
DalaAvfall och Länsstyrelsen bjuder in till en inspirerande dag    

angående Dalarnas gemensamma arbete med avfallsplaner.  

Utvärdering av mål och åtgärder följs av 

korta föredrag kring pågående aktiviteter i 

Dalarna exempelvis inom nedskräpning,   

avfallshantering i flerbostadshus, avfalls-

förebyggande upphandling, matsvinn, käll-

sortering i kommunala verksamheter, 

återbruk av byggavfall och på ÅVC,        

fastighetsnära insamling av förpackningar 

och returpapper mm.  

Aktuella nationella frågor kommer         

redovisas såsom läget med förordning om 

fastighetsnära insamling och utredning om giftfri och cirkulär åter-

föring av fosfor från avloppsslam. 

Dagen avrundas med gemensam diskussion om fortsatt prioritering 

av åtgärder.   

Inbjudan riktas till Tjänstemän och politiker med  

    koppling till avfallsplanering i Dalarna, 

    ex lokala avfallsplanegrupper,        

    miljöstrateger, bostadsbolag, Region 

    Dalarna, Länsstyrelsen, Renhållare, 

    VA huvudmän, tillsyn, gata, park, etc 

Program   Se nästa sida 

Datum och tid  7 oktober kl 9.00—15.00  

Plats    Folkets hus, Falun 

Praktiskt   Fika och lunch ingår. Allergier  

    meddelas vid anmälan.   

    Kostnadsfritt. 

Anmälan   Senast 25 september genom länk  

 https://sv.research.net/r/dalarnasavfallsplanedag  

https://sv.research.net/r/dalarnasavfallsplanedag


Program 

9.00 - 9.30  Fika 

9.30 - 10.00 Uppföljning avfallsplaner mål och åtgärder 

Pågående aktiviteter Dalarna 

10.00 - 10.15 Matsvinn i Dalarnas kostenheter (Hanna Bergman, 

   projektledare Hållbart i Dalarna 

10.15 - 10.30 Byggdepå Borlänge (Christian Olhans, Borlänge 

   Energi) 

Benstäckare  

10.45 - 11.00 Avfallsförebyggande i flerbostadshus   

   (LudvikaHem med inspel från  Kopparstaden, Tuna

   byggen, och Bärkehus) 

11.00 - 11.15 Källsortering i kommunala verksamheter (exempel 

   från olika dalakommuner) 

11.15 - 11.30 Samarbete inom Nedskräpning i Dalarna (Håll      

   Sverige Rent och Gata/park nätverket Dalarna 

Lunch 

12.30 - 12.45 Avfallsförebyggande upphandling – highlights från 

   projekt Återbruk i den offentliga affären på Upp

   handlingscenter Falun Borlängeregionen.           

   (Annika Varghans och Pia Sundell, UHC) 

12.45 - 13.00 Återbruk möbler inom offentlig sektor i Dalarna

   Region Dalarna m.fl. 

Nationella frågor 

13.00 -13.25 Förordning om fastighetsnära insamling—hur  

   tänker Dalarna  ? DalaAvfall 

13.25-13.45 EU:s avfallspaket och nya/kommande krav och mål 

   i Sverige—vad betyder det för Dalarna. DalaAvfall 

13.45 -14.00 Utredning  om Giftfri och cirkulär återföring av 

   fosfor från avloppsslam  - hur tänker Dalarna ?  

   DalaVA 

Gemensam diskussion och prioritering fortsatta åtgärder 

14.00- 15.00 Avfallsplanens relation till Agenda 2030, Sveriges 

   miljömål, etc 

   Klimatkliv, LOVA och LONA, etc  

   Prioriteringar hösten 2020 och våren 2021 

   Länsstyrelsen, DalaAvfall    

 


