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Hannes Rydberg, GR, pkt 5 

Tove Lindfors, Sweco, pkt 5 

Nils-Petter Sköld, Sweco, pkt 5 

 

EJ NÄRVARANDE 

Annika Andersson, Lerum 

Johannes Wallgren, Öckerö 

David Andersson, Tjörn  

Karin Holmström, Lilla Edet 

Maria Sigroth, GR 

1. Projektuppföljning Avfall  

Hanna Hellström GR presenterar status och framgångar i avfallsprojekten.  

 

Minimeringsmästarna 

Minimeringsmästarna startade i drygt 50 kommuner och regioner i oktober. 

Många deltagare som sprider sin minimeringsresa, så roligt och bra. Även 

Nyhetsmorgon i TV4 och lokala och nationell media har hakat på!  Projektet 

kommer gå i mål i oktober 2022 och då är målet att deltagarna ska ha minskat 

sin avfallsmängd med 50 % samt spritt sin minimeringsresa via sociala medier 

och andra kanaler.  

 

F/ACT Movement blir Testmarknad för Cirkulärt Mode och Textil 

En ansökan har skickats in för att vidareutveckla konceptet F/ACT Movement. 

Nu tar vi vidare alla erfarenheter som vi erhöll och kommer elda på marknaden 

för att skapa hållbara tjänster och produkter inom regionen. Projektet är 

liksom förr ett samverkansprojekt med Science Park Borås.  
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Resurssmart förskola/äldreboende 

Konceptet är färdigt och bara väntar på att bli använt. Om tillräckligt många 

kommuner hakar på kan vi koordinera projektet från GRs sida.  

 

Matavfallsspurten 

Nytt etappmål om 75 % insamling och behandling av matavfall medför att vi 

måste växla upp arbetet rejält med matavfall. Projektet har pengar kvar och 

kommer förlängas tom åtminstone 2022.  

Ramprogram för ökad insamling av matavfall 

En ansökan om ett ramprogram för ökad insamling av matavfall är inskickat till 

Avfall Sverige. PL är GR och NSR (Skåne) Projektet syftar till att ta fram en 

palett av möjligheter till förbättring som kan genomföras för att öka 

insamlingen. Det rör hela insamlings- och behandlingskedjan (från hushåll, 

insamlingstekniker, behandling och avsättning av produkter). Paletten av 

möjligheter kommer att distribueras till forskare och produktutvecklare m.fl. 

Projektet är nationellt.  

 

Ökad livslängd för elektronik 

En WS hölls i oktober som syftade till att lyfta upp frågan om förlängd 

livslängd. I princip samtliga kommuner deltog (IT chefer, upphandlare, 

miljösamordnare etc. En megabra deltagarlista) De var nöjda med dagen men 

önskade ännu mer information kring ekonomiska fördelar för att få igenom 

beslut. GR har bett Avfall Sverige att utreda frågan. Stort tack till 

avfallscheferna som spred inbjudan så bra! 

 

Regional mätmetod för nedskräpning 

En ny mätmetod för nedskräpning håller på att tas fram som ska tillämpas 

inom GR. Det kommer bli en best of metod av redan befintliga metoder (som är 

lite för omfattande och dyra). Eventuellt kommer en gemensam personalpool 

att användas för bästa effektivitet. 

 

Avfallsplan 

Fullt fokus på handlingsplan 2023–2024 samt en långsiktig handlingsplan för 

hela perioden. En megaworkshop planeras till våren. 

Flera projekt pågår inom genomförande av avfallsplanen – bra uppslutning 

ifrån kommunerna, från samtliga berörda förvaltningar. 
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2. Budget och aktiviteter 2022 

Genomgång av förslag till aktiviteter och budget inför 2022. 

Aktiviteter och budget godkändes enligt förslag. 

 

3. VA-avgifter 2022 

• Joanna Friberg GR redovisade preliminära siffror för kommunerna –  

när materialet kompletterats kommer det att skickas till nätverket 

• Diskussion kring dagvattenavgifter och önskemål om sammanställning 

även kring dessa frågor 

 

4. Mötestider 2022 

Godkändes enligt förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

GR- Chefsnätverk Avfall/VA AU- Chefsnätverk Avfall/VA   

22/2 kl. 13-16   3/2 kl.kl.15-16.30  

19/5 kl. Heldag   6/4 kl.15-16.30  

9/6 kl. 13-16   25/5 kl.15-16.30  

20–21/9 Studieresa  7/9 kl.15-16.30 

17/11 kl.13-16  2/11 kl.15-16.30  



    4 (4) 

Chefsnätverket Avfall/VA 

 Anteckningar 2021-11-18 

   

 

5. SVAR-projektet 

Tove Lindfors projektledare Sweco presenterade SVAR 

 

• Lägesrapport de delar av projektet som är igång, vilket gäller samtliga 

kluster inom delprojekt 1 

• Resultatrapportering förstudie av delprojekt 2, som ger en tydlig bild av 

vilja och behov av ökad samverkan och gemensamma modeller för 

detta 

• Upplägg och finansiering delprojekt 2, med fokus på modeller för 

samverkan – projektplan efterfrågas och presenteras vid kommande 

möte 

Beslut:  att starta upp delprojekt 2 enligt förslag. 

 

6. Rapport från Svenskt Vatten och Avfall Sverige 

 

• Svenskt Vatten har tagit fram Framtidens hållbara VA-leverans Utblick 

2050   

• Remiss om kommunalt ansvar för insamling av förpackningar 

o Fysisk träff på GR 3/12, anmälan 

o Seminarium Avfall Sverige 10/12, mer information 

 

Antecknat av: 

 

Björn Sundén GR  

Hanna Hellström GR 

Joanna Friberg GR 

https://goteborgsregionen.se/projekt/2021-09-20-svar--starkt-vattenforsorjning-inom-gr
https://www.svensktvatten.se/om-oss/
https://www.svensktvatten.se/om-oss/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yceysHY5M06guhrwTIuu_6EwcLXqlWVPni81LDSbJwVUNlpDSjJFRzFQMDY2VlRLNk5SSlJNSDVZQy4u
https://www.avfallsverige.se/utbildning/utbildning/article/remisswebbinarium-remiss-av-promemorian-en-forbattrad-forpackningsinsamling-nya-roller-for-kommu/



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		2021-11-18 Anteckningar nätverk Avfall-Va chefer (1).pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 4

		Godkänt: 26

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Överhoppat		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Överhoppat		Relevant kapsling






Till början
