
 

Dalarnas Avfallsplanedag 7 oktober 
Tack för att Ni anmält Er till Dalarnas Avfallsplanedag 7 oktober och vi är glada att 61 anmält sig ! 

Mötet sker via teams och delges i detta mail. Hör av Er om Ni behöver länken.  

Anvisningar för dagen; 

• Alla ombeds testa länk innan möte 

• Ev egna problem med teams kommer ej kunna hanteras i mötet (måste ordna det själv).  

• Vi kommer ge utrymme 5 min mellan varje presentation för frågor och byte av föreläsare 

• Under presentation ska mic och kamera vara avstängd 

• Under presentation kan chat användas och svar hanteras direkt efter presentation.  

• Efter presentation kan deltagare begära ordet genom att räcka upp hand. Svar direkt.  

• Om alla svar ej hinner ges inom 5 min kan chat användas under dagen och där kan föreläsare 
svara på frågor under dagen.  

• Dokumentation för dagen kommer läggas på www.avfallsplandalarna.se (länk) 

• Mentimeter kommer att användas under dagen. www.menti.com. Kod 2063377. 

Tiderna i programmet är något justerade på grund av att mötet sker digitalt (behov lite 
mellanrum) och något föredrag som reviderats.  

Anvisningar föredrag 

Tid Programpunkt Rekommendation 

8.45 – 
9.15 

Uppkoppling  

9.15 – 
9.35 

Uppföljning avfallsplaner mål och 
åtgärder  

 

Pågående aktiviteter Dalarna 

9.40 – 
9.55 

Matsvinn i Dalarnas kostenheter  Hanna Bergman, Hållbart i Dalarna, 
projektledare för matsvinnsarbetet i 
Dalarna berättar om matsvinnsarbetet i 
kommunala skolkök, etc 

10.00 
– 
10.15 

Byggdepå Borlänge  Christian Olhans, Borlänge Energi, berättar 
om Byggdepå Borlänge 

http://www.avfallsplandalarna.se/
http://www.menti.com/


 

Tid Programpunkt Rekommendation 

10.15 
– 
10.30 

Bensträckare   

10.30 
– 
10.50 

Avfallsförebyggande i flerbostadshus  Malin Andersson, Ludvikahem berättar om 
uppstartat arbete med 
beteendeförändringar inom miljö och 
klimatfrågor med fokus avfall- och 
resurshantering.  

Markus Andrén, Tunabyggen, berättar om 
nytt projekt med avfallsförebyggande 
arbete. 

10.55 
– 
11.15 

Källsortering i kommunala verksamheter 
(exempel från olika dalakommuner)  

Kort inlägg om lokalt arbete med 
källsortering kommunala verksamheter 

• Ola Nyberg, Borlänge Energi 

• Malin Liss-Lundeberg, Dala Vatten 
och Avfall 

• Thomas Sundin, Falu kommun 

• Stina Pettersson, Hedemora Energi 

11.20 
– 
11.35 

Samarbete inom Nedskräpning i Dalarna  Stefan Hållberg, Håll Sverige Rent och Jenny 
Croneryd delar på presentationen.  

11.35 
– 
11.40 

Mentimeter 1-2 1. Källsorterar Er arbetsplats på ett bra 
sätt 

2. Vad är hindren för att Er verksamhet ska 
källsortera bättre 

11.40 
– 
12.30 

Lunch  

12.30 
– 
12.50 

Avfallsförebyggande upphandling – 
highlights från projekt Återbruk i den 
offentliga affären på Upp 
handlingscenter Falun 
Borlängeregionen.   

Annika Varghans, Länsstyrelsen 



 

Tid Programpunkt Rekommendation 

12.55 
– 
13.10 

Återbruk möbler inom offentlig sektor i 
Dalarna Region Dalarna m.fl.  

Anders Nordahl. Region Dalarna 

Malin Liss-Lundeberg, Dala Vatten och 
Avfall  

Nationella frågor 

13.15 
– 
13.40 

Förordning om fastighetsnära 
insamling—hur tänker Dalarna ?  

Pär Johansson, DalaAvfall, berättar om vad 
förordning förpackningar och returpapper 
föreslår och hur Dalarna hanterat detta  

Lisbeth Martinsson, Dala Vatten och Avfall 
AB och ledamot i styrelsen Avfall Sverige, 
berättar om det nationella läget med 
förordning förpackningar och returpapper 

Ola Nyström och Erika Brömses, WBAB 
berättar om infört system i Ludvika med 
fyrfackssystem 

13.40 
– 
13.50 

Bensträckare  

13.50 
– 
14.05 

EU:s avfallspaket och nya/kommande 
krav och mål i Sverige—vad betyder det 
för Dalarna.  

Pär Johansson, DalaAvfall 

14.10 
– 
14.30 

Utredning om Giftfri och cirkulär 
återföring av fosfor från avloppsslam - 
hur tänker Dalarna ?  

Andreas Ekberg, Länsstyrelsen, berättar om 
utredningens förslag och länsstyrelsens 
synpunkter på detta 

Mats Pettersson, Nodava och Jesper 
Johansson Keskitalo, Borlänge Energi 
företrädare DalaVA kommenterar utifrån 
VA huvudmannens perspektiv 

Gemensam diskussion och prioritering fortsatta åtgärder 

14.35 
– 
15.15 

Diskussion om frågeställningar 

Mentimeter 3-6 följt av kort 
diskussion/summering  

   

Pär Johansson och Magnus Eriksson 
berättar om Agenda 2030 och dess koppling 
till avfallsplaner  

Kort om möjligheter söka bidrag för projekt, 
Pär Johansson, DalaAvfall och Annika 



 

Tid Programpunkt Rekommendation 

Varghans, Länsstyrelsen  

Sedan 4 frågeställningar 

1. Mentimeter 3: Är det bra att utgå från 
Agenda 2030 målen vid nästa revidering 
av avfallsplanerna ? 

2. Mentimeter 4: Vad tycker Ni ska 
prioriteras i avfallsplanearbetet 2021 ? 

3. Mentimeter 5: Ser Ni några tänkbara 
projekt som bidrag ska sökas för ? 

4. Mentimeter 6: Vad är det viktigaste Ni 
tar med er från dagen ? 

 


