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Avfallsplan 2018-2022
Avfallsplanen är framtagen av Samhällsbyggnad, avfall
Avfallsplanen finns tillgänglig i
• Lättläst format
• Inläst tal
• Olika språk (läs på www.infomix.se)

Tryckta upplagor finns att hämta på Skellefteå kommuns
kundtjänst.
Avfallsplanen finns också på www.skelleftea.se/avfall
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Sammanfattning
Avfallsplanen utgör tillsammans med avfallsföreskrifterna
den kommunala renhållningsordningen som ska finnas för
varje kommun enligt 15 kap 41 § miljöbalken (1998:808).
Renhållningsordningen är styrande dokument för hur
kommunen ska arbeta med hanteringen av avfall samt vad
kommuninvånare och verksamheter har för rättigheter
och skyldigheter. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om
avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att
minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen är även
ett viktigt politiskt dokument, då den pekar ut riktningen mot
ett mer hållbart samhälle.
Arbetet med avfallsplanen har pågått under hösten/vintern
2017 och innefattat workshops tillsammans med bland an-

nat politiker, tjänstemän, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra intressenter. Med hjälp av dessa tillfällen har nio mål och förslag till aktiviteter tagits fram inom
ramen för avfallsplanens visionära mål.
Avfallsplanens visionära mål till år 2022:
• Klättra uppför Avfallstrappan
• Förebygga resursslöseri
• Minska hushållsavfallets farlighet
Inga tidsplaner har satts för aktiviteterna. Avfallsplanen
gäller år 2018–2022 och målen bedöms därför ha tillräcklig
tidsbegränsning.

Syfte
Syftet med avfallsplanen är att nå de mål som riksdag och regering anvisar, samt de mål som Skellefteå kommun fastställt inom
avfallsverksamheten.
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Inledning
Skellefteå 2030 är en utvecklingsstrategi med visionen att Skellefteå
ska vara en ”framsynt och jämställd
tillväxtkommun, attraktiv att bo och
verka i”. Målet är att vara 80 000 invånare till år 2030 vilket innebär krav
på att hanteringen av avfall planeras
in i kommunen redan från start. Det
ställer också krav på samarbete mellan invånare, verksamheter och kommun för att minska, återvinna och på
ett effektivt sätt omhänderta avfallet
så långt som möjligt.

Vad är avfall?
En trasig stol – är det ett avfall?
Ja, kanske, om du vill bli av med den.
Har du tänkt renovera stolen är den
inte längre att betrakta som avfall. I
miljöbalken finns följande definition
för avfall: ”Varje föremål, ämne eller
substans som innehavaren gör sig av
med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med.”

Avfall är därmed allt som önskas
eller måste göras av med. Det finns
många typer av avfall och kommunen
ansvarar för en del av dem. Främst
har kommunen ett insamlingsansvar
för hushållsavfall. Hushållsavfall är
avfall som kommer från hushåll samt
därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet. Därmed jämförligt avfall
kan till exempel vara avfall från affär,
skola, personalkök, restaurang eller
äldreboende där avfallet ser ut ungefär som hushållsavfall.
Varje människa genererar avfall
varje dag, hela livet. Hur vi hanterar
avfallet är därför en viktig fråga för
samhället. För bara 60–70 år sedan
handlade avfallshanteringen om att
göra sig av med avfallet. Syns det inte
så finns det inte. I dagens samhälle
har avfallshanteringen utvecklats till
att ta hand om olika typer av avfall
för att återvinna och återföra till
kretsloppet. Även om utvecklingen
går åt rätt håll genererar vi mer och

mer avfall och mängderna beräknas
fördubblas från dagens nivå till år
2050, enligt branschorganisationen
Avfall Sveriges prognoser.
Avfallsmängderna kan minska genom
att förhindra avfallets uppkomst och
genom att öka återanvändningen.
Uppkomst av avfall kan minskas
genom förebyggande arbete där
åtgärder vidtas för att ändra produktions- och konsumtionsmönstret. Information och rådgivning är en viktig
del i detta arbete och kan innefatta
allt från att lära ut en enkel komposteringsteknik eller ökad möjlighet till
källsortering till att öka medvetenheten vid inköp av nya produkter.
En ökad återanvändning kan uppnås
genom att uppmuntra invånarna att
lämna in och handla begagnat.
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Bildtext?
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Avfallsplanens visionära mål
Klättra uppför
avfallstrappan

Minska
hushållsavfallets farlighet

En viktig utmaning för
ett hållbart samhälle är
att minska avfallet, inte
bara att effektivisera
hanteringen av det.
Avfallstrappans översta
steg handlar därför om
att minimera eller förebygga avfall. Därefter
kommer stegen återanvända, materialåtervinning, energiutvinning och till sist deponering/nedskräpning. Vi måste därför klättra uppför avfallstrappan.

Kvicksilver, lysrör, batterier, elektronik och
andra farliga material och ämnen slängs
i hushållens avfallskärl
och hamnar därefter i
förbränningsugnen.
Förutom att de kan
förstöra förbränningsprocessen och förorena
restprodukten så förorenas även vår miljö. Målet handlar därför om att minska
farligheten på avfallet och inte sprida föroreningar i
naturen.

Förebygga resursslöseri

Fakta

Genom att blicka uppför
avfallstrappan kan resurser
sparas och användas mer effektivt. Att förebygga resursslöseri är därför en viktig
utmaning
inom hållbar utveckling och
avgörande för en cirkulärekonomi. I hållbar utveckling
ingår ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet.

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som
går ut på att återskapa resurser i ett kretslopp.
Likt naturens egna kretslopp där avfall blir
näring till nya processer skapas nya affärsmodeller och ett mer hållbart förhållningssätt
till konsumtion.
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Styrmedel
Genom att använda olika styrmedel kan kommunen nå
olika målgrupper och påverka på olika sätt. Här följer en
lista över de styrmedel som finns tillgängliga för kommunen
i arbetet för att förebygga och omhänderta avfall.

Avgifter
Avgifterna är ett viktigt ekonomiskt styrmedel för invånare
och verksamheter. Skellefteå kommun har haft en miljöstyrande taxa som uppmanar till utsortering av matavfall
sedan år 2010 och det finns utvecklingspotential av denna.

Information och kommunikation
Att ha en god kommunikation är viktigt i alla sammanhang
och relationer. Inte minst den mellan kommun, verksamhet
och invånare. Kommunen har en kundtjänst med ambitionen att 70 procent av invånarnas ärenden ska lösas direkt.
Mer komplicerade ärenden inom tre dagar. Kommunen
jobbar via många olika kanaler för att informera om vad
som är på gång. Aktiviteterna till målen i avfallsplanen är ett
bevis på att kommunikation och information är ett värdefullt verktyg för att verksamheten ska kunna utvecklas.

Beteendeförändrande åtgärder
Beteendeekonomi och beteendeförändrande åtgärder har
kommit mer och mer in i avfallsverksamheten i olika delar
av landet. Det kan exempelvis handla om att göra det lätt
att göra rätt vid sortering av avfall. Eftersom det är i startfas
på många håll är det viktigt att ta vara på erfarenheter och
olika åtgärder som kan förbättra återvinning, återbruk och
förändra konsumtionsmönster.

Upphandling
Via upphandling kan krav ställas på förpackningar, drivmedel,
kvalitet, funktion och mycket annat och är därför ett viktigt
styrmedel. Upphandling av tjänster och varor kan bidra till
hållbar utveckling genom synergieffekter av genomtänkta köp.

Tillsyn
Vissa verksamheter ska bedriva egenkontroll enligt miljöbalken. Det är tillsynsmyndigheterna som kontrollerar att
företagen bedriver egenkontroll. Tillsynsmyndigheten har
även möjlighet att till exempel informera verksamhetsutövare om avfallssortering och utföra tillsyn.

Lagrum
I miljöbalken finns de övergripande lagrum som gäller för
avfallshantering i landet. Mer lokalt finns de lokala avfallsföreskrifterna som är en del av renhållningsordningen.
Tillsammans styr de åt vilket håll avfallsverksamheten ska
gå samt vilka krav kommunen, verksamheter och invånare
har för att hålla god logistik och arbetsmiljö kring avfallshantering.

Miljömål
Globala miljömål
FN antog 17 globala mål för hållbar utveckling år 2015 inom
ramen för Agenda 2030. Dessa är de mest ambitiösa målen
världens ledare någonsin tagit och sätter en bra grund för
arbetet med hållbar utveckling i världens länder.
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Nationella miljömål
De nationella målen består av ett övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Dessa ska
tillsammans styra Sverige i en hållbar riktning för både
människa och miljö.
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” – Generationsmålet

Generationsmålet antogs år 1999 och ska, enligt Regeringens proposition 2000/01:130 ”Svenska miljömål – delmål
och åtgärdsstrategier”, vara uppfyllt till år 2020.
Under målen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och God
bebyggd miljö finns övergripande mål som berör avfallshanteringen direkt. Det finns även mål under andra punkter
som berör avfallshanteringen mer indirekt. För mer information hänvisas till www.miljomal.se

Begränsad
klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig
försurning

Giftfri miljö

Skyddande
ozonskick

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar
och vattendrag

Grundvatten
av god kvalitet

Myllrande
våtmarker

Säker strålmiljö

Levande skogar

Ett rikt
odlingslandskap

Storslagen
fjällmiljö

God bebyggd
miljö

Ett rikt växt- och
djurliv

Sveriges nationella miljömål visar vägen för miljöarbetet i landet.

Regionala miljömål

Lokala miljömål

Region Västerbotten jobbar för länets utveckling och har
satt miljömål 2014–2020 för länet som är i linje med de 16
nationella miljö- och kvalitetsmålen. En utmaning för länet
handlar om att synliggöra kopplingen mellan konsumtion och klimatpåverkan. Detta går under målet begränsad
klimatpåverkan. För målet Giftfri miljö pekas kunskap och
information om kemikalier i allmänhet och i vardagsmiljö ut
som en utmaning. Målet God bebyggd miljö är det mål som
direkt påverkar avfallsverksamheten genom utmaningar i att
minska mängden avfall och öka återvinningen av material.

Kommunens lokala miljömål är antagna 2006 och gäller
fram till 2025 med delmål vid 2012. Fyra av de nationella
målen – Frisk luft utomhus, God bebyggd miljö, Levande vatten
och Natur i balans – har valts ut som fokusområden.
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Mål och aktiviteter
2018–2022
Mål 2022
135 kg

kg/invånare och år

Senast år 2022 ska restavfall minska
till 135 kg/invånare och år.

42
75
8

10

Förpackningar/tidningar
Mat
Farligt avfall
Keramik/kattsand
Restavfall

Plockanalys 2017
196 kg

kg/invånare och år

Mål 1

0,6

Förpackningar/tidningar
Mat

80

75
13

27

Farligt avfall
Keramik/kattsand
Restavfall
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Klättra uppför avfallstrappan

Förebyggande
Återanvändning
Materialåtervinning
Energiåtervinning

Mål 1

Deponering

Mål 3
Senast år 2022 ska mängden restavfall minska
till 135 kg/invånare och år från 196 kg/invånare
och år (2017).

Målet baseras på kärl- och säckavfall och siffrorna fås via
statistik från aktuell förbränningsanläggning.
Möjliga aktiviteter
• Informationskampanjer riktade till skolbarn, nyanlända,
verksamheter och fastighetsägare.
• Arbeta med attitydpåverkan.
• Säkerställa att källsortering finns i kommunens alla verksamheter och lokaler.
• Undersöka möjligheten att sortera i offentliga miljöer.
• Genomföra test för fastighetsnära insamling för villaområden.
• Förändra den miljöstyrande taxan till att spegla
kommunens sorteringsmål.

Invånarnas medvetenhet om avfallsförebyggande åtgärder och återbruk ska öka från år till år.
Målet baseras på det nationella avfallsförebyggande programmet och följs upp via statistik från de återbruksverksamheter som kommunen har avtal med, samt genom
kontinuerliga undersökningar och mätningar av invånarnas
medvetenhet.
Möjliga aktiviteter
• Informationskampanjer för återbruk.
• Informationskampanjer för minskad konsumtion.
• Uppdatera hemsidan till att vara mer informativ och
inspirerande till återbruk.
• Arbeta med evenemang som uppmärksammar och
fokuserar på återbruk.

Mål 4
Nedskräpning i stad och natur ska årligen
minska.

Mål 2
Senast år 2022 ska nettomängden återbrukat
material inklusive textilier öka till 11 kg/invånare och år från 5,4 kg/invånare och år (2017).
Målet baseras på flöden in och ut till de återbruksverksamheter som kommunen har avtal med.

Målet speglar de nationella avfallsmålen om nedskräpning. Nedskräpning i stadsmiljö utvärderas av Gator &
parker, en avdelning inom Samhällsbyggnad. Nedskräpning
i natur utvärderas med hjälp av Miljö & hälsa, en avdelning
inom Samhällsbyggnad.

Möjliga aktiviteter

Möjliga aktiviteter

•
•
•
•

• Informationskampanjer riktat till skolbarn om
nedskräpning.
• Informera om nedskräpning (dumpning) i naturen.
• Genomföra riktade kampanjer mot målgrupper
och/eller avfallsslag.
• Visualisera skräpet i stadsmiljö.
• Börja föra statistik på nedskräpning i stadsmiljö.

Informationskampanjer för återbruk.
Informationskampanjer för minskad konsumtion.
Främja projekt med återbruksinriktning.
Undersöka möjligheten att förändra
grovavfallshämtningen i kommunen.
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Förebygga resursslöseri
Mål 1
Senast år 2022 ska mängden insamlat matavfall öka till
69 kg/invånare och år från 52 kg/invånare och år (2017).
Den totala mängden avfall baseras på flöden
in till biogasanläggningen. Ökningen på
17 kg/invånare och år baseras på
andelen felsorterat matavfall i restavfall som framkommit vid plockanalyser av restavfall i kommunen.

17 kg matavfall

Möjliga aktiviteter
• Informationskampanj om förflyttning
av matavfall från grönt till brunt kärl.
• Information om biogasproduktion.
• Se över taxan till att främja
utsortering av matavfall.
• Utöka insamling av matavfall från
verksamheter som hanterar livsmedel.

Mål 2

Mål 3

Senast år 2022 ska mängden felsorterade förpackningar och tidningar i restavfallet minska till 42 kg/
invånare och år från 80 kg/invånare och år (2017).

Senast år 2022 ska alla transporter för insamling av
hushållsavfall vara fossilfria.

Målet baseras på kärl- och säckavfall och siffrorna fås via
plockanalyser som genomförs var tredje år på utvalda områden i kommunen.

Enligt de lokala miljömålen ska Skellefteå kommun främja
biobränsleproduktion och bli självförsörjande på miljöanpassade förnyelsebara drivmedel fram till 2025. Målet genomförs med hjälp av inköpsenheten vid Support och lokaler.

Möjliga aktiviteter

Möjliga aktiviteter

• Information riktat till skolbarn om utsortering av förpackningar.
• Återkoppla till invånarna om projekt för ökad sortering i
kommunen.
• Se över taxan till att främja utsortering av förpackningar.
• Se över avfallshanteringen i fritidshusområden.

• Ställa krav på fossilfria drivmedel vid upphandlingar.
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Minska hushållsavfallets farlighet
Mål 1
Senast år 2022 ska inget farligt avfall eller el-avfall
förekomma i hushållets restavfall.
Målet baseras på kärl- och säckavfall och siffrorna fås via
plockanalyser som genomförs regelbundet på utvalda
områden i kommunen. Plockanalysen 2017 visade att 0,6
kg/invånare och år farligt avfall förekommer i restavfallet.
Möjliga aktiviteter
• Utreda ytterligare insamlingssystem för farligt avfall och
el-avfall.
• Undersöka möjligheter att samla in el-avfall närmare
fastigheterna.

Mål 2
Senast år 2022 ska invånarnas attityd och medvetenhet kring farligt avfall och el-avfall öka från 2016 års
nivå.
Målet baseras på en enkätundersökning ”Kritik på teknik”
som genomförs regelbundet på kommunens olika serviceområden via Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I enkät
undersökningen ingår förutom avfallshanteringen även övriga
kommunaltekniska verksamheter
Möjliga aktiviteter
• Information riktat till skolbarn om farligt avfall och elavfall.
• Informera allmänheten om farligt avfall och el-avfall.
• Ordna tävlingar liknande batterijakten.
• Undersöka möjligheten att utöka insamling av el-avfall
vid välbesökta platser.
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Skellefteå kommun
Skellefteå är en kommun längs med
den norrländska kusten med en yta på
cirka 7 170 km2 med fem stora kustmynnande älvar.
År 2017 var befolkningsmängden
72 723 personer varav cirka hälften
bor i tätorter. Totalt har Skellefteå en
befolkningstäthet på 10,7 invånare per
kvadratkilometer jämfört med snittet i
Sverige på 24,5 invånare per kvadratkilometer.

Fällfors

Jörn

Kommunen är den åttonde största till
ytan sett men inte i topp befolkningsmässigt. Medelåldern är 44,5 år för
kvinnor och 42,2 år för män.

Byske

Bastuträsk

Kusmark

Boliden

Skellefteå

Näringsliv
Skellefteås starka tradition av kreativt
entreprenörskap har sin grund i de
rika naturresurserna - skogen, malmen och älven. Skellefteåområdets
framgångsrika gruv- och träindustrier
och ledande utveckling av förnybar
energi har skapat en stark framväxt av
företag med specialistkunskaper inom
miljöteknik. Skellefteå har också ett
globalt kluster av företag inom digital
upplevelseproduktion. Allt från digitala
medier och design till spelutveckling,
film och kommunikation.

Frostkåge

Kåge

Medle
Kalvträsk

Ursviken
Skelleftehamn
Bureå

Åsträsk

Burträsk

Bygdsiljum

Lövånger
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Kommunal avfallsorganisation
I miljöbalken regleras renhållningsansvaret rörande
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för Sveriges
kommuner.
Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala avfallshanteringen som avfallsansvarig nämnd. Samhällsbyggnad,
Vatten & avfall verkställer tekniska nämndens beslut. Byggoch miljönämnden utgör den lokala tillsynsmyndigheten.
Samhällsbyggnad, Miljö & hälsa verkställer bygg- och miljönämndens beslut.

Organisationen

Verksamhet Avfall ansvarar för den operativa verksamheten
kring insamling och behandling av hushållsavfall. Cirka
hälften av avfallsinsamlingen utförs i egen regi och hälften
på entreprenad. Det finns åtta återvinningscentraler och
kommunen driver deponianläggning för icke farligt och
inert* avfall.
Kommunen har inget ansvar för verksamhetsavfall som inte
är hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall.

Kommunfullmäktige

Revision

Socialnämnd

Socialkontor

Bygg- och miljönämnd
För- och
Teknisk nämnd
grundskolenämnd
Överförmyndarnämnd
Konsumentnämnd

Samhällsbyggnad

Skolkontor

Kulturnämnd
Fritidsnämnd

Kultur- och
fritidskontor

Valberedning

Kommunstyrelse
Personalnämnd
Valnämnd

Kommunledningskontor

*Inert avfall avser material som inte förändras över tid eller släpper
ifrån sig farliga ämnen. Till exempel rena jordmassor, tegel med mera.

Gymnasienämnd

Nämnden för
support och lokaler
Måltidsnämnd

Gymnasiekontor

Support och
lokaler

Kommunägda
bolag
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Hushållsavfall
Hushållsavfall är allt avfall som uppkommer av och omkring människor och som inte går under producentansvar.
Detta avfall har kommunen insamlingsansvar för enligt
miljöbalkens 15 kap.
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Nuläge
Avfall under
kommunalt ansvar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

kg/invånare och år

Avfallsmängd Skellefteå

Farligt avfall
Materialåtervinning
Biologisk återvinning
Energiåtervinning
Deponering

Matavfall
Matavfall samlas in från det bruna
kärlet och transporteras till biogasanläggning i Skellefteå där det rötas
och blir fordonsgas. En stor del av kommunens bilar, sopbilar och lokalbussar
drivs på biogas. Som privatperson
går det också att tanka biogas vid de
tankstationer som kommunens hemsida hänvisar till.

Restavfall
Restavfallet samlas in från det gröna
kärlet och transporteras till upphandlad förbränningsanläggning som i
dagsläget är i Umeå.

Grovavfall
Grovavfall är hushållsavfall som är så
tungt eller skrymmande att det inte
är lämpligt att samla in i kärl eller
säck. Exempel på grovavfall är trasiga
möbler, cyklar och barnvagnar vilka
lämnas på återvinningscentralerna i
kommunen. Exempel på grovavfallsgrupper är trädgårdsavfall, deponirest
och metallavfall.
Trädgårdsavfall lämnas in på återvinningscentral och transporteras till
Degermyrans återvinningsanläggning
där det flisas och komposteras.
Deponirest är avfall som inte går att
återvinna, återanvända eller förbränna
och inte är farligt avfall. Exempel på
deponirest är trasigt porslin och spegelglas. Metallavfall samlas in på återvinningscentral och transporteras vidare
för återvinning och behandling.

Farligt avfall
Farligt avfall från hushåll tas emot på
kommunens återvinningscentraler då
detta avfall kräver varsam hantering.
Även mindre mängder farligt avfall
från verksamheter tas emot mot en
avgift på återvinningscentraler
Följande räknas som farligt avfall:
Oljeavfall, lösningsmedelsavfall, färg-,
lack-, och limavfall, bekämpningsmedelsrester och PCB-haltigt avfall.

Farliga kemikalierester, kvicksilverhaltigt avfall, små batterier, bilbatterier,
el- och elektronikavfall. Lysrör, lågenergilampor, glödlampor, diodlampor, stora vitvaror (till exempel spis,
tvättmaskin, kyl och frys med mera).
Asbesthaltigt avfall hanteras särskilt
varsamt och deponeras på Degermyrans återvinningsanläggning.
Farligt avfall kan exempelvis behandlas
genom våtkemisk behandling, biologisk behandling, förbränning eller
deponering.

Latrin
Latrin samlas i märkta latrinbehållare
och hämtas vid ordinarie hämtställe
för sopkärl.

Slam/fett
Slam från små avloppsanläggningar
töms med slambilar och körs till Tuvans
avloppsreningsverk för rening och
rötning. Fett från fettavskiljare som
klassas som hushållsavfall går under
kommunalt insamlingsansvar och
hämtas med slambilar. Fettet transporteras till Skellefteås biogasanläggning
och behandlas genom rötning.
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Plockanalyser
Kommunen har sedan 1999 regelbundet genomfört plockanalyser.
Via plockanalyser går det att få en
uppfattning av mängder, innehåll
och sorteringsgrad på avfallet.
Plockanalyserna genomförda under
2013 och 2017 har bland annat
använts för att utvärdera den senaste
avfallsplanen och legat till grund för
förslag till ny avfallsplan.

Förebyggande av avfall
Förebyggande av avfall är det översta
steget i avfallstrappan och innefattar
allt från secondhandbutiker till att klä
om fåtöljen så att den håller i några
år till eller att konsumera mindre.
Lokala mål för Skellefteå kommun
säger att återbruket ska öka. Från
slutet av 2017 går det att lämna in
föremål för återbruk på sex av åtta
återvinningscentraler. Den största
insamlingen sker via Degermyrans
återvinningscentral, och försäljningen
sker på Rondellen.
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Framtid
Hur kommer avfallshanteringen se ut i framtiden? I en
drömvärld hade framför allt mängden avfall minskat. Hundra
procent av alla förpackningar, tidningar och allt elektronikavfall skulle skickas till återvinning och kunna återvinnas till
hundra procent.
Alla invånare, i hela Sverige, har hittat sina argument för att
minska på konsumtionen, krävt bättre kvalitet på produkterna och därmed minskat avfallet. Produkter produceras
med möjlighet att reparera och produktionen sker med
hållbara råvaror.

I kommunens mål till 2025 ingår det att arbeta för att bli
självförsörjande på miljöanpassat förnyelsebart drivmedel.
Biogasanläggningen byggs därför ut för att öka kapaciteten
som ska försörja både kommunens transportfordon och
privata fordon. Detta bidrar inte bara till minskad användning av fossila bränslen utan även till det nationella miljömålet Frisk luft.
Kommunens vision till 2030 är också att bland annat vara
en framsynt tillväxtkommun som är attraktiv att bo i. För att
nå denna strategi ska kommunen jobba för att göra det lätt
att göra rätt.
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Producentansvar
Förpackningar och tidningar/returpapper går under det så
kallade Producentansvaret som innebär att producenterna av
varor som förpackas, ansvarar för återvinningen av
förpackningarna. Förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI) ägs av materialbolagen och arbetar med att samla in
material för återvinning via bland annat 6000
återvinningsstationer runt om i landet.
Utöver FTI:s insamlingsansvar har kommunen ett informationsansvar för återvinning av förpackningar och tidningar/
returpapper. Kommunen har under 2017 också påbörjat ett
projekt för fastighetsnära insamling, för att öka materialåtervinningen i kommunen.

Förutom FTI finns El-kretsen som ansvarar för insamling
och omhändertagande av el-avfall i hela Sverige. Precis som
FTI är El-kretsen ett samordningsbolag för producenter av
elektroniska varor. El-kretsen har ett direkt samarbete med
Skellefteå kommun för insamling av el-avfall via bland annat
återvinningscentraler.
Liknande branschorganisationer finns även för däckåtervinning (Svensk Däckåtervinning) och för bilåtervinning (BIL
Sweden).
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Nuläge

Den föregående avfallsplanen innehöll
mål om att inte mer än 15 viktprocent
tidningar och förpackningar skulle
finnas i hushållsavfallet till 2016. Enligt
en uppföljning och analys av avfallsplanen under 2016, baserat på 2013
års plockanalys, utgjordes hushållsavfallet av cirka 40 viktprocent tidningar
och förpackningar.
Enligt plockanalys under 2017 utgörs
fortfarande cirka 38 viktprocent av tidningar och förpackningar. Farligt avfall
och el-avfall utgjorde cirka 0,6 viktprocent av hushållsavfallet vid plockanalys
2013 och enligt 2017 års plockanalysvar denna vikt på cirka 0,5 viktprocent.
Målet i föregående avfallsplan var
mindre än 0,3 viktprocent farligt avfall
till år 2020. Målen kring förpackningar,
farligt avfall och el-avfall är därmed inte
uppnådda och fler åtgärder behövs för
att nå dessa mål.

Som visas i tabellen nedan har mängden insamlat returpapper minskat med
nästan 10 kg per invånare och år. Detta
kan bero på en ökad digitalisering som
innebär att färre personer har morgontidningen i pappersform samt att fler
och fler avsäger sig oönskad reklam i
brevlådan. Andra avfallsformer som
plastförpackningar har enligt tabellen ökat vilket kan bero dels på att fler
sorterar ut sina förpackningar dels på
en ökad konsumtion som genererar fler
förpackningar att sortera ut.

Insamlad mängd
förpackningar 2012–2017
80
70

kg/invånare och år

I Skellefteå kommun finns 35 återvinningsstationer som ägs och drivs av
FTIAB. Utöver det finns det åtta stycken
återvinningscentraler och fastighetsnära insamling av förpackningar, farligt
avfall och el-avfall för vissa flerbostadshus. Vissa butiker har också insamling
av el-avfall.
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Pappersförpackningar
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Producentansvarsmaterial
Plastförpackningar

Tidningar

Däck

Återvunna hårda och mjuka plastförpackningar transporteras från
producenternas insamlingspunkter
för sortering, balning och därefter till
vidareförädling eller energiåtervinning.
Återvunnen plast används bland annat
till nya förpackningar eller bullerplank.

Utsorterade tidningar och andra trycksaker körs till en sorteringsanläggning.
I pappersbruken pressas sedan returfibern till nytt papper.

Svensk Däckåtervinning ansvarar för
insamling av däck i hela Sverige. Däck
utan fälg lämnas in kostnadsfritt till
alla som säljer däck. Av de gamla
däcken tillverkas bland annat olika
fyllnadsmaterial.

Metallförpackningar
Återvunna metallförpackningar skickas
vidare för sortering, sönderdelning och
smältning. Användningsområden för
återvunnen metall är bland annat
motordelar, armeringsjärn och nya
förpackningar.

Glasförpackningar
Glasförpackningar som lämnats till
återvinning lagras och skickas för
sortering. Återvunna glasförpackningar
används bland annat för framställning
av nya flaskor och burkar samt glasull.

Pappersförpackningar
Återvunna pappersförpackningar sorteras och balas för vidare transport till
pappersbruk där det återvinns.
Av pappermassan görs ny kartong eller
gipsskivekartong.

El-avfall
El-avfall tas emot på återvinningscentraler, i speciella el-skåp i vissa
butiker samt via fastighetsnära insamling av batterier, ljuskällor med
mera. Sedan oktober 2015 tar även
butiker som säljer elektronik emot
el-avfall. Begränsningar i storlek på
avfallet och eventuellt en-mot-enprincipen, där ett köp måste göras
för att kunna lämna in avfallet, finns
i mindre butiker. Exempel på el-avfall
är uttjänta hushållsmaskiner, datorer,
batterier, ljuskällor och leksaker som
drivs via sladd eller batteri. El-avfallet
sorteras först manuellt och sedan
mekaniskt och/eller kemiskt beroende
på avfallstyp.

Bilar
För återvinning av bilar ansvarar BIL
Sweden. Detta producentansvar innebär att de, utan ersättning, är skyldiga
att ta emot uttjänta bilar samt att du
som kund är skyldig att lämna en uttjänt
bil till en auktoriserad bilåtervinnare.

Läkemedel
År 2009 tillkom läkemedel under producentansvaret. Alla apotek är skyldiga att
ta emot avfall som utgörs av läkemedel
och uppkommit i hemmet. Avfallet ska
lämnas in i transparenta påsar som tillhandahålls av apoteken. Detta bidrar
till mindre läkemedelsrester i vår natur
och möjliggör riskfritt omhändertagande av substanser.
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Framtid
I framtiden handlar det inte om att
samla in mer material under producentansvar utan att samla in det lilla
som produceras och konsumeras.
För att uppnå en cirkulär ekonomi och
ett mer hållbart samhälle krävs att
samhället förändrar det nuvarande
konsumtionsmönstret från dagens
slit och släng till hållbar och minskad
konsumtion. Ett mer hållbart konsumtionsmönster genererar en mindre
mängd förpackningar och därmed
minskar mängden till insamling. I och
med att det inte används lika mycket
förpackningar och utvecklingen med
att använda återvunnet material
har kommit längre används inte lika
mycket råvarumaterial till tillverkning.
Detta ger en friskare och renare miljö
att leva i.
Det som ändå ska tas om hand samlas
in vid fastighetsgränsen eller på annat
nära och lätt sätt.
Under 2017 startade ett projekt för
att se om fastighetsnära insamling
av förpackningar och tidningar samt
smått el-avfall för flerbostadshus är
ett alternativ i Skellefteå kommun. För
många andra kommuner har denna
insamlingsmetod varit mycket framgångsrik både för flerbostadshus och
för villaområden.
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Bilagor till avfallsplan
Bilagorna finns att hämta och ladda ner på www.skelleftea.se/avfall. Bilagorna går
också att beställa via kundtjänst på telefon: 0910 73 50 00
1. Miljöbedömning
2. Nedlagda deponier
3. Utvärdering av föregående avfallsplan
4. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
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