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Avfallsmängder ÅVC
Ca 70 000 ton grovavfall samlas in i Dalarna år 2021 (mängd restavfall ca 40 000 ton)
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Omhändertagande ÅVC Dalarna (2021)
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Återbruk

Å31: Grovavfall från hushåll insamlat till
materialåtervinning (ton)

Å3: Grovavfall från hushåll till förbränning (ton)

Å32: Konstruktionsmaterial till anläggningsändamål
(ton)

D2: Grovavfall från hushåll till deponering (ton)



Jämförelser

Avfallsmängder ÅVC, kg/person Dalarna medel Sverige

Grovavfall exkl trädgårdsavfall 200 204

- Återbruk 3 3

- Materialåtervinning 44 34

- Hårdplast 0 2

- Förbränning 126 110

- brännbart 58 43

- Konstruktionsmaterial 12 21

- Deponi 17 10



Kundnöjdhet

Visa Power BI

Borlänge och Hedemora har gjort enkät 
i efterhand (redovisas från nov)

• Nöjdhet öppettider varierar stort, något ökande 
trend i Dalarna. Söndagsöppet infört i ex Falun 
och Borlänge. Äldre avsevärt nöjdare än yngre. 

• Framkomlighet viktig faktor för bra sortering 
(stress), hög nivå i Dalarna – något ökande trend. 
Äldre avsevärt nöjdare än yngre. 

• Skriftlig info hög nivå i Dalarna, tar tid etablera 
nya skyltsystemet (Avesta). Äldre nöjdare än 
yngre. 

• Möjlighet lämna till återanvändning hög nivå 
men stor variation – kraftigt stigande trend. Små 
skillnader ålder. 

• Samlat omdöme högt och stigande trend. Hög 
nöjdhet i alla åldrar. 



Goda exempel



Avesta ÅVC Gruvgärdet



Smedjebacken Nytäppan



Jönköping



NSR - Helsingborg



Växjö Norremark



SSAM, Norremark Växjö (ramp)



Svenljunga



Kil

https://youtu.be/7FTdr4OCgjE

https://www.kil.se/Valkommen-till-Kils-Atervinning/atervinningscentral/

Tog bort brännbart. Gått från 700 ton brännbart (60 kg/person) till 180 ton (15 
kg/person). Sverige medel 45 kg/person. Dalarna medel 55 kg/person.

https://youtu.be/7FTdr4OCgjE
https://www.kil.se/Valkommen-till-Kils-Atervinning/atervinningscentral/


Tankar kring hållbara 
ÅVC



Tillgänglighet

• In- och utfart till ÅVC med hög 
trafiksäkerhet

• Enkelt att lämna – bra skyltning/anvisning -
undvika köbildning

• Lätt söka information – mobil – digitala 
skyltar

• Lätt nå personal där det behövs – återbruk 
– materialåtervinning plast – restfraktioner

• Överväg rondellkörning

• Inpasseringssystem

• Självservice – komplement

• Egen personal vid högt besökstryck



Återbruk

• Det bästa återbruket sker innan ÅVC, 
möjligtvis undantaget byggmaterial 
(återbruk som saknar avsättning)

• Det som kommer till ÅVC

• Många tänker lämna till återbruk först 

• Kan vara idé lämna sist (och först) –
vägledning personal 

• Naturligtvis kan separata återbruk 
med enkel till och utfart fungera (typ 
Hudiksvall)

• Återbruk placeras där personal avses finnas

• Utbilda personal – återbruksvägledare

• Sätt värde på återbruksmaterial (om 
möjligt)



Ramp

Arbetstrafik skild från persontrafik

25 containerplatser

3 körbanor (15 m) varav 1 stoppförbud

U ramp (Ca 30 *80 m) – med avlämning styrt mot 
behov vägledning personal

Styr personalnärvaro till farligt avfall, återbruk, 
materialåtervinning kommunplast, rest efter sortering

Avfall Sveriges skyltsystem exkl energiutvinning



Kommunikation

Kommunicera vart allt tar vägen och den 
nytta som erhålls

Tillämpa Avfall Sveriges skyltsystem så 
långt möjligt

Digital kommunikation via app/hemsida

Digitala skyltar

QR koder



Halverad mängd 
brännbart grovavfall



Mål

• Förslag mål;

• Halvera mängd grovavfall till förbränning till 
2030

• Mål kring kundnöjdhet



Halvering brännbart grovavfall

Ta bort container 
brännbart/energiutvinning –
ersätt med ex Specialavfall, 

Tapet/gummi, Rest efter
sortering eller Saker som inte kan

återvinnas

Utveckla insamling av främst
hårdplast, mjukplast, textil,  
förpackningar, böcker och 

lastpallar men också
återbruk/byggåterbruk

Beakta även små flöden som ger 
positive attityder



Konsekvenser 
Dalarna

Dalarna År 2021 
(ton)

Halvering, 
antagande 

UT (ton)

Klimat-
nytta 
(ton 
CO2)

Ekonomi 
(tkr)

Mängd brännbart 17000 8500

Återbruksbart 500 300 600 -300

Förpackningar (främst 
plast)

1700-2550 1700 1000 -3000

Hårdplast 850-1700 850 500 0

Textil 1700-2550 1700 2000 -1700

Trä 850-1700 850 350 -935

Övrigt återvinningsbart 3400-4250 2750 800 -2750

Inert 340 250 0 -250

Farligt avfall (främst el) 340 100 150 -100

Brännbart 5100-6800 5400 Ca 9000


