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Genomförandeplan  

Avsnitt Åtgärd Ansvar Tid 

8.1 Informera hushållen om hur de kan förebygga avfall och 
varför, vid minst 5 tillfällen per år i miljöalmanackan och 
Älvsbybladet samt löpande på hemsidan.  

ÄEAB/Informatör 

Älvsbyns Kommun 

Årligen 

8.1 Undersöka möjligheten att organisera en second hand 
verksamhet för möbler och kläder i kommunens regi eller i 
samarbete med privat aktör för att minska mängden 
brännbart avfall. När grovavfall slängs vid 
återvinningscentralen ska frågan ställas till kund om det 
får återanvändas istället, när avtal har träffats med annan 
aktör.  

ÄEAB 2018 

8.1 Minska mängden osorterat avfall som kommer in på 
återvinningscentralen. Via taxejustering 

ÄEAB 2018 

8.1 Inrätta insamlingsbehållare eller andra insamlingssystem 
för textilier på alla återvinningsstationer och 
återvinningscentralen i samverkan med 
andrahandsaktörer. 

ÄEAB 2018 

8.2 Skolor och förskolor ska väga matavfallet vid minst ett 
tillfälle per år. Syftet är att minska matavfall och matsvinn.  

Kostenheten Årligen 

8.2 Varje arbetsplats där matavfall uppkommer ska sortera ut 
matavfallet och förpackningar från annat avfall. 

Enhetschefer Från 

2018 

8.2 Återanvända möbler och teknisk utrustning i större 
utsträckning.  

Kommunlednings-

kontoret 

Från 

2018 

8.2 Kommunen ska innan planperiodens utgång upphöra med 
användningen av onödig mjukplast som exempelvis 
plastpåsar, plastsäckar, plastmuggar och blöjor.  

Kommunlednings-
kontoret-
upphandling/ÄEAB 
/ÄFAB 

2021 

8.2 Konstgräsplaner ska inte innehålla plast som kan spridas 
till hav. 

Kommunstyrelsen 2018 

8.2 Att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram ett 
styrdokument som säkerställer att miljökrav ställs vid all 
upphandling. Ska gälla hela kommunkoncernen.  
 

Kommunlednings-
kontoret 

 

2018 

8.3 Bygg- och rivningsavfall ska sorteras. Via taxejustering ÄEAB 2018 

 Tillsyn över bygg- och rivningsavfall vid rivningsanmälan Miljö- och 

byggnämnden 

2018 

8.3 Miljötillsyn av samtliga återvinningsstationer ska ske minst 
en gång under planperioden.  

Miljö- och 

byggnämnden 

2019 
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8.4 Avsätta ytor för avfallshantering och 

återanvändningsverksamheter i översiktsplanen och den 

efterföljande detaljplaneringen. 

Enheten miljö- och 

bygg 

2018 

8.4 Avsätta skyddsoner för avfallsanläggningar Enheten miljö- och 

bygg 

2018 

8.5 Förpackningsavfall och returpapper – information i 
samband med information till hushållen (se 8.1). 

ÄEAB 2018 

9.1 Genom att kommunen går med i Håll Sverige Rent kan 
kommunen delta i kampanjer och ta del av information 
som är framtagen centralt.  

ÄEAB/Miljö- och 

bygg 

2018 

9.1 Mäta skräpet ca två veckor varje år. ÄFAB 2018 

9.2 Städåtgärder avseende nedskräpning och skrotbilar i 
naturen ska utföras snabbt för att minska benägenheten 
att skräpa ner ytterligare och för att minska risken för 
utsläpp.  

ÄFAB/Miljö- och 

bygg 

2018 

9.2 Informera på olika språk via SFI, Migrationsverket samt 
anslag i flerbostadshus och skolor samt på kommunens 
och Älvsbyns Energi ABs hemsidor. 

ÄEAB/Informatör 

Älvsbyns Kommun 

2019 

10 Delta i Norrbottens kommuners samverkan i avfallsfrågor.  ÄEAB 2018 

10 Avfallsmöte hålls två gånger per år där kommunens olika 
funktioner deltar. 

ÄEAB 2018 

 

 


