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1. Bengtsfors kommun 

1.1. Administrativa uppgifter 

Kommun: Bengtsfors kommun 

År: 2018-2025 

Datum för antagande: 1 oktober 2018 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

1.2. Resultat av uppföljning av föregående avfallsplan 

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 till 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. 

Hemkompostering har avslutats hos skolor 

och dagis. Matavfall hämtas i bruna kärl. 
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Kommunalt mål- och åtgärdsprogram Bedömning 

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. 

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. 

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. 
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Kommunalt mål- och åtgärdsprogram Bedömning 

Ökad återanvändning, materialåtervinning 

och energiutvinning av fraktioner ur bygg- 

och 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. 

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 Ragn-
Sells AB med tillträde 2003-05-01, 
sluttäckningsprocessens sköttes av Ragn-
Sells 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. 
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Kommunalt mål- och åtgärdsprogram Bedömning 

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. 

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 för 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. 

 

1.3. Uppgifter om nedlagda deponier 

Under 2016 genomförde Sweco en inventering och riskklassning av nedlagda kommunala 

deponier i medlemskommunerna. Riskklassningen skedde enligt Naturvårdsverkets rapport 

4918, Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), fas 1. I nedanstående kapitel 

redovisas tabeller med de inventerade deponierna per medlemskommun1. 

                                                      
1 Utdrag från EBH-databasen, Länsstyrelsen Västra Götaland kompletterat med information från 
DMEK 
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Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 

spridningsförutsättningar och känslighet och skyddsvärde2. Ett objekt bedöms utifrån följande 

riskklasser: 

Klass 1 – Mycket stor risk 

Klass 2 – Stor risk 

Klass 3 – Måttlig risk 

Klass 4 – Liten risk 

 

I Tabel 1 visas kända deponier i Bengtsfors kommun. 

Tabell 1. Deponier i Bengtsfors kommun. 

Namn Fastighet Risk-
klass 

Primär bransch Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Bengtsbro-
höljen 

Bengtsfors 
3:43 >5 

3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
industriavfall, 
schaktmassor) 

Behöver klarläggas 

Bäckefors Vättungen 
1:47>1 

3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
industriavfall, allmän 
tipp för allt, även från 
sjukhuset) 

Behöver klarläggas 

Centrala Långed Långed 3:1 3 Industrideponier 
(övrigt: 
schaktmassor, 
byggnadsavfall) 

Behöver klarläggas 

Grimmeruds-
mossen 

Billingsfors 
1:177 

3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall 
och dylikt, övrigt: 
skrot) 

Behöver klarläggas 

Katterud Billingsfors 
1:177 

3 Industrideponier 
(fabrikstipp, övrigt: 
hushållssoptipp) 

Behöver klarläggas 

                                                      
2 Naturvårdsverket Rapport 4918 Metodik för inventering av Förorenade områden, 
bedömningsgrunder för miljökvalitet, vägledning för insamling av underlagsdata 
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Namn Fastighet Risk-
klass 

Primär bransch Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Klon Bergane 2:1 3 Industrideponier 
(industriavfall, övrigt: 
skrot, hushållsavfall) 

Behöver klarläggas 

Korsbytippen Dingelvik 1:40; 
Dingelvik 1:41; 
Dingelvik 1:53; 

3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushålls- och 
industriavfallsdeponi 
med senare skrot-
verksamhet) 

Korsbytippen kallas 
även Karls Gärde och 
har sluttäckts under 
2017 och ska slut-
besiktigas under våren 
2018. 

Majbergstippen Bengtsfors 
5:12>1 

3 Övrigt BKL 3 
(schaktmassor, 
rivningsfyllnad) 

Behöver klarläggas 

Mustadfors tipp Enet 1:3>4 3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall 
och dylikt) 

Behöver klarläggas 

Nolängens 
avfallsupplag 

Bergane 1:5 2 Anläggning för farligt 
avfall (mellanlagring 
av miljöfarligt avfall, 
enligt uppgift från 
början deponering av 
”allt”) 

Nolängens 
avfallsupplag var 
sluttäckt och godkänd 
av Länsstyrelsen 2012-
12-31. 

Sulfittippen Sidan 3:240>9 3 Industrideponier 
(industri-avfall, övrigt: 
byggnadsavfall, 
schakt-massor) 

Behöver klarläggas 

Ödskölt Ödskölt 1:5>2 3 Industrideponier 
(övrigt: schaktmassor 
och dylikt) 

Behöver klarläggas 
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2. Dals-Eds kommun 

2.1. Administrativa uppgifter 

Kommun: Dals-Eds kommun 

År: 2018-2025 

Datum för antagande: 24 oktober 2018 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

2.2. Resultat av uppföljning av föregående avfallsplan 

Dals-Eds kommuns avfallsplan antogs den 22 oktober 2003 § 87 och antogs för perioden 2003-

2010. 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 det. Kommunen arbetar 

för att hanteringen av farligt avfall skall bli så 

liten 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. 
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Förbättrad 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. 

 

2.3. Uppgifter om nedlagda deponier 

Under 2016 genomförde Sweco en inventering och riskklassning av nedlagda kommunala 

deponier i medlemskommunerna. Riskklassningen skedde enligt Naturvårdsverkets rapport 

4918, Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), fas 1. I nedanstående kapitel 

redovisas tabeller med de inventerade deponierna per medlemskommun3. 

Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 

spridningsförutsättningar och känslighet och skyddsvärde4. Ett objekt bedöms utifrån följande 

riskklasser: 

Klass 1 – Mycket stor risk 

Klass 2 – Stor risk 

Klass 3 – Måttlig risk 

Klass 4 – Liten risk 

 

I tabell 2 nedan visas kända deponier i Dals-Eds kommun. 

Tabell 2. Deponier i Dals-Eds kommun.  

Namn Fastighet Risk-
klass 

Primär bransch Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Böle Böle 1:17 3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Behöver klarläggas 

Hökedalen Bråten 1:84 >2 2 Kloralkali Sluttäckt och godkänd av 
länsstyrelsen 20005 

Onsötippen Onsön 3:10 2 Kloralkali Sluttäckt 

                                                      
3 Utdrag från EBH-databasen, Länsstyrelsen Västra Götaland kompletterat med information från 
DMEK 
4 Naturvårdsverket Rapport 4918 Metodik för inventering av Förorenade områden, 
bedömningsgrunder för miljökvalitet, vägledning för insamling av underlagsdata 
5 Uppgifter från samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 
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Namn Fastighet Risk-
klass 

Primär bransch Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Viktippen Ed 10:3 3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Behöver klarläggas 

3. Färgelanda kommun 

3.1. Administrativa uppgifter 

Kommun: Färgelanda kommun 

År: 2018-2025 

Datum för antagande: 17 oktober 2018 

Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige 

3.2. Resultat av uppföljning av föregående avfallsplan 

Färgelanda kommuns avfallsplan antogs den 10 december 1998. Denna innehåller mål och 

handlingsplan för att uppnå dessa. 

Lokala mål Bedömning 
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Lokala mål Bedömning 

Att fullfölja de uppsatta regionala målen: 

 De avfallsmängder som går till 

deponering skall minska med 25 % till år 

1995 och med 50 % till år 2000, räknat 

från år 1990. 

 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, PCB-haltiga fogmassor, 

blymantlade kablar, batterier och andra 

blyhaltiga avfallsslag, 

nickel/kadmiumbatterier, gummidäck, kyl- 

och frysskåp 

 TRAAB:s ägarkommuner har vidare 

antagit en översiktlig regional avfallsplan 

som anger bl.a. 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. 

 

 Målet är uppfyllt 

 

 

 Inget av detta deponeras längre 

 

 

 

 

 

 

 

 TRAAB6 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 

 

                                                      
6 Trestadsregionens Avfalls AB 
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3.3. Uppgifter om nedlagda deponier 

Under 2016 genomförde Sweco en inventering och riskklassning av nedlagda kommunala 

deponier i medlemskommunerna. Riskklassningen skedde enligt Naturvårdsverkets rapport 

4918, Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), fas 1. I nedanstående kapitel 

redovisas tabeller med de inventerade deponierna per medlemskommun7. 

Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 

spridningsförutsättningar och känslighet och skyddsvärde8. Ett objekt bedöms utifrån följande 

riskklasser: 

Klass 1 – Mycket stor risk 

Klass 2 – Stor risk 

Klass 3 – Måttlig risk 

Klass 4 – Liten risk 

 

I tabell 3 nedan visas kända deponier i Färgelanda kommun. 

Tabell 3. Deponier i Färgelanda kommun. 

Namn Fastighet Risk-
klass 

Primär bransch Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Dagsholm 
(slamtippen) 

Dagsholm 2:1 
>2 

3 Övrigt BKL 3 
(avloppsslam från 
slam-brunnar) 

Behöver klarläggas 

Ekebacken 
(f.d. Ödeborgs 
bruk) 

Brattefors 1:15 2 Industrideponier 
(industri-avfall från 
Gunnebo bruk (f.d. 
Ödeborgs bruk), 
eldning av plast 
m.m., schaktmassor) 

Tippning av avfall 
avslutad 1985. 
Schaktmassor har 
tippats senare. 
Industriavfallet i stort 
sett täckt med schakt-
massor. 

Färgelanda 
Prästgård 

Färgelanda 
Prästgård 1:1 

3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
bark, schakt-massor) 

Täckt 1985. 

Jolsäter Öxnäs 1:13 3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
industriavfall) 

Täckt 1985. 

                                                      
7 Utdrag från EBH-databasen, Länsstyrelsen Västra Götaland kompletterat med information från 
DMEK 
8 Naturvårdsverket Rapport 4918 Metodik för inventering av Förorenade områden, 
bedömningsgrunder för miljökvalitet, vägledning för insamling av underlagsdata 
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Namn Fastighet Risk-
klass 

Primär bransch Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Rosendalen 
(Dagsholm) 

Dagsholm 1:1 
>2 

4 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
industriavfall) 

Täckt 1985, 
kontrollprogram finns. 

Stigen Stigen 1:70 3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall) 

Täckt 1985. 
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4. Melleruds kommun 

4.1. Administrativa uppgifter 

Kommun: Melleruds kommun 

År: 2018-2025 

Datum för antagande: 21 november 2018 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

4.2. Resultat av uppföljning av föregående avfallsplan 

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. 
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Övergripande mål och åtgärder för 

Melleruds kommun 

Bedömning 

Avfallsmängderna 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 är 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. 

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. 

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. 
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Övergripande mål och åtgärder för 

Melleruds kommun 

Bedömning 

Arbetsmetoderna skall vara goda från 

arbetsmiljösynpunkt. 

Vid införande av kärl så minskade tunga lyft. 

Kommunen försöker hela tiden förbättra 

arbetsmiljön. 

Avfallshanteringen skall vara rationell, 

effektiv, flexibel, tillförlitlig och långsiktig. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att 

förbättra avfallshantering. 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. 

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 vilket 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. 
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4.3. Uppgifter om nedlagda deponier 

Under 2016 genomförde Sweco en inventering och riskklassning av nedlagda kommunala 

deponier i medlemskommunerna. Riskklassningen skedde enligt Naturvårdsverkets rapport 

4918, Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), fas 1. I nedanstående kapitel 

redovisas tabeller med de inventerade deponierna per medlemskommun9. 

Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 

spridningsförutsättningar och känslighet och skyddsvärde10. Ett objekt bedöms utifrån följande 

riskklasser: 

Klass 1 – Mycket stor risk 

Klass 2 – Stor risk 

Klass 3 – Måttlig risk 

Klass 4 – Liten risk 

 

I Tabell nedan visas kända deponier i Melleruds kommun. 

Tabell 4. Deponier i Melleruds kommun.  

Namn Fastighet Riskklass Primär bransch Planerade/ 
genomförda 
åtgärder 

Sunnanå Sunnanå 2:1 3 Industrideponier 
(hushållsavfall, 
industriavfall, 
byggavfall, 
schaktmassor, 
bildelar, järnskrot, 
tomfat, cisterner, 
förbränt avfall) 

Sluttäckt och 
slutbesiktning 
skedde 2011. 

Dalskog Årbol 1:45 3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
byggavfall, 
schaktmassor) 

Behöver 
klarläggas 

Melleruds södra 
industriområde11 

Kärra 1:2 3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
byggavfall, 
schaktmassor) 

Behöver 
klarläggas 

                                                      
9 Utdrag från EBH-databasen, Länsstyrelsen Västra Götaland kompletterat med information från 
DMEK 
10 Naturvårdsverket Rapport 4918 Metodik för inventering av Förorenade områden, 
bedömningsgrunder för miljökvalitet, vägledning för insamling av underlagsdata 
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Namn Fastighet Riskklass Primär bransch Planerade/ 
genomförda 
åtgärder 

Åsensbruk Krökersrud 
1:11>1 

3 Industrideponier 
(hushållsavfall, 
industriavfall, troligen 
från pappersbruket 
Håfreström AB, 
byggavfall, 
schaktmassor) 

Behöver 
klarläggas 

Åsebro Åsebrorud 1:3 3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
byggavfall, 
schaktmassor, 
färgeri och garveri 
(vegetabiliskt) 

Behöver 
klarläggas 

Tångebo Tångebo 1:1 3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
byggavfall) 

Behöver 
klarläggas 

Hult Hult 1:52 3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (mindre mängd 
hushållsavfall (?) 
byggavfall) 

Behöver 
klarläggas 

Erikstad 12 Västergården 
1:2; Göbyn 
1:4 

3 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
byggavfall, 
schaktmassor, 
trädgårdsavfall) 

Behöver 
klarläggas 

Hunnebyns 
sopstation, 
Hunnebyns 
avfallsupplag 

Hunnebyn 
1:27; 
Vedbyholm 
1:3>3; 
Hunnebyn 
1:5>5 

Riskklassning 
saknas i EBH 

Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Sluttäckt och 
beslut om 
godkännande 
av läns-
styrelsen 
2017-08-30, 
Dnr 555-1831-
2016. 

                                                                                                                                                            
11 Kallad endast Mellerud i EBH 
12 Heter i Länsstyrelsens databas Krökersrud f.d Kolån, vilket är fel då deponin ligger i Erikstad 
vid Krokån. Krökersrud är deponin vid Åsensbruk. 
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Namn Fastighet Riskklass Primär bransch Planerade/ 
genomförda 
åtgärder 

Maden 
fiberdeponi13 

Åsen 1:161 Deponins 
saknas i EBH 

? Sluttäckt 

Kroppefjälls-
hemmet (i EBH 
kallad Dals 
Rostock) 

Södra 
Bäckebol 
1:168>7 

4 Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall (hushållsavfall, 
byggavfall, 
schaktmassor) 

Behöver 
klarläggas 

 

  

                                                      
13 Deponin saknas idag i EBH 
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5. Sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel för Bengtsfors 
kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun och Melleruds 
kommun 

5.1. Fokusområde 1 

Avfallet i kommunerna ska inte vara farligt för människors hälsa eller miljö 

 

Mål 

1 

Senast år 2025 ska det inte finnas något farligt avfall, elektronikavfall eller 

batterier i hushållsavfall som samlas in i kärl. 

 

Mål 1      

Nr Åtgärder År Styrmedel Kostnad Ansvarig 

1.1 Gemensamma 

informationsinsats-

er med fokus på att 

sortera ut FA och 

förebygga 

innehavet av FA 

genom smart 

konsumtion 

2019 

2022 

2025 

Information Medel Avfallsenhet, 

Informations

ansvarig 

1.2 Samarbete med 

samt stöd och 

information till 

butiker om 

mottagande av 

elektronikavfall 

2019 Information 

Tillsyn 

Liten Avfallsenhet 

DMEK 

1.3 Utreda och ev. 

införa ”Farligt avfall 

slinga” där anlitad 

mottagare av farligt 

avfall kan köra 

turer, exempelvis 

på landsbygden 

2020 Upp-

handling 

Stor Avfallsenhet 
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Mål 

2 

Antal inrapporterade klagomål på nedskräpning vid ÅVS ska halveras till år 

2025 i jämförelse med 2018. 

 

Mål 2      

Nr Åtgärder År Styrmedel Kostnad Ansvarig 

2.1 Upprätta rutin för 

hur antal klagomål 

ska registreras och 

sammanställas 

2018 Admin Liten Avfallsenhet 

2.2 Informera på 

respektive 

kommuns hemsida 

om hur 

anmälningar ska 

tas emot 

2018 Information Liten Kommuni-

katör 

2.3 Årliga möten med 

FTI för att diskutera 

behov och frekvens 

av tömning, antal 

stationer och 

behållare med 

mera för att skapa 

trygga och 

välordnade ÅVS:er 

Varje år Admin Liten Plan- och 

byggenheten 

 

Ytterligare aktiviteter kopplade till det övergripande fokusområdet 

Nr Åtgärder År Styrmedel Kostnad Ansvarig 

A.1 Se över möjligheten 

att ta bort ÅVC-

avgift för hushåll 

(Mellerud och 

Färgelanda) 

2018 

(Färge-

landa), 

2019 

(Mellerud) 

Admin 

Taxa 
Stor (om-

struktur av 

taxa, tar 

dock bort 

en 

inkomst) 

Avfallsenhet 
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A.2 Se över 

tillgängligheten till 

ÅVC:er (mer 

enhetliga 

öppettider) 

2019 Admin 

Tillsyn 
Stor Avfallsenhet 

A.3 Upprätta 

åtgärdsplaner för 

nedlagda deponier 

med riskklass 1 och 

2 i kommunerna. 

2020 Admin 

Tillsyn 
Medel- 

Stor 

DMEK 

A.4 Översyn av 

riskklassning av 

nedlagda deponier 

samt 

ställningstagande 

för respektive 

deponi om fortsatta 

åtgärder 

2018 Tillsyn Liten DMEK 

Berörd 

kommun 

A.5 Ta med 

avfallshanteringen i 

beaktande vid 

detaljplanering 

genom exempelvis 

upprättande av 

rutiner 

2020 Fysisk 

planering 

Liten Planenhet 

 

5.2. Fokusområde 2 

Vi ska högre upp i avfallstrappan!  

 

Mål  

3 

Mängden kärlavfall i kommunerna ska minska med 20 % per invånare år 2025 i 

jämförelse med 2016. 
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Mål 3      

Nr Åtgärder År Styrmedel Kostnad Ansvarig 

3.1 Utreda möjligheten 

att miljöstyra med 

taxan ytterligare 

(ex. behovsstyrd 

hämtning, vägning 

av kärl) 

2023 Avfalls-

taxan 

Upp-

handling 

Information 

Avfallsföres

krifter 

Medel Avfalls-

enheten 

3.2 Information på 

hemsidorna om hur 

avfallsmängderna 

kan minskas. 

Informationen ska 

fokusera på hur 

beteenden kan 

förändras genom 

återkoppling och 

agerande samt 

kunskapsökning – 

samma information 

hos alla kommuner 

2019 Information Liten Kommuni-

katör 

3.3 Genomföra ett 

projekt i skolor, 

vård och omsorg 

med fortsatt fokus 

på matsvinn 

2019 Information 

Upp-

handling 

Medel Kostchef och 

berörda 

enheter i 

organisa-

tionerna 

3.4 Ta fram rutin för 

kriterier som 

minimerar avfall vid 

kommunal 

upphandling 

2019 Upp-

handling 

Medel Kommunens 

upphand-

lingsresurs 

3.5 Ha studiebesök för 

skolelever på ÅVC 

årligen Läroplan Liten Avfallsenhet/ 

Utbildning 
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Mål  

4 

Senast år 2025 ska minst 93 % av matavfallet från hushåll, restauranger och 

storkök tas omhand så att växtnäringen utnyttjas. Matavfallet ska behandlas 

biologiskt så att energi och växtnäring omhändertas 

 

Mål 4      

Nr Åtgärder År Styrmedel Kostnad Ansvarig 

4.1 Utreda förutsätt-

ningar för biogas-

produktion av 

organiskt avfall 

inom Dalsland och 

samarbete med 

andra aktörer inom 

regionen 

2019 Admin Stor Kommun-

ledning 

4.2 Ställa krav på 

avfallsbehandling 

till biogas av 

matavfall vid 

upphandling av 

nästa renhållnings-

entreprenad 

2019 Admin 

Upp-

handling 

Medel Upphandling/

Avfallsenhet 

4.3 Ta fram en 

kommunal 

fordonspolicy 

kopplad till bland 

annat biogas 

2020 Admin Medel Miljöstrateg 

(DMEK) 

4.4 Gemensam 

informationsaktivitet 

med fokus på att 

sortera ut matavfall 

2022 Information 

Admin 

Taxa 

Medel Avfallsenhet/ 

Kommuni-

katör 
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Ytterligare aktiviteter kopplade till det övergripande fokusområdet 

Nr Åtgärder År Styrmedel Kostnad Ansvarig 

B.1 Genomföra en 

kundundersökning 

för en avstämning 

om kunderna är 

nöjda med 

servicenivån  

2019 

2022 

Information Stor Avfallsenhet 

B.2 Årligen genomföra 

plockanalyser 

Årligen Upp-

handling 

Liten Avfallsenhet 

B.3 Återbruk: 

Genomföra projekt 

för att uppmuntra till 

omhändertagande 

av bygg- och 

rivningsavfall 

2024 Information Medel Avfallsenhet 

B.4 Utnyttja 

kommunens 

näringslivsträffar för 

företagare till att 

informera om avfall 

(förebyggande av 

avfall, transporter, 

källsortering, farligt 

avfall med mera) 

2019, 2024 Information  Näringslivs-

chef 

B.5 Införa full sortering 

(av tidningar, 

förpackningar, 

matavfall) hos alla 

kommunala 

verksamheter 

2020 Information 

Tillsyn 

Upp-

handling 

Fysisk 

planering 

Medel Samhälls-

byggnads-

förvaltningen

/tekniska 

kontoret 

B.6 Genomföra 

avfallsminimerings-

projekt inom all 

kommunal 

verksamhet 

2024 Information Liten Avfallsenhet 
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B.7 Förbättra rutiner 

och tillsyn över 

hanteringen av 

rivningsavfall 

2019 Tillsyn 

Fysisk 

planering 

Liten DMEK 

Plan- och 

byggenhet 

B.8 Genomföra 

informations-

kampanj bland 

skolbarn med 

avfallsfokus 

2020, 2022, 

2024 

Information Medel Avfallsenhet/ 

Kommuni-

katör/ 

Utbildning 

B.9 Gemensam 

informationsaktivitet 

med fokus på att 

sortera ut 

förpackningar och 

tidningar 

2018 Information 

Admin 

Medel Avfallsenhet/ 

Kommuni-

katör 

B.10 Utreda möjligheten 

till samarbeten med 

organisationer för 

återbruk på ÅVC 

2020 Upp-

handling 

Admin 

Liten Avfalls-

enheten 

 

 


