägg för kommunikation om avfallshantering med företag i Dalarna 
som sedan kan användas i varje kommun och dess lokala företag, ex vid 
företagsfrukostar 

49. Initiera lokala/regionala ”kretsloppsparker” gällande bygg- och rivningsavfall 

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING 

Regler och rutiner gällande uppehåll i sophämtning hanteras olika inom Dalarna. 

Uppehåll från hämtning sker vanligtvis som en dispensansökan till tillsynsmyndigheten 
men hanteras i flertalet kommuner även via anmälan direkt till renhållaren. Ska dock 
framgå i ”föreskrifterna om avfallshantering” vad som gäller. Det kan även variera från 
kommun till kommun vilken avgift som tillsynsmyndigheten tar ut för hantering av 
kompostansökan. Beaktansvärt Dalarna 

50. Skapa gemensamma regler och tillämpning på uppehåll i hämtning i Dalarna 

51. Utröna behov och möjligheter till samordning av hämtning över kommungränser 

52. Skapa gemensamma regler och tillämpning angående fosforfiltermassor från 
trekammarbrunnar i Dalarna, utifrån Avfall Sveriges rekommendationer. 

TILLSYN  

Länsstyrelser och miljökontor har tillsyn på företag och verksamheter enligt 
miljöbalken. Tillsynen på avfallshanteringen är oftast inriktad på sortering eller 
omhändertagande av avfall. Beaktansvärt Dalarna 

53. Utveckla möjligheter att bedriva tillsyn för att ställa krav på förebyggande av avfall, 
hushållning med resurser, utfasning av farliga ämnen, nedskräpning samt 
källsortering genom FNI (tex i hyreshus). 

54. Koordinera mål och åtgärder i kommunala avfallsplanen med kommunernas 
tillsynsplaner på ett enhetligt sätt i Dalarna 

55. Skapa gemensamma riktlinjer för tillsyn på ÅVS:er 
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Samråd och miljöbedömning 

INLEDNING 

I miljöbalken med följdlagstiftning saknas specifika bestämmelser om miljöbedömning 
av nationella avfallsplaner. Enligt 6 kap 11 § miljöbalken gäller generellt att planer som 
upprättas av myndigheter och krävs i lag eller annan författning ska miljöbedömas om 
planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

I miljöbalken med följdlagstiftning saknas specifika bestämmelser om miljöbedömning 
av nationella avfallsplaner. Miljöbedömning är utförd med utgångspunkt från 
Naturvårdsverkets bedömning av den nationella avfallsplanen där stora delar är direkt 
refererat om det bedöms gälla även för Dalarnas län.  

Miljöpåverkan av regional betydelse redovisas, däremot inte miljöpåverkan från 
enskilda anläggningar eller för enskilda kommuner eller invånare.  

MILJÖPROBLEM KOPPLAT TILL AVFALL OCH AVFALLSHANTERING  

ÖKANDE AVFALLSMÄNGDER OCH OUTNYTTJADE RESURSER I AVFALLET  

För varje år ökar avfallsmängderna per hushåll och resurserna i avfallet tas inte alltid 
tillvara på ett optimalt sätt. Exempelvis skulle återanvändningen av olika produkter 
kunna öka. Med ännu bättre sorterade fraktioner skulle mindre spill- och kassationer 
fås i återvinningsprocesserna.  

Producentansvaret för förpackningar ställer krav på att produkterna ska utformas så att 
volym och vikt begränsas och att de ska vara återanvändbara och återvinningsbara. I 
vilken grad detta har uppnåtts är dock oklart. För produkter som inte omfattas av 
producentansvar finns inget krav på att de ska utformas för att underlätta 
materialåtervinning. För avfall som inte omfattas av producentansvar saknas till stor del 
system för insamling till materialåtervinning. Det gäller till exempel möbler och 
leksaker.  

Ett problem som är nära kopplat till ökande avfallsmängder och brister i insamlingen är 
nedskräpning.  

SKADLIGA ÄMNEN  

I avfallshanteringen förekommer en stor mängd miljö- och hälsoskadliga ämnen. 
Ämnena hanteras dels separat som farligt avfall, dels som föroreningar i annat avfall. 
Trots långtgående reningsåtgärder sker utsläpp och spridning av farliga ämnen via 
rökgaser från förbränning av avfall och via lakvatten från deponering. Också vid 
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olyckshändelser, brand samt olaglig dumpning eller annan felaktig hantering av avfall 
sprids farliga ämnen. De kan också spridas om de ingår i avfall för materialåtervinning.  

VÄXTHUSGASER  

Utsläppen av växthusgaser från avfall och avfallshantering är betydande. De sker inte 
enbart från dagens avfall och avfallshantering utan växthusgaser avgår också från 
nedlagda deponier. Utsläppen behöver minskas både genom förebyggande av avfall, 
det vill säga genom åtgärder som hindrar att avfall uppkommer, och genom åtgärder i 
hanteringen av det avfall som uppstår.  

Om man slår ihop både påverkan uppströms (vid produktion) och påverkan under 
avfallsfasen kan man se att de avfallsströmmar som ger upphov till allra störst 
klimatpåverkan återfinns i hushållsavfallet. Räknat per ton avfall ger el-avfall upphov till 
den största klimatpåverkan och den näst största ger textilavfall upphov till. Även 
blandat avfall från byggsektorn har mycket stor klimatpåverkan om man slår ihop både 
påverkan uppströms och påverkan under avfallsfasen. 

När det gäller avfallsanläggningarna så bidrar dessa också till utsläpp av växthusgaser, 
exempelvis genom utsläpp från avfallsförbränningsprocesser, gasbildning i deponier 
som är i drift och vid biologisk behandling genom kompostering och rötning. 
Växthusgaser avgår också under tiden avfallet lagras inför behandlingen.  

Transporter av avfall bidrar också till utsläpp av växthusgaser.  

FÖRORENING AV MARK, GRUND- OCH YTVATTEN  

Utsläppen från deponier har minskat, både beroende på minskad deponering och på 
högre miljöskyddskrav på deponierna.  

Gamla, nedlagda deponier utgör risk för förorening av mark, grund- och ytvatten men 
även för gasutveckling. Miljöskyddet vid och lokaliseringen av dessa äldre deponier är 
generellt sämre än vid de deponier som är i drift idag.  

RELEVANTA AVFALLS-, MILJÖKVALITETS- OCH FOLKHÄLSOMÅL  

I artikel 11 i ramdirektivet om avfall anges mål för avfallshanteringen.  

På nationell nivå finns miljökvalitetsmål och folkhälsomål meddelade av riksdagen. 
Mätbara mål om avfall återfinns i huvudsak under miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö. Nya etappmål på avfallsområdet finns i det delbetänkande som 
Miljömålsberedningen har lämnat till regeringen våren 2011. De finns redovisade under 
kapitel ”Nationella miljömål”. 

FOLKHÄLSOMÅL  
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Riksdagen har beslutat om elva målområden inom folkhälsa. Målområdena omfattar de 
faktorer som kan anses ha störst betydelse för folkhälsan. Det övergripande målet är 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.  

De målområden som bedöms vara mest relevanta när det gäller genomförandet av 
avfallsplanen är Sunda och säkra miljöer och produkter samt Gott skydd mot 
smittspridning. Dessutom berör processen vid framtagande av planen och denna mkb 
målet Delaktighet och inflytande i samhället.  

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN  

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  

Även planer och program som huvudsakligen har en positiv miljöpåverkan, så som 
avfallsplaner, kan medföra en betydande risk för negativ miljöpåverkan med avseende 
på vissa miljöaspekter.  

I tabell nedan visas en sammanställning över vilka miljöaspekter som bedöms kunna 
komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av avfallsplanen på 
länsnivå.  

Påverkan på de olika aspekterna kan vara antigen positiv eller negativ eller både 
positiv och negativ. 

ASPEKT INTE BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 

TROLIGEN BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 

Biologisk mångfald, växt- 
och djurliv  

X  

Befolkning och människors 
hälsa  

 X (positiv) 

Mark  X  
Vatten  X  
Luft och klimatfaktorer   X (positiv och negativ) 
Materiella tillgångar   X (positiv) 
Landskap  X  
Bebyggelse  X  
Forn- och kulturlämningar 
samt annat kulturarv  

X  

 

MILJÖASPEKTER SOM KAN KOMMA ATT PÅVERKAS PÅ ETT BETYDANDE SÄTT VID 

GENOMFÖRANDET AV PLANEN  

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA  



 

82 

Om vi lyckas förebygga avfall har det positiv betydelse för resurshushållningen samt 
människors hälsa och miljön i de tillverkande länderna, det vill säga även långt utanför 
nationsgränsen.  

LUFT OCH KLIMATFAKTORER  

Vid genomförandet av planen kan såväl positiva som negativa effekter förväntas 
uppstå genom minskade respektive ökade utsläpp av växthusgaser och andra 
luftföroreningar.  

Den föreslagna inventeringen av nedlagda deponier syftar till att ge ett underlag för 
åtgärdsprioritering. Åtgärderna kan i sin tur minska okontrollerat läckage av metangas 
från de äldre deponierna.  

Målen och åtgärderna som handlar om förebyggande av avfall kommer sannolikt att 
medföra minskade utsläpp av växthusgaser, särskilt i uppströmsledet.  

Ökad biologisk behandling av avfall kan medföra bland annat ökade utsläpp av 
växthusgaser vid lagring av avfallet inför behandling och vid kompostering. Vid rötning 
till biogas ersätter biogasen ofta fossila fordonsbränslen och koldioxidutsläppen från 
vägtrafiken kan därigenom minska.  

MATERIELLA TILLGÅNGAR  

Genomförandet av planen bedöms ge betydande positiva effekter när det gäller 
materiella tillgångar; Minskad resursförbrukning till följd av förebyggande av avfall och 
ökad återanvändning kan förväntas.  

MILJÖASPEKTER SOM INTE BEDÖMS KOMMA ATT PÅVERKAS PÅ ETT BETYDANDE 

SÄTT VID GENOMFÖRANDET AV PLANEN  

BIOLOGISK MÅNGFALD, VÄXT- OCH DJURLIV  

Det bedöms inte vara sannolikt att genomförandet av planen medför en nationellt 
betydande positiv eller negativ påverkan på biologisk mångfald, växt- eller djurliv. Det 
kan däremot förväntas viss lokal positiv påverkan på växt- och djurlivet genom att 
planen anger mål och åtgärder för att minska nedskräpning.  

MARK  

Förorening av mark kan minska om nedskräpning och dumpning av avfall i naturen 
minskar i enlighet med mål och åtgärder i planen.  

Ökad återvinning av avfall samt schaktmassor för anläggningsändamål kan innebära 
en risk för betydande förorening av mark om anläggningsmaterialet innehåller skadliga 
ämnen.  

VATTEN  
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Generellt bedöms genomförandet av planen ge positiva effekter för yt- och 
grundvatten. Föroreningsproblematiken kring lakvatten från deponier, läckage av 
skadliga ämnen från upplag och avfallsbränder kan antas minska om åtgärderna som 
föreslås i planen genomförs.  

Det kan vara svårt att kontrollera innehållet av skadliga ämnen i stora 
materialströmmar, exempelvis schaktmassor, på ett representativt och tillförlitligt sätt. 
Vid ökad återvinning av avfall samt användning av schaktmassor för 
anläggningsändamål enligt intentionerna i planen, kan negativa effekter uppstå om 
anläggningsmaterialet innehåller skadliga ämnen. Bland annat kan risken för förorening 
av yt- och grundvatten öka vid ökad omsättning av återvunna massor för anläggnings-
ändamål.  

LANDSKAP  

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på landskapet eller 
landskapsbilden. Vid ökad användning av lämpliga avfallsmaterial som ballast kan viss 
indirekt, positiv påverkan i landskapet fås genom att behovet av täktverksamhet kan 
minska när grus- och bergmaterial ersätts med återvunna massor.  

BEBYGGELSE  

Det bedöms inte uppstå någon betydande miljöpåverkan på bebyggelse till följd av 
genomförandet av planen. Det kan uppstå viss negativ miljöpåverkan på lokal nivå, 
exempelvis vid lokalisering av nya återvinningshus, återvinningscentraler eller andra 
utrymmen och anläggningar som behövs för att förbättra insamlingen och öka 
återvinningen i enlighet med planen. Den närmare utformningen kommer dock att 
hanteras i den fysiska planeringen samt avfallsplaneringen på kommunal nivå.  

FORN- OCH KULTURLÄMNINGAR SAMT ANNAT KULTURARV  

Det bedöms inte uppstå betydande miljöpåverkan på kulturmiljövärden till följd av 
genomförandet av planen. Avfallsplanen behandlar inte lokalisering av nya 
avfallsanläggningar, varför eventuell påverkan på forn- och kulturlämningar samt annat 
kulturarv kommer att bli frågor i kommande tillståndsprövningar av verksamheter samt i 
fysisk planering och avfallsplanering på kommunal nivå.  

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Vid framtagandet av denna mkb har det inte identifierats någon sådan betydande 
negativ miljöpåverkan som föranleder särskilda åtgärder för att hindra eller motverka 
miljöpåverkan vid genomförandet av avfallsplanen.  

I mkb:n har emellertid ett antal frågeställningar lyfts där betydande lokal miljöpåverkan 
kan komma att uppstå, speciellt i samband med utbyggnad av anläggningar för 
insamling och behandling av avfall. Åtgärder behöver i dessa fall vidtas i vanlig ordning 
i samband med kommunal planering samt vid anmälan och tillståndsprövning av 
miljöfarlig verksamhet.  
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Ökad återvinning av avfall för anläggningsändamål kan innebära en ökad risk för lokal 
förorening av mark samt yt- och grundvatten om anläggningsmaterialet innehåller 
skadliga ämnen. Hanteringen av bygg- och rivningsavfall är högt prioriterat inom EU 
och återvinningsmålet i ramdirektivet ska vara uppnått på nationell nivå i varje 
medlemsstat till år 2020. Genom framtagande av vägledning på nationell nivå kan stöd 
till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter på lokal nivå ges. Det kan förhindra 
betydande negativ miljöpåverkan på lokal nivå, särskilt om kriterier för när avfall upphör 
att vara avfall tas fram inom EU och om användningen av sådana massor därigenom 
släpps fri. Tillsynsvägledning behövs för hur den lokala tillsynen kan bedrivas när 
massorna inte längre utgör avfall utan produkter.  
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FÖRKLARINGAR 

BEGREPP FÖRKLARING 

Avfall Sverige Rikstäckande branschorganisation där kommuner och 
företag är medlemmar. Arbetar för att hjälpa 
medlemmarna i dess utveckling av 
avfallsverksamheten och agerar som lobbyist mot 
myndigheter och samhälle. 

Centrala uppsamlingsplatser Plats där flera fastighetsägare fått godkännande om 
att lägga sitt kärlavfall (matavfall och brännbart) i 
gemensamma behållare. Används exempelvis vid 
förhindrande transportförhållanden eller när 
fastighetsägare vill effektivisera hämtningsarbetet. 

Delade kärl Två fastighetsägare som överenskommer om att dela 
abonnemang på ett kärl. Används exempelvis när 
fastighetsägare vill effektivisera hämtningsarbetet. 

Farligt avfall Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till 
exempel giftigt, cancerframkallande, explosivt eller 
brandfarligt. Formellt sett avfall som är markerat med * 
i bilaga 2 till Avfallsförordningen 4 §.  

Förebyggande av avfall Åtgärder som vidtas för att hindra att avfall 
uppkommer. Exempelvis minimera inköp av skolmat , 
undvika inköp av produkter eller lämnande av 
använda saker till återanvändning. 

Grovavfall Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att 
det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl 

Hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall  

Hushåll 

Matavfall och brännbart som läggs i kärl.  

Grovavfall 

Latrin och slam från enskilda avloppsanläggningar 

Farligt avfall 
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Avfall som omfattas av producentansvar2 

Verksamheter 

Hushållssopor och städsopor från personalutrymmen, 
restauranger, storkök och liknande 

Livsmedelsavfall från butiker 

Avfall från allmänna papperskorgar på allmänna 
platser 

Slam från fettavskiljare 

Matlagningsfett från verksamheter 

Latrin 

Komposteringsanläggningar Anläggning där biologiskt avfall bryts ned under 
förbrukning av syre. Jordfraktion bildas. Till skillnad 
mot rötningsanläggning bildas ej gas som kan 
energiutvinnas. 

Plockanalys Undersökning där avfall på ett systematiskt och 
statistiskt vedertaget sätt sorteras i efterhand för att 
utröna hur väl källsorteringen fungerar.  

Producentansvar Producenters ansvar för vissa utpekade produkter 
under hela dess livscykel inklusive design, produktion 
och omhändertagande som avfall. Exempelvis 
tidningspapper och förpackningar av papper, well, glas 
och metall. Även däck, bilar, läkemedel och elavfall 
omfattas. 

Mer om producentansvar framgår av www.ftiab.se. 

Renhållare Av kommunen utsedd förvaltning, kommunalägt bolag 
eller kommunalförbund som ombesörjer kommunens 
ansvar inom avfallshanteringen enligt miljöbalken.  

Sektorsdialog I arbetet med regionala miljömål har en sektorsdialog 
skapats med olika intressegrupper såsom byggdialog 

                                                                 

2 Kommun ansvarar för avfall som omfattas av producentansvar om det inte lämnas i 
producenternas system 
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Dalarna och handel 

Sorterings- och 
homogeniseringsanläggning 

Anläggning som sorterar och homogeniserar avfall till i 
huvudsak tre fraktioner; kompost, brännbar och 
deponirest. I Sverige finns bara en anläggning, i 
Ludvika.  

Återanvändning Användning av en kasserad produkt utan föregående 
förädling. Exempelvis när hushåll lämnar saker till ta 
till vara eller biståndsorganisationer där saken ska 
användas till samma ändamål som den är gjord för.  

Återvinning Användning, behandling eller omhändertagande av 
material, näringsämnen eller energi från avfall. 
Exempelvis glas, papper, tidningar och metall 
återvinns till framställning av nya produkter.  

Återvinningscentral (ÅVC) Bemannad anläggning för mottagning av grovavfall, 
trädgårdsavfall, etc 

Återvinningsstation (ÅVS) Obemannad mindre anläggning för mottagning av 
förpackningar och returpapper. Ansvar förpacknings- 
och tidningsinsamlingen (ej kommun). 
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KARTBILAGA INSAMLINGSPLATSER FÖR AVFALL, ÅVS och ÅVC 

 


