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Bilaga 1. Uppföljning av handlingsplan och mål i tidigare avfallsplan 
En uppföljning har gjorts på de mål som sattes för den föregående avfallsplanen, tidsperioden 2012-

2017. Handlingsplan som upprättades för Valdemarsviks kommun har följts upp i juni 2016 och 

kommenterats utifrån det underlag som då fanns tillgängligt. 

För Valdemarsviks kommun ser måluppföljandet för de 10 lokala delmålen ut som följande och dessa 

symboler har använts för att visa om målen är uppnådda eller inte: 

        Målet är uppfyllt           Målet är delvis uppfyllt          Målet är inte uppnått          Underlag saknas 

Mål och åtgärder i Handlingsplan 2012 - 2017 

Övergripande 
mål 

Detaljerat mål Exempel på åtgärder Uppfyllelse Kommentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avfallets mängd 
och farlighet ska 
minskas med hjälp 
av förebyggande 
metoder 
 

2017 ska hushållens 
kunskap om vad som är 
farligt avfall och vart det 
ska lämnas vara förbättrad 
i förhållande till dagens 
nivå. 

Att förmå invånare att 
sortera ut och lämna 
sitt farliga avfall 
separat från övrigt 
avfall görs genom 
kontinuerliga 
informationsinsatser 
om farligt avfall.  
 
Komplettera befintligt 
insamlingssystem med 
miljöstationer 
alternativt införa 
samlaren eller annat 
system hos handlare i 
kommunen.  
 
Arbeta för 
fastighetsnära 
hämtning av farligt 
avfall på 
flerbostadshus.  
 
 
 

 Plockanalyser utfördes år 
2013 och 2016. De visade 
på att ca 0,4% respektive 
0,52% farligt avfall hamnat 
i hushållsavfallet.  
 
Pågående 
informationsinsatser. Finns 
däremot inga 
undersökningar eller 
enkäter som följer upp om 
kunskapen har ökat. 
 

Befintligt 
insamlingssystem för 
farligt avfall skall ses över 
senast 2015, för att 
förbättra hushållens 
möjlighet att lämna farligt 
avfall.  

 Ej genomfört 
 
Fastighetsnära insamling 
av farligt avfall sker med 
miljöbilen på sex ställen i 
kommunen 1 gång/år. 
Samlaren finns ännu inte i 
kommunen, däremot finns 
ett antal ställen att lämna 
batterier på.  

Valdemarsviks kommun 
skall genom 
informationsinsatser 
uppmuntra till 
avfallsminimering, 
återvinning och 
återanvändning.  

 Pågående 
informationsinsatser 
utförs. 
 
Under åren 2012-2014 har 
mängderna insamlat avfall 
varit relativt konstant (ca 
320 ton/person). År 2015 
och 2016 noterades dock 
en minskning av 
avfallsmängderna per 
person. Avfallsmängderna 
var 261 respektive 272 kg 
per person år 2015 
respektive 2016. 

Vid utformning av nya ÅVC 
ska det finnas en plats där 
begagnade produkter och 
material kan lämnas för 
återanvändning. 

 Ny ÅVC är byggd och en 
plats avsedd för återbruk 
finns på anläggningen. Ett 
samarbete med Röda 
korset har inletts.  
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Resurser i form av 
material och 
energi i avfallet 
skall tas tillvara 
 
 

I kommunens fysiska 
planering ska det senast år 
2017 finnas väl under-
byggda förslag på platser 
för återvinningsstationer, 
återvinningscentraler och 
andra större anläggningar 
för avfallshantering. 

Avfallsfrågan skall 
lyftas fram i samband 
med revidering av 
kommunala 
översiktsplanen.  
 
Planerad ÅVC skall 
utformas så att det är 
lätt för besökarna att 
sortera.  
 
Se över öppettiderna 
på Toverums 
avfallsanläggning 
alternativt ny ÅVC.  
 
Ökade 
informationsinsatser 
till abonnenter 
angående insamling av 
tidningar och 
förpackningar. 
 
Införa, där det är 
motiverat, ett centralt 
insamlingssystem av 
matavfall.  

  
Arbetet med att få in 
dessa aspekter i 
Översiktsplanen pågår. 
 

Förutsättningarna för att 
rätt restprodukt går till 
energiutvinning skall 
förbättras till 2017.  

 Förutsättningarna är 
förbättrade genom att en 
ny ÅVC har byggts vilket 
har gjort det lättare att 
sortera.  
 
Tå plockanalyser har 
utförts under perioden 
2012 till 2017. Det går 
dock inte att dra några 
slutsatser av genomförda 
plockanalyser. 
 

Till 2017 skall andelen 
matavfall som tas tillvara 
som en resurs i biologisk 
behandling öka i 
förhållande till dagens 
nivå. 

 Ingen insamling av 
matavfall sker ännu (2016) 
i kommunen.  

 
 
 
 
 
 
Den kommunala 
avfallshanteringen 
skall vara miljö- 
och kostnads-
effektiv 

Hämtningsperioder och 
kärlstorlekar ska anpassas 
för att uppnå kostnads-
effektiv hantering, utfört 
senast år 2013. 

Se över kärlstorlekar 
och hämtningsperioder 
vid upphandling av ny 
hämtningsentreprenör. 
 
Inventering av 
hämtställen för kärl för 
att uppnå bättre 
logistik.  
 
Undersöka om det går 
att införa nya 
hämtställen. 
 
Koordinatsättning av 
slambrunnar.  
 
Prioritera samverkan 
med andra kommuner 
inom avfallsområdet. 

 Utbyte av udda 
kärlstorlekar utförd under 
2013. 
 
Hämtningsperioderna har 
inte setts över. 
 

Arbetet med effektiva och 
klimatriktiga avfalls-
transporter ska 
prioriteras, utfört senast 
2107. 

 Nya insamlingsfordon har 
införts med bränsleklass 
EURO 4. En inventering har 
även gjorts med avseende 
på besvärliga hämtplatser.  
 

Valdemarsviks kommun 
skall under avfallsplanens 
livslängd verka för 
samverkan med 
närliggande kommuner i 
frågor där miljö- och/eller 
effektiviseringsvinster kan 
uppnås. 

 Det finns i dagsläget ett 
pågående samarbete med 
grannkommunerna.  

 


