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Lagkrav • Alla kommuner måste enligt miljöbalken 
ha en renhållningsordning som består av 
avfallsplan +  föreskrifter som är beslutad i 
kommunfullmäktige

• Medför kommunalt ansvarstagande kring 
många viktiga frågor kring hållbar 
konsumtion, resursanvändning, 
återvinning och giftfri miljö

• Naturvårdsverket har angivet föreskrifter 
vad en avfallsplan ska innehålla



Temagrupp 
nedskräpning

Nätverk bildades efter revidering avfallsplaner 
2018

• Park- och gatunätverket

• Kommuner

• Länsstyrelse

• Håll Sverige Rent

• Städa Sverige

• Visit Dalarna

• Koordineras av DalaAvfall



Upplägg i 
Dalarna

• Kretsloppsplan

• Regionala miljömål

• Planens genomförandetid 2023 –
2030

• Regional kretsloppsplanegrupp

• Lokala kretsloppsplanegrupper

• Temagrupper

• Förstudie cirkulär ekonomi

• Webbinarier/seminarier



Temagrupper

Förpackningar
Hushållens 
konsumtion

Hållbar 
textilanvändning

Hållbara 
återvinningscentraler

Klimateffektiv 
hantering av 

kommunalt avfall

Miljömässig 
upphandling och 
resurshushållning

Minska användning av 
plast och dess 

klimatpåverkan
Minska matsvinn

Minska nedskräpning Nedlagda deponier
Återanvända och 

återvinna byggavfall 
samt masshantering

Avlopp/slam

Alla temagrupper 
ska prioritera 
förebyggande och 
giftfria kretslopp 
(farligt avfall)



Process

Temagrupper ger förslag på
mål och åtgärder inom sina

temaområden.

Webbinarier/seminarier

Regionala
kretsloppsplanegruppen tar 
utifrån detta fram förslag på

typer av regionala mål, 
gemensamma åtgärder, 

indikatorer och en
åtgärdsbank.

Lokala 
kretsloppsplanegrupper 

sätter nivå på regionalt satta 
mål och anger vilka åtgärder 

kommunen behöver för att nå 
de egna satta målen (styr 

prioritering) och andra 
åtgärder som kommunen 

prioriterar för att nå agenda 
2030/miljömål/kommunala 

mål i övrigt. 



• Arbetet bedrivs med den 
gemensamma devisen ”Dalarna 
Minskar Avfallet” som syftar till 
att många aktörer och invånare 
bidrar till stor gemensam nytta

• Koordinering med regionala 
miljömål och övrigt regionalt och 
lokalt hållbarhetsarbete



Summering

• Under hösten jobbar temagrupper med förslag mål och åtgärder

• Lokala kretsloppsplanegrupper kan ge inspel

• Alla som har tillgång teams, visa, kan lägga in förslag mål och åtgärder i alla temagrupper. 

• Vid seminarium 25/10 behandlas fastighetsnära insamling hushåll – anmälan finns på 
www.avfallsplandalarna.se – Seminarier och arrangemang

• Seminarium 29/11 – redovisning alla temagrupper

• I december påbörjar regional kretsloppsplanegrupp sammanställning mall kretsloppsplan –
att delges lokala kretsloppsplanegrupper. 

• Färdiga förslag mars-april. Remiss/utställning maj/aug– beslut hösten 2023. Föreskrifter ska 
inkluderas. 

• Beslutsunderlag insamlingssystem kommer också läggas för beslut i KF. 

http://www.avfallsplandalarna.se/

