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Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07



Avfallshanteringen är en viktig del i samhällets omsättning av råvaror, 
näringsämnen och energi. Därför är också avfallshanteringens betydelse 
för miljön stor. Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtions-
mönster och förlänga produkternas användningstid kan vi minska mäng-
den avfall och påverkan på miljön.

Avfallsplanen är en beskrivning av vad som händer med avfallet i Väs-
terviks kommun idag och en handlingsplan med mål och åtgärder för de 
kommande åren. I avfallsplanen beskrivs alltså den nuvarande och den 
planerade framtida hanteringen av avfall.

I de mål och åtgärder som vi föreslår finns uttryckt att vi ska arbeta för att 
minska mängden avfall och dess farlighet. Vi ska också se till att det avfall 
som uppkommer sorteras och tas om hand på bästa sätt. Det är det minsta 
vi kan göra för oss själva och för framtida generationer.

Lokala mål
Västerviks kommun har tio lokala mål som ska verka för att minska den 
negativa påverkan på miljön. Målen är mätbara och struktureras efter 
avfallshierarkin. På följande sidor hittar du de tio lokala målen.



Minska avfallets mängd och farlighet
• 2014 ska minst 80 procent av hushållen ha kännedom om kopplingen  

mellan konsumtionsmönster och avfall. De ska också ha kunskap om  
vad de kan göra för att minska mängden avfall i hushållet.

• 2012 ska minst 80 procent av hushållen anse sig ha tillgång till ett  
tillfredsställande insamlingssystem för farligt avfall. 

• 2014 ska de totala avfallsmängderna i kommunen inte ha ökat  
(per capita) jämfört med 2010.



Återanvändning
• 2011 ska vi ha utrett möjligheter att främja återanvändning,  

t.ex. genom ”bytardagar” eller återanvändningscontainer.



Materialåtervinning
• 2014 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll,  

restauranger, storkök och butiker tas tillvara som resurs  
och användas för produktion av biogas.

• 2014 ska materialåtervinningen i kommunen ha ökat  
med 20 procent jämfört med 2010. 

• 2012 ska minst 80 procent av alla kommunala verksamheter, där  
utrymme finns, ha källsortering vid fastigheten ha så. 2014 ska  
siffran vara 100 procent.

• 2010 ska avfallshanteringen i skärgården ha setts över och  
en åtgärdsplan ska presenteras.



Energiutvinning – Vi ska elda rätt saker
• 2012 ska förutsättningarna för att rätt saker  

går till energiutvinning ha förbättrats.



Deponering 
• 2014 ska en handlingsplan finnas för att åtgärda avslutade avfalls-

upplag. I handlingsplanen ska ansvarsfördelning, åtgärder, tidsram 
och förslag på finansiering finnas med.
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Kontaktuppgifter
Det här är en kortversion av avfallsplanen för Västerviks kommun.

Vill du veta mer? Kontakta:

Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Rickard Wester, tfn 0490-25 70 61, e-post rickard.wester@vastervik.se

Den kompletta versionen av avfallsplanen  
finns också att ladda ner på vår webbplats:  
www.vastervikmiljoenergi.se


