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Mål 1 - Återbruk, förebyggande av avfall och minskad nedskräpning 
Inriktning Åtgärder Uppföljning Ansvar  

 
Beskrivning 

1.1 Avfallsmängderna 
per person ska minska 
till 2021 i enlighet med 
det nationella målet om 
avfallsförebyggande 
enligt EU:s 
avfallshierarki. 

• Förbättrad information 
om avfallsminimering. 

• Anordna årliga 
evenemang med tema 
avfallsminimering på 
ÅVC:n. I samband med 
evenemanget kan det 
finnas möjlighet för att 
lämna in föremål till 
loppis eller second 
hand. Detta kan utföras 
i samarbete med andra 
aktörer t.ex. olika 
hjälporganisationer. 

• Skapa forum-event 
och använda sociala 

medier för att skapa 
engagemang i 
kommunen för 
avfallsfrågor. 

Ej uppfyllt.  

 

Kommunstyrelsen 
(KS) 

 

All statistik kring 
avfallsmängder 
registreras i det 
nationella 
uppföljningssyste
m som 
branchorganisatio
nen Avfall Sverige 

tillhandahåller.  

Vid jämförelse 
mellan 2017 och 
2020 finns där 
ingen minskning 
av 
avfallsmängderna. 

År 2020 
insamlades 
612kg/person i 
Valdemarsvik 

vilket är en ökning 
på drygt 50kg/inv 
sen 2017. 

 

. 

 

 

1.2 Utöka aktionerna för 
minskad nedskräpning i 

kommunen. 

• Till exempel genom 
utökat samarbete med 
”Håll Sverige rent” och 
genom att fler skolor 
och förskolor 
engageras i arbetet. 

• Arbeta för att 

engagera även äldre 
skolelever i arbetet 
mot nedskräpning. 
Fokus läggs på att till 
exempel 
högstadieelever ska 

ansluta sig till 
aktiviteterna för att 
minska nedskräpning. 

• Söka samarbeten med 
det lokala 
föreningslivet, till 
exempel genom 
ungdomsidrotten. Barn 
och ungdomar 
engageras på så vis i 
skräpinsamling 
samtidigt som de får 
ekonomisk ersättning. 

• Utreda möjligheten att 
ta emot säckvis med 
pantflaskor via 

Returpack på ÅVC. 

Uppfyllt KS.  

Kommuen 
arbetar aktivt  
mot 
nedsrkäpning.  

 

De har 
samarbete med  
Håll Sverige rent 
och Städa 
Sverige 
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Inriktning Åtgärder Uppföljning Ansvar Beskrivning 

2.1 Andelen matavfall i 
den brännbara fraktionen 
ska kontinuerligt minska. 

• Översyn av 
renhållningstaxan. 

• Informationsinsatser. 

Uppfyllt KS Införandet av Gröna 
påsen I april 2020 
har minskat 

restavfallet med 
13% 

  

 

 

 2.2 till år 2021 införa 
insamling av matavfall 

inom hela kommunen 

• Utreda vilka geografiska 
områden som ska 
omfattas av 
insamlingen och vilken 
typ av 

insamlingssystem som 
är bäst ur ett 
ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

• Införa flerfackskärl i 
villor och separata kärl i 
flerbostadshus. 

• Informationskampanj. 

Uppfyllt KS Infört Gröna Påsen 
april 2020 
 

2.3 Påbörja ett arbete 
med att minimera och 

förebygga att matavfall 

uppstår inom de 
kommunala 
verksamheterna.  

• Informera på skolor och 
andra verksamheter 

som hanterar mat. 

• En vecka per år 
kommer skolorna att 
mäta tallrikssvinnet. 
Under samma vecka ska 
personalen prata med 

barnen om varför man 
inte ska kasta mat i 
onödan. 

Uppfyllt 

 

KS samt Barn, 
Ungdom och 

Arbetsmarknad (BUA)  

 

Det finns ett 
komtionuerligt arbe 

med skolor angående 
matsvinn 
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Mål 3 - Förbättra utsortering av farligt avfall och förpackningsmaterial 

Inriktning Åtgärder Uppföljning Ansvar Beskrivning 

3.1 Öka tillgängligheten för 
sortering av farligt avfall och 
till 2021 ska farligt avfall i 
den brännbara fraktionen ha 
minskat med 25 % jämfört 
med år 2017. 

• Införa Samlaren1 i butiker. 

• Informationsinsatser. 

• Införande av tillfällig behållare 
för att samla in farligt avfall på 
öarna. Stimulera till att 
använda återvinnings-
centralen, (ÅVC) och 
återvinnings-stationer (ÅVS)2 
genom informationsinsatser 
och genom att anordna 
temadagar. 

Delvis 
uppfyllt 

 

KS och 
BUA 

Asbest på ÅVC, 
miljöbilen 3 
ggr/år 

3.2 Förpackningsmaterial i 
den brännbara fraktionen 
ska minska med 25 % till år 
2021, jämfört med år 2017.  

 

• Införa flerfackskärl i villor och 
separata kärl i flerbostadshus. 

• Utreda möjligheten till 
fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar. 

• Upprättande av en 
sorteringsguide.  

 

Går ej att 
utvärdera 

KS Vid uppföljning 
hade inte 
plockanalys 
genomförts för 
att kunna mäta  

 
 

3.3 Erbjuda fastighetsnära 
insamling av glödlampor och 

batterier.  

 

• Informationsinsatser. 

• Anpassningar av kärl eller 

annan lämplig lösning för 
lagring i hemmet. 

Ej uppfyllt KS  

 
  

 
1 Samlaren är ett insamlingsskåp där farligt avfall såsom ljuskällor (exempelvis glödlampor och 
lågenergilampor), batterier och småelavfall kan lämnas. Samlaren placeras vanligtvis i offentliga 
miljöer såsom i matbutiker.   
2 Återvinningsstationer är lokala insamlingar som FTI sköter. Då dessa stationer kan man lämna 

in förpackningar av glas, plast, metall och papper samt tidningar.   
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Mål 4 - Förbättrad avfallsorganisation 
Inriktning Åtgärder Uppföljning Ansvar Beskrivning 

4.1 Förbättrad 
kommunikation 

• Ökad information i sociala 
medier. 

• Upprättande av en 
sorteringsguide som kan 
publiceras på sociala medier 
och på kommunens hemsida. 

• Ha en artikel i varje nummer 
av Valdemarsviksbladet med 
tema avfall. 

• Integrera avfallsplanen i 
skolornas undervisning. 

• Införande av informationstext 
på renhållningsfakturorna. 

• Informationsinsatser som 
syftar till att informera om hela 
avfallskedjan, även hur avfallet 

slutligen hanteras. 

Delvis 
uppfyllt 

KS. Kommunen har 
kommunicerat mot 
medborgare genom 
att öka sitt 
användande av 

hemsida och 
facebooksida.  

 

Avfallslappen är 
driftsatt.  

 

 

4.2 Förbättrad 
avfallsorganisation  

 

• Utreda möjligheter och 
alternativ för gemensam nämnd 
eller kommunalförbund inom 
renhållningen i Valdemarsvik, 
Söderköping och Åtvidaberg. 

Går ej att 
utvärdera 

KS.  
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Mål 5 - Avfallsrelaterade klimatmål. 

Inriktning Åtgärder Uppföljning Ansvar Beskrivning 

5.1 Påbörja Inventering 
av nedlagda deponier, 
enligt MIFO.  
 

• Åtgärdsplan för hur 
inventeringen ska 
ske och om det 
behövs fler 
åtgärder. 

• Samordna 
insatserna med 
Söderköpings 
kommun. 

• Söka statliga bidrag 
för att finansiera 
undersökningarna 
och åtgärderna. 

Ej uppfyllt KS samt 
Miljönämnden 
(MN). 

 

5.2 Bränslet i samtliga 
avfallsfordon ska vara 
fossilfritt senast år 2021  

 

• Krav ställs vid 
upphandling. 

Uppfyllt KS  

Krav i nytt avtal 
som började gälla 
april 2020 

 


