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Borås Energi och Miljö 



Varför ska vi planera för avfall? 

Boråsaren genererar i 
genomsnitt 420 kg 
avfall per år 



Hushållsavfall 
i Borås 

Fakta: 
Avfallsberget visar hur 
mycket hushållsavfall 
som produceras i Borås 
på ett år 
 
>99% går till 
materialåtervinning 
eller energiutvinning. 
 
Data: 
Vikt: 44 000 ton 
Volym: 300 000 m3 

Höjd: 130 m 



Avfall i Sverige 



Avfall i Sverige 

Källa: Avfall Sverige 



Avfallstrappan 



Behandling av avfall 1975-2015 



Myndigheter 
Na&onell	nivå	

§  Regering	
§  Lagar	och	föreskri1er	
§  Na3onella	Miljökvalitetsmål	(16st)	

§  Naturvårdsverket	(Swedish	EPA)	
§  Na3onell	avfallsplan	
§  Tar	fram	na3onell	lags31ning	och	vägledningar	

§  Mark-	och	Miljödomstolar	(5st)	
§  Tillstånd	3ll	miljöfarlig	verksamhet	



Myndigheter 
Regional	nivå	
§  Länsstyrelser	(21st	län):	

§  Regionala	miljömål	
§  Tillstånd	och	3llsyn	för	miljöfarlig	verksamhet	
§  Övervakning	av	regionens	behandlingskapacitet	

Kommunal	nivå	
§  Kommunala	myndigheter	(Miljö-	och	konsumentnämnd):	

§  Lokala	miljömål	
§  Lokal	avfallsplan	och	föreskri1er	
§  Tillstånd	och	3llsyn	över	mindre	anläggningar	



Roller inom avfallshanteringen 

Avfallsproducenter: 
Hushåll: Källsortera och lämna avfall 

vid insamlingsställen 
Verksamheter: Hantering av eget avfall 

Kommuner: 
Insamling och 
behandling av 
hushållsavfall 

Information till 
hushåll 

Producenter: 
Insamling och 
behandling av 

avfall som ingår i 
producentansvaret 

Fastighetsägare: 
Upprätta utrymmen 

för källsortering 

Entreprenörer: 
Transportera och behandla avfall 



Kommunernas ansvar och organisation 

Kommunerna	ansvarar	för:	

-  Insamling	och	
behandling	av	
hushållsavfall	(inklusive	
liknande	avfall	från	
resturanger,	matsalar,	
affärer	mm.)		

	

290	självbestämmande	
kommuner	à	flera	olika	
system	



Borås stads styrdokument 

Miljö- och 
stadsbyggnad 

Översiktsplanen 
(ÖP) 

Handlingsplan för 
bostadsbyggande 

Miljömål 

Bostadsbyggnads-
program 

Kulturmiljöprogram Grönområdesplan 

Avfallsplan 

Cykelplan 

Energi- och 
klimatstrategi 



Borås Stads Avfallsplan 2012-2020 



Varför avfallsplan  

§  Krav enligt Miljöbalken 

§  För att strukturera och förbättra avfallshanteringen 

§  Tydliggöra kommunens ambitioner 

§  Strategiskt styrinstrument 



Avfallsplan 2012-2020 

År 2020 ska avfallshanteringen ha utvecklats så att: 

 
1. Avfallsmängderna har minskat 

2. Avfall är en resurs 

3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen 



Avfallsplan 2012-2020 

•  Avfall ska ses som en resurs och ska hanteras för att främja en hållbar 
utveckling. 

•  Aktiviteter i avfallsplanen verkar för att öka handeln med begagnade 
produkter. Utmaningen är att hitta nya kanaler och marknadsytor för 
kontakt mellan köpare och säljare. 

•  För att nå målen krävs utbildning, information och motivation samt ett 
hållbart insamlings och behandlingssystem. 

•  Strävan är att vi till nästa generation, d.v.s. till 2020, ska ha löst de stora 
miljöproblemen 

 



Detaljerade mål 

1.  Mängden hushållsavfall år 2015 har minskat jämfört med år 2008. 

2.  Borås arbetar med aktiviteter för att mängden verksamhetsavfall ska 
minska. 

3.  Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning har ökat 
till 40 procent år 2015. 

4.  Det finns inget farligt avfall i hushållens svarta och vita påsar år 2020. 

5.  Näringsämnen i slam från kommunala reningsverk och i rötrest från 
Sobackens biogasanläggning tillvaratas år 2015. 

6.  Nedskräpning utomhus har minskat med 50 procent till år 2020 

7.  jämfört med år 2012. 

8.  Minst 90 procent av invånarna är nöjda med avfallshanteringen år 2015. 





109 000 mot samma mål! 



Samarbete, engagemang och 
kunskap för en hållbar framtid. 
 
Borås Energi och Miljös vision.   




