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Lokala mål Regionala mål EU & Nationellt* Globalt 

Avfallsplan 

Länsstyrelsens åtgärdsprogram 

Avfallspaketet & Sveriges miljömål Agenda 2030 

Energi- och klimatstrategi för 
Östergötland 2019 -2023 

1.1 Avfallsmängderna4 per person ska minska 
till 2025 i enlighet med det nationella målet om 
avfallsförebyggande enligt EU:s avfallshierarki. 

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och företag 

om källsortering samt om vikten av att 
minska avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Ökad utsortering och biologisk behandling av 
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas tas 
tillvara. 
 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

MÅL 5: År 2025 ska mängden hushållsavfall 
minska till högst 350 kg per person/år och till 

år 2030 högst 300 kg. Delmål: År 2025 ska 
mängden mat- och restavf 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

1.2 Andelen restavfall ska minska med 
25%  motsvarande det nationella målet för 
mat- och restavfall[1]. 

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och företag 
om källsortering samt om vikten av att 
minska avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 
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Ökad utsortering och biologisk behandling av 
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas tas 
tillvara. 
 
Etappmål för matsvinn:  
Matsvinnet ska minska mätt i mängd 
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att 
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från 2020 
till 2025. 

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butik- och konsumentledet, och 
minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, 
även förlusterna efter skörd. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

1.3 Avfallsmängderna i kommunernas egna 
verksamheter ska minska och 
återvinningsgraden öka. 

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och företag 
om källsortering samt om vikten av att 
minska avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 

1.4 Upphandlingskrav med fokus på hållbar 
upphandling i syfte att förbygga avfallets 
mängd och farlighet. 

40. Arbeta för minskade utsläpp av 
miljögifter, luftföroreningar och växthusgaser 
genom upphandling. Miljö- och energikrav på 
produkter, leverantörer och transporter kan 
ingå. Inriktningen bör även vara att i 
möjligaste mån minska transportbehovet. 

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
4. Giftfri miljö 
15. God bebyggd miljö 
 
Finns inget direkt kopplat etappmål 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering 
av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 
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12.7 Främja hållbara offentliga 
upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell 
politik och nationella prioriteringar. 

1.5 Andelen textilier i den brännbara 
fraktionen ska minska till år 20255. 

43. Driva branschvisa 
informationskampanjer till företag om 
nyttorna av miljöanpassade produkter och 
tjänster. Öka information till allmänheten om 
miljöfarliga ämnen och  produkter och bra 
alternativ 

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 
 
Går i linje med regeringens utredning av: 
Producentansvar för insamling av textilier 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering 
av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

1.7 Återvinningsgraden för byggmaterial ska 
öka. 

43. Driva branschvisa 
informationskampanjer till företag om 
nyttorna av miljöanpassade produkter och 
tjänster. Öka information till allmänheten om 
miljöfarliga ämnen och  produkter och bra 
alternativ 

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 
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2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 
 
Bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och 
förbereds för återanvändning. Förberedande för 
återanvändning, materialåtervinning och annan 
återvinning av icke-farligt bygg- och 
rivningsavfall, men undantag av jord och sten, 
ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 
viktsprocent. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 

    

2.1 Utöka aktionerna för att minska 
nedskräpning årligen i kommunen 

43. Driva branschvisa informationskampanjer 
till företag om nyttorna av miljöanpassade 
produkter och tjänster. Öka information till 

allmänheten om miljöfarliga ämnen och  
produkter och bra alternativ 

Sveriges miljömål:  
8. Levande sjöar och vattendrag 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

2.2 Fler skolor ska delta i auktioner för att 
minska nedskräpning[1]. 

43. Driva branschvisa informationskampanjer 
till företag om nyttorna av miljöanpassade 
produkter och tjänster. Öka information till 

allmänheten om miljöfarliga ämnen och  
produkter och bra alternativ 

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 
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46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

2.3 Fortsatt kustnära insamling av plast i 
havet utförs vartannat år med start 2018. 

46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

Sveriges miljömål:  
4. Giftfri miljö 
8. Levande sjöar & vattendrag 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 
 
Går i linje med det nationella arbetet med att 
minska mängden mikroplast i våra hav. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering 
av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

    

3.1 Andelen matavfall i den brännbara 
fraktionen till senast 2025 ska vara lägre än 
andelen 2021.[1]  

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och företag 
om källsortering samt om vikten av att 
minska avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 
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Ökad utsortering och biologisk behandling av 
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas tas 
tillvara. 
 
Etappmål för matsvinn:  
Matsvinnet ska minska mätt i mängd 
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att 
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från 2020 
till 2025. 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering 
av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

3.2 Arbetet med matsvinn fortsätter för att 
minimera och förebygga att matavfall uppstår 
hos kommunens verksamheter.  

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och företag 

om källsortering samt om vikten av att 
minska avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Ökad utsortering och biologisk behandling av 
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas tas 
tillvara. 
 
Etappmål för matsvinn:  
Matsvinnet ska minska mätt i mängd 
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att 
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från 2020 
till 2025. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butik- och konsumentledet, och 
minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, 
även förlusterna efter skörd. 

46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 
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12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

3.3 Minska matsvinnet vid servering inom 
äldreomsorgen 

43. Driva branschvisa informationskampanjer 
till företag om nyttorna av miljöanpassade 
produkter och tjänster. Öka information till 

allmänheten om miljöfarliga ämnen och  
produkter och bra alternativ 

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Ökad utsortering och biologisk behandling av 
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas tas 
tillvara. 
 
Etappmål för matsvinn:  
Matsvinnet ska minska mätt i mängd 
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att 
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från 2020 
till 2025. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butik- och konsumentledet, och 
minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, 
även förlusterna efter skörd. 

46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

 
   

4.1 Fortsatt öka tillgängligheten för sortering 
av farligt avfall och till 2025 ska farligt avfall i 
den brännbara fraktionen ha minskat med 25 % 
jämfört med år 2021. 

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och företag 
om källsortering samt om vikten av att 
minska avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
4. Giftfri miljö 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 
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43. Driva branschvisa 
informationskampanjer till företag om 
nyttorna av miljöanpassade produkter och 
tjänster. Öka information till allmänheten om 
miljöfarliga ämnen och  produkter och bra 
alternativ 

Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering 
av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

4.2 Förpackningsmaterial i den brännbara 
fraktionen ska minska med 25 % till år 2025, 
jämfört med år 2021. 

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och företag 
om källsortering samt om vikten av att 
minska avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
4. Giftfri miljö 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

43. Driva branschvisa 
informationskampanjer till företag om 
nyttorna av miljöanpassade produkter och 
tjänster. Öka information till allmänheten om 
miljöfarliga ämnen och  produkter och bra 
alternativ 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering 
av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 
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4.3 Införa nytt skyltsystem[1] på ÅVC:er och 
gemensamma insamlingsplatser 

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och företag 
om källsortering samt om vikten av att 
minska avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering 
av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

    

5.1 Förbättrad kommunikation. 

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och företag 
om källsortering samt om vikten av att 
minska avfallsmängderna.  Sveriges miljömål:  

15. God bebyggd miljö 
 

Finns inget direkt kopplat etappmål 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

43. Driva branschvisa 
informationskampanjer till företag om 
nyttorna av miljöanpassade produkter och 
tjänster. Öka information till allmänheten om 
miljöfarliga ämnen och  produkter och bra 
alternativ 
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46. Öka informationen till allmänheten om 
hur beteende och konsumtion påverkar 
energianvändning och klimat.  

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 

som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 

MÅL 5: År 2025 ska mängden 
hushållsavfall minska till högst 350 kg per 
person/år och till år 2030 högst 300 kg. 
Delmål: År 2025 ska mängden mat- och 
restavfall minska till högst 150 kg per 
person/år 

5.2 Senast 2025 ska alla som ger upphov till 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
omfattas av renhållningsavgift 

Finns inget direkt kopplat regionalt mål 

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Finns inget direkt kopplat etappmål 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering 
av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

5.3 Utbildningsinsatser för ökat 
kundbemötande   

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och företag 
om källsortering samt om vikten av att 
minska avfallsmängderna.  

Finns inget direkt kopplat nationellt mål 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar 
i harmoni med naturen. 
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6.1 Inventering av nedlagda deponier, enligt 
MIFO. Inventering av nedlagda deponier. Ska 
vara klart år 2022. 

53.  Undersöka och efterbehandla 
förorenade områden med mycket stor risk 
eller stor risk för människors hälsa.  

Sveriges miljömål:  
4. Giftfri miljö 
 
Finns inget direkt kopplat etappmål 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering 
av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

 

 

 

 

 

 

* Sveriges miljömål bygger på EU:s avfallspaket, därav tas endast de svenska miljömålen upp i denna koppling. 


