
Inbjudan till två träffar om aktuella frågor 
kring avfallshantering i flerbostadshus i 
Dalarna  
Målgrupp: Chefer och tjänstemän med ansvar för planering kring avfallshanteringsfrågor 

När: 24 augusti samt 31 augusti, båda tillfällen kl 8.30 – 12.00 

Hur:  Digitalt (Teams) 

Anmälan:  Via outlook (acceptera) 

Bakgrund:  I Dalarna samarbetar alla kommuner om kommunal avfallsplanering i samarbete med 

Länsstyrelsen. Med anledning av detta hölls två större träffar 2019 om källsortering i 

flerbostadshus.  

 Avfallshanteringen blir allt viktigare i vårt samhälle då den är en mycket viktig del i att 

minska klimatpåverkan och säkerställa en god och hållbar miljö. Dessutom finns det 

lagar och krav som fastighetsägaren måste hantera.     

Förberedelser kl 11.30 kommer en liten tävling göras om kunskap att ta med sig från 

dagen. Dessutom kommer synpunkter kunna ges på fortsatta prioriteringar.  

Frågor kommer kunna ställas under mötet med tidsbegränsningar innebär också att 

frågor kommer kunna ställas i chatten under mötet. Efter mötet kan frågor ställas till 

info@dalaavfall.se till och med 27/8. Svar ges vid mötet 31/8.  

24 augusti, kl 8.30 – 12.00. Kunskap och motiv (mest presentation och frågor) 

Kl Programpunkt Kommentar Bland annat 

8.30 – 
8.40 

Inledning Presentation  

8.40 – 
9.30 

Varför måste vi 
förebygga avfall och 
källsortera ? 

Redogörelse för krav och mål 
kring att förebygga och 
källsortera avfall i 
flerbostadshus; 

•  EU direktiv 

• Avfallsförordningen 

• Etappmål 

• Kommunalt ansvar 
returpapper från 2022-01-01 

• Förordning om 
fastighetsnära insamling av 
förpackningar från 2023-01-
01 

Avfall Sverige 
och DalaAvfall  



Kl Programpunkt Kommentar Bland annat 

• Kommunal avfallsplan och 
föreskrifter 

9.40 – 
10.20 

Myter och kunskap 
om källsortering och 
materialåtervinning  

Är det bra att bränna allt 

Varför materialåtervinna 
förpackningar 

Borlänge Energi 
berättar om vad 
som ska 
förbrännas, 
konsekvenser 
om ex plast 
förbränns och 
utsikter framåt  

Stena recycling 
berättar om hur 
förpackningar av 
plast, papper, 
metall och glas 
samt 
returpapper tas 
om hand 

10.20 
– 
10.40 

Paus   

10.40-
11.05 

Hur ser 
källsorteringen ut 
idag i Dalarnas 
flerbostadshus 

Redovisning av resultat från 
plockanalys i flerbostadshus som 
genomförts i samtliga 
dalakommuner år 2020. 

• Rätt sorterat restavfall – hur 
når kommunerna mål i 
avfallsplan om 50 % rätt 
källsorterat 

• Vad innehållet restavfallet 
från flerbostadshus 

• Vilken påverkan på klimatet 
skulle det ge vid ökat 
förebyggande och 
källsortering 

• Har Covid påverkat avfallet 
(engångsmaterial, 
skyddsutrustning, 
hemmakontor, etc) ? 

DalaAvfall 

11.05-
11.30 

Avfall Sveriges 
skyltrevolution 

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall 
Sverige ett nytt gemensamt 
skyltsystem för avfallssortering. 
De nya skyltarna ska göra det 
enkelt för alla att sortera rätt. 
Målet är ökad återvinning och 
ökade möjligheter att nå en 

Avfall Sverige  



Kl Programpunkt Kommentar Bland annat 

cirkulär ekonomi. I förlängningen 
är målet att hela Norden ska 
använda samma system, med 
samma symboler. 

11.30-
12.00 

Avslutning, digitala 
frågor 

 

Kunskapstest 

Fortsatta prioriteringar 

 

 

31 augusti, kl 8.30 – 12.00. Ansvar, inspiration och åtgärder (mest diskussion) 

Kl Programpunkt Kommentar 

8.30 – 
9.00 

Frågor från 24/8  

9.00 – 
9.40 

Erfarenheter från 
bostadsbolag i Dalarna 

Kopparstaden, LudvikaHem och Tunabyggen  

• Avfallsförebyggande Källsortering 

• Farligt avfall 

• Returpapper 

• Förpackningar 

9.50 – 
10.30 

Kommunalt ansvar 
returpapper – vad innebär 
det för bostadsbolagen 

DalaAvfall och kommuner 

Skillnader förpackningar och returpapper 

Krav på närhet, sortering mm 

Erfarenheter från Dalakommuner 

Ansvar och finansiering 

Hur hantera avtal om insamling och hämtning 
av returpapper 

10.45 
– 
11.15 

Samråd om 
insamlingssystem 
förpackningar 

DalaAvfall och kommuner 

Hur genomföra samråd med producenter om 
tillståndspliktigt insamlingssystem för 
förpackningar (TIS) i kommunen 

11.15 
– 
11.40   

Farligt avfall – vad är 
bostadsbolagen ansvar och 
uppgift 

Sveriges allmännytta 

Krav och ansvar 

Rapporteringsskyldighet 

Samarbete inom kommun 

11.40 
– 
12.00 

Fortsättning och framtida 
samarbete 

Samarbete 

Kommande aktiviteter, ex kring byggavfall 

 


