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Dala Avfall



Program

▪ Källsortering – gällande och kommande krav

▪ Återvinningsmål

▪ Returpapper

▪ Förpackningsavfall



Resurshushållningsprincipen samt 
avfallshierarkin



2 kap. 5 § miljöbalken

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 
I första hand ska förnybara energikällor användas. 



15 kap. 10 § - avfallshierarkin

10 § En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder finns i 2 kap. 5 §.

Den som är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det

1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,

2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,

3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller

4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3.

Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska anses 
som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig.

Prop. 2015/16:166 s. 33 f.



Avfallstrappan



15 kap. 11 a § - ursprunglig avfallsproducents 
ansvar

11 a § Om inte annat har avtalats eller är

föreskrivet i lag eller annan författning,

ansvarar den ursprungliga

avfallsproducenten för

1. att avfallet genomgår en fullständig

behandling i enlighet med

10 §, och

2. kostnaderna för att hantera det

avfall som har producerats.

▪ Prop. 2019/20:156 s. 25 f



Källsortering – krav 



Kommunala krav

▪ Farligt avfall

▪ Matavfall i förekommande fall – obligatoriskt eller 
miljöstyrande

▪ Grovavfall

▪ Lokala krav i enlighet med den enskilda kommunens 
tvingande sorteringsanvisningar



▪ Spillolja ska samlas in separat, isoleroljor hållas åtskilt från andra oljor till man vet att 

det inte innehåller PCB och ska inte blandas med andra oljor etc om det försvårar 

materialåtervinning

▪ Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i minst: trä, mineral som består av betong, 

tegel, klinker, keramik eller sten, metall, glas, plast och gips. Och samlas in separat.

▪ Brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

▪ Utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall får inte deponeras.

▪ Avfall som har samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller för 

att materialåtervinnas får inte förbrännas.

▪ Avfall under kommunalt ansvar ska till kommunen eller dess entreprenör och 

sorteras/hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter.

▪ Sprutor och kanyler lämnas hos Apotekskedjorna om kommunen har sådana avtal 

med apoteken



Nationella krav - producentansvar

▪ Förpackningsavfall

▪ Returpapper (ska sorteras ut och lämnas till kommunens 
system 1/1 2022)

▪ Elutrustning (inkl. glödlampor och viss belysningsarmatur)

▪ Batterier

▪ Läkemedel



Kommande krav samt förslag 



Nya utsorteringskrav m m - EU

▪ Obligatorisk utsortering av papper, metall, plast och glas (dvs. 
utöver förpackningsavfall)

▪ Obligatoriskt krav på utsortering av bioavfall från år 2023

▪ Separat utsortering av textilier från år 2025



TEXTIL

▪ Förslag producentansvar textil i korthet:
- Producenterna får helhetsansvar

- Insamlingssystem, TIS eller motsvarande skapas 
”typ Textilkretsen”

- Kommuner uppmuntras samla in textil, men ska 
lämna utan ersättning till producenterna

- Insamlingssystemet ska vara rikstäckande och 
lämpligt

- Ideella aktörer äger rätt till sin textil



Återvinningsmål



EU Cirkulär Ekonomi

Återvinningsmål för kommunalt avfall

Till 2025 Till 2030 Till 2035

55 % 60 % 65 %

Skärpta regler för att beräkna återvinningsgraden 
ska dessutom göra det lättare att följa arbetet med 
att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Nya återvinningsmål för förpackningar

Till 2025 Till 2030

65 % 70 % Alla förpackningar 

50 % 55 % Plast 

25 % 30 % Trä 

70 % 80 % Metall (järnhaltig) 

50 % 60 % Aluminium 

70 % 75 % Glas 

75 % 85 % Papper och papp 



Kg per person Återvinning, % Mål 2019, % Nya mål, %

Glas 21,2 93 70 90

Plast 10,4 49 30 50

Papper 42,7 75 65 85

Metall* 3,1 84 70 85

Uppföljning förpackningar 2019

Källa: Naturvårdsverket

* Avser 2018



Nytt etappmål för matavfall

Senast år 2023 ska minst 75 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring och biogas tas tillvara.



Uppföljning etappmål för matavfall

Till 2020 ska minst 50 % av 
matavfallet från hushåll, 
storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut 
och behandlas biologiskt så 
att växtnäring tas tillvara, 
varav minst 40 % 
behandlas, så att även 
energi tas tillvara. 



Textil - förslag på mål

Textil i restavfallet uppskattas från restavfall och ÅVC genom 
plockanalyser 2022 och 2026, därefter vartannat år. Jämfört med 2022 
ska genomsnittet mätt i kg/person ha minskat med:

• 70 % till 2028

• 80 % till 2032

• 90 % till 2036

Från 2028 ska 90 viktprocent av det som samlas in förberedas för 
återanvändning och eller materialåtervinning



Avfall Sveriges 25/25-mål

Minska mat- och restavfallet med 
25 % till 2025 jämfört med 2015

▪ Syfte att öka takten för att 
klättra i avfallshierarkin

▪ Frivilligt för kommuner att 
ansluta sig
- får stöd, verktyg, ger 
delaktighet etc.



Returpapper



RETURPAPPER - bakgrund

▪ Producentansvaret avskaffas

▪ Kommunerna ansvariga för insamling och 
återvinning från 1 jan 2022

▪ Lättillgängliga insamlingsplatser

▪ Mål att minst 90 % materialåtervinns 



Insamling från verksamheter/lägenheter

▪ Kontor, butiker och andra verksamheter
- Kommunalt ansvar

- Idag privata entreprenörer om FNI-insamling

▪ Lägenheter (=hushåll)
- Kommunalt ansvar

- Många har FNI – avtal med privata 
entreprenörer eller kommunen på marknaden



Utgångspunkter flerbostadshus och verksamheter – exempel för 
att bibehålla dagens insamling

▪ Kommunen sluter avtal med ett antal 
entreprenörer

▪ Kunderna ska få välja fritt mellan dessa 
entreprenörer

▪ Betalning ska ske från kunden direkt till 
entreprenören

▪ Takavgift i taxan

Tjänstekoncession eller undantag 
upphandlingsplikt (auktorisation)



Förpackningar



FÖRPACKNINGSAVFALL

▪ Framskjutet ikraftträdande. Övergångs-
bestämmelser till 31 dec 2022

▪ Ny utredning på Miljödepartementet med syfte: 
- Skapa förutsättningar att nå återvinningsmål

- Genomföra bestämmelser om minimikrav

▪ Utreda två alternativ
- Kommuner  ansvar för insamlingen, men kostnader 

täcks av producenter

- Producenter organisatoriskt och ekonomiskt ansvar

▪ Remitteras hösten 2021



Konsekvenser för fastighetsägare

▪ Huvudregeln: Kostnadsfri insamling

▪ Samordnad insamling med mat- och restavfall 
samt returpapper. Optimering av utrymmen? 

▪ Ökad service=minskade kostnader för 
restavfall?



Skrymmande sällanförpackningar 

▪ Särskild publik service för stora möbelkartonger mm? 

Kvartersnära? 

▪ Tillgodoser den allt mer ökande Internethandeln

▪ Avlastar soprummen=mer plats för ”vanliga” förpackningar

▪ Nöjdare hyresgäster!


