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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



Avfallsplanens 
innehåll

• Syfte

• Mål och åtgärder för avfall under 
kommunalt ansvar, i övrigt vad kommun 
kan påverka

• Förebygga och omhänderta med 
utgångspunkt från avfallshierarkin och 
nationella miljömål

• Behov förändringar insamlingssystem och 
anläggningar inkl investeringar och 
ekonomiska resurser

• Samordning kommunens fysiska planering

• Nedskräpning och nedlagda deponier



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.

Inspel från regional och 
lokala

kretsloppsplanegrupper via 
deltagande seminarier och 

webinarier

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. 

Remiss/utställning

Beslutsprocess

Augusti – januari 
2023

December – april 2023 April – januari 
2024



Förstudie cirkulär 
ekonomi

• Länsstyrelsen har erhållit projektmedel förstudie 
cirkulär ekonomi, klar dec 2022

• Finansiärer Region Dalarna och Tillväxtverket

• Syfte ta fram plan för genomförandeinsatser –
projekt att söka bidrag för

• Utgår från materialflöden och hur dessa kan ingå 
i cirkulära kretslopp

• Resultat kartläggning och strategisk plan



• 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


