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Uppföljning av avfallsplan

I den tidigare avfallsplanen för perioden 2017-2020 finns uppsatta målområden och
etappmål.

De tre målområdena är:
1. Avfallsminskning
2. Avgiftning av kretsloppet
3. Ökad materialåtervinning
I tabellen nedan redovisas varje etappmål och huruvida det har nåtts eller inte under
planperioden.

Målområde 1 Avfallsminskning. Den totala mängden avfall ska minska.
Mål

Målvärde 2017—2020

Kommentar

Mängden restavfall
ska minska

Mängden restavfall ska
minska från utgångsvärdet
2016 med:

Den totala mängden restavfall minskade med 4,1% fram till 2019. Målvärdet för 2019 är därmed inte uppfyllt.



10% till 2019



15% till 2020

Kvarvarande mängd Andelen kvarvarande matavmatavfall i det övriga fall i det övriga restavfallet
restavfallet ska
ska vara högst 15% 2019.
högst vara 15%.

Resultat från den plockanalyser som
gjorts under 2019 visar att andelen
kvarvarande matavfall i det övriga
restavfallet var 20%. Målvärdet är
därmed inte uppfyllt.

Restavfallsfraktionen Mängden restavfall ska
vid återvinningscen- minska vid ÅVC:erna från uttralerna ska minska. gångsvärdet 2016 med:

Genom ett aktivt arbete med att förbättra och utöka sorteringen har
mängden restavfall på ÅVC minskat.



15% till 2019



20% till 2020

Baserat på avfallsmängder i Avfall
Web för grovavfall insamlat vid ÅVC
som gått till förbränning minskade
mängderna jämfört med 2016:


20% till 2017



23% till 2018



28% till 2019

Källsortering inom
Här saknas relevanta utgångs- Vissa kommuner har nästan 100%
de kommunala verk- värden.
källsortering inom de kommunala
samheterna ska förverksamheterna.
Målvärden:
bättras.
2019: 30%
2020: 40%
Källsorteringen i den 50% av kommunen utsedda
offentliga utemiljön platser ska ha källsortering
ska förbättras.
2018. Målvärdet för 2020 är
100%.

Inget strukturerat arbete pågår för
att möjliggöra källsortering i den
offentliga miljön.

2

Uppfyllt

Målområde 2 Avgiftning av kretsloppet. Mängden farliga ämnen/kemikalier i produkter som kommuner och förbund hanterar ska minska samt att hanteringen av farligt
avfall ska ske på bästa sätt.
Mål

Målvärde 2017—2020

Kommentar

Mängden farligt avfall i restavfallet ska
minska

Andelen farligt avfall ska
minska till 0 från utgångsvärdet på 0,05%.

Från de plockanalyser som gjorts
under 2019 visar resultatet att mängden farligt avfall i restavfallet var
0,08%, dvs mängden farligt avfall har
istället ökat. Dock är detta mycket
låga nivåer och målet anses därför
vara i det närmaste uppfyllt.

Mängden el– och
elektronikavfall i
restavfallet ska
minska

Andelen el– och elektronikavfall i restavfallet ska minska
till 0 från utgångsvärdet på
0,17%.

Resultat från plockanalyser som
gjorts under 2019 visar att mängden
el– och elektronikavfall i restavfallet
var 0,38%, vilket är en ökning jämfört med plockanalysen 2016. Dock
är detta mycket låga nivåer och målet anses därför vara i det närmaste
uppfyllt.

Miljökrav ska ställas
vid upphandlingar
där det är relevant

2019 ska det i 100% av uppOklart hur detta ser ut. Det görs på
handlingarna ställas miljökrav vissa håll, men inte i tillräcklig ut(där det är relevant).
sträckning.
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Uppfyllt

Målområde 3 Ökad materialåtervinning. Produkter som är möjliga att återanvända
ska sorteras ut och förberedas för återanvändning. Övrigt insamlat material ska så
långt som möjligt materialåtervinnas.
Mål

Målvärde 2017—2020

Kommentar

Mängden förpackningar i restavfallet
ska minska

Andelen förpackningar i rest- Från det plockanalyser som gjorts
avfallet ska minska till 25%
under 2019 visar resultatet att ande2019 jämfört med 34% 2016. len förpackningar i restavfallet var
28%. Målet är inte uppnått, men
arbetet går i rätt riktning.

Införa mottagningsmöjlighet för matoljor och fetter på alla
ÅVC:er

Målvärdet är att samtliga
Under 2017 infördes möjligheten att
ÅVC:er inom förbundet ska ta lämna matolja/frityrolja på samtliga
emot matoljor och fetter sen- ÅVC:er inom förbundet.
ast 2020.

Anordna mer
Målvärdet är att det ska finmångsidigt återbruk nas minst sex återbrukspå ÅVC:er
fraktioner på ÅVC:erna inom
förbundet.

De återbruk/återvinningsfraktioner
som kan sorteras ut på ÅVC:erna
2020 är möbler, pantburkar/flaskor,
kläder, matfett, däck och träpallar.

Återanvändningen
av möbler och kontorsutrustning inom
den kommunala
verksamheten ska
öka

Inget strukturerat arbete pågår med
att möjliggöra återanvändning av
kontorsutrustning inom kommunala
verksamheter.
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Uppfyllt
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I samarbete med:
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