
 

 

Revidering kretsloppsplaner – framtida insamlingssystem  
Datum:  25 oktober 2022 

Tid:  09.00 – 15.00 

Plats:  Gyllene Hornet, Tällberg 

Anmälan: Anmälan via länk eller QR kod: https://sv.research.net/r/25oktober 

 

Inledning 

Sedan 2006 har Dalarnas kommuner samarbetat kring avfallsplanering ihop med Länsstyrelsen. 

Nuvarande planperiod är 2018 - 2022. 

Under 2022 - 2023 ska kommunernas avfallsplaner i Dalarna revideras. De avses kallas 

kretsloppsplaner och gälla för perioden 2023 - 2030.  

Länsstyrelsen genomför en förstudie om hur arbetet med cirkulär ekonomi kan stärkas i Dalarna och 

denna kopplas ihop med revideringen av kretsloppsplaner. Förstudien har finansierats av Region 

Dalarna, Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Ni inbjuds till detta seminarium som handlar om framtida insamlingssystem avseende förpackningar. 

Ett förslag på förordning om förpackningar som anger kommunalt insamlingsansvar har beslutats 

sommaren 2022 och detta utgör grunden i seminariet. I förordningen anges att alla hushåll ska ha 

fastighetsnära insamling av de vanligaste förpackningsslagen, vilket väntas medföra påverkan på 

hushåll, fastigheter, planförhållanden, infrastruktur, m.m..   

Branschorganisationen Avfall Sverige kommer delta med chefsjurist Sven Lundgren och Jenny 
Westin. Vid seminariet kommer också nuläge och förutsättningar i Dalarna beskrivas liksom hur 
planerna är för att möta de kommande kraven och behoven på bästa sätt.  

Målgrupp är tjänstemän och förtroendevalda från kommuner och dess avfallsorganisationer, 
bostadsbolag, fastighet, planering, bygg och miljö.  

https://sv.research.net/r/25oktober


 

 

Program 

Tid Programpunkt Kommentar 

09.00 – 9.30 Fika  

9.30 – 9.40 Välkommen DalaAvfall 

09.40 – 11.10 Förordning om förpackningar samt förslag 
på föreskrifter från Naturvårdsverket.  

Föreskrifter ersättning 

Jenny Westin, Avfall Sverige 

Camilla Westlund, Maria 
Arwidsson och Eva Nilsson, 
Naturvårdsverket 

11.10 -11.40 Frågestund  

11.40-12.30 Lunch  

12.30-12.50 Nationella erfarenheter kring 
insamlingssystem 

DalaAvfall 

12.50-13.10 Fastighetsnära insamlingssystem för 
villahushåll och fritidshus i Dalarna 

Fyrfackssystem, Erika 
Brömses WBAB 

Gemensamma hämtplatser 
fjällområden, Cecilia Öster 
Malung-Sälen 

13.10-13.25 Fastighetsnära insamlingssystem i 
flerbostadshus i Dalarna 

Fredrik Gedin, Tunabyggen 

13.25-13.40 Förpackningsinsamling på populära platser i 
Dalarna 

Runi Wold, Älvdalen 

Erik Blomquist, 
Smedjebacken 

13.40 – 14.00 Bensträckare  

14.00-14.20 Dalarnas arbete med förpackningar 

Diskussion/fika 

DalaAvfall 

14.20-14.30 Summering  

14.30 Fika  

 


