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Förord 

Detta arbete är ett examensarbete som ingår i kandidatprogrammet inom Miljö- och 
hälsoskydd, 180 högskolepoäng vid Umeå universitet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och 
har genomförts under perioden mars till oktober 2014. Arbetets omfattning motsvarar 10 
veckor heltidsarbete, men jag valde att genomföra det på 50 % under 20 veckor. 
 
Det ämne jag valt att arbeta om är en generellt viktig fråga världen över ur miljösynpunkt och 
därför var det intressant att se hur de små kommunerna i Västerbottens inland hanterar 
frågan.   
 
Jag vill tacka de kommuner som tog sig tiden att delta i mitt arbete.  
 
 
 
Åsele 2014 
Sofia Sparrfeldt  
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for waste reduction 
 
Author: Sofia Sparrfeldt 
 
 
Abstract 
The aim of the study is to investigate how small municipalities in Västerbotten County 
(Northern Sweden) manage household waste. Eight municipalities have established a 
cooperation, including a joint plan to handle waste management in order to lower the amount 
of waste. The goal was to interview all eight municipalities, but only six of them answered. 
Based on the interview results, the municipalities had accepted the plan aiming to lower the 
amount of household waste, but not all of them had initiated the implementation of the plan. 
According to data from the joint waste management plan, the amount of waste did not decrease 
between the years 2008-2011. However, the data was collected during a time period before the 
plan was finally ready to be implemented. Some of the interviewed municipalities expect that 
the load of waste will decrease in their municipality, but this was not always directly related to 
implementation of the joint waste management plan. Municipalities rather assume that the 
reduction is related to a general population decrease, or that a tense economic situation of the 
citizens affected their consumption. In general, the civil servants in most of the investigated 
municipalities have many different tasks in addition to coordinating the waste management. 
Therefore, they appreciated a joint effort among small municipalities. However, they also 
identified disadvantages with the cooperation, such as for example that it can take very long 
time to get something happening when many municipalities are involved.   
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1 Inledning  
 
1.1 Avfall i Sverige 
Avfall uppkommer i alla människors vardag och det är ett växande problem världen över bland 
annat ur miljö- och hälsosynpunkt. Avfallsmängderna tenderar att bli allt större vilket delvis 
beror på den ökande konsumtionen. Mellan 2010 och 2012 ökade hushållsavfallet i Sverige 
från 430 kg till 460 kg per person (Westin 2012). Enligt Naturvårdsverket finns en tydlig 
koppling mellan mängden hushållsavfall som uppkommer årligen med tillväxt, ekonomi och 
den konsumtion som råder i landet (Naturvårdsverket 2012). Det betyder att ju mer vi köper 
desto mer slänger vi bort.  
 
Att hantera avfall på ett resurseffektivt sätt är en miljömässigt viktig fråga. Efterfrågan på 
energi, råvaror och mineraler ökar samtidigt som att tillgången minskar. Att miljön och 
klimatet påverkas negativt vid felaktig hantering av avfall är ett faktum (Naturvårdsverket 
2012). Några miljöproblem som uppstår vid felaktig hantering av avfall är utsläpp av 
växthusgaser, som exempelvis metangas vid deponering, och förgiftning av människor och 
miljön till följd av utsläpp av farliga ämnen som förekommer i vissa avfall (Persson 2012).  
 
1.2 Avfallshierarki 
Europeiska unionen (EU) har arbetat fram en avfallshierarki, även kallad avfallstrappa, som 
ska vara ett verktyg för medlemsländerna i deras avfallshantering för att den ska bli mer 
resurseffektiv.  
 

 
Figur 1: EU avfallstrappa som illustrerar de fem olika steg i avfallshanteringen. 
 
 
Målet med avfallstrappan (Fig. 1) är att förhindra att avfall uppkommer överhuvudtaget. Detta 
är en stor utmaning eftersom det är en uppenbar konflikt med den höga konsumtion som 
råder, framförallt i västvärlden (Svantesson 2013).  
 
Vid val av behandlingsmetod av avfall bör den hamna så högt upp i avfallshierarkin som 
möjligt, men även anpassas efter vilken slags avfall som ska omhändertas (Naturvårdsverket 
2014). Trots att deponering är en metod som bör undvikas är det i vissa fall den lämpligaste 
hanteringsmetoden. Material som inte kan eller inte bör förbrännas eller återvinnas på grund 
av dess sammansättning av ämnen som man inte vill ha tillbaka i kretsloppet bör exempelvis 
deponeras (Ragnsells 2014).  
 
Förutom den vägledande avfallstrappan har EU beslutat att alla medlemsländer ska ha en 
nationell avfallsplan. Den nationella avfallsplanen ska bland annat visa hur man nationellt 
verkar för att förebygga avfall (Naturvårdsverket 2012). Sveriges gällande avfallsplan syftar till 
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att avfallshanteringen ska bli mer resurseffektiv (Sveriges avfallsplan 2012). Naturvårdsverket 
började sitt arbete 2004 med att avfallshanteringen skulle vara acceptabel ur miljösynpunkt 
och samtidigt vara effektiv för samhället och enkel för medborgarna (Wrådhe 2013). Jämfört 
med för 20 år sedan har avfallshanteringen blivit mer resurseffektiv i Sverige. För 20 år sedan 
deponerade man stor del av avfallet samt att mycket förbrändes i så kallade bränngropar. 
Dessa hanteringsmetoder är förutom slöseri av resurser även skadligt för miljön. Lakvatten 
med okänt innehåll från gamla deponier läckte, och läcker än idag, ut i miljön och skadar både 
växt- och djurliv i närområdet (Modin et al. 2012). I dagsläget har Sveriges avfallshantering 
förbättrats. Deponeringen har minskat i landet och man har blivit skicklig på att återvinna 
material, energi och näring ur avfall.  
 
Den utmaning man står inför idag är att förebygga att avfall uppstår och därmed ta upp 
konflikten mot den starka konsumtionen som råder. Att aldrig behöva hantera eller behandla 
avfall är en stor miljövinst. En utmaning för framtiden är att minska produktion av potentiellt 
avfall, eftersom den största miljövinsten är att en vara aldrig produceras (Naturvårdsverket 
2014).  
 
1.3 Miljöbalken 
I Sverige regleras avfall i miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar och 
föreskrifter. Definitionen av avfall enligt miljöbalken 15 kapitel § 1 är ett föremål som 
innehavaren gör sig av med eller någonting som innehavaren vill eller är skyldig att göra 
sig av med. Hushållsavfall är enligt miljöbalken kapitel 15 § 2 avfall som kommer från hushåll. 
Vidare i kapitel 15 § 8 framkommer att det är kommunen som är ansvarig för insamling och 
omhändertagande av hushållsavfall samt att alla kommuner ska ha en renhållningsordning 
och en avfallsplan. Renhållningsordningen ska innehålla föreskrifter om hur avfall ska 
hanteras i kommunen och i avfallsplanen ska det framgå de strategier och mål kommunen har 
med sin avfallshantering och det ska finnas uppgifter om hur man i kommunen bland annat 
arbetar för att minska avfallsmängden och dess farlighet.  
 
1.4 Region 8 
I Västerbottens inland finns de kommuner med lägst innevånarantal i Sverige (SCB 2014), och 
dessa små kommuner har oftast begränsade resurser gällande kompetens, ekonomi och tid, 
vilket kan påverka kvalitén på avfallshanteringen i kommunen. Åtta av Västerbottens 
kommuner har upprättat en gemensam avfallsplan, AVFALLSPLAN. Strategi för avfall, 
grundvatten och giftfri miljö för ett hållbart Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman, 
Sorsele, Vilhelmina och Åsele (fortsättningsvis benämns den som den gemensamma 
avfallsplanen) (Avfallsplan 2012).  
 
Kommunerna som ingår i den gemensamma avfallsplanen är Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, 
Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele (Avfallsplan 2012). Huvuddelen av kommunerna som 
deltar i den gemensamma avfallsplanen är små kommuner då hälften har ett innevånarantal 
på ungefär 3000. Till ytan är dock kommunerna stora, med en snittyta på 5000 km2 vilket 
också gör dem glesbefolkade (SCB 2014).  
 
Ambitionen med avfallsplanen är att öka samarbetet och öka kompetensen mellan 
kommunerna angående avfallshantering. I vissa av kommunerna är det enbart en person som 
ansvarar för avfallshanteringen och det kan därför påverka utveckling av avfallshanteringen 
negativt. Avfallsplanen ska vara ett verktyg för att förebygga detta problem. Den gemensamma 
avfallsplanen har som målsättning att bland annat komma högre upp i avfallshierarkin och 
minska mängden hushållsavfall i kommunerna samt minska avfallets farlighet. I avfallsplanen 
finns förslag på åtgärder för att minska mängden hushållsavfall vilka är: 
 
- Information till medborgarna 
- Införa miljöstyrande taxa 
- Införa vägning av sopor 
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- Öka tillgängligheten 
- Öka materialåtervinning 
 
Den gemensamma avfallsplanen är utformad så att kommunerna kan använda sig utav olika 
strategier för att uppnå de gemensamma målen (Avfallsplan 2012), som är i enlighet med den 
nationella avfallsplanen som Naturvårdsverket har utfärdat (Sveriges avfallsplan 2012).  
 
1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur de 8 kommunerna i Västerbottens inland, som 
ingår i den gemensamma avfallsplanen, arbetar för att minska mängden hushållsavfall och nå 
högre upp i avfallshierarkin. 
 
Frågeställningar:  
- Hur ser avfallshanteringen gällande hushållsavfall ut i kommunerna? 
- Hur arbetar de olika kommunerna för att uppnå målen angående minskning av 

hushållsavfall och nå högre upp i avfallshierarkin?  
- Arbetar de efter avfallsplanens egna förslag? 
- Finns det några svårigheter med arbetet för att minska avfallsmängden?  
- Finns det skillnader i hur kommunerna arbetar, om det är en stor eller liten kommun? 
- Vad är för- respektive nackdelar med att använda sig av en gemensam avfallsplan, både ur 

små och stora kommuners perspektiv? 
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2 Metod 
En litteraturstudie har genomförts om avfall och avfallshantering med tillhörande regelverk. 
Rapporter har granskats och information har hämtats från myndigheters hemsidor, främst 
Naturvårdsverket. Information har även hämtats från hemsidor av stora aktörer inom 
avfallssektorn men även via sökmotorn Google. Sökord som användes var avfall, avfallsplan, 
avfallstrappa, avfallshierarki, miljömål, och deponering. 
 
Den gemensamma avfallsplanen för Region 8 kommer ifrån berörda kommuners hemsidor, 
främst Åsele kommun. Till alla kommuner inom Region 8 skickades en förfrågan ut om att 
delta i en intervju angående den gemensamma avfallsplanen. Förfrågan riktades till den 
ansvariga för kommunens avfallshantering och som också hade deltagit i framtagandet av den 
gemensamma planen. Därefter intervjuades de kommuner som valt att delta genom att 
besvara ett antal frågor angående den gemensamma avfallsplanen via e-post eller 
telefonkontakt. Intervjufrågor samt följebrev finns i bilaga 1 och 2. 
 
De kommuner som deltog i intervjun var Dorotea, Lycksele, Norsjö, Sorsele, Storuman och 
Vilhelmina. Tillsammans med Dorotea, Lycksele och Storuman genomfördes intervjuerna via 
e-post och med Norsjö, Sorsele och Vilhelmina, genomfördes de via telefon. De personer som 
intervjuades var Eva Pettersson, enhetschef teknisk verksamhet, Dorotea, Thomas Grenbäck, 
AVA enheten, Lycksele, Ulf Lorentsson, chef kommunal teknik, Norsjö, Simon Sundström, 
teknisk chef, Sorsele, Christina Eriksson, tekniska avdelningen, Storuman och Gun-Inger 
Fryklund, tekniska enheten, Vilhelmina.  Samtliga personer som deltog i intervjun har även 
deltagit vid framtagandet av den gemensamma avfallsplanen, med undantag från Gun-Inger 
Fryklund som är relativt nyanställd. Fullständiga svar från kommunerna finns att se i bilaga 3.  
 
Bland de intervjuade kommunerna definieras Lycksele, Vilhelmina och Storuman som stora 
kommuner i detta sammanhang då de har en befolkningsmängd över 6000 invånare och 
Dorotea, Norsjö och Sorsele klassas som små med en befolkningsmängd mindre än 6000 
invånare. 
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3 Resultat 
 
Den gemensamma avfallsplanen för Region 8 som sträcker sig över tidsperioden 2012-2017 
var tyvärr inte antagen i någon utav de intervjuade kommunerna vid den tidpunkt som 
intervjuerna genomfördes. Av intervjuerna framgick att samtliga kommuner kommer att anta 
avfallsplanen i respektive kommunfullmäktige under hösten 2014.  
 
3.1 Avfallshantering i Region 8 
I samtliga intervjuade kommuner inom Region 8 samlas hushållsavfallet in antingen i egen 
regi, av entreprenör eller tillsammans med andra kommuner genom samverkansavtal. 
Därefter skickas hushållsavfallet till en avfallsförbränningsanläggning i Umeå, Dåvamyran. 
Avfallet vägs vid ankomst till förbränningsanläggningen för att notera den mängd 
hushållsavfall som respektive kommun lämnar till förbränning. I den gemensamma 
avfallsplanen redovisas mängden hushållsavfall som skickats till förbränning mellan åren 
2008-2011 för samtliga kommuner inom Region 8 (Fig. 2).  
 

 
Figur 2. Antal ton hushållsavfall som skickats till förbränning åren 2008-2011 (Avfallsplan 2012).  
 
I Dorotea, Malå, Norsjö och Vilhelmina har avfallsmängderna minskat från 2008-2011 medan 
mängden har ökat i Lycksele och Sorsele. I Åsele var avfallsmängden relativt stabil. Det är svårt 
att se någon trend huruvida Storumans avfallsmängd ökar eller minskar eftersom endast två 
års avfallsmängd är redovisad. 
 
Eftersom invånarantalet skiljer sig mellan kommunerna skiljer sig även den totala 
avfallsmängden. För att kunna jämföra kommunernas avfallsmängder har en uträkning gjorts 
av hur mycket hushållsavfall varje person i vardera kommun genererar. Aktuell statistik över 
befolkningsmängden i varje kommun för åren 2008-2011 har hämtats från Statistiska Central 
Byrån (SCB, 2014), och jämförts med den totala avfallsmängd som skickats till förbränning 
samma år (Fig. 3).  
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Figur 3. Mängden hushållsavfall (kg) som varje invånare i kommunen genererat under åren 2008-
2011  
 
I Dorotea, Malå, Norsjö och Vilhelmina har det skett en minskning av den mängd 
hushållsavfall som varje invånare genererat medan den ökat i Lycksele och Sorsele. I Åsele kan 
man tendera en ökning men mängden är relativt stabil och i Storuman är det svårt att dra 
någon slutsats eftersom det bara finns data på avfall från två år. Inom Region 8 har varje 
invånare genererat mellan ungefär 200-370 kg hushållsavfall/år.  
 

Figur 4. Mängden hushållsavfall (kg) som varje invånare i kommunen genererat enligt uppgift av 
kommunen under 2013 samt den mängd avfall från senaste året som redovisats i den gemensamma 
avfallsplanen (Avfallsplan 2012).  
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Enligt vad kommunerna själva har uppgett i intervjuerna om vilken mängd varje invånare 
genererat det senaste året, 2013, är det enbart Storuman som skiljer sig ifrån det data som 
finns i avfallsplanen (Fig. 4). Svaret baseras på den totalt insamlade mängden hushållsavfall i 
kommunerna. Lycksele kommun besvarade inte denna fråga i intervjun. Enligt den 
gemensamma avfallsplanen genererade Storuman kommun 329 kg hushållsavfall/invånare 
2010 medan de i intervjun uppgav att varje permanent invånare genererade 100 kg 
hushållsavfall per år. Anledningen till denna skillnad är enligt Storuman kommun den höga 
turismen i kommunen som genererar betydligt mer avfall än de permanent boende.  
 
Majoriteten av kommunerna upplevde att avfallsuppkomsten och mängden hushållsavfall inte 
minskar i den egna kommunen, med undantag för Lycksele och Storuman som menar att den 
gör det. Lycksele påstår att mängden minskar i och med att befolkningsmängden minskar. I 
Storuman upplever man att den minskar från den permanenta befolkningen men att den stora 
turism som uppkommit på sistone har gjort att den totala mängden avfall som skickas till 
förbränning ändå ökar. I Vilhelmina minskade mängden hushållsavfall väldigt drastiskt i 
samband med att man införde vägning av hushållsavfall hos medborgarna 2009 (Fig. 2 och 3) 
men har därefter varit stabil. 
 
3.2 Strategier för måluppfyllelse 
I avfallsplanen ges förslag på hur man ska kunna uppnå målet gällande minskning av 
hushållsavfall i kommunerna. I Lycksele kommun arbetade man för tillfället inte aktivt för att 
minska mängden hushållsavfall eftersom avfallsplanen inte har antagits i kommunfullmäktige 
då intervjun genomfördes. Man hade dock ambitionen att förbättra utsorteringen av 
förpackningar i kommunens egna fastigheter och därmed tror man att mängden hushållsavfall 
också kommer att minska när avfall under producentansvaret hamnar på 
återvinningsstationer (ÅVS) i stället för tillsammans med hushållsavfallet. Norsjö och Sorsele 
använder sig inte heller utav de förslag som uppges i avfallsplanen. I Dorotea arbetar man för 
tillfället med att införa miljöstyrande taxa samt utveckla hämtningssystemet vilket man tror 
kommer att resultera i en minskning av mängden hushållsavfall i kommunen. I Storuman och 
Vilhelmina arbetar man med informationsspridning samt att öka tillgängligheten på 
återvinningscentraler (ÅVC). I Vilhelmina är ambitionen att sprida information genom att 
informera om sortering av avfall samt utveckla hemsidan. I Vilhelmina kommer man bygga en 
ny ÅVC där tillgängligheten ska öka samt att det ska finnas större möjligheter till återbruk, 
vilket förhoppningsvis kommer att resultera i att man når högre i avfallshierarkin. De 
arbetsmetoder som Dorotea, Storuman och Vilhelmina använder sig utav är alla metoder som 
tas upp som förslag i avfallsplanen.  
 
3.3 Utmaningar 
En utav utmaningarna som man har i arbetet med att minska mängden hushållsavfall och nå 
högre upp i avfallshierarkin är att få medborgarna i kommunerna att sortera avfallet rätt. 
Sorsele kommun har i plockanalyser påvisat att ungefär 50 % av hushållsavfallet består av 
avfall under producentansvaret. För att kunna åtgärda detta problem behöver man 
motivera/påverka medborgarna att sortera sitt avfall bättre. Enligt både Norsjö och Sorsele 
har de inte sett några framgångar med att informera medborgarna till bättre utsortering, utan 
det krävs andra åtgärder. Vilhelmina kommun som väger sopor vid insamling upplever att 
deras system varit effektivt för att öka utsortering av avfall under producentansvaret samt ökad 
kompostering av matavfall i kommunen. En bieffekt av detta system är dock att man utanför 
tätorten uppmärksammat mer enskild förbränning utav hushållsavfall än tidigare.  
 
3.4 Skillnader i stora och små kommuner 
I Lycksele kommun som är den kommun i Region 8 med flest antal invånare (SCB 2014) och 
den kommun där man kan anta ha flest resurser hos kommunen sker i dagsläget ingen aktiv 
arbetsinsats för att minska mängden hushållsavfall. Man har dock ambitioner för framtida 
arbetsinsatser.  
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I Vilhelmina och Storuman kommuner väger de hushållsavfall hos medborgarna vid insamling. 
Vilhelmina införde detta 2009 och Storuman 2005. I övrigt arbetar Storuman kommun med 
informationsspridning ett par gånger per år samt att hålla en uppdaterad hemsida för att nå ut 
till medborgarna om producentansvaret. Vilhelmina kommun har ambitionen att kunna öka 
informationsspridningen med att bland annat ha mer, lättförståelig information på hemsidan. 
De har i dagsläget inte resurserna, det vill säga tiden, att prioritera detta och ser möjligheterna 
med ett samarbete inom Region 8 för att ta fram information till hemsidorna, så att inte alla 
kommuner behöver ägna tid åt detta.  
 
Bland de mindre kommunerna, Dorotea, Norsjö och Sorsele, arbetar inte Norsjö och Sorsele 
utefter avfallsplanens förslag för att minska hushållsavfallsmängderna. Dorotea kommun 
arbetar i dagsläget med att förändra hämtningssystemet samt att införa miljöstyrande taxa. I 
Norsjö har man tidigare haft informationskampanjer samt att de även diskuterat att införa 
vägning utav hushållsavfall, men inte sett fördelarna med systemet. I Sorsele kommun har man 
tidigare försökt att informera medborgarna om producentansvaret men både Norsjö och 
Sorsele upplever att det är svårt att motivera och påverka medborgarna till bättre utsortering 
genom att sprida information. 
 
Sammanfattningsvis arbetar två tredjedelar hos de större kommunerna med att minska 
avfallsmängderna i kommunen medan två tredjedelar hos de mindre kommunerna inte gör 
det.  
 
3.5 För- och nackdelar med en gemensam avfallsplan  
I och med att avfallsplanen inte var antagen i någon av de intervjuade kommunerna när denna 
studie genomfördes har de inte ännu kunnat identifiera några för- respektive nackdelar med 
att ha en gemensam avfallsplan. Samtliga kommuner har dock åsikter om framtagandet av 
avfallsplanen samt visioner med den.  
 
Generellt tycker samtliga kommuner att det varit svårt att samordna kommunerna vid 
framtagandet, vilket lett till att det varit svårt att komma framåt i arbetet och att hålla en jämn 
takt med varandra. Både Norsjö och Sorsele kommun menar att det aldrig hade gått att få fram 
denna plan utan en samordnare. De anledningar som kommunerna själva tror har att göra 
med att dessa svårigheter uppstått är bland annat förändringar i personalstyrkan, att 
kommunerna har haft olika ambitionsnivåer i arbetet samt att vissa kommuner under en viss 
period har haft stor tidsbrist, vilket i ett senare skede har drabbat en annan kommun. Sorsele 
kommun menar att det har vid framtagandet av planen märkts att de större kommunerna har 
haft högre ambitionsnivå än de mindre.  
 
De fördelar som man ser med denna plan är att den ska kunna leda till större samverkan mellan 
kommunerna i framtiden och att det var ett bra alternativ att arbeta fram denna plan 
tillsammans än att varje kommun för sig hade gjort sin egen plan. Detta är ett sätt att bespara 
resurser samt ett bra verktyg för framtida samarbete. Enligt Storuman kommun skapar detta 
sätt att arbeta tillsammans en trygghet för den enskilde i varje kommun samt att man får en 
möjlighet att bolla mål och visioner med andra som har liknande förutsättningar. Samtliga 
kommuner, med undantag för Lycksele kommun, på grund av att planen inte ännu är aktuell 
där, är positiva till den gemensamma avfallsplanen. Detta betyder dock inte att Lycksele 
kommun är negativ till planen, men eftersom man inte anser att den är aktuell i kommunen 
har de svårt att besvara frågan. 
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4 Diskussion 
 
4.1 Metod 
Redan vid starten av detta arbete, vid den inledande förfrågan till de ansvariga i kommunerna 
om att delta i en intervju, uppmärksammades svårigheter med att få kontakt med rätt person 
samt att intresset för deltagande var lågt från deras sida. Det var då enbart hälften av de 8 
kommunerna som ville delta i intervjun. När sedan intervjufrågorna skickades ut till dem föll 
ytterligare en kandidat bort, vilket ledde till att enbart 3 kommuner deltog i intervjun via e-
post, som till en början var den metod som skulle användas vid intervjuerna. Då underlaget 
var alldeles för litet valde jag att i stället kontakta kommunerna via telefon för intervju vilket 
gav goda resultat och slutligen deltog 6 kommuner i arbetet.  
 
Då jag intervjuade kommunerna både via e-post och telefon uppmärksammades att den 
muntliga dialogen är viktig för att kunna ställa följdfrågor och få ett bredare perspektiv på 
kommunernas svar. Det finns dock en risk med telefonintervjuer där jag som frågeställare har 
en möjlighet att (omedvetet) ställa frågorna på ett missvisade eller ledande sätt, samt att 
anteckningarna från telefonintervjuerna kan ha en viss felaktig omskrivning än det som 
framkom i intervjun. Intervjusvaren via e-post blev mer kortfattade och inte alls lika utförliga 
som telefonintervjuerna men dock framkommer deras svar och åsikter tydligt när de själva får 
redovisa dem i egna ord. 
 
I efterhand anser jag att de frågor som jag använde i intervjun inte alla var väsentliga för mitt 
arbete, exempelvis den sista frågan (bilaga 1) om hur mycket de deponerar i kommunen. Jag 
hade gärna velat ha ett sätt att mäta kommunernas resurser omkring avfall. Det är ett 
antagande att små kommuner har lägre resurser än en stor, men det är vad man har utgått 
ifrån i detta arbete.  
 
4.2 Avfallshantering 
Kommunerna i Region 8 hanterar hushållsavfall relativt likvärdigt med insamling och vidare 
transportering till förbränningsanläggning i Umeå, Dåvamyran. Skillnader i hanteringen är 
hur insamlingen sker samt system för taxa. Två kommuner väger den avfallsmängd varje 
hushåll lämnar och ännu en kommun arbetar med att införa detta. Den avfallsmängd som varje 
kommuninvånare genererar inom Region 8 ligger mellan 200-370 kg/år (Fig. 3), vilket är en 
betydligt mindre mängd än vad normalsvensken genererar, som är 460 kg per person och år 
(Westin 2012). Vad skillnaden beror på kan vara att kommunerna i Västerbottens inland 
kommit väldigt långt i sitt arbete med att minska uppkomsten av hushållsavfall än vad övriga 
Sverige har. Kommunerna själva säger dock att de har problem med att få avfall under 
producentansvar utsorterat ur hushållsavfallet samt att mängden hushållsavfall i dagsläget 
ökar i kommunerna, alternativt är oförändrade. Ytterligare en orsak till de låga 
avfallsmängderna i Västerbottens inland kan vara att avfallet inte hamnar där det ska. I 
Vilhelmina har man uppmärksammat enskild förbränning av avfall (Fryklund muntl.), vilket 
kan vara en anledning till de lägre avfallsmängderna i dessa glesbefolkade områden. I mer 
tätbefolkade orter kan man anta att det är betydligt svårare att ägna sig åt enskild förbränning 
av avfall, då man bor nära till andra människor och detta sätt att hantera avfall blir 
uppmärksammat.  
 
Enligt data från den gemensamma avfallsplanen (Fig. 2) sker en minskning av den totala 
mängden hushållsavfall i Dorotea och Vilhelmina. De menar själva att så inte är fallet idag. 
Vilhelmina hade en drastisk minskning efter att de införde vägning av hushållsavfall men 
därefter upplever de att mängden är oförändrad. Dorotea menar själv att avfallsmängderna 
inte minskar i kommunen. Lycksele och Storuman däremot menar att avfallsmängderna 
minskar hos dem (bilaga 3). Lycksele menar att mängden minskar i och med att befolkningen 
minskar. Men ser man till data som redovisas i den gemensamma avfallsplanen minskar 
avfallsmängderna varken totalt (Fig. 2) eller om man ser till varje kommuninvånare (Fig. 3). 
Angående Storuman är det svårt att se någon trend i det data som finns i avfallsplanen då 
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enbart två års data är redovisad (Fig. 3). Så egentligen minskar inte avfallsmängden i någon av 
kommunerna i Region 8 enligt vad de själva menar och vad man kan utläsa från avfallsplanen. 
Man bör dock ha i åtanke om att avfallsplanen visar data från 2008-2011 och intervjuerna 
genomfördes 3 år senare så en viss förändring kan ha skett.  
 
Storuman kommun menar att varje permanent medborgare i kommunen genererar 100 kg 
hushållsavfall/år (Eriksson muntl.), vilket är en otrolig liten mängd avfall om man jämför med 
vad varje svensk genererade 2012, dvs 460 kg (Westin 2012). Om man jämför med 2010 års 
hushållsavfall som skickades till förbränning från Storuman kommun ligger mängden på 329 
kg per invånare (Fig. 3). Anledningen till skillnaden i avfallsplanens data och den uppgift de 
uppgav i intervjun är enligt Storuman den höga turism de har i kommunen (Eriksson muntl.). 
Enligt en utredning som Handelns Utredningsinstitut på uppdrag av SHR och Svensk Handel 
genomförde 2009 är Storuman den sjunde främsta turistkommunen i Sverige (SHR och 
Svensk Handel 2009). 2009 hade man i Storuman totalt 128 533 gästnätter (fritidshus är ej 
medräknat), vilket är ungefär 20 gästnätter per invånare i kommunen. I kommunen finns även 
ett stort antal fritidshus, 512 stycken per 1000 invånare, vilket totalt sett är 3072 stycken 
fritidshus i Storuman. Om man antar att varje fritidshus med ett genomsnitt på 3 personer 
totalt under ett år befinner sig fyra veckor i sitt fritidshus medför det ytterligare ca 258 000 
gästnätter i kommunen. Detta medför totalt ca 386 000 gästnätter vilket motsvarar ca 1060 
ytterligare medborgare under ett år. Om turisterna i kommunen alstrar samma mängd 
hushållsavfall som den genomsnittliga svensken, dvs ca 460 kg/person och år, skulle det 
medföra att de genererar 488 ton avfall. 488 ton avfall är ca 25 % av den totala mängden som 
genereras i Storuman. Om man då bortser från 25 % av den totala mängden hushållsavfall som 
uppkommer i kommunen genererar de permanent boende fortfarande ca 243 kg hushållsavfall 
per person och år. Turismen i kommunen kan till viss del förklara den skillnad som man sett i 
avfallsplanen och det de själva uppgett. Det är dock svårt att veta exakt hur beläggningarna ser 
ut i fritidshusen under året samt hur många personer som vistas där. I denna uträkning har 
man gjort ganska grova antaganden. I Härjedalens Åre, som också är en kommun med hög 
turism, har man noterat att turismen kan påverka avfallsflödena under säsongen med en 
ökning på flera hundra procent (Bygdén 2012). För att kunna besvara den frågan om det är 
turismen som genererar så stora mängder i Storuman krävs ytterligare utredning. En mängd 
om 100 kg hushållsavfall/person och år är dock väldigt lite.  
 
Allt hushållsavfall från kommunerna i Region 8 behandlas genom energiåtervinning vilket 
totalt är mellan 200-370 kg/invånare. Nationellt behandlades 2012 ca 50 % av hushållsavfallet 
genom energiåtervinning, 32 % genom materialåtervinning, 15 % genom biologisk återvinning 
och resterande 3 % gick till deponering (Westin 2012). Enligt statistik hämtat från Avfall 
Sverige går ungefär 240 kg/invånare till energiåtervinning (Westin 2012). Med detta menar 
jag att det kan vara så att kommunerna i Region 8 inte uppgett den totala mängden 
hushållsavfall, utan de har enbart tagit hänsyn till den mängd som genomgår 
energiåtervinning. Avfallsmängderna i Region 8 skulle därmed vara normala, i vissa 
kommuner till och med höga.  
 
4.3 Strategier för måluppfyllelse 
För att nå målen i den gemensamma avfallsplanen om att minska mängden hushållsavfall samt 
att nå högre upp i avfallshierarkin sker inget omfattande arbete hos Lycksele, Norsjö och 
Sorsele i dagsläget. Lycksele kommun arbetar inte utefter de förslag som tas upp i avfallsplanen 
eftersom att avfallsplanen ännu inte är ett gällande dokument då den inte är antagen i 
kommunfullmäktige (Grenbäck muntl.). Sorsele anser att man i kommunen har så låga 
avfallsmängder för tillfället att någon egentlig arbetsinsats för att minska dem ytterligare inte 
är prioriterat (Sundström muntl.), vilket även är sant om man ser till den mängd som varje 
svensk producerar. I Sorsele kommun genererar varje invånare ca 250 kg hushållsavfall/år 
vilket är ca 200 kg mindre än vad man genomsnittligt gjorde totalt i Sverige 2012 (Westin 
2012).   
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Dorotea, Storuman och Vilhelmina kommuner använder sig utav de förslag som finns i 
avfallsplanen för att uppnå målen. Dorotea kommun hoppas på att kunna uppnå målen genom 
att införa miljöstyrande taxa samt att utveckla hämtningssystemet (Pettersson muntl.). 
Storuman kommun arbetar med att öka tillgängligheten på ÅVC samt att sprida information 
om sortering till kommuninvånarna (Eriksson muntl.). Vilhelmina kommun ökar 
tillgängligheten på ÅVC och kommer bygga en ny ÅVC där det ska finnas möjlighet för återbruk 
och därmed hoppas man att komma högre upp i avfallshierarkin i framtiden. Vilhelminas 
ambition är att öka informationsspridningen till medborgarna om sortering och även kunna 
påverka att avfallet hamnar på rätt plats, men detta finns inte resurser till i dagsläget (Fryklund 
muntl.). Om dessa verktyg fungerar för att nå målen är svårt att säga i dagsläget då den 
gemensamma avfallsplanen ännu inte är antagen.  
 
Vilhelmina kommun införde vägning av hushållsavfall 2009 vilket resulterade i en kraftig 
minskning av mängden insamlat hushållsavfall åren efter (Fig. 2 och 3). Medborgarna började 
sortera ut avfall under producentansvaret samt kompostera matavfall i högre grad än tidigare 
vilket var ett önskvärt beteende (Fryklund muntl.). Att en bieffekt var att avfall inte hamnar 
där det ska har de försökt att motverka genom att informera de som exempelvis ägnar sig åt 
enskild förbränning och även kontakta de som innehar ett sopkärl men som inte har använt 
det under längre tid. De har dock inte upplevt att nedskräpningen i kommunen har ökat efter 
att de införde vägning av hushållsavfall utan problemet har varit enskild avfallsförbränning 
utanför tätorten (Fryklund muntl.).  
 
4.4 Utmaningar  
Den utmaning som kommunerna står för i och med att minska mängden hushållsavfall, tycks 
vara att motivera medborgarna till en bättre utsortering av avfall som faller under 
producentansvaret ur hushållsavfallet. I Lycksele menar man att om man inför bättre 
utsortering i kommunens egna fastigheter skulle mängden hushållsavfall minska (Grenbäck 
muntl.). Om detta har någon betydelse för den totala mängden hushållsavfall i kommunen är 
svårt att avgöra. Norsjö och Sorsele är eniga om att det största problemet är att mycket avfall 
under producentansvaret hamnar bland hushållsavfallet och skulle man åtgärda detta problem 
skulle även hushållsavfallet minska drastiskt. Sorsele har gjort plockanalyser på 
hushållsavfallet i kommunen som visade att 50 % av hushållsavfallet innehöll avfall som är 
producentansvar (Sundström muntl.). För att kunna åtgärda detta behöver man kunna 
motivera medborgarna till bättre utsortering vilket betyder att man, enligt Sorsele, ska påverka 
de enskildas beteende. Både Norsjö och Sorsele kommun anser att informationsspridning inte 
är ett fungerande verktyg för att få medborgarna att sortera bättre. De har tidigare provat att 
informera medborgarna för att åstadkomma ett visst resultat, men inte upplevt att det fungerat 
(Lorentsson muntl.). En studie om farligt avfall har visat att många är välinformerade om hur 
hushållen ska hantera avfall men trots detta lämnar de inte in det på avsedd plats. Anledningen 
till detta uppgavs vara att avstånd till ”miljöstationen” var för långa samt att det ska vara 
enklare att lämna in avfallet (Edling Eriksson 2005). Så för att komma till rätta med att 
motivera medborgarna till en bra utsortering krävs både bra information samt god 
tillgänglighet.  
 
Vilhelmina kommun som väger hushållsavfallet vid insamling, upplever att det är ett system 
som fungerat bra för att öka utsorteringen av avfall som faller under producentansvaret ur 
hushållsavfallet, samt att matavfallet i stället för energiåtervinning genomgår en biologisk 
återvinning genom kompostering (Fryklund muntl.). I Norsjö har man diskuterat att införa 
vägning av hushållsavfall men inte sett tillräckligt med fördelar med systemet för att införa det 
samt att de anser att det inte passar dem ekonomiskt och tekniskt (Lorentsson muntl.). 
Troligtvis är det en omfattande process att förändra hämtningssystem vilket kan vara svårt att 
få resurser till i en så pass liten kommun som Norsjö. Detta skulle dock kunna vara någonting 
man genom samverkan kan få hjälp med och stöd av kommuner som tidigare infört systemet.    
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En ökad tillgänglighet på ÅVS tror Vilhelmina kommun skulle kunna påverka för en bättre 
utsortering av avfall som faller under producentansvaret. Detta skulle inte bara leda till mindre 
hushållsavfall utan även att man klättrar i avfallshierarkin (Fryklund muntl.) i och med att det 
sker en materialåtervinning av detta avfall, till skillnad från energiåtervinning. Detta är dock 
utanför kommunens verksamhetsområde och ingenting som de kan påverka (Fryklund 
muntl.). I andra studier har man sett att för att uppnå god utsortering av avfall krävs närhet 
till insamlingsstället, att det är enkelt att lämna avfallet samt att man har kunskap om hur 
avfall ska sorteras (Edling Eriksson 2005).  
 
4.5 Skillnader mellan stora och små kommuner 
Enligt denna studie kan man visa att fler bland de större kommunerna arbetar idag aktivt för 
att minska mängden hushållsavfall, än vad de mindre kommunerna gör. Två av de tre stora 
kommunerna arbetar idag aktivt för att minska mängden hushållsavfall. Enbart en av de tre 
små kommunerna arbetar mot samma mål. Den slutsats man kan dra inom Region 8 är att de 
större kommunerna idag arbetar i högre grad mot avfallsplanens mål än vad de mindre gör. 
Den gemensamma avfallsplanen är ännu inte antagen i någon av kommunerna och eftersom 
Lycksele menade att den ännu inte gäller som handlingsdokument (Grenbäck muntl.) kan det 
resultera i att fler i framtiden kommer att jobba mer aktivt mot dessa mål.  
 
En utav kommunerna anser att man under framtagandet av avfallsplanen har 
uppmärksammat att de större kommunerna har haft en högre ambitionsnivå i arbetet än vad 
de mindre har haft (Sundström muntl.). Detta kan bero på att de har större resurser än vad de 
mindre kommunerna har, exempelvis mer personal inom området. Kommunerna i Region 8 
är däremot ett litet underlag för att kunna dra några större slutsatser annat än vad som gäller 
inom regionen. Inom Region 8 kan man se en viss skillnad i avfallsarbetet i och med att fler 
bland de större kommunerna jobbar mot avfallsplanens mål. Men om man ser hur det ser ut i 
hela Sverige kan man inte se att de största kommunerna är bättre än de små gällande 
avfallshantering. 
 
2012 var Falun den bästa kommunen i Sverige gällande avfallshantering. Man tog i den 
undersökningen hänsyn till kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd, 
avfallstaxa, kostnader och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet. Topp 10 på den 
listan var förutom Falun, Trollhättan, Ludvika, Borlänge, Alingsås, Kungsbacka, 
Smedjebacken, Karlstad, Umeå och Luleå (Westin 2012). Bortsett från Smedjebacken som har 
en befolkningsmängd på ca 10 700 invånare har ingen av dessa kommuner en 
befolkningsmängd understigande 25 700 stycken (SCB 2014). Ingen av dessa kommuner hör 
dock till de allra största i Sverige (Umeå är störst av dessa, men är 11e största kommunen i 
landet) så det betyder alltså inte att de större kommunerna är främst inom avfallshantering 
men samtidigt är dessa främsta kommuner inte heller riktigt små. Därför är det svårt att dra 
någon egentlig slutsats att de större kommunerna är i framkant i jämförelse med de små i 
Sverige. I relation till kommunerna i Region 8 är Topp 10-kommunerna dock stora.    
 
4.6 För- och nackdelar med gemensam avfallsplan 
Av Sveriges 290 kommuner arbetar 130 stycken i någon form av samverkan (Avfall Sverige 
2012). Branschorganisationen Avfall Sverige anser att anledningen till att Sverige är 
världsledande inom avfallshantering beror just på den höga andelen samverkan som sker 
bland landets kommuner. Man har visat att samverkan bidrar till ökad kompetens, effektivare 
avfallshantering både för medborgarna, näringslivet och miljön, ekonomiska underlättnader 
och långsiktig hållbarhet.  
 
Samtliga kommuner i Region 8 har uppmärksammat en nackdel med att vara så många som 
ska göra någonting gemensamt. Det tar längre tid att synkronisera arbetet och det är en 
utmaning att alla ska hålla en jämn takt och likvärdig ambitionsnivå genom hela processen. 
Personalförändring är också en utav svårigheterna man stött på under arbetets gång. I vissa 
kommuner är det enbart en person som ansvarar för avfall och då ska den nyanställda sättas 
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in i den processen och därmed fördröjs arbetet med att ta fram avfallsplanen. Norsjö kommun 
och Sorsele kommun anser att det har varit väldigt viktigt att ha en samordnare för att ta fram 
den gemensamma avfallsplanen (Lorentsson muntl., Sundström muntl.).  
 
Eftersom den gemensamma avfallsplanen ännu inte är antagen i de intervjuade kommunerna 
har man inte sett alla fördelar med planen. Man anser dock att det är positivt att samverka 
med att utarbeta ett sådant här planarbete tillsammans än att var och en i varje kommun ska 
utföra detta omfattande arbete ensam. Detta skapar en trygghet för tjänstemännen och det är 
lättare att diskutera fram mål och visioner med andra som har liknande arbetsuppgifter i en 
kommun som är relativt likvärdig sin egen (Eriksson muntl.). Vilhelmina kommun menar att 
ett sådant här arbete även öppnar upp för vidare samverkan i framtiden vilket man ser som en 
fördel (Fryklund muntl.).   
 
4.7 Förslag på åtgärder 
Den ekonomiska aspekten är viktig gällande avfall och avfallshantering. En hög ekonomisk 
välfärd leder till att konsumtionen ökar, vilket sedan bidrar till att avfallsmängderna ökar 
(Naturvårdsverket 2012). Enligt denna studie har man även uppmärksammat att ekonomiska 
styrmedel kan förbättra sortering av avfall och minska mängden hushållsavfall. I Vilhelmina 
och Storuman har man upplevt att vägning av hushållsavfall har motiverat medborgarna till 
bland annat bättre utsortering. Den totala avfallsmängden minskar troligtvis inte men att 
avfallet hamnar på rätt plats som leder till att det får ändamålsenlig behandling är ett steg i 
rätt riktning ur miljösynpunkt.   
 
I Region 8 har de låga avfallsmängder och att prioritera att minska dem ytterligare kan anses 
obefogat. Men att arbeta mot att avfall får en ändamålsenlig behandling är något man bör 
sträva mot då det går i linje med den nationella avfallsplanen som prioriterar resurseffektivitet. 
Man borde inom Region 8 eftersträva de nationella proportionerna av behandlingsmetoder av 
hushållsavfallet istället för att låta 100 % gå till energiåtervinning. Vägning av hushållsavfall 
har enligt denna studie visats vara ett effektivt styrmedel för att uppnå en fördelning av 
hushållsavfall och avfall under producentansvaret. Om avfall under producentansvaret 
hamnar på en ÅVS och kan bli en ny produkt istället för att lämnas till förbränning är det en 
vinst ur miljösynpunkt, då efterfrågan på nya råvaror ökar och tillgången minskar (Wråhde 
2013). Ett stort frågetecken är dock om kommunerna i Region 8 verkligen uppgett den totala 
mängden hushållsavfall eller om det är så att den mängd de har uppgett är enbart den mängd 
som de skickar för energiåtervinning.   
 
Samverkan och samarbete mellan kommunerna är viktigt, både eftersom att kommunerna i 
Västerbottens inland är små men också för att få en likställdhet mellan närliggande kommuner 
och därmed nöjda medborgare. Det finns både möjligheter till ekonomiska underlättnader och 
kompetenshöjning men även resurseffektivitet med den gemensamma avfallsplanen och 
samverkan. En utav de mindre kommunerna uppgav exempelvis att vägning av hushållsavfall 
var ett system som de varken sett fördelarna med eller som de tyckte passa deras kommun 
ekonomisk och teknisk. Om de tillsammans med fler kommuner fick hjälp att utveckla detta 
system skulle de kunna motivera medborgarna till bättre utsortering av avfall som faller under 
producentansvaret, vilket kommunen också uppgett är en svårighet.  
 
Efter detta arbete har man sett att fler utav de större kommunerna arbetar mer aktivt för att 
nå målen i den gemensamma avfallsplanen vilket också är fullt förståeligt i och med att de 
antagligen har mer resurser. Om den gemensamma avfallsplanen kommer att fungera som 
verktyg för ytterligare samverkan är svårt att avgöra i dagsläget då den inte är antagen av 
politikerna i kommunerna. Samverkan tror jag är en viktig aspekt för dessa små kommuner i 
Region 8 för att kunna prioritera en resurseffektiv och miljömässigt hållbar avfallshantering.  
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4.8 Slutsats 
De slutsatser jag kan dra utifrån detta arbete är att: 

• Kommunerna i Region 8 behandlar allt sitt hushållsavfall genom energiåtervinning. 
• För att nå målen i den gemensamma avfallsplanen arbetar kommunerna med 

information till medborgarna, miljöstyrande taxa, vägning av sopor, öka 
tillgängligheten på ÅVC och öka materialåtervinningen, vilket också är de förslag som 
tas upp i avfallsplanen. I en kommun är ambitionen att öka utsorteringen i de 
kommunala fastigheterna, vilket man tror ska leda till en minskning av mängden 
hushållsavfall och att nå högre upp i avfallshierarkin.  

• Den svårighet man upplever finnas med att minska mängden hushållsavfall är att 
motivera medborgarna att öka utsorteringen av producentansvar ur hushållsavfallet.  

• De fördelar man ser med den gemensamma avfallsplanen är att öka samarbetet 
mellan kommunerna och att det ger en trygghet för kommunerna att få möjligheter 
att diskutera mål och visioner med andra i en liknande situation. De nackdelar man 
upplevt vid framtagandet av den gemensamma avfallsplanen är att det är svårt att 
samordna många och att arbetet förlängts eftersom kommunerna inte har samma 
möjlighet att avsätta tid för att arbeta med planen. En mindre kommun har upplevt 
att det är en svårighet att de större kommunerna haft högre ambitionsnivå i arbetet.  
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor angående gemensam avfallsplan i Region 8 

Hej! 

Jag heter Sofia Sparrfeldt och läser miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Umeå Universitet. Jag 
skriver just nu mitt examensarbete som handlar om Region 8:s gemensamma avfallsplan. Utifrån 
avfallsplanen är examenarbetets syfte att undersöka hur kommunerna i Region 8 arbetar för att 
minska mängden hushållsavfall samt hur de arbetar för att nå högre upp i avfallshierarkin.  

Jag har tidigare under 2014 kontaktat Er om att delta i en intervju angående den gemensamma 
avfallsplanen och i den andra bifogade filen finns intervjufrågorna.  Svara i den mån Ni kan och skicka 
därefter svaret tillbaka till min mejladress, som även finns i sidhuvudet på denna sida. 

Om Ni är intresserade av resultatet av mitt examensarbete kan Ni skriva en kommentar om detta när 
Ni skickar svaret på intervjufrågorna till mig.   

Vid funderingar får Ni gärna kontakta mig, antingen via telefon eller mejl.  

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 
Sofia Sparrfeldt 

 

 
 



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

1. Varför har man valt att arbeta fram en gemensam avfallsplan mellan dessa 8 kommuner?  
 

2. Är den gemensamma avfallsplanen ett bra verktyg för Er kommun?  
 

 
3. Har Ni märkt några svårigheter med en gemensam avfallsplan?  

 
4. Hur hanterar Ni hushållsavfall i Er kommun? Upplever Ni att det fungerar bra? Finns det 

någon uppskattning om mängd hushållsavfall som varje hushåll producerar?  
 

 
5. Arbetar ni efter avfallsplanens förslag för att minska avfallsmängden (främst hushållsavfall)?  

I avfallsplanen framgår att man ska minska mängden hushållsavfall genom: 
- Information till medborgarna. 
- Införa miljöstyrande taxa 
- Införa vägning av sopor 
- Öka tillgängligheten  
- Öka materialåtervinning 

 
6. Om man använt sig utav avfallsplanens föreslagna åtgärder, går det bra? Ge gärna förslag på 

vad som kan förbättras. 
 

7. Upplever man att avfallsuppkomsten och mängden hushållsavfall minskar i kommunen?  
 

 
8. Hur mäter man det i så fall? 

 
9. Om avfallsmängden inte minskar, vad kan göras bättre och vad behövs för att målen ska 

uppnås i Er kommun?  
 

 
10. Var i avfallshierarkin anser du att din kommun står idag?  

- Minska uppkomsten avfall 
- Återanvändning 
- Återvinning 
- Förbränning 
- Deponering 

 
11. Hur mycket deponeras i er kommun? Ange gärna i %. Vad är det som deponeras?  

 
Tack än en gång för din medverkan! 
 

 
 
 

 
 



 

Bilaga 3  
Kommunernas svar på intervjufrågorna  
 
Varför har man valt att arbeta fram en gemensam avfallsplan mellan dessa 8 kommuner? 
 
Dorotea: För att underlätta arbetet för respektive kommun och även underlätta för framtida 
eventuella samarbeten.   
 
Lycksele: Vid det tillfället så var det ett politiskt beslut att en avfallsplan skulle tas fram 
gemensamt för att underlätta arbetet för respektive kommun. Tanken var aldrig att målen 
skulle vara gemensam.  
 
Norsjö: Man har sedan tidigare haft en samverkansgrupp inom avfall i Region Västerbotten 
där ”8-kommungruppen” ingår samt kustkommunerna. Man valde då att ha en gemensam 
avfallsplan för inlandskommunerna som har liknande förutsättningar. Norsjö kommun 
berättar att det hade varit svårt att ha med de större kommunerna eftersom de är så olik 
inlandskommunerna. Deras avfallsplaner behöver vara mer omfattande än vad de små 
kommunernas är.  
 
Sorsele: Gemensamma styrdokument underlättar framtida samarbeten mellan kommunerna. 
Det skapar även en samsyn och enhetlighet mellan kommunerna som är bra sett utifrån 
medborgarnas perspektiv. 
 
Storuman: I grunden finns ett politiskt beslut. Det finns ett intresse av samarbete så långt 
som möjligt, kanske speciellt för de mindre kommunerna, sett ur både resurs och 
kompetensperspektivet.  
 
Vilhelmina: På grund av relativt ny anställning vet Fryklund inte riktigt varför man valde att 
arbeta fram en gemensam avfallsplan men tror att det kan bero på att man i kommunen har 
en policy om att man ska försöka samarbeta med andra kommuner.  
 
Är den gemensamma avfallsplanen ett bra verktyg för Er kommun? 
 
Dorotea: Det bör den vara, den är dock inte antagen ännu. 
 
Lycksele: Den gemensamma avfallsplanen gäller ännu inte i Lycksele kommun eftersom den 
inte är godkänd i kommunfullmäktige.  
 
Norsjö: I Norsjö är man enbart positiv till den gemensamma avfallsplanen. Att varje 
kommun själv ska ta fram en avfallsplan är slöseri med resurser då liknande kommuner kan 
ha en gemensam. Det finns öppningar i avfallsplanen som gör att varje kommun kan skriva 
ned egna saker som de vill ska gälla just i deras kommun men i stort är det bra att ha en 
gemensam.  
 
Sorsele: Ja, det kommer att bli ett bra verktyg för kommunen. 
 
Storuman: Den är inte antagen ännu, men visst är det viktigt. Framför allt tycker man att det 
var viktigt i början när man skulle formulera mål och visioner. Det är så mycket lättare när 
man har någon att bolla med som har ungefär samma geografiska utgångsläge. Dessutom har 
man inte någon att bolla sådana frågor med inom den egna kommunen, då det oftast handlar 
om en person som arbetar med dessa frågor. Många gånger kan den personen även ansvara 
över fler verksamhetsområden, så detta blir en trygghet. 
 

 
 



 

Vilhelmina: Eftersom den ännu inte är antagen så vet man inte. Dock så är man positiv och 
att få arbeta fram en gemensam plan i stället för att var och en ska göra en egen anser man är 
bra. 
 
Har Ni märkt några svårigheter med en gemensam avfallsplan? 
 
Dorotea: Att synka arbetet och att hålla en jämn takt med varandra.  
 
Lycksele: Ja att få arbetet att flyta. Det är många kommuner inblandade med olika 
möjligheter att arbeta med avfallsplanen. 
 
Norsjö: I Norsjö upplever man att den enda svårigheten var starten, dvs hur man skulle 
komma igång med arbetet. Men med hjälp av samordnare i projektet och diskussioner med 
alla kommuner har arbetet gått bra efter det. 
 
Sorsele: Utan samordnare skulle det aldrig gått att ta fram planen. Kommunerna har haft 
olika ambitionsnivåer samt att förändringar i personalstyrka kan ha bidragit till att arbetet 
förlängts. I överlag märks det att de större kommunerna har haft högre ambitionsnivå i 
arbetet än vad de mindre kommunerna har haft. 
 
Storuman: Det har varit svårt att komma framåt i arbetet. Vid vissa tillfällen har det varit 
fullt upp med annat för vissa kommuner, för att i nästa stund ”drabba” några andra 
kommuner. Dessutom har de varit en hel del personalskiften vilket gett fördröjningar. 
 
Vilhelmina: Det har varit svårt att samordna så många, upprätta engagemang hos alla samt 
att rotation bland personal i kommunerna varit svårigheter man stött på. 
 
Hur hanterar Ni hushållsavfall i Er kommun? Upplever Ni att det fungerar bra? Finns det 
någon uppskattning om mängd hushållsavfall som varje hushåll producerar? 
 
Dorotea: En extern entreprenör sköter insamlandet av hushållsavfall i kommunen vilket man 
tycker fungerar bra. Det saknas i dagsläget en uppskattning om mängd hushållsavfall som 
varje hushåll producerar.  
 
Lycksele: I Lycksele kommun samlas hushållsavfallet in i egen regi, undantag för ett område, 
Örträsk, där hushållsavfallet samlas in på uppdrag av entreprenör. Efter insamling skickas 
hushållsavfallet till en förbränningsanläggning 
 
Norsjö: I Norsjö samlar man in hushållsavfallet i egen regi. De har tillsammans med Malå 
och Sorsele gemensam insamling där Norsjö är värdkommun och står för personal och 
fordon för insamling. De andra kommunerna betalar då Norsjö för denna tjänst. De har sett 
en stor ekonomisk vinning för alla parter med denna ”3-part”. Norsjö får genom detta avtal 
full ekonomisk teckning för personal och maskiner som beror insamling av hushållsavfall. 
Avfallet skickas därefter till förbränning i Umeå, Dåvamyran. Norsjö tycker att denna 
hantering fungerar mycket bra. Total mängd avfall som uppkommer i kommunen under året 
är ungefär 1000 ton. 
 
Sorsele: De skickar hushållsavfallet till förbränning, Dåvamyran i Umeå tar emot avfallet 
efter senaste upphandlingen. Tidigare skickades avfallet till Boden för förbränning. Man 
pendlar mellan 600-700 ton avfall/år som skickas till förbränning. Detta redovisas varje år i 
bokslutet. 
 
Storuman: Hushållsavfallet samlas in av entreprenör och fraktas till förbränningsanläggning.  
Varje permanent hushåll ligger i snitt på 100 kg avfall per år. 
 

 
 



 

Vilhelmina: En entreprenör samlar in avfallet och därefter skickas det till förbränning, 
Dåvamyran. 2009 införde man vägning av hushållsavfall och det systemet är man nöjd med. 
Ungefär 1500 ton skickas från kommunen per år. 
 
Arbetar Ni efter avfallsplanens förslag för att minska avfallsmängden (främst 
hushållsavfall)? 
 
Dorotea: Ja 
 
Lycksele: Alla mål i avfallsplanen är inte gemensamma för alla kommuner men visst ska 
avfallsplanen vara ett verktyg för oss i arbetet med avfall. Man får inte glömma bort att även 
om det finns mål så innebär det inte alltid att de kommer att genomföras. Saker kan ändras 
på vägen som kan visa att det kanske inte är realistiskt att genomföra av ekonomiska- eller 
miljöskäl.  
 
Norsjö: Nej, inte aktivt för enbart hushållsavfall men avfall i stort. Man ser stora problem 
med förpackningar, tidningar och matavfall då detta behöver sorteras ut bättre. De har haft 
informationskampanjer och fört diskussioner om att införa vägning av avfall men tycker inte 
att de sett några resultat av informationskampanjerna och att vägning av avfall skulle bli en 
svår lösning för dem både ekonomiskt och tekniskt. Man har upplevt att andra kommuner 
som väger hushållsavfall får problem med att avfall uppkommer på fel ställe. Vägning av 
sopor kräver mer av insamlaren då tunnorna ska taggas och insamlingen tar längre tid. 
 
Sorsele: År 2000 hade man flera kampanjer i samband med då deponiförbudet infördes. På 
senare år har man enbart riktat in sig på att informera medborgarna om producentansvaret 
och vad man ska sortera ut och lämna på ÅVS. Man har gjort plockanalyser som visar att 50 
% av hushållsavfallet består av förpackningar som egentligen ska lämnas in på ÅVS. Om man 
får medborgarna att inse att om man sorterar ut detta bättre och sedan kan minska sin 
avfallsmängd så att man kan ha ett mindre sopkärl och därmed betala mindre är det en 
vinning.  
Man anser att avfallsmängderna i kommunen är så pass små att man inte behöver ha stora 
aktioner för att få dem att minska.   
 
Storuman: Man försöker att informera vid några tillfällen per år med brev samt utveckla 
hemsidan. De har en viss miljöstyrande taxa, genom att det är viktavgift och den är avvägd 
till att det ska vara värt att sortera ut producentansvarsmaterial, vilket infördes 2005. Att öka 
tillgängligheten är väl till viss del utanför vår rådighet då det främst handlar om att vi borde 
ha fler återvinningsstationer. Vi har försökt att anpassa oss till öppettider på 
återvinningscentralerna, så att det både finns möjlighet att lämna avfall på helger och kvällar.  
 
Vilhelmina: Efter att man införde vägning av sopor har man märkt att det leder till bättre 
sortering och mer kompostering av matavfall. Medborgarna upplevs även positiva nu efter 
några år eftersom de betalar för den mängd de slänger. På platser utanför tätorten har man 
dock fått in fler klagomål angående enskild förbränning av avfall. Man har försökt komma 
tillrätta med problemet genom att skicka ut information via det lokala annonsbladet samt 
utskick till de personer som inte använt sitt kärl på länge.  
Ambitionen är att kunna utveckla informationsspridningen, exempelvis information om hur 
man sorterar avfall samt förbättra hemsidan, men tyvärr räcker inte tiden till för tillfället och 
detta får man ta tag i när tiden finns.  
I Vilhelmina kommun ökar man tillgängligheten och materialåtervinningen genom att öka 
antalet ÅVC i kommunen (3 st) samt att man kommer att bygga en ny ÅVC för att öka 
återanvändning av material.  
I dagsläget har man inga andra ”kampanjer” utan man försöker att få avfallet att hamna på 
rätt ställe, till exempel genom information. Eftersom inte tiden riktigt räcker till för att 
uppfylla kraven på informationsspridning anser hon att samarbete är bra i dessa fall så 

 
 



 

kanske inte en person i varje kommun behöver sitta och skriva ihop bra information till 
exempel hemsidan. 
 
Om man använt sig utav avfallsplanens föreslagna åtgärder, går det bra? Ge gärna 
förslag på vad som kan förbättras.  
 
Dorotea: Man håller för närvarande på med att förändra taxan och hämtsystemet, ej infört 
ännu varför de inte har något resultat ännu. 
 
Lycksele: Eftersom avfallsplanen inte är godkänd av fullmäktige ännu är den för närvarande 
inte en handling som gäller som handlingsplan. 
 
Norsjö: Det är svårt att påverka medborgarnas beteende och att exempelvis 
informationskampanjer som Kompostera Mera har fungerat dåligt. 
 
Sorsele: Man tycker inte att informationsspridningen angående producentansvaret når 
medborgarna. Även fast informationen finns tillgänglig på hemsidor och TV-reklam är det 
svårt att påverka människors beteende när de är ointresserade. 
 
Storuman: Just nu håller man mest att på jobba med att öka materialåtervinningen. Önskvärt 
vore om det fanns möjlighet att kunna ha en lösning som innefattar någon form av återbruk. 
 
Vilhelmina: Är positiv till nuvarande system med vägning och det är under ständig utveckling 
och förbättring. För att ytterligare öka sortering och därmed minska mängden hushållsavfall 
är att öka informationsspridningen.  
 
Upplever man att avfallsuppkomsten och mängden hushållsavfall minskar i kommunen? 
 
Dorotea: Nej 
 
Lycksele: Ja det minskar när det gäller hushållsavfallet eftersom befolkningsmängden 
minskar. Men det är också föränderligt med tanke på ekonomin i samhället. Man kan inte 
titta på förändringar år från år utan man måste titta på förändringar i ett längre perspektiv. 
 
Norsjö: Nej, avfallsmängden är oföränderlig. 
 
Sorsele: I dagsläget ser man ingen minskning av avfallsmängderna. Avfallsmängderna är 
väldigt konjunkturberoende vilket märks tydligt. Den totala avfallsmängden är densamma 
som tidigare även fast befolkningen minskar. 
 
Storuman: Mängden avfall minskar inte totalt sett i kommunen, då turismen har exploderat. 
Däremot kan man märka en minskning av de permanenta hushållens avfallsmängd. 
 
Vilhelmina: Avfallsmängderna minskade drastiskt efter att vägning infördes men har varit 
relativt stabil efter det. 
 
Hur mäter man det i så fall? 
 
Dorotea: Genom att det är ungefär samma mängd som skickas till förbränning 
 
Lycksele: Antal ton som skickas till förbränning. 
 
Norsjö: Avfallet vägs när det skickas iväg till förbränning 
 
Sorsele: Avfallet vägs när det skickas iväg till förbränning. 
 

 
 



 

Storuman: Genom vägning.  
 
Vilhelmina: Genom vägning av den mängd hushållsavfall som skickas till förbränning. Detta 
sker vid förbränningsanläggningen.  
 
Om avfallsmängden inte minskar, vad kan göras bättre och vad behövs för att målen ska 
uppnås i er kommun? 
 
Dorotea: Införa miljöstyrande taxa 
 
Lycksele: Utsortering av förpackningar. I den nya avfallsplanen, som inte gäller än, så finns 
ett mål att alla kommunala fastigheter skall sortera ut förpackningar, det finns inte idag. 
 
Norsjö: Hitta ett sätt som gör att medborgarna ändrar sitt beteende. Bättre utsortering av 
förpackningar och tidningar samt att matavfallet ska minska ur hushållsavfallet. 
 
Sorsele: Man tycker att de har så pass låga avfallsmängder generellt i kommunen vilket gör 
att det är svårt att minska dem ytterligare. 
 
Storuman: Mängden hushållsavfall minskar men det betyder inte att man inte ska försöka att 
få den att minska ännu mer. Just nu är turisterna fler än de permanent boende vilket leder 
till att det totalt sett blir mer avfall.  
 
Vilhelmina: Utveckla nuvarande system med vägning av avfall. 
 
Var i avfallstrappan anser du att din kommun står idag? 
 
Dorotea: Förbränning 
 
Lycksele: Mellan återvinning och återanvändning 
 
Norsjö: Mellan förbränning och återvinning 
 
Sorsele: Förbränning 
 
Storuman: Förbränning/återvinning 
 
Vilhelmina: Återvinning. Man strävar uppåt och önskar att hamna på återanvändning i 
framtiden med den nya ÅVCn som kommer att möjliggöra återbruk.  
 
Hur mycket deponeras i er kommun? Ange gärna i %. Vad är det som deponeras? 
 
Dorotea: Har inga procenttal. I kommunen deponeras inert avfall 
 
Lycksele: Av hushållsavfallet är det väldigt lite som deponeras. På vår ÅVC finns det en 
container för deponi. I Lycksele kommun får även företag lämna avfall på ÅVC mot en avgift. 
I Lycksele så finns det bara en inert deponi.  
 
Norsjö: Ingen egen deponering. De skickar inert avfall, mest byggavfall, till Degermyran i 
Skellefteå efter avtal. 
 
Sorsele: Inert avfall lämnas på egen deponi i kommunen. Där hamnar ca 200 ton avfall/år 
totalt. Sorsele genererar ca 35-40 ton av det. Resterande mängder kommer ifrån Storuman 
som får lämna sitt inerta avfall där efter avtal.   
 
Storuman: Man deponerar ungefär 100 ton per år, det som deponeras är inert material 

 
 



 

 
Vilhelmina: Vilhelmina har en egen deponi för inert avfall som enbart används av 
kommunen. Ungefär 10 % av den totala mängden avfall hamnar där. 
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