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Inledning 
 
Kommunens ansvar och därmed avfallsplanen är i nuläget begränsad till det hushållsavfall, 
som inte omfattas av producentansvar (ex. förpackningar av papper, glas, metall och plast, 
tidningspapper). Det finns dock ett betänkande från Avfallsutredningen (2012) som föreslår 
att kommunerna i framtiden får ansvar för insamlandet även av detta avfall.   
 
Planenen har inriktningsmål för 2020 och delmål för avstämningsåret 2017. 
 
Planen jobbar med tre prioriterade områden: 
 

• Förebygga och minska avfallsmängderna 
• Minska avfallets farlighet 
• Öka material- och energiutvinningen ur avfallet 

 
Synpunkter på Avfallsplanen 
 
De tre prioriterade målen är övergripande och viktiga. Planen ger mycket bakgrundsfakta men 
mycket få konkreta och mätbara mål.  
 
Exempelvis för delmålen 3.3, 3.4, 3.7 och 3.9 anges att det ”ska ha ökat”. Det är vagt 
formulerat och det finns ingen tydlig målsättning. Hur mycket ska hushållens kunskap ökat? 
Hur mycket mer matavfall ska behandlas? Hur mycket mer ska återvinnas? Hur mycket mer 
slam ska tas om hand? 
 
Det finns inte heller konkreta förslag på hur målen ska uppnås. Finns det exempelvis några 
förslag på hur man kan uppnå målet att minska avfallsmängderna?  
 
Kommer man att införa en mer differentierad hämtningstaxa, som ekonomiskt gynnar de 
hushåll som genom smarta inköp och källsortering håller avfallsmängderna nere.  
 
Vilka åtgärder vidtar man för att premiera återanvändning? Skulle man inte kunna låta second 
hand verksamhet finnas i anslutning till återvinningscentralerna? 
 
Ett viktigt område som tas upp i flera delmål är minskat matsvinn. Det är självklart positivt då 
det leder till minskade utgifter, minskad klimatpåverkan och minskade avfallsmängder. Men 
det finns inga förslag på hur målet ska uppnås.  
 
Hur har andra gjort? Var finns de goda exemplen? Finns det några förslag på hur man minskar 
matsvinnet?  
 
Vi saknar mål, som innebär att Alvesta kommun söker samarbete med andra kommuner i 
närområdet med avfallshanteringen för att förbättra miljön. Det kan vara exempelvis att 
utnyttja anläggningar mer effektivt eller att samarbeta med informationskampanjer. 
Exempelvis har Växjö kommun redan nu kommit längre genom att man har möjlighet att 
sortera ut matavfall, som rötas till biogas för bussarna i kollektivtrafiken. Växjö delar ut en 



miljökalender till hushållen varje år med miljötips för att öka allmänhetens kunskap och 
engagemang.   
 
I Dalarna har tre kommuner (Orsa, Mora och Älvdalen) gått samman i ett gemensamt bolag 
Nodava (Norra Dalarna Vatten & Avfall) för att mer effektivt kunna arbeta med 
avfallsfrågorna.  
 
DalaAvfall har tagit fram en sorteringsguide (http://dalaavfall.se/) där man kan få hjälp med 
att sortera rätt. Dala Avfall är en sammanslutning av 15 kommuner i Dalarna. 
 
Det känns angeläget att söka samarbete och lära av framgångar och misslyckande som andra 
gjort inom de prioriterade områdena. 
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