
EU avfallspaket och nya 
krav och mål – vad betyder 

det för Dalarna ?



EU direktivet införs i Sverige

• Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och det anges 
vad som avses med avfallsproducent. För att avgränsa kommunens 
ansvar för avfall enligt 15 kap. miljöbalken behöver det uttryckas som 
”kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken”.

• Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i 
en yrkesmässig verksamhet förtydligas.

• Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl information om 
avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter för återbruk 
via avfallstaxan.



Avfall under 
kommunalt 
ansvar

15 kap 20 § MB

”Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen 
behandlas: 

1. kommunalt avfall, 

2. 2. avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 
avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter, om anläggningen endast används för 

a) hushållsspillvatten, eller 

b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar 
hushållsspillvatten, 

3. latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och 

4. bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet”.



Kommunen 
får finansiera 
förebyggande 
åtgärder via 
avfallstaxan

27 kap 4 § MB
• ”åtgärder som kommunen vidtar i syfte att 

informera hushåll och verksamhetsutövare som 
producerar avfall som kommunen ansvarar för 
enligt 15 kap. 20 § om avfallsförebyggande 
åtgärder”, och 

• ”åtgärder som kommunen vidtar för att 
underlätta insamling och sortering av 
återanvändbara produkter från hushåll och 
verksamhetsutövare som producerar avfall som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §”



Avfallsförordningen 
(gäller från 1/8 2020)

Kommunens ansvar
• Krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall 
• Skyldig att samla in bygg och rivningsavfall som har 

källsorterats i separata fraktioner. Minst följande 
avfallsslag ska samlas in separat: 

• Trä
• Mineral som består av betong, tegel, klinker, 

keramik eller sten
• Metall
• Glas
• Plast
• Gips 



Nya etappmål

• Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning successivt ska öka stegrande fram till år 2035, då 
minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för 
återanvändning eller materialåtervinnas.

• Återanvändning av förpackningar, som innebär att andelen 
återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka 
successivt från år 2022 med minst 30 procent år 2030.



Nytt etappmål
År Mål

2020 50%

2025 55%

2030 60%

2035 65%



Nytt etappmål
År Mål

2025 65%

2030 70%



Källsortering villa Dalarna



Textilier

• Krav att medlemsländer ska samla in separat senast 
2025

• Utredning om producentansvar textilier, uppdrag ska 
redovisas senast 2020-12-10

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 

- 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 

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



Sveriges strategi för cirkulär ekonomi

• Sveriges strategi för cirkulär ekonomi
Ett samhälle där resurser används effektivt i 
giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga 
material”.

Mer konkret innebär det bland annat att styra mot att 
produkter utformas för en lång livslängd, att främja 
ökad användning av giftfria återvunna material i nya 
produkter samt att utforma styrmedel som bidrar till 
ökat utbud och efterfrågan på cirkulära produkter, 
tjänster, återbruk och återvunna material



Agenda 2030

Regeringen har släppt proposition om Agenda 
2030, bla

• Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom 
att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet 
samt hantering av kommunalt och annat avfall 
(11.6) 

• Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av 
kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte 
att minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön (12.4)

• Till 2030 väsentligt minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall (12.5)
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