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1 BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING INDIKATORER 

Parameter X anger.. 

Konsekvens klimat Betydande positiv (grönmarkerat) eller negativ klimatpåverkan (rödmarkerat) 

Konsekvens miljö Betydande positiv (grönmarkerat) eller negativ (rödmarkerat) övrig miljöpåverkan 

Konsekvens service Betydande positiv (grönmarkerat) eller negativ (rödmarkerat) påverkan service 

Konsekvens ekonomi Bedömd positiv (grönmarkerat) eller negativ (rödmarkerat) långsiktig påverkan ekonomi 

Investering Bedömd investering > 1 mkr 

 

  



 

4 
 

Indikatorer Konsekvens 

klimat 

Konsekvens 

miljö 

Konsekvens 

service 

Konsekvens 

ekonomi 

Investering Ansvariga 

nämnder/ styrelser 

Gemensamt 

Hälsingland 

1. Mängden matsvinn i förskolor, skolor och 

äldreomsorg ska halveras till år 2030 jämfört 

med 2020 där 20 % uppnåtts 2025. Mäts i 

kökssvinn (g/tillagad portion), 

serveringssvinn (g/antal ätande), 

tallrikssvinn (g/antal ätande), mängd 

serverad mat (g/portion) och mängd 

uppäten mat (g/portion).  

 Resurs-

användning 

   Kommunstyrelsen 

Barn- och 

utbildning 

Socialförvaltningen 

X 

2. Senast 2025 minska inköp av nya möbler 

med 20 % jämfört med 2021 (tkr). 

 Resurs-

användning 

 Minskade 

inköp 

X Kommunstyrelsen X 

3. Senast 2025 ska inköp av skrivare ha minskat 

med 20 % jämfört med 2021. 

 Resurs-

användning 

 Minskade 

inköp 

 Kommunstyrelsen X 

4. Senast 2025 öka återbruk av mobiler till 

90 %. 

 Resurs-

användning 

   Kommunstyrelsen X 

5. Senast 2025 ska alla upphandlingar ställa 

krav på återvunnen eller återvinningsbar 

plast. 

 Resurs-

användning 

   Kommunstyrelsen X 

6. Efter 2025 köps ingen plast in som innehåller 

farliga ämnen. 

 Giftfri miljö    Kommunstyrelsen X 

7. Senast 2022 ska sopsäckar i kommunala 

verksamheter ej vara tillverkade av fossil 

plast. 

     Kommunstyrelsen X 

8. Senast 2025 ska minst 10 % av alla 

plasthandskar vara ersatt av 

   Minskade 

inköp 

 Socialförvaltningen X 
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Indikatorer Konsekvens 

klimat 

Konsekvens 

miljö 

Konsekvens 

service 

Konsekvens 

ekonomi 

Investering Ansvariga 

nämnder/ styrelser 

Gemensamt 

Hälsingland 

flergångsalternativ. 

9. Senast 2023 ska antalet hållbara event öka 

med 50 % jämfört med 2019 (gäller event 

som arrangeras själva, ger tillstånd till och 

ger bidrag till). 

     Kommunstyrelsen X 

10. Kommunen ska källsortera enligt 

kommunens föreskrifter i all kommunal 

verksamhet och bolag år 2025.  

 Resurs-

användning 

 Minskade 

behandlings-

kostnader 

X Kommunstyrelsen X 

11. Mängden restavfall från kommunala 

verksamheter minska jämfört med 2019 

(volym). 

 Resurs-

användning 

 Minskade 

behandlings-

kostnader 

X Kommunstyrelsen X 

12. Mängden kommunalt avfall exkl slam 

har minskat jämfört med 2019 

(kg/person). 

 Resurs-

användning 

 Minskade 

behandlings-

kostnader 

 BORAB X 

13. Nöjdhet gällande information om att minska 

avfallsmängder för lägenhetsboende ska öka 

med 10 % jämfört med 2021 (kundenkät).   

     BORAB  

14. Materialåtervinning av kommunalt avfall ska 

överstiga 55 %. 

 Resurs-

användning 

   BORAB X 

15. Restavfall ska minska med 25 % jämfört med 

2019 (kg/person). 

 Resurs-

användning 

 Minskade 

behandlings-

kostnader 

 BORAB X 

16. Mängd förpackningar och returpapper i 

restavfall ska minska med 20 % jämfört 

 Resurs-  Minskade 

behandlings-

 BORAB X 
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Indikatorer Konsekvens 

klimat 

Konsekvens 

miljö 

Konsekvens 

service 

Konsekvens 

ekonomi 

Investering Ansvariga 

nämnder/ styrelser 

Gemensamt 

Hälsingland 

2018, räknat i nyckeltal kg/hushåll*vecka. användning kostnader 

17. Mängd plastförpackningar i restavfall ska 

minska med 50 % jämfört 2018.  

   Minskade 

behandlings-

kostnader 

 BORAB X 

18. Mängd matavfall i restavfallet ska understiga 

1 kg per hushåll och vecka.  

 Resurs-

användning 

   BORAB X 

19. Nöjdhet möjlighet källsortera i lägenhet ska 

öka med 10 % jämfört med 2021. 

     BORAB  

20. Nöjdhet enkelhet att lämna grovavfall ska 

överstiga 75 %. 

     BORAB X 

21. Samlat omdöme efter ett besök ÅVC 

nöjdhet ska överstiga 90 %. 

     BORAB X 

22. Nöjdhet lämna grovavfall till 

återanvändning vid ÅVC ska överstiga 

85 %. 

 Resurs-

användning 

   BORAB X 

23. Mängden grovavfall till energiutvinning ska 

minska med 25 % (kg/person). 

 Resurs-

användning 

   BORAB X 

24. För kommuner som deponerar > 2 

kg/person ska mängden till deponering 

minska med 50 % till 2025 jämfört med 

2019. Övriga kommuner ska även 

fortsatt understiga 2 kg/person. 

 Giftfri miljö  Minskade 

behandlings-

kostnader 

 BORAB X 

25. Nöjdhet tillgänglighet att lämna farligt avfall  Giftfri miljö    BORAB X 
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Indikatorer Konsekvens 

klimat 

Konsekvens 

miljö 

Konsekvens 

service 

Konsekvens 

ekonomi 

Investering Ansvariga 

nämnder/ styrelser 

Gemensamt 

Hälsingland 

ska överstiga 80 % (villahushåll). 

26. Farligt avfall ska ej förekomma i restavfall 

(mäts via plockanalys). 

 Giftfri miljö    BORAB X 

27. Matavfallet från hushåll, storkök och 

restauranger sorteras ut och behandlas 

biologiskt så att 50 % av växtnäring tas 

tillvara där 40 % går till energi. 

 Resurs-

användning 

   BORAB X 

28. Renhet i matavfall ska vara minst 98 % 

(plockanalys). 

 Resurs-

användning 

   BORAB X 

29. Under planperioden fortlöpande minska 

antal latrinkärl. 

 Arbetsmiljö    BORAB X 

30. Deltagagande barn i Håll Sverige rents 

skräpplockardagar ska öka med 25 % jämfört 

med år 2019. 

 Minskad 

nedskräpning 

   Barn- och 

utbildning 

X 

31. Senast år 2024 ska skräpföremål minska 

jämfört med basår 2021, enligt 

skräpmätningsmetod Håll Sverige rent och 

SCB. 

 Minskad 

nedskräpning 

   Kommunstyrelsen X 

32. Alla kommunala verksamheter ska vara 

kranmärkta senast år 2025. 

 Minskad 

nedskräpning 

   Helsinge Vatten X 

33. Grön flagg - öka andelen certifierade skolor 

och förskolor till år 2025.  

     Barn- och 

utbildning 

X 

34. År 2030 ska minst 3 nedlagda deponier i  Giftfri miljö   X Kommunstyrelsen X 
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Indikatorer Konsekvens 

klimat 

Konsekvens 

miljö 

Konsekvens 

service 

Konsekvens 

ekonomi 

Investering Ansvariga 

nämnder/ styrelser 

Gemensamt 

Hälsingland 

riskklass 1 eller 2 vara åtgärdade. 

35. Senast år 2025 ska alla nedlagda kommunala 

deponier med riskklass 1 och 2 ska vara 

undersökta enligt MIFO 2 och behov av 

åtgärder fastställda. En åtgärdsplan ska tas 

fram inklusive ansvar och finansiering. 

 Giftfri miljö   X Kommunstyrelsen X 

36. Senast år 2021 har kommunen 

upphandlingspolicy eller motsvarande som 

stödjer minskat byggavfall.  

 Resurs-

användning 

   Kommunstyrelsen X 

37. Senast år 2021 ska avfallshantering ingå som 

en naturlig del i miljötillsynen utifrån 

miljöbalken, främst avseende byggavfall. 

 Cirkulära 

flöden 

   Miljö- och bygg X 

38. Senast år 2021 ska det näringslivspolitiska 

programmet genomföras i linje med 

kretsloppsplanen. 

 Cirkulära 

flöden 

   Kommunstyrelsen X 

39. Senast år 2021 ska detaljplanplanering och 

bygglovshantering genomföras i linje med 

mål i kretsloppsplanen där 100 % av 

detaljplanerna och bygglov ses över utifrån 

avfallshanteringens synvinkel. 

 Resurs-

användning 

   Miljö och bygg 

Kommunstyrelsen 

X 

 

Höjda kostnader förbränning (ca 300-400 kr/ton) de kommande åren ger ökade incitament för materialåtervinning. 
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2 BILAGA 2. SAMMANSTÄLLNING ÅTGÄRDER 

ID Åtgärd Tid Drivande Medverkande Pågående 

(På)/ Ny 

aktivitet (Ny) 

Särskild 

resursanalys 

Gemensamt 

Hälsingland 

20:1 Senast år 2021 införa dagliga rutiner inom 

kostorganisationen för mätning av kökssvinn och 

serveringssvinn i förskola, skola och äldreomsorg, samt 

utvärdering för att minska matsvinnet, där 2020 är 

basår. 

2021 Kommunstyrelsen Barn- och 

utbildning 

Socialförvaltningen 

På  X 

20:2 Senast år 2021 införa dagliga rutiner inom förskola, 

skola och äldreomsorg med mätning av tallrikssvinn, där 

2021 är basår. 

2021 Kommunstyrelsen Barn- och 

utbildning 

 

Ny  X 

20:3 Senast år 2022 ska skolorganisationer följa nationella 

riktlinjer för förskola och skola gällande måltider, med 

målsättningen att minska tallrikssvinnet, där 2021 är 

basår. 

2022 Kommunstyrelsen Barn- och 

utbildning 

 

Ny  X 

20:4 Senast år 2022 ska skolorganisationer arbeta särskilt 

med schemalagda måltider för att minska 

tallrikssvinnet, där 2021 är basår. 

2022 Barn- och 

utbildning 

 

Kommunstyrelsen  Ny  X 

20:5 Senast år 2022 ska organisationer inom äldreomsorg 

följa nationella riktlinjer gällande måltider till äldre där 

bra förutsättningar skapas vid måltiden, för att 

därigenom minska tallrikssvinnet, där 2021 är basår. 

2022 Kommunstyrelsen Socialförvaltningen Ny  X 

20:6 Senast år 2021 ta fram behovs- och utbildningsplan för 

upphandlare och inköpare avseende förebyggande 

upphandling och cirkulär ekonomi. 

2021 Kommunstyrelsen - Ny  X 
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ID Åtgärd Tid Drivande Medverkande Pågående 

(På)/ Ny 

aktivitet (Ny) 

Särskild 

resursanalys 

Gemensamt 

Hälsingland 

20:7 Senast 2021 ta fram och implementera 

riktlinjer/policys/checklistor för upphandling. 

2021 Kommunstyrelsen - På  X 

20:8 Senast år 2022 ta fram rutiner för innovativ och 

avfallsförebyggande upphandling. 

2022 Kommunstyrelsen - Ny  X 

20:9 Senast år 2022 skapa/vidareutveckla en 

återbrukshantering av möbler (möbelbank) inom 

kommunen.  

2022 Kommunstyrelsen - På X X 

20:10 Senast år 2025 vidareutveckla möbelbanken under 

planperioden, utöka sortimentet till att gälla exempelvis 

byggmaterial och elektronik. 

2025 Kommunstyrelsen - Ny X X 

20:11 Senast år 2021 förlänga livstid för IT utrustning. 2021 Kommunstyrelsen - På  X 

20:12 Senast år 2021 se över riktlinjer för byte av telefoner 

och IT-utrustning. 

2021 Kommunstyrelsen - Ny  X 

20:13 Senast år 2023 utöka möjligheten att kunna återbruka 

och reparera IT-utrustning. 

2023 Kommunstyrelsen - På  X 

20:14 Senast år2022 ställa krav på verksamheterna att vid 

planering för inköp av mobiler, datorer och plattor så att 

IT har mer tid för att välja mer hållbara produkter 

(leveranser i bur på båt etc).  

2022 Kommunstyrelsen Barn- och 

utbildning 

Socialförvaltningen 

Miljö- och bygg 

Ny  X 

20:15 Senast år 2022 höja kunskap hos verksamheterna om 

hur deras val av IT utrustning påverkar ekonomi och ge 

stöd för ställningstaganden om utbytbara delar, längre 

2022 Kommunstyrelsen Barn- och 

utbildning 

Socialförvaltningen 

Ny  X 
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ID Åtgärd Tid Drivande Medverkande Pågående 

(På)/ Ny 

aktivitet (Ny) 

Särskild 

resursanalys 

Gemensamt 

Hälsingland 

livslängd och begagnad teknik. Miljö- och bygg 

20:16 Senast år 2023 undersöka möjligheten att kunna leasa 

IT-utrustning. 

2023 Kommunstyrelsen - Ny  X 

20:17 Utbildningsinsatser för anställda inom 

socialförvaltningen för att öka kunskap kring avfall och 

återvinning. 

2021 Socialförvaltningen 

 

Kommunstyrelsen Ny   

20:18 Informationsmaterial i socialförvaltningens boenden för 

att visa vilket miljöarbete som görs och öka kunskap hos 

besökare. 

2022 Socialförvaltningen 

 

- Ny   

20:19 Boskola för SFI med fokus på avfallsförebyggande. 2022 Aefab Barn- och 

utbildning 

Ny   

20:20 Information om soprummen och källsortering vid inflytt 

i Aefabs bostäder och lokaler. 
2021 Aefab - På   

20:21 Få in hållbarhet, resurshushållning, återvinning och 

återbruk som en naturlig del av undervisningen i 

kommunens förskolor och skolor. 

2021 Barn- och 

utbildning 

 

Kommunstyrelsen NY   

20:22 Senast år 2024 avfallsminimera de största 

plastströmmarna inom kommunala verksamheter samt 

genomföra åtgärder i linje med den regionala 

plaststrategin för Gävleborg. 

2024 Kommunstyrelsen Samtliga 

förvaltningar och 

bolag 

Ny  X 

20:23 Senast år 2022 ta fram underlag och riktlinjer för 

hållbara event i kommunen (event som kommunen 

arrangerar, samt ger tillstånd alternativt bidrag till). 

2022 Kommunstyrelsen - Ny  X 
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ID Åtgärd Tid Drivande Medverkande Pågående 

(På)/ Ny 

aktivitet (Ny) 

Särskild 

resursanalys 

Gemensamt 

Hälsingland 

20:24 Senast år 2021 koordinera kretsloppsplanens löpande 

arbete med kommunens budget- och 

planeringsprocesser. 

2021 Kommunstyrelsen - Ny   

20:25 Senast år 2023 införa miljöombud på alla arbetsplatser. 2023 Kommunstyrelsen Samtliga 

förvaltningar och 

bolag 

Ny   

20:26 Senast år 2021 utveckla pågående samarbete inom 

avfallssektorn. 

2021 BORAB - På  X 

20:27 Senast år 2021 initiera samordning av kommunernas 

gemensamma behov av planering och uppföljning. 

2021 Lokal 

kretsloppsgrupp 

- Ny X X 

20:28 Senast 2021 är inventering av källsortering genomförd 

i alla kommunalägda byggnader. Inkludera rutiner för 

mätning mängd restavfall.  

2021 Kommunstyrelsen - Ny   

20:29 Senast 2021 är inventering av källsortering genomförd 

för all kommunal verksamhet även där kommunen är 

hyresgäst. Inkludera rutin för mätning mängd restavfall. 

2021 Kommunstyrelsen - Ny   

20:30 Senast år 2022 ta fram underlag för beslut om 

investering och genomförande under perioden 2023 – 

2025. 

2022 Kommunstyrelsen - Ny X  

20:31 Senast år 2025 samordna insamling av källsorterat 

material inom kommunen. 

2025 Kommunstyrelsen - På   

20:32 Senast år 2021 ta fram rutiner för uppföljning av hur 

källsortering fungerar och dess konsekvenser. 

2021 Kommunstyrelsen - Ny   
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ID Åtgärd Tid Drivande Medverkande Pågående 

(På)/ Ny 

aktivitet (Ny) 

Särskild 

resursanalys 

Gemensamt 

Hälsingland 

20:33 Genomför återkommande kommunikation om vad 

hushåll kan göra för att förebygga avfall och nyttan med 

detta.  

2021-

2025 

BORAB - På  X 

20:34 Senast år 2021 initiera samarbete med 

flerbostadshusägare om insatser för att minska avfall 

hos lägenhetsboende. 

2021 BORAB - Ny  X 

20:35 Senast år 2025 infört bostadsnära insamling av 

förpackningar och returpapper enligt gällande 

förordningar. Det måste dock påpekas att det är 

producenterna som har ansvaret men kommun kan åta 

sig uppdragsansvar med full kostnadstäckning.  

2025 BORAB - På  X 

20:36 Senast 2022 ta fram handlingsplan för bättre 

källsortering med beaktande av nytt system för 

fastighetsnära insamling av förpackningar och 

returpapper, producentansvar, ex textilier samt nya 

nationella riktlinjer för avfallsterminologi. 

2022 BORAB - På  X 

20:37 Genomföra återkommande kampanjer till med 

beaktande av omvärldskrav. 

2021-

2025 

BORAB - På  X 

20:38 Under planperioden utreda förutsättningar att öka 

enkelheten gällande avlämning av grovavfall. Inkluderar 

behovsanalys av självservice ÅVC, mobil hämtning, 

öppettider, budning, digitalisering, logistik på ÅVC. 

2023 BORAB - På  X 

20:39 Fortlöpande utreda förutsättningar öka servicenivå 

(typer av material, möjlighet lämna) samt 

samarbetspartners för avsättning/försäljning material 

2021-

2025 

BORAB - På  X 
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ID Åtgärd Tid Drivande Medverkande Pågående 

(På)/ Ny 

aktivitet (Ny) 

Särskild 

resursanalys 

Gemensamt 

Hälsingland 

för återbruk. 

20:40 Fortlöpande optimera antal fraktioner till 

materialåtervinning. 

2021-

2025 

BORAB - På   

20:41 Utred fortlöpande möjlighet att utveckla 

insamlingssystemet för farligt avfall. 
2021-

2025 

BORAB - På  X 

20:42 Genomför återkommande kommunikation om vad 

hushåll kan göra för att förebygga farligt avfall och 

nyttan med detta. 

2021-

2025 

BORAB - På  X 

20:43 Fortlöpande utveckla styrmedel och kommunikation 

kring omhändertagande av matavfall. 

2021-

2025 

BORAB - På  X 

20:44 Insamlat matavfall ska omhändertas på sätt som 

tillvaratar växtnäring och energi till bästa möjliga 

klimatnytta. 

2021-

2025 

BORAB - På  X 

20:45 Senast år 2025 ta fram riktlinjer för uppströmsarbete 

och fettavskiljare. 

2025 Helsinge Vatten - På  X 

20:46 Senast år 2025 prioritera och besluta om vägval för 

slammets omhändertagande. 

2025 Helsinge Vatten - På  X 

20:47 Hantering av latrinkärl ska minska genom styrmedel och 

årligen riktad information och kampanjer.  

2025 BORAB - På   

20:48 Genomföra årliga skräpplockardagar enligt Håll Sverige 

rents koncept. 

2021-

2025 

Barn- och 

utbildning 

Kommunstyrelsen På  X 

20:49 Senast år 2021 utreda behov av regional arbetsgrupp i 2021 Kommunstyrelsen - Ny  X 



 

15 
 

ID Åtgärd Tid Drivande Medverkande Pågående 

(På)/ Ny 

aktivitet (Ny) 

Särskild 

resursanalys 

Gemensamt 

Hälsingland 

Hälsingland och ta fram kampanjplan åren 2021 - 2025 

för kontinuerligt arbete för minskad nedskräpning. 

20:50 Senast år 2021 informera om kranmärkning i 

kommunens verksamheter.  

2021 Helsinge Vatten - Ny  X 

20:51 Senast år 2021 ansöka om medlemskap i Håll Sverige 

rent. 

2021 Kommunstyrelsen - Ny   

20:52 Genomför skräpmätning minst 2 gånger under 

planperioden (2021, 2024). 

2021, 

2024 

Kommunstyrelsen - Ny  X 

20:53 Senast år 2021 initiera ökat antal Grön flagg 

verksamheter i förskola och skola. 

2021 Barn- och 

utbildning 

Kommunstyrelsen Ny  X 

20:54 Senast år 2021 klarlägga ansvarsfördelning och 

organisation för dumpning och nedskräpning kopplat till 

bärläger och liknande lokala dumpningsplatser. 

2021 Kommunstyrelsen - Ny   

20:55 Senast år 2024 undersöka metoden att utveckla digitala 

lösningar för att mäta och följa upp nedskräpning och 

avfallshantering i offentliga miljöer (LORA-nät, 

nivåmätare, sensorer).  

2024 Kommunstyrelsen - Ny   

20:56 Senast år 2024 utveckla infrastruktur för skräp och 

källsortering i offentliga utemiljöer. 

2024 Kommunstyrelsen - På   

20:57 Installera skräpplockarstationer (ploggarstationer) i 

centralorterna Edsbyn och Alfta. 
2021 Kommunstyrelsen - Ny   

20:58 Genomföra kampanj om mikroplast från hushåll. 2022 Kommunstyrelsen - Ny   
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ID Åtgärd Tid Drivande Medverkande Pågående 

(På)/ Ny 

aktivitet (Ny) 

Särskild 

resursanalys 

Gemensamt 

Hälsingland 

20:59 Senast år 2021 uppdatera Länsstyrelsens MIFO Lista 

över Hälsinglands nedlagda deponier. 

2021 Kommunstyrelsen - Ny  X 

20:60 Senast år 2021 fastställa organisation inkl projektledning 

för arbetet med nedlagda deponier 

2021 Kommunstyrelsen - Ny  X 

20:61 Senast år 2022 ta fram övergripande projektplan och 

budget för MIFO 2- undersökningar. 

2022 Kommunstyrelsen - Ny  X 

20:62 Senast år 2022 besluta om finansiering av MIFO 2-

undersökningar för deponierna i riskklass 1 och 2 utifrån 

en miljömässig och kostnadseffektiv prioritering. 

2022 Kommunstyrelsen - Ny  X 

20:63 Senast år 2025 genomföra MIFO 2-undersökningar av 

deponierna i riskklass 1 och 2. Behov av åtgärder 

fastställs från resultatet av MIFO 2. 

2025 Kommunstyrelsen - Ny  X 

20:64 Senast år 2025 ta fram åtgärdsplan inklusive tidsplan 

och budgetförslag för deponier som är i behov av 

åtgärder.  

2025 Kommunstyrelsen - Ny  X 

20:65 Senast år 2021 initiera samarbete kring att förebygga 

och återanvända byggavfall. 

2021 Kommunstyrelsen Miljö- och bygg Ny  X 

20:66 Förbättra avfallshantering vid renoveringar av Aefabs 

lokaler. 
2025 Aefab - På   

20:67 Senast år 2025 koordinera arbetet för en cirkulär och 

biobaserad ekonomi utifrån det näringslivspolitiska 

programmet med kretsloppsplanens mål. 

2025 Kommunstyrelsen - Ny   

20:68 Näringslivskontoret strävar efter öppna vägar för 2021- Kommunstyrelsen - Ny   
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ID Åtgärd Tid Drivande Medverkande Pågående 

(På)/ Ny 

aktivitet (Ny) 

Särskild 

resursanalys 

Gemensamt 

Hälsingland 

cirkulärt affärsutvecklande. 2025 

20:69 Antalet företag med miljönärsmärkning ska öka. 2021-

2025 

Kommunstyrelsen - Ny   

20:70 Senast år 2021 ta fram/uppdatera rutiner för att 

säkerställa att detaljplaner och bygglov hanteras utifrån 

avfallshanteringens synvinkel. 

2021 Kommunstyrelsen Miljö- och bygg På   

     

 

  



 

18 
 

3 BILAGA 3. BESKRIVNING AV KOMMUNENS NUVARANDE AVFALLSHANTERING 

Insamling av mat- och restavfall sker via hämtning i kärl vid fastighet. Matavfallet transporteras till biogasanläggning där fordonsgas utvinns och 

återstående rest omhändertas som växtnäring på jordbruk. Restavfall transporteras till avfallsförbränningsanläggning för energiutvinning.  

Grovavfall, eller skrymmande avfall som är definitionen, lämnas normalt på kommunens återvinningscentral. I en del kommuner tillämpas mobil insamling 

via särskilda körscheman, exempelvis under våren. Budning (hämta grovavfall vid fastighet) via renhållaren är också ofta möjligt, normalt kopplat till en 

avgift. Vid de flesta ÅVC kan även verksamhetsavfall lämnas från mindre företag mot avgift.  

Farligt avfall kan lämnas vid återvinningscentraler eller av kommunen hänvisad plats.  

För fastigheter med enskilda avlopp hämtas slam i särskilda slambilar för avlämning till godkänd mottagning, ofta vid kommunalt avloppsreningsverk. 

3.1 GRUNDFAKTA 
Hälsingland, 2019 Bollnäs Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ovanåker Söderhamn 

Invånare 26 888 37 607 18 949 9477 11 670 25 643 

Villor 7725 10 237 6192 3790 3709 7504 

Lägenheter 6184 8693 3476 1243 2137 5797 

Fritidshus 2852 4685 3835 1829 1639 3679 

Nuvarande insamlingssystem, 

villor 

Separata kärl 

77 % 

Blandat mat- 

och restavfall 

23 % 

Separata kärl 

84 % 

Blandat mat- och 

restavfall 16 % 

Separata kärl 

50 % 

Blandat mat- 

och restavfall 

50 % 

Separata kärl 3 % 

Blandat mat- och 

restavfall 97 % 

Separata kärl 

75 % 

Blandat mat- 

och restavfall 

25 % 

Separata kärl 

89 % 

Blandat mat- och 

restavfall 11 % 
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Hälsingland, 2019 Bollnäs Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ovanåker Söderhamn 

Andel enskilda 

avloppsanläggningar per en- och 

tvåfamiljshus, % 

41 42 46 57 - 32 
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3.2 AVFALLSMÄNGDER OCH ÅTERVINNING 
Grönt: 20 % bättre än medel Sverige, Röd: 20 % sämre än medel Sverige (anges bara där det går att värdera).  

Avfall web, 2019 Förslag indikator 2025 Bollnäs Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ovanåker Söderhamn Sverige 

Mängd kommunalt exkl slam 

och trädgårdsavfall, kg/person 

Minska jfr 2019 485 442 625 507 371 669 496 

Mängd insamlat matavfall, 

kg/person 

- 33 52 17 0 34 25 36 

Mängd insamlat restavfall, 

kg/person 

Minska 25 % jfr 2019 191 151 197 264 148 220 161 

Andel hushållsavfall till 

materialåtervinning, inkl 

biologisk behandling, % 

- 30 38 27 28 33 32 36 

Andel matavfall som behandlas 

biologiskt så att växtnäring och 

energi tillvaratas, % 

40 % 27 43 14 0 28 21 27 

Mängd förpackningar och 

returpapper i restavfall villa, 

kg/hushåll*vecka 

Minska 20 % jfr 2019 2,4 1,8 2,0 2,3 1,7 1,6 1,7 

Mängd förpackningar och 

returpapper i restavfall 

lägenhet, kg/hushåll*vecka 

Minska 20 % jfr 2019 1,2 1,2 2,0 1,6 1,2 1,7 1,5 

Mängd farligt avfall i restavfall 0 5,1 7,4 6,3 1,5 1,8 0,6  
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Avfall web, 2019 Förslag indikator 2025 Bollnäs Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ovanåker Söderhamn Sverige 

villa, g/hushåll*vecka 

Mängd hushållsavfall till 

deponering, kg/person 

För kommuner som deponerar 

> 2 kg/person ska mängden till 

deponering minska med 50 % 

till 2025 jämfört med 2019.  

Övriga kommuner ska även 

fortsatt understiga 2 kg/person. 

16 1,6 20 20 21 23 7,1 

 

Diagram föreslagna indikatorer 
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3.3 KUNDOMDÖMEN 
Andel som är ganska eller mycket nöjda på 5 gradig skala. Grönt: + eller - 5 % enheter för färgindelning jämfört med Sverige medel.  

Avfall web, 2019 Förslag 

indikator 

2025 

Bollnäs Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ovanåker Söderhamn Sverige 

Nöjdhet 

avfallshantering en- 

och tvåfamiljshus 

- 92 87 95 93 98 94 86 

Nöjdhet enkelhet 

lämna grovavfall 

75 % 83 % 67 % 73 % 77 % 83 % 73 % - 

Nöjdhet besök ÅVC 90 % 97 88 96 95 98 94 88 

Nöjdhet 

tillgänglighet ÅVC 

- 79 75 75 78 76 80 76 

Nöjdhet lämna 

grovavfall till 

återanvändning ÅVC 

85 % 87 84 87 78 87  70 

Nöjdhet information 

om källsortering 

- 88 79 73 69 76 75 77 

Nöjdhet 

tillgänglighet lämna 

farligt avfall 

80 % 80 70 72 70 74 76 72 
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4 BILAGA 4. UPPFÖLJNING FÖREGÅENDE AVFALLSPLAN (GÄLLER TILL OCH MED 2020) 

Grönt: mål uppfyllt 

Måluppföljning, 2019 Bollnäs Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ovanåker Söderhamn 

1. Minst 75 % av hushållen ska vara ganska eller mycket 

nöjd med möjligheten att lämna till återbruk vid ÅVC 

87 % 84 % 87 % 78 % 87 % 88 % 

2. Matsvinnet per portion ska minska i kommunal offentlig 

verksamhet (nivån bestäms i samråd med kommunernas 

kostorganisationer) 

      

3. Mängden insamlat kärlavfall ska minska till <210 

kg/person 

224 203 214 264 183 246 

4. Farligt avfall samt elavfall ska inte förekomma i kärl- och 

säckavfallet, kg/hushåll*vecka, 2018 (2015) 

Villa 0,04 

(0,04)  

Lägenhet 

0,03 (0) 

Villa 0,04 

(0,01) 

 Lägenhet 

0,03 (0) 

Villa 0,06 

(0,06)  

Lägenhet 

0,04 (0,04) 

Villa 0,1 

(0,01)  

Lägenhet 

0,11 (0) 

Villa 0,21 

(0,04)  

Lägenhet 

0,11 (0) 

Villa 0,04 

(0,05)  

Lägenhet 

0,01 (0,03) 

5. Förpacknings- och tidningsmaterial ska på sikt inte 

förekomma i kärl- och säckavfallet. Till 2020 ska mängden 

understiga 70 kg/person (98 kg år 2012).  

OBS: Mäts ej i detta mått längre. Nu anges det i 

kg/hushåll*vecka. Värden i detta mått finns från 2015 och 

2018. Utvärdering sker genom andel motsvarande den 

som anges i målet (98 till 70 kg motsvarar minskning med 

29 % fast med jämförelse 2015 till 2018. Nästa 

plockanalys sker 2021.   

Villa 

minskning 

27 %  

Lägenhet 

minskning 

42 % 

Villa ökning 

23 % 

Villa 

minskning 

55 %  

Lägenhet 

minskning 

50 % 

Villa ökning 

113 %  

Lägenhet 

ökning 40 % 

Villa 

minskning 

45 %   

Villa 

minskning 

41 %  

Lägenhet 

ökning 5 % 
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Måluppföljning, 2019 Bollnäs Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ovanåker Söderhamn 

6. Minst 75 % av hushållen ska vara ganska eller mycket 

nöjd med information om sortering av hushållsavfall 

(67 % år 2013) 

88 % 79 % 73 % 69 % 88 % 72 % 

7. Minst 80 % av hushållen ska vara ganska eller mycket 

nöjd med information om sortering av hushållens farliga 

avfall (75 % år 201 

82 % 69 % 71 % 75 % 82 % 66 % 

8. Minst 80 % av hushållen ska vara ganska eller mycket 

nöjd med tillgänglighet för att lämna hushållens farliga 

avfall (69 % år 2013) 

80 % 70 % 72 % 70 % 80 % 75 % 

9. Minst 50 % av matavfallet ska källsorteras. Målet är att 

insamlat matavfall skall energiutvinnas utifrån bästa 

möjliga klimatnytta och återförsel av näring ska vara 

påbörjad 

Nyckeltal ”Andel av uppkommet matavfall som går till 

biologisk behandling (%)” 

36 % 58 % 23 % 3 % 38 % 28 % 

10. Minst 70 % av hushållen ska tycka att det är ganska eller 

mycket enkelt att lämna eller på annat sätt bli av med 

grovavfall (69 % år 2013) 

83 % 67 % 73 % 77 % 83 % 73 % 

11. Minst 90 % av hushållen ska vara ganska eller mycket 

nöjd efter besök vid kommunens återvinningscentral 

97 % 88 % 96 % 95 % 97 % 92 % 

12. Antalet latrinkärl ska minska med minst 50 % (sedan 

2012) 

Värde 

saknas 

Minskat 

med 76 % 

Minskat 

med 28 % 

Ökat med 

303 % 

Värde 

saknas 

Minskat med 

96 % (2017) 

13. Alla nedlagda kommunala deponier med riskklass 1 och 2 
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Måluppföljning, 2019 Bollnäs Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ovanåker Söderhamn 

ska vara undersökta enligt MIFO 21 och behov av åtgärder 

fastställda. Ett åtgärdsprogram ska tas fram inklusive 

ansvar och finansiering 

 

Åtgärder, 2020 Ansvar Utvärdering 2020, prel 

bedömning 

Ta fram informations- och kommunikationsplan för uppfyllande av strategier och mål i hela 

avfallsplanen.  

Avfall Hälsingland Klart 

Fortlöpande sammanställa, analysera och delge nyheter från nationell/regional nivå till lokal nivå samt 

vid behov initiera utbildnings- eller informationsinsatser.  

Avfall Hälsingland Klart 

Ta fram rutiner för att avfallshantering kommer in tidigt i kommunens planärenden. Respektive 

renhållare 

Klart 

Förstärkt information till hushållen om hantering av farligt avfall inklusive mediciner och vattenbaserad 

färg. 

Avfall Hälsingland Klart. Fortlöpande arbete. 

Utveckla metoder för säker hantering och förbättrad servicenivå för insamling av farligt avfall (inklusive 

elavfall). 

Avfall Hälsingland Utrett. Fortlöpande 

arbete. 

Utveckla tillsynsrutiner för uttjänt elektronik. Miljönämnd Ej klart 

                                                           
1 MIFO fas 1 är en orienterande studie. Riskklassningen av området görs utifrån besök på platsen och tillgängliga uppgifter om vilken verksamhet som 
bedrivits, vilka ämnen som hanterats m.m. MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen på platsen. Syftet är främst att kontrollera 
om det finns föroreningar och i vilka halter dessa förekommer samt spridningsvägar. 
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Åtgärder, 2020 Ansvar Utvärdering 2020, prel 

bedömning 

Se genomförandeplan matavfall. Respektive 

renhållare 

Klart, pågår 

Utreda behov av insamlingssystem för grovavfall anpassade till förutsättningar i Hälsingland, landsbygd 

och skärgård. 

Avfall Hälsingland Utrett, fortlöpande 

Analysera behov och anpassa service ÅVC. Respektive 

renhållare 

Utrett, åtgärder vidtagna 

Lokal åtgärd Söderhamn 

Insamling av ris. Ris behövs till Söderhamns biogasanläggning.  

Renhållare  

Införa taxa som styr mot en minskad användning av latrinkärl.  Respektive 

renhållare 

 

Utreda hantering och alternativ till latrinkärl. Avfall Hälsingland Styrs via taxa 

Lokal åtgärd Nordanstig 

Utveckla hantering av slam från enskilda brunnar. 

Nordanstig  

Initiera en regional samverkansgrupp kring nedlagda deponier. Kommunstyrelse Klart 

Lokala åtgärder Ovanåker, Söderhamn 

Kommunens prioriterade deponier ska bedömas enligt MIFO 12 senast 2015.  

Kommunstyrelse  

                                                           
2 MIFO fas 1 är en orienterande studie. Riskklassningen av området görs utifrån besök på platsen och tillgängliga uppgifter om vilken verksamhet som 
bedrivits, vilka ämnen som hanterats m.m. 
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Åtgärder, 2020 Ansvar Utvärdering 2020, prel 

bedömning 

Genomföra MIFO 23 av de deponier där det behövs. Kommunstyrelse  

Framtagande av åtgärdsprogram för nedlagda kommunala deponier inklusive ansvar och finansiering. Kommunstyrelse  

                                                           
3 MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen på platsen. Syftet är främst att kontrollera om det finns föroreningar och i vilka halter 
dessa förekommer samt spridningsvägar. 
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5 BILAGA 5. BESKRIVNING AV PLANENS FRAMTAGANDE 

OCH SAMRÅD 

Framtagandet av kretsloppsplan har skett i samarbete mellan alla kommuner i Gävleborg. 

Länsstyrelsen och Region Gävleborg och andra regionala aktörer har deltagit i vissa delar.  

Framtagandet har skett via en lokal kretsloppsplanegrupp med representanter från berörda 

verksamheter i kommunen. Samordnare i gruppen har även ingått i regional kretsloppsplanegrupp i 

Hälsingland och Gävleborg som drivits av extern samordnare.   

Förankring har även skett i Hälsingerådet.   

Processen med framtagandet påbörjades konkret hösten 2019. Följande seminarier har genomförts; 

 23 oktober, Startseminarium 

 6 november, Avfallsförebyggande upphandling 

 4 december, Avfallshantering i flerbostadshus 

 23 januari, Matsvinn 

 29 januari, Hållbar plastanvändning och förebygga nedskräpning 

 19 februari, Slam från enskilda avlopp och avloppsverk 

Sedan har mindre workshops genomförts kring nedlagda deponier, slam och förbränning. Olika 

arbetsgrupper har utsetts för ökad fokusering i vissa frågor. 

För seminarier m.m. har en gemensam webbsida fungerat som extern kommunikationslänk använts, 

www.kretsloppsplangavleborg.se. På denna portal går det att utläsa program och dokumentationer.  

Samrådsprocessen har skett löpande under planarbetet inom kommunen.  

Utställning har skett under perioden XX-XX.  

Efter internt samråd respektive utställning har justeringar med anledning av inkomna synpunkter 

sammanställts som dokumenterats i en samrådsredogörelse.  

 

  

http://www.kretsloppsplangavleborg.se/
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6 BILAGA 6. MILJÖBEDÖMNING 

6.1 INLEDNING 
I planens syfte anges att prioriteringar i planen bygger på att vi kan skapa största möjliga nytta för 

miljö, klimat och Hälsinglands utveckling samtidigt som det genererar ekonomiska fördelar.  

Miljöbedömningen sker utifrån Agenda 2030 och dess hållbarhetskriterier – ekologisk, ekonomisk 

och social hållbarhet. I Brundtlandrapporten kan man läsa att definitionen för hållbar utveckling 

är: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

I kretsloppsplanen avses följande utifrån dessa kriterier:  

Miljömässig eller ekologisk hållbarhet, handlar om att hushålla med naturresurser för människor och 

andra organismer, utan att skada naturliga systems möjligheter att förse samhällen och människor 

med naturresurser och ekosystemtjänster på lång sikt. 

I kretsloppsplanen avses främst: 

 Klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 Markpåverkan 

Ekonomisk hållbarhet, handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att tillgodose sina 

grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser, det vill säga en ekonomisk utveckling 

som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.  

I kretsloppsplanen avses främst: 

 Kommunens ekonomi (skattemedel) 

 Hushållens ekonomi 

 Företagens ekonomi 

Social hållbarhet, handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter 

uppfylls.  

I kretsloppsplanen avses främst: 

 Hushållens nöjdhet med service och tjänster 

 Jämlikhet och delaktighet i samhällsutveckling 

 Tillgodoseende av mänskliga behov 

6.2 KRAV OCH RIKTLINJER 
Naturvårdsverket anger att avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur den miljöbedömning av 

planer och program som krävs enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts. I de fall en miljöbedömning 

inte har bedömts nödvändig ska en behovsbedömning enligt förordningen (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar redovisas.  

Syftet med kommunens avfallsplan avgör hur arbetet med att ta fram eller revidera planen 

organiseras och genomförs. Med utgångspunkt i att syftet ska uppnås utvecklas mål, strategier och 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologisk_h%C3%A5llbarhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturresurs
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekosystemtj%C3%A4nst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fattigdom
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förslag på åtgärder. Att återkoppla till syftet är väsentligt under hela processen med att ta fram 

planen. Ett väl definierat syfte ger också god vägledning i arbetet med miljöbedömningsprocessen då 

möjliga alternativ ska identifieras, beskrivas och bedömas utifrån syftet med planen. Syftet med att 

ta fram en ny plan eller revidera den gamla kan variera över tid och vara olika från kommun till 

kommun, beroende på kommunens arbetsinriktning och behov. 

6.3 EKOLOGISK HÅLLBARHET 
I bilaga 1-2 sammanfattas miljökonsekvenser av mål och åtgärder.  

I kapitel ”Framtida insamlingssystem och anläggningar” redovisas behov av förändringar med 

anledning av kretsloppsplanen. Utifrån detta dras följande slutsatser: 

 Mindre betydande förändringar 

 Ny förordning om fastighetsnära insamling kan medföra större förändring i hämtningssystem 

men det är ännu inte klarlagt systemval. Ansvar ligger hos producenter.  

Konsekvenser för en giftfri miljö hanteras främst i kapitel ”Förebygga och återanvända”, 

källsortering, farligt avfall från hushåll och nedlagda deponier. Sammantaget bedöms 

miljökonsekvenserna enligt följande: 

 I princip enbart positiva förändringar  

Konsekvenser för nedskräpning hanteras i kapitel ”Nedskräpning”. Sammantaget bedöms 

miljökonsekvenserna enligt följande: 

 I princip enbart positiva förändringar 

Med utgångspunkt från Sveriges miljökvalitetsmål kan följande noteras (se bilaga 1); 

 26 av 39 indikatorer bedöms bidra till miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan. 

 4 av 39 indikatorer bedöms bidra till miljökvalitetsmål Giftfri miljö där också Grundvatten av 
god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag gynnas. 

 18 av 39 indikatorer bedöms bidra till ökad resurshushållning (God bebyggd miljö) 

 3 av 39 indikatorer bedöms bidra till minskad nedskräpning (God bebyggd miljö) 

 2 av 39 indikatorer bedöms bidra till cirkulära flöden (Begränsad klimatpåverkan, God 
bebyggd miljö) 

Dessutom bidrar en indikator främst till förmån för bättre arbetsmiljö. 

Flera åtgärder bidrar dessutom till miljökvalitetsmålet Hav i balans och Levande kust och 
skärgård 

6.4 EKONOMISKA HÅLLBARHET 
I bilaga 1-2 sammanfattas ekonomiska konsekvenser av mål och åtgärder. Sammantaget bedöms 

ekonomiska konsekvenserna enligt följande: 

 Åtgärdande av deponier innebär ekonomiska negativa konsekvenser 

 Införande av källsortering i kommunala verksamheter medför initiala kostnader 

(investering). På sikt kommer dessa kostnader uppbäras av minskade behandlingskostnader, 

inte minst med tanke på förbränningsskatt och ökade klimatskatter 
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6.5 SOCIAL HÅLLBARHET 
Sociala konsekvenser erhålls främst av område Förebygga och återanvända hos hushåll, Källsortering 
och materialåtervinning hushållsavfall, grovavfall från hushåll, nedskräpning och näringsliv och 
samhälle. 

FN:s barnkonvention är också central i sammanhanget då den tar sin utgångspunkt i barnens 
rättigheter. Den bygger på fyra grundläggande principer som beaktas när det gäller frågor som rör 
barn. Så här ser vi att barnrättsperspektivet tas till vara i kretsloppsplanen: 

 Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

 Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vad som är barnets bästa 
måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnet egen åsikt och erfarenhet. 

 Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Här handlar det inte enbart om 
fysisk hälsa utan även om den psykiska, moraliska, andliga och sociala utvecklingen. 

 Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Hänsyn ska tas 
till barnets åsikter i frågor som berör honom eller henne, hänsyn ska tas till barnets ålder 
och mognad. 

Sammantaget bedöms sociala konsekvenserna enligt följande: 

I utveckling av möjligheter att förebygga och källsortera ska jämlika möjligheter beaktas för samtliga 
människor. Åtgärder kommer under planperioden att omfatta insatser mot kommunala 
verksamheter, bland annat skola, och hushåll i både villabebyggelse och lägenheter. Tillgänglighet 
och möjligheter att lämna grovavfall och farligt avfall är med i planens ambitioner och i dessa delar 
ska strävan vara att uppnå jämlika och hållbara förutsättningar. 

Inom nedskräpning ligger stort fokus på att involvera barnens engagemang i form av 
skräpplockardagar och att under planperioden genomföra återkommande insatser i samhället kring 
nedskräpning där alla har ett ansvar. 

För verksamheter och företag kommer insatser för ökad cirkulär ekonomi att genomföras där alla 
företag måste behandlas jämlikt i syfte att de också ska bidra till en mer hållbar utveckling i 
samhället. 

Kretsloppsplanen bedöms inte innebära att någon av artikel 2, 3, 6 och 12 i barnkonventionen 
påverkas negativt. I genomförandet behöver vi se till att ge barn samma möjlighet fast de har olika 
förutsättningar när det gäller bostadsform, i olika bygder, skolor och språk med mera. I samband 
med att bostadsnära insamling genomförs enligt gällande förordning måste trafik och buller beaktas 
i boendemiljöer, främst där barn bor och vistas. 

Mycket av planens hela syfte är att bidra med insatser i samhället som medför en mer hållbar 
utveckling där framförallt barn och unga ges en ökad framtidstro och delaktighet i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Under samråd och utställning finns också möjlighet att komma med synpunkter på planen och under 
hela planperioden kan åtgärder läggas till om behov uppstår i syfte att uppnå planens mål. 
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7 BILAGA 7. ORDLISTA 

Avfall 

Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra sig av med.  

Avfallshierarkin/Avfallstrappan 

Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas för 

att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirektivet om avfall och är implementerad 

i svensk lagstiftning genom olika bestämmelser i miljölagstiftningen. Styrmedel som förbuden mot att 

deponera brännbart och organiskt avfall verkar också för att uppfylla avfallshierarkin. Översta steget 

är att förebygga – minska avfallets mängd och farlighet, därefter följer förberedelse för 

återanvändning, återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning – exempelvis 

energiåtervinning och sist bortskaffande – exempelvis genom deponering.  

Avfallstaxa  

Avgift som kommunen tar ut för att finansiera hantering av det avfall som kommunen ansvarar för.  

Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är en ekonomi där avfall i princip inte uppstår, utan resurser kan behållas i 

samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturen.  

Farligt avfall  

Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till 

avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska anses vara 

farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § 

avfallsförordningen. Det gäller exempelvis ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande, 

miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.  

Fastighetsnära insamling  

Insamling vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller anvisad plats inom rimligt avstånd 

från fastigheten. Förberedelse för återanvändning Förberedelse för återanvändning är ett 

återvinningsförfarande. Enligt definitionen innebär det att kontrollera, rengöra eller reparera något 

som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling. Detta kan ske genom 

mottagningshall eller containrar för återanvändning på ÅVC och andra återanvändningstjänster.  

Förebyggande av avfall  

Åtgärder som vidtas för att förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall exempelvis genom 

minskad konsumtion eller delat ägande. Förebyggande är det översta steget i EU:s avfallshierarki. 

Definieras som åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och 

innebär en minskning av: Göteborgsregionen minskar avfallet 40 Remissförslag A. mängden avfall, 

inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av produkters livslängd, B. den 

negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, eller C. halten av 

skadliga ämnen i material och produkter.  

Grovavfall  

Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.  
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Hushållsavfall  

Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Kommunens verksamhetsavfall  

Sådant avfall som uppstår vid kommunens verksamheter (till exempel förskolor, skolor, äldreomsorg, 

kommunkontor, reningsverk) som inte är hushållsavfall.  

Matavfall  

Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och 

livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis ben, kärnor 

och skal. Matsvinn Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas upp om den 

hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar.  

Producentansvar  

Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds 

eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar avfallshantering.  

Återanvändning/återbruk  

En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för att fylla 

samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. 

Återvinning  

En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller som på annat sätt innebär att 

avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att komma till sådan 

nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


