
Vad är Regional Avfallsplan A2020? 
Planen beskriver hur Göteborgsregionens kommuner – Ale, 

Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla 

Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö – ska 

arbeta med avfallshanteringen fram till år 2020.  

Syftet med A2020 är att vara ett tydligt gemensamt styrdokument 

för avfallshanteringen i Göteborgsregionens kommuner fram till 

år 2020. Den innehåller både övergripande och detaljerade mål. 

Regional avfallsplan A2020 
Inom ramen för Göteborgsregionens kommunförbund, GR, har en 

regional avfallsplan blivit utarbetad. Planen blev hösten 2010 

antagen av GR:s förbundsstyrelse. Före beslut om ett antagande 

av A2020 i Ale kommunfullmäktige ska planen ställas ut.   

Avfallshierarkin 

EU:s ramdirektiv för avfall, 

avfallshierarkin, utgör den 

övergripande strategin för 

avfallshanteringen och den 

har genomsyrat arbetet med 

planen. Fokus ligger på att 

förebygga att avfall 

uppkommer. 



REGIONAL AVFALLSPLAN A2020 
 

A2020:s fem huvudmål 

MÅL 2  

GOD SÄKERHET 

OCH ARBETSMILJÖ-

arbetsskador skall 

minskas och antalet 

tredje person-olyckor 

skall minst halveras MÅL 3 

 KOSTNADSEFFEK-

TIV AVFALLSHANTE-

RING - 

Avfallshanteringen 

skall utföras med hög  

kvalitet i förhållande 

till kostnad. 

och sortering av  

avfallet. 

MÅL 4 
 GOD SERVICE  - 

Minst 90% av 

hushållen skall vara 

nöjda med  

avfallshanteringen,  

avfallslämnare ska 

mötas av fräscha, 

trygga och tillgängliga 

insamlingsställen 

MÅL 5 
ROBUST AVFALLS-

HANTERING  -  

Kompetent personal , 

välinformerade kunder 

och brukare , avfalls-

planeringen integreras 

i stadsplaneringen i 

alla stadier  

MÅL 1 

TRYGGT FÖR  

MÄNNISKA OCH 

MILJÖ- 

 Minska mängden  

avfall och öka  

återanvändning och 

sortering av avfallet  
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MÅL 1 TRYGGT FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ 

Avfallsminimering 

och  

återanvändning 

2008 producerades 237 
kg hushållsavfall/person i 
regionen. Denna mängd 
skall år 2020 ha sjunkit, 
främst genom att 
förebygga uppkomst av 
avfall samt öka åter-
användningen.  

Förslag på åtgärder 

 Sträva efter att 
förändra 
konsumtionsmönster 
och öka 
återanvändning  

 Öka tillgängligheten 
för att lämna bruks- 
och andra produkter 
till återanvändning alt. 
reparation 

 Införa miljöstyrande 
taxa 

 Genom samarbete 
med handeln och 
näringslivet sträva 
efter att minska 
mängden för-
packningar 

 

Resurshushållning  

Det skall eftersträvas att 
mesta möjliga nytta ska 
erhållas från det 
insamlade avfallet. 
Insamlat material till 
materialåtervinning ska 
öka till en nivå och kvalitet 
som kan ersätta ny-
producerat råvarumaterial.  

Förslag på åtgärder 

 Verka för att förändra 
konsumtionsbeteende 
och öka återvinningen 
genom miljöstyrande 
taxa 

 Använda tillsyn, 
rådgivning och 
information som 
verktyg även vid 
verksamhetsavfall 

 Ökad tillgänglighet för 
återvinning 

 Bidra till FoU-
satsningar och ny 
teknik inom området 

 Bygg ut matavfalls-
insamlingen                                                                                                                           

 

 

Miljöpåverkan 

Som minst en halvering av 
mängden farligt avfall och 
mängden elektronikavfall i 
det brännbara 
hushållsavfallet ska ske. 
Regionens nedlagda 
deponier ska inte medföra 
skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller för 
miljön. Vidare ska avfalls-
transporternas miljö-
påverkan minska. 

Förslag på åtgärder 

 Ökad tillgänglighet för 
att lämna farligt avfall 

 Möjliggöra för 
invånarna att lämna 
avfall utan att 
använda bil 

 Krav på förnybara 
drivmedel och 
moderna fordon för 
avfallstransporter 



Avfallshanteringen är en av de 
mest drabbade branscherna vad 
gäller arbetsskador. Antalet 
arbetsskador ska sänkas till minst 
riksgenomsnittet för samtliga 
branscher. Vidare ska antalet 
olyckor med tredje person 
inblandade minst halveras.  

Förslag på åtgärder 

 Kartlägg och åtgärda de 
sämsta hämtställena ur 
arbetsmiljö- och 
säkerhetsperspektiv 

 Ersätt säckhämtning med 
kärltömning 

 Beakta säkerhet och god miljö 
vid upphandling 

 

 

 

 

 

Regionens avfallshantering skall 
hålla hög kvalitet i förhållande till 
kostnad. Kunden skall ha valuta för 
sina pengar.  

Förslag på åtgärder 

 Minska insamlingsarbetet t.ex. 
genom  att korta ner dragvägar, 
glesa ut hämtningsintervall 

 Effektivisera transporter genom 
transportsamordning, 
omlastning etc. 

 Avfallstaxa som styr mot 
kostnadseffektiva lösningar 

; 
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MÅL 2  

GOD SÄKERHET OCH   

ARBETSMILJÖ 

MÅL 3  

KOSTNADSEFFEKTIV   

AVFALLSHANTERING 



Minst 90 % av regionens hushåll 
ska vara nöjda med avfalls-
hanteringen.  

Förslag på åtgärder 

 Utöka fastighetsnära insamling 
av avfall tex genom miljöhus 

 Utveckla den fastighetsnära 
insamlingen vid flerfamiljshus 

 Använd Kretsloppsparken 
Alelyckan som utgångspunkt 
vid utveckling av regionens 
övriga återvinningscentraler 

 Serviceinriktad personal i alla 
led av avfallshanteringen 

 Det ska vara rent och fint på 
återvinningscentraler och 
återvinningsstationer 

 
 

 

 

 

Avfallshanteringen ska fungera 
även när den utsätts för olika typer 
av påfrestningar eller snabba 
förändringar.  För att säkerställa 
detta krävs det att beslutsfattare, 
personal och brukare är kunniga 
inom området.  Avfallshanteringen 
är till stor del en infrastrukturfråga 
vilken måste beaktas i alla delar av 
samhällsplaneringen. 

Förslag på åtgärder 

 Ökad samverkan vid stads- och 
trafikplanering 

 Utveckla det regionala utbytet 
mellan medarbetare 

 Utveckla avfallshanteringen i 
en strävan att hålla den 
modern 

 Utveckla informationen till kund 
 Ta fram regional strategi för 

omhändertagande av 
förorenade massor vid 
sanerings- och 
exploateringsprojekt 

; 

REGIONAL AVFALLSPLAN A2020 
Mål 4  

GOD SERVICE 

 

Mål 5  

ROBUST  

AVFALLSHANTERING 



En fördjupad samverkan inom GR utgör en förutsättning för att de 
ambitiösa målen i A2020 ska kunna nås. Genom att samordna 
upphandlingar, analyser, undersökningar och statistik, samt genom att 
utforma gemensamma handlingsplaner möjliggörs gemensam 
uppföljning inom regionen. Vartannat år skall regionala handlingsplaner 
och åtgärder tas fram. I dessa ska även kommunala lokala åtgärder och 
aktiviteter finnas, vilka tillhandahålls av respektive kommun. Genom att 
anpassa den löpande uppföljningens utformning till branschens 
nationella uppföljningsstandard, ges ökade möjligheter till jämförelser 
med andra svenska kommuner och regioner. År 2015 skall en 
avstämning av målen för A2020 göras. Genom detta tydliggörs 
eventuella justeringsområden inom de uppsatta målen. 
 
För ytterligare information: 
Kommunens hemsida www.ale.se 
Göteborgsregionens kommunalförbunds hemsida www.grkom.se 
A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen 
A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen – En sammanfattning 

A2020, avfallsplan för Göteborgsregionen finns utställd under tiden 29 april 
– 25 maj 2013 på biblioteken i Nödinge, Surte och Älvängen. Förslaget finns 

även tillgängligt på kommunens hemsida www.ale.se. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Ale Kommun, 

Renhållningsenheten, 44980 Alafors senast 26 maj 2013. 

Vill du ha ytterligare information, eller har frågor, är du välkommen att  

kontakta Annica Jansson, tel. 0303-330417, e-post: annica.jansson@ale.se 

REGIONAL AVFALLSPLAN A2020 
Hur kan det säkerställas att  

arbetet med att nå målen i A2020  
fortskrider? 


