
SAMMANSTÄLLNING MÅL OCH AKTIVITETER

Avfallsplan 2016 - 2020
Mål & aktivitet Från avfall till resurs Avfallshantering med människan i fokus Farligt avfall i rätt spår

 Effektmål 

1.1 Materialåtervinningen ska öka – År 
2020 ska minst 50% av allt hushållsavfall 
materialåtervinnas.

2.1 Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle – År 2020 
ska medvetenheten om hållbar utveckling ökat. Andelen 
medborgare som svarar att de tänker på att minska mängden 
avfall ska till år 2020 öka till 50%.

3.1 Mängden felsorterat farligt avfall ska minska - År 2020 
ska minst 95 % av hushållen veta hur farligt avfall ska 
hanteras.

Aktivitet
Fastighetsnära insamling - pilotprojekt med 
4-fackskärl

Öka medvetenheten om förebyggande av avfall Öka kunskapen om FA hos invånarna

Aktivitet
Fastighetsnära insamling av förpackningar 
och tidningar

Satsningar för minskad nedskräpning 
Förbättra distribution av information om farligt avfall till 
nyinflyttade - röd kasse

Aktivitet Separera avfallsslag
Information och återkoppling på hur mycket pengar vi kan 
spara på att inte skräpa ner

Fastighetsnära insamling av farligt avfall i flerfamiljshus

Aktivitet Textilinsamling för återanvändning Bättre styrmedel för ökad sortering Återkoppling av insamlingsresultat av farligt avfall 

Aktivitet Kommunplastinsamling för återvinning
MiljöTratten - Information om och utdelning av Miljötratt för 
att inte få olja i avlopp.

Aktivitet Bygga en mini-ÅVS för barn
Aktivitet Skolinformation och utbildningsmaterial
Aktivitet Återkoppling av insamlingsresultat

 Effektmål
1.2 Återanvändning ska öka – År 2020 ska 
minst 5 % av mängden grovavfall som 
lämnas till ÅVC återanvändas

2.2 Arbetsmiljön för de som hämtar avfall ska vara god - År 
2020 ska minst 50 % av antalet identifierade  svåra 
hämtställen ha åtgärdats.

3.2 Det ska vara lätt att göra rätt med farligt avfall - År 2020 
ska det erbjudas insamlingssystem för farligt avfall, 
inklusive smått elavfall, från alla dagligvaruaffärer.

Aktivitet Återbrukscontainer Arbetsmiljöåtgärder för bättre hämtställen Fler insamlingsskåp för farligt avfall i dagligvaruaffärer

Aktivitet Återanvändning av bygg- och rivningsavfall Avfallshantering vid nyetablering Informationskampanj om insamling av farligt avfall

Aktivitet Internt återbruk/ bytesmarknad 
Aktivitet Miljönärmärkning
Aktivitet Återbrukshelger
Aktivitet Återbruksbibliotek på större arbetsplatser

 Effektmål

1.3 Matsvinn ska minska i Sigtuna 
kommuns egna verksamheter - 2020 ska 
mängden matsvinn från Sigtuna kommuns 
förskolor, grundskolor och Arlanda 
gymnasium minskat med 25 %.

2.3 God service - År 2020 ska minst 90 % av hushållen vara 
nöjda med hur avfallshanteringen som helhet fungerar i 
kommunen. 

3.3 Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska 
minska - Senast år 2020 ska alla nedlagda deponier för 
hushållsavfall i Sigtuna kommun ha riskklassificerats och 
åtgärder planerats

Aktivitet Skolaktiviteter för att minska matsvinn Kompetenshöjning för personal Ansvarsutredning för nedlagda deponier
Aktivitet Informera skolorna om matsvinn Ökad tillgänglighet MIFO fas 1
Aktivitet Uppsökande verksamhet för ökad närhet MIFO fas 2

Aktivitet
MNI- männniskonära insamlingssystem- pilotprojekt för 
insamling av källsorterat avfall och FA.

Aktivitet Mäta kundnöjdhet via kommunens enkät.
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