UPPFÖLJNING AV TIDIGARE AVFALLSPLANER FÖR
BENGTSFORS, DALS-ED, FÄRGELANDA OCH
MELLERUDS KOMMUNER
Bilaga 4 till avfallsplan för fyra Dalslandskommuner 2018-2025
2018-06-26

Uppföljning av tidigare avfallsplaner

Bengtsfors
Bengtsfors kommuns gällande avfallsplan antogs den 27 mars 2002 § 25 och var den andra
avfallsplanen som togs fram i kommunen.
Avfallsplan 2002 anger fyra allmänna mål:
Allmänna mål

Bedömning

Tätortshygieniska mål – omhänderta avfall
och upprätthålla god sanitär standard.

Nya renhållningsföreskrifter har upprättats
som redovisar hur hanteringen av
hushållsavfall inom kommunen skall ske.
Kommunens återvinningscentral Nolängen
har byggts om och rustats upp. Antalet
besökande har ökat mellan åren 2010-2016
med 4 452 personer.
Kommunala verksamheter källsorterar sitt
avfall fullt ut. Allmänna platser och
återvinningsstationer städas dagligen.

Miljöskyddsmål – minimera belastningen på
ekosystem vid all hantering av restprodukter.

Arbetar för att restprodukter sorteras så att
de kan återanvändas eller behandlas efter
sina egenskaper och återföras i kretsloppet.

Resurshushållande mål – Förbättra
återanvändning, materialåtervinning och
energiutvinning.

Återvinningscentralen samarbetar med
RETUREN för återbruk. Avfallet sorteras i
olika fraktioner för att underlätta material- och
energiutvinning.
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Allmänna mål

Bedömning

Arbetsmiljömål – Arbetsmiljöaspekter skall
beaktas och förbättras i arbetet med
restprodukter.

Målet med allt arbetsmiljöarbete är att alltid
ligga steget före och förhindra de situationer
som kan skapa ohälsa, skador, otrivsel och
dålig arbetsmotivation.
Bengtsfors kommun strävar efter att ha ett
systematiskt arbetsmiljöarbete, som en
naturlig del i avfallsarbetet.

Avfallsplanen anger även ett kommunalt mål- och åtgärdsprogram
Kommunalt mål- och åtgärdsprogram

Bedömning

Anpassa avfallssystemet för kommande krav
på utsortering av brännbart och organiskt
avfall.

Målet är uppfyllt. Behovshämtning tillämpas
vid insamling av restavfall i gröna kärl,
kunden ställer ut sitt kärl när det behöver
tömmas och betalar tömningsavgift för
antalet utförda tömningar under året. Från
och med 2014 hämtas organiskt avfall i
separata bruna kärl hos alla abonnenter,
förutom hos de som hemkomposterar själva.

Öka andelen skolor och dagis som
komposterar allt eller delar av alstrat
organiskt avfall.

Målet är uppfyllt. Från och med 2014 hämtas
organiskt avfall i separata bruna kärl.

Återvinningsgrad av förpackningar i
Bengtsfors kommun skall år 2005 minst
uppgå till de insamlingsgrader som anges i
förordningen om producentansvar om
förpackningar.

Målet är uppfyllt. Insamlingsnivåerna av
förpackningar vid återvinningsstationerna,
har ökat.

Hemkompostering har avslutats hos skolor
och dagis. Matavfall hämtas i bruna kärl.

Information om återvinning av förpackningar
finns att läsa på kommunens hemsida. Varje
år skickas en informationsbroschyr ut till alla
renhållningskunder med information om
avfall och återvinning.
Restavfallet har minskat, behovshämtning av
restavfallet uppmuntrar till utsortering av
förpackningar och matavfall. Färre tömningar
ger kunden en lägre tömningsavgift.
Fastighetsnära insamling av förpackningar
finns hos det kommunala bostadsbolaget och
vid de större kommunala verksamheterna.
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Kommunalt mål- och åtgärdsprogram

Bedömning

Ökad återanvändning, materialåtervinning
och energiutvinning av fraktioner ur
grovavfall från hushåll.

Målet är uppfyllt. Hushållens grovavfall tas
emot vid Nolängens återvinningscentral där
det sorteras i olika fraktioner och
transporteras vidare för omhändertagande av
upphandlad entreprenör.
Återvinningscentralen samarbetar med
RETUREN för inlämning av föremål till
återbruk. Från och med 2014-01-01 lämnar
alla hushåll kostnadsfritt sitt källsorterade
grovavfall och farliga avfall vid Nolängens
återvinningscentral där utbildad personal
finns. Informationsbroschyr om avfall och
återvinning bifogas en gång per år fakturan
till alla renhållningskunder. Den kan även
hämtas på återvinningscentralen eller på
kommunens hemsida.

Insamling av skrot inklusive skrotbilar från
landsbygden.

Målet ej uppfyllt.

Ökad återanvändning, materialåtervinning
och energiutvinning av fraktioner ur byggoch rivningsavfall samt industriavfall.

Industrins bygg- och rivningsavfall har fram
till år 2008 tagits emot på Nolängens
avfallsanläggning där det har sorterats och
träavfallet har flisats till bränslefraktion. Efter
år 2008 har inget bygg- och rivningsavfall
tagits emot från industrin på Nolängens
avfallsanläggning. Industrin får själva anlita
transportörer som ordnar med
omhändertagandet av avfallet.

Slam från kommunala avloppsreningsverk
skall inte deponeras på avfallsupplag.

Målet är uppfyllt. Inget slam behandlas på
Nolängens avfallsanläggning längre, allt slam
körs vidare till behandlingsanläggning av
entreprenör.
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Kommunalt mål- och åtgärdsprogram

Bedömning

Säkerställa lagstadgade krav avseende
praktisk och administrativ hantering vid
insamling, mellanlagring och avsändning av
farligt avfall från miljöstationer.

Målet är uppfyllt. Tillstånd enligt miljöbalken
till mottagning och mellanlagring av farligt
avfall och annat avfall vid Nolängens
återvinningscentral. Beslutat av
Länsstyrelsen 2007-03-09.
Nytt kontrollprogram för Nolängens
återvinningscentral är upprättat och godkänt
2015. Utbildad personal finns på
anläggningen. Borttransport sker av
upphandlad entreprenör. Miljörapport lämnas
årligen till Länsstyrelsen där mängderna
redovisas.

Avveckla deponeringsverksamheten på
Nolängen fr.o.m. år 2002/2003. Påbörja
efterbehandling (sluttäckning). Möjlighet att
avyttra avfallsupplaget skall föreligga år
2002.

Målen är uppfyllda. Nolängens
avfallsanläggning arrenderades ut till RagnSells AB med tillträde 2003-05-01,
sluttäckningsprocessens sköttes av RagnSells AB i samförstånd med kommunen och
Länsstyrelsen i enlighet med då gällande
tillståndet. Avfallsanläggningen var sluttäckt
och godkänd 2012-12-31.
Avfallshämtningen har Bengtsfors kommun
upphandlat gemensamt med Dals-Ed,
Färgelanda och Melleruds kommuner och
dessa avtal gäller som längst till och med
2020-09-30.

Skapa klarhet i frågan om hantering av
dispenser.

Målet är uppfyllt. En inventering av alla
fastigheter genomfördes under 2003, alla
gamla dispenser har upphört att gälla.

Hushåll och företag i Bengtsfors kommun
samt i kommunen verkande
renhållningsentreprenörer skall regelbundet
informeras om förutsättningar och
förändringar beträffande renhållnings och
avfallshantering.

Målet är uppfyllt. En informationsbroschyr
bifogas årligen fakturan till alla
renhållningskunder. Information finns även
på kommunens hemsida.
Vid genomförande av matavfallsinsamlingen
anordnades gemensam informationskampanj
tillsammans med Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud.
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Kommunalt mål- och åtgärdsprogram

Bedömning

Kommunens kostnader för avfallshanteringen
skall täckas med avgifter till 100 %. Varav
fondering till blivande kostnader skall utgöra
5 %, målet ska vara uppnått år 2005.

Målet är uppfyllt. Årlig fondering har skett till
finansiering av sluttäckning vid Nolängens
deponi 2012-12-31.

Reviderad renhållningsordning fr Bengtsfors
kommun skall fastställas under år 2002.

Målet är uppfyllt. Ny renhållningsordning
fastställdes 2002-03-27.
Nya renhållningsföreskrifter har arbetats fram
gemensamt med Dals-Ed, Färgelanda och
Melleruds kommuner som antogs av
kommunfullmäktige i Bengtsfors 2013-06-26.

Risk för negativ påverkan på människors
hälsa och miljön från gamla avfallsupplag
skall undanröjas.

Målet ej uppfyllt.
Karta över gamla deponier är inte upprättad.
Två gamla deponier har sluttäckts, Nolängen
år 2012 och Karls-Gärde år 2017.
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Dals-Ed
Dals-Eds kommuns avfallsplan antogs den 22 oktober 2003 § 87 och antogs för perioden 20032010. Detta var den andre avfallsplanen som togs fram i kommunen.
Avfallsplan 2003-2010 anger ett handlingsprogram som syftar till skydd av miljön och
människors hälsa:
Detaljmål

Bedömning

Minska mängden avfall, källsortera och
återvinna

Genomförda åtgärder: Omhändertagande av
organiskt material sker i hela kommunen
genom införandet av särskilt kärl för
matrester. Inom det kommunala
bostadsbolaget finns sortering av olika
fraktioner i alla fastigheter. Olika
informationskampanjer och artiklar har
genomförts under åren.
Återvinningsstationerna har lokaliserats på
lämpliga platser. Återvinning sker till viss del
då kommunen har en butik för begagnade
produkter.

Minska avfallets farlighet

Genomförda åtgärder: Information har
skickats till hushållen angående farligt avfall
och hanteringen av dem. Kommunen arbetar
för att hanteringen av farligt avfall skall bli så
lite som möjligt.

Minska nedskräpning av
återvinningsstationer, i naturen och på
offentliga platser

Genomförda åtgärder: Fler papperskorgar
har satts upp på stråk som används frekvent
av befolkningen. Genom att genast städa
upp på återvinningsstationerna har
nedskräpningen minskat något.

Förbättra arbetsmiljö för renhållningspersonal

Genomförda åtgärder: Nya kärl i ett system
för insamling av avfall över hela kommunen
genomfört.

Revidering av avfallsplan

Revidering av planen är inte gjord utan man
har avvaktat ny avfallsplan.
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Färgelanda
Färgelanda kommuns avfallsplan antogs den 10 december 1998. Denna innehåller mål och
handlingsplan för att uppnå dessa.
Lokala mål

Bedömning

Att fullfölja de uppsatta regionala målen

1



De avfallsmängder som går till
deponering skall minska med 25% till
år 1995 och med 50% till år 2000,
räknat från år 1990.



Målet är uppfyllt



Från och med år 1995 bör följande ej
längre deponeras: park- och
trädgårdsavfall, träavfall som är fritt
från störande ämnen, oljeslam från
oljeavskiljare och liknande, lysrör,
termometrar och andra
kvicksilverhaltiga avfallsslag, PCBhaltiga fogmassor, blymantlade
kablar, batterier och andra blyhaltiga
avfallsslag, nickel/kadmiumbatterier,
gummidäck, kyl- och frysskåp



Inget av detta deponeras längre



TRAAB:s ägarkommuner har vidare
antagit en översiktlig regional
avfallsplan som anger bla att
hushållsavfallet i framtiden skall
delas upp i en biologisk fraktion som
behandlas genom rötning och en
brännbar fraktion som behandlas
genom förbränning. Eventuellt kan
en tredje fraktion bli aktuell som då
blir deponirest.



TRAAB1 finns ej längre.



Hushållsavfallet delas i dag upp i
biologiskt och brännbart

Ökad källsortering.

Tillräcklig statistik saknas för att göra en god
bedömning

Avfallsmängden som går till deponering skall
i fortsättningen kontinuerligt minska.

Tillräcklig statistik saknas för att göra en god
bedömning

Minimering av miljöstörande ämnen i avfallet.

Tillräcklig statistik saknas för att göra en god
bedömning

Trestadsregionens Avfalls AB
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Mellerud
Melleruds kommuns avfallsplan antogs den 22 februari 1994. Denna innehåller mål och
handlingsplan för att uppnå dessa.
Övergripande mål och åtgärder för
Melleruds kommun

Bedömning

Avfallshanteringen skall ge en god sanitär
standard.

Mellan åren 1993 och 1995 övergick den
fastighetsnära insamlingen från säck till kärl.

Avfallets innehåll av miljöskadliga ämnen
skall minimeras.

Information om miljöskadliga ämnen och var
dessa ska lämnas finns varje år i den
almanacka som kommunen ger ut.
Inlämnandet av miljöfarligt avfall till
Hunnebyn har ökat under åren.

Avfallshanteringens miljöpåverkan skall
minimeras.

Avfallet sorteras och genom detta så minskar
också miljöpåverkan.

Avfallet skall i största möjliga omfattning
återanvändas eller återvinnas på ett
resurssparande sätt via källsortering.

Inget avfall deponeras längre på Hunnebyn.
Avfallet sorteras i olika fraktioner innan det
borttransporteras. Hushållsavfall körs direkt
till entreprenör för sortering och
omhändertagande.

Avfallsmängden som deponeras på
Hunnebyn skall minskas genom återvinning
och kompostering.

Reducering av avfallsmängderna som
deponerades på Hunnebyn beräknades
kunna reduceras med 38% till år 1995 och
med 44% till år 2000
Totalt deponerades 6 933 ton avfall på
Hunnebyn år 2000 vilket var en total
minskning från 1991 med 6 007 ton (46%)
vilket innebär att det totala deponimålet
klarades.
Efter 2002 har inget avfall deponerats på
Hunnebyns avfallsanläggning. Anläggningen
har sluttäckts och godkännande av
sluttäckningen ankom 2017-08-30 från
Länsstyrelsen. Allt avfall som kommer in
grovsorteras och transporteras ut ur
anläggningen.
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Övergripande mål och åtgärder för
Melleruds kommun

Bedömning

Servicegraden för hushåll och företag skall
vara hög och anpassad till behovet av
renhållning.

Mellan åren 1993 och 1995 övergick den
fastighetsnära insamlingen från säck till kärl.

Arbetsmetoderna skall vara goda från
arbetsmiljösynpunkt.

2002 infördes sortering i plastpåsar för optisk
sortering, biologiskt lättnerbrytbart (läggs i
grön påse) och övrigt (läggs i röd påse) båda
påsarna läggs sedan i samma kärl och
hämtas av en av kommunen anlitad
entreprenör för transport (mellan 2002 och
2007 fanns även en deponipåse). 2014
ändrade man till två kärl i stället för optisk
sortering brunt kärl för matavfall och grönt
kärl för övrigt. Allt avfall som hämtas i kärl
transporteras direkt till avfallsanläggning i
Trollhättan för omhändertagande.
2002 var mängden insamlat hushållsavfall
1 566 ton för att år 2015 ha ökat till 1 798
ton. Två anledningar till detta är att
invånarantalet ökar igen och många har
övergått från hemkompostering till att även
ha ett kärl för matavfallet.
Vid införande av kärl minskade tunga lyft.
Kommunen försöker hela tiden förbättra
arbetsmiljön.

Avfallshanteringen skall vara rationell,
effektiv, flexibel, tillförlitlig och långsiktig.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att
förbättra avfallshanteringen. Öppettider för
att invånarna ska kunna lämna grovavfall har
under åren förbättrats. För avfall som hämtas
i kärl sker samarbete med entreprenör
löpande för att detta ska ske så effektivt och
med minsta möjliga förändringar för
abonnenterna samtidigt som körsträckorna
ska minimeras. Kommunen har också infört
sortering av matavfall i separata kärl som går
till rötning för biogas för ett långsiktigt och för
miljön bra alternativ.

Kostnaderna skall vara rimliga i proportion till
utbytet.

Differentierad taxa samt längre
hämtningsintervaller för hushållsnära
hämtning har införts.
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Övergripande mål och åtgärder för
Melleruds kommun

Bedömning

Avgifterna differentieras så att återvinning
och resursbevarande teknik belönas.

Differentierad taxa samt längre
hämtningsintervaller för hushållsnära
hämtning har införts.

Lösningarna bör vara lätta att förklara och
motivera för att underlätta förståelse och
därmed medverkan från alla berörda parter.

I senaste kundundersökningen 2016 så
fanns frågan om invånarna anser sig
tillräckligt informerad gällande taxor och
bestämmelser, där 14 % svarat att man inte
tyckte detta. Om detta beror på att något är
svårt att förstå eller om det är saknad av
intresse framgår ej. På frågan om sortering
av avfall så anser 86% att man är
Mycket/Ganska bra informerad.

Kommunen skall aktivt informera om hur
allmänhet och företag agerar för
resursbevarande hantering och minskade
avfallsmängder.

Information lämnas varje år i den almanacka
som kommunen ger ut. Där finns också
information om insamlade mängder

Mer om avfallsmängder som deponeras på Hunnebyn
Avfallslag (t/år)

Mängd 1991

Möjlig reducering
1995
2000

Åtgärder

Hushållsavfall
Schaktmassor
Rivningsavfall
Avfall från
kommunalt avlopp
Ej
branschspecifikt
industriavfall
Övrigt avfall
Summa

1350
3226
2725

200
1500
1000

500
1500
1000

källsortering, individuell
kompostering
nytt upplag
ny taxa, t.ex. rivningstillstånd

1376

1376

1376

Jordförbättring

2732

700

1000

sortering ny taxa

1591
13000

224
5000 (38%)

324
5700 (44%)
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Hushållsavfall
Under perioden för avfallsplanen har:





Återvinningsstationerna utökats med förpackningar av plåt, hård- och mjukplast.
Hushållens grovavfall transporteras och lämnas av hushållen själva på Hunnebyn i olika
containrar för vidare transport till behandlingsanläggning.
Hushållsavfallsmängden år 2000 uppgick till 1 641 ton vilket gör att målet för insamling
inte klarades. En förklaring till ökningen är en stor genomgång av abonnenter och att
ca 1000 nya abonnenter anslöts under året.

Schaktmassor
År 2000 deponerades 102 ton schaktmassor vilket är en stor minskning. Förklaring till detta är
troligen att byggandet minskat samt ökad materialåtervinning.
Rivningsavfall
År 2000 deponerades endast 80 ton rivningsavfall. Förklaring till detta är troligen att byggandet
minskat och materialåtervinning införts.
Avfall från kommunalt avlopp
Deponering av avfall från kommunalt avlopp var år 2000 1 072 ton, vilket är bättre än målet
angav.
Ej branschspecifikt industriavfall
Under år 2000 deponerades 2 239 ton ej branschspecifikt avfall, vilket innebär att målet ej
uppnåddes.
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