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Avfallsplanen i Dalarna

Avfallsplanerna har i många år tagits fram gemensamt i Dalarna genom 
samarbetet i Dala Avfall där alla kommunerna har medverkat
Avfallsplanerna har numer stort fokus på förebyggande av avfall. 
I gällande avfallsplan är projektet Dalarna minskar avfallet centralt.
Dala Avfall har samarbetat för att kunna angripa avfallsförebyggandet ur ett 
bredare perspektiv.



Bättre framgång genom samverkan

Länsstyrelsen driver projektet upphandlingsdialog Dalarna (UDD) för att utveckla 
upphandlingen i Dalarna.
Upphandling är många gånger ett effektivt verktyg att förebygga avfall.
Så Dala Avfall samarbetar nu med t ex UDD för att kunna nå ännu bättre 
resultat med avfallsplanen.
Effektivt att samarbeta över gränserna.  



Dalarna minskar avfallet 

• Gemensamt projekt i Dalarna med mål och åtgärder i avfallsplanen
• Fokus på att förebygga avfall, utpekade områden är tex bygg, textil, mat, 

elektronik, möbler, plast
• Fokus på att kommunerna ska gå före i arbetet och ”städa framför egen dörr”

Ex: Minskat matsvinn i skolköken är ett projekt som fick bidrag från 
klimatklivet, pågick 2018-2021

Ex: Minskat inköp av engångsplast är ett projekt som drivs av UDD men som 
kopplas till avfallsplanen och förebyggande av avfall



Projekt - Minska inköp av engångsplast

Varför ska vi minska mängden plast?

• Det kommer ett EU-förbud mot vissa engångsartiklar i plast

• Miljömässigt – plast ger stora klimatutsläpp & orsakar nedskräpning 

• Ekonomiskt – det kommer vara lönsamt för kommunen att minska mängden 
plast i avfallet



Plast i hushållsavfall är ett problem i förbränningen!
• Engångsplast är många gånger ingen förpackning och 

hamnar ofta i det brännbara avfallet
• Kunder ställer krav på fossilfri el och fjärrvärme
• Utsläppsrätter skenar i pris
• Förbränningsskatt införd

• Slutsats: att förbränna fossilt avfall kommer inte bara 
vara dåligt ur miljösynpunkt utan också väldigt dyrt!



Syfte med Projekt - Minska inköp av engångsplast

• Identifiera var engångsplasten finns
• Använda upphandling som verktyg
• I första hand ta bort behovet, i andra hand hitta alternativa produkter
• Upphandlingscenter har testat att ställa krav i upphandling, det ska ni få ta del 

av idag
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