
Välkommen till seminarium den 9 

september 2020 Hur kan vi stimulera en 

hållbar konsumtion och bli textilsmarta? 

Vi börjar 9.00!

Stäng av din mikrofon när du inte pratar!

Begär ordet genom att skriva ditt namn i chatten. 

Du kan också ställa frågor och skriva kommentarer i 
chatten.



Program seminarium den 9 september 2020 

Hur kan vi stimulera en hållbar konsumtion 

och bli textilsmarta? 

Förmiddagen:

09.00  Välkommen!  Länsstyrelsen och Dala Avfall

09.30 Hållbar konsumtion – Konsumentverket

Maria Nyquist, beteendestrateg och Helén Spetsmark, 
utredare, 

10.15 Paus

10.30 Presentation och övning kring materialet Hållbara 
livsstilar från Göteborgs stad.

12.00 Lunch 



Program seminarium den 9 september 2020 

Hur kan vi stimulera en hållbar konsumtion 

och bli textilsmarta? 

Eftermiddagen:

13.00 Textilsmart – Naturvårdsverket  Rebecca Uggla och 
Malin Viola Wennberg, sakkunniga handläggare Textil

14.15 Regionala utblickar 

- Statistik från Dalarna om insamling och återvinning av 
textilier.  Kenneth Andersson, Chef för Region Mitt, 
Human Bridge

- Textilens möjligheter - från förr till idag. Monika Jönsson, 
Verksamhetschef, Sätergläntan  

14.45  Paus 

15.00 Diskussion – Hur kan deltagarna använda tipsen och 
verktygen och bygga vidare så vi når längre tillsammans? 

15.45  Summering 

16.00 Slut för dagen 



Länsstyrelsens arbete kopplat 

till hållbar konsumtion

• Sveriges miljömål – att verka för och följa 
upp

• Verka för genomslag av alla nationella mål 
+ Agenda 2030

• Energi- och klimatuppdraget
• Part i Dalarnas avfallsplanering
• Part i arbete med regional utveckling/tillväxt
• Miljötillsyn/tillsynsvägledning



Miljömålen efter 2020 - budskap

- Miljömålen är ledstjärnan
- Miljömålen är fortsatt aktuella
- Sikte på 2030
- Nyckel för ett hållbart Sverige
- Miljömålen är en del av Agenda 2030



Nationell politik för hållbar konsumtion –

några nedslag
• Flera pågående uppdrag hos flera nationella myndigheter:

Miljösmart konsumtion – Konsumentverket

Textil – Naturvårdsverket

Matsvinn – Livsmedelsverket

Giftfri vardag – Kemikalieinspektionen

Hållbar livsmedelskedja – Jordbruksverket

Avfallsförebyggande - Naturvårdsverket

Upphandlingsmyndigheten

• Miljömålsrådet – program hållbar konsumtion

• Proposition Agenda 2030 i juni. 

• Cirkulär ekonomi – strategi och delegation.  



Cirkulär ekonomi – regeringens 

strategi – sommaren 2020

• Vision:   Ett samhälle där resurser 
används effektivt i giftfria  cirkulära 
flöden och ersätter jungfruliga 
material. 

• Övergripande mål: Omställningen till 
en cirkulär ekonomi ska bidra till  att 
nå miljö- och klimatmålen, samt de 
globala målen  i Agenda 2030.

• Vägen framåt – fyra fokusområden   
och kompletterande handlingsplaner







Miljömässigt ansvarsfull upphandling
Projekt: Återbruk i den offentliga affären

Annika Varghans, Länsstyrelsen i Dalarnas län 



Återbruk i den offentliga affären

• Projekt i samarbete mellan Länsstyrelsen-UDD och UhC

• Finansieras av och rapporteras till Energimyndigheten         

• Ca 50 % tjänst från feb 2019 till okt 2020 

• Fokus är krav på återbruk och återvinning av material i upphandling 

• Även övriga miljökrav tex. klimat, kemikalier, ekomat

• Ett stöd att utveckla högre krav tillsammans med upphandlare och kommuner

• Sprida erfarenheterna, rutiner/modeller efteråt



Sedan februari finns ett nytt 
inriktningsmål i Nämndplanen

Miljömässig hållbarhet är för oss självklart 
och där är vi drivande inom resurshushållning

Minst 80 % av alla upphandlingar ska ha 
någon form av miljökrav (lägst bas), varav 

minst 20 % per år avancerad och spjutspets 



Projektmål - återbruk i 20 % av upphandlingarna

• 2019 ca 20 st - Nytt tänk och arbetssätt, processer tar tid.

• Satsar på 2020 – ca 40 st utvalda ur upphandlingsplanen.

• Upphandlingsplan 2021-2022 redan på gång.

• Vi provar, lär oss och förbättras kontinuerligt!



Exempel om återbruk i upphandlingsdokument

• Anbudsgivaren ska erbjuda minst en 100 % återvunnen produkt.

• Under avtalstiden ska minst en produkt innehålla återvunnet mtrl.

• Redovisa om, och i så fall hur mycket återvunnet produkten innehåller. 

• Emballage – främst återvunnet, förnybart eller retur.

• Under avtalstiden ska en plan tas fram för att öka andelen återvunnet material i 
produkterna samt öka möjlighet till reparation och second hand.

• Leverantören ska själv källsortera och återvinna material.



Handla nu! 



Nyheter 
nationellt

• Genomförande av EU direktiv i Sverige

• Nya etappmål 

• Tidsförskjutning införande bostadsnära 
insamling av förpackningar

• Returpapper – ej producentansvar

• Skatt på engångsprodukter



Avfallsplanering 
Dalarna



Uppkomst, förebyggande och återanvändning 
År 2022 ska mängden avfall som kommunen ansvarar för ha minskat till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning, 

vilket innebär att avfallsplaneringen..

..bidrar till att hushåll och 
kommuner förändrar konsumtions-
och produktionsmönster, främst 
avseende;

1. Minskad konsumtionen av nya 
saker 

2. Återanvända mer.

3. Återvinna mer material.

4. Utnyttja energin i det som inte 
kan återvinnas.

..medfört att tydliga steg har tagits uppåt i avfallstrappan med ökat 
förebyggande arbete och ökad återanvändning i kommuner som resulterar i 
minskade avfallsmängder, exempelvis genom;

• Bättre samordning mellan kommuner och berörda aktörer i Dalarna

• Högre status och bättre integrering för avfallsplanen i kommunens 
övergripande hållbarhetsarbete

• Avfallsförebyggande upphandlingsprocesser (ex minskade inköp av IT 
utrustning)

• Ökat återbruk av möbler

• Ökade insatser för avfallsförebyggande i flerbostadshus

• Minskad användning av förpackningsmaterial och engångsartiklar

• Bättre återkoppling till kommuner och invånare 

..bidragit till mer planerade 
inköp och minskad slängd 
mat som inneburit att 
matsvinnet i kommunens 
kostverksamheter minskat 
med uppemot 25 % 
jämfört med 2016

Bild: Naturskyddsförening



Källsortering och materialåtervinning
År 2022 ska hushåll, kommuner och verksamheter blivit avsevärt bättre på att källsortera och materialåtervinna, vilket innebär 

att avfallsplaneringen.. 

..bidragit till att hushåll har i enlighet 
med uppsatta krav en väl 
fungerande fastighetsnära insamling 
av förpackningar och returpapper 
som medför markant bättre 
källsortering, främst avseende farligt 
avfall, matavfall, plast- och 
pappersförpackningar samt textilier

..avfallsplaneringen är i planering och utförande 
integrerad på ett bra sätt med kommunens fysiska 
planering och infrastruktur

..medfört att tydliga steg har tagits uppåt i avfallstrappan som förutom ökat 
förebyggande och återanvändning även medfört bättre materialåtervinning 
av avfall under kommunens ansvar, exempelvis genom;

• Att kommunala verksamheter källsorterar enligt gällande föreskrifter

• Ökade insatser för högre materialåtervinning, främst avseende plast- och 
pappersförpackningar, textilier samt grovavfall med betydande volymer

• Bättre återkoppling till hushåll om nyttan med källsortering och rent 
matavfall och rena avlopp



Dalarna 
Minskar 
Avfallet



Mål- och 
åtgärds-

uppföljning

Dalarna 2020

Färgmarkerad text anger positiv (grön) eller 
negativ trend (röd), minst 3 år i rad

Färgmarkerad ruta anger måluppfyllelse 
(grön=uppfyllt)



Hushållsavfall 
Dalarna 2015 

- 2019
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Dalarna jämfört nationellt 2019

År 2019, 
kg/person

Matavfall Restavfall Grovavfall Förpackningar 
och tidningar

Hushållsavfall 
exkl slam 

Dalarna 
medel

43 137 243 69 486

Sverige 
medel

35 164 209 68 460



Innehåll restavfall villa Dalarna



Textilier i 
restavfall 
Dalarna -
klimat

Varje person i Dalarna slänger ca 7,5 kg textilier
varav 3,5 kg läggs I restavfallet. Detta motsvarar
årligen ca 2150 ton kg textilier varav 1000 ton 
ton som läggs i restavfallet

Om vi förebygger 25 % av textilierna så minskar
vi klimatpåverkan med 

- 47 kg CO2e per person (375 km personbil)

- 13500 ton CO2e I Dalarna (108.000.000 km 
personbil som motsvarar 2700 varv runt jorden)

Om vi återbrukar 12,5%/materialåtervinner 
12,5% textilier av det som slängs i restavfallet så 
minskar vi klimatpåverkan med 

- 5,5 kg CO2e per person (45 km personbil)

- 1600 ton CO2e I Dalarna (12.600.000 km 
personbil som är lika med 315 varv runt jorden)



Dokumentation

All dokumentation från dagen kommer att läggas på Dalarnas 
avfallsplaneportal

https://avfallsplandalarna.se/kampanjer-och-evenemang/

https://avfallsplandalarna.se/kampanjer-och-evenemang/

