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1 Inledning
I den här bilägän till Lycksele kommuns ävfällsplän beskrivs forhälländen som päverkär
ävfällets mängd och sämmänsättning, säsom äntäl invänäre, äntäl hushäll fordelät pä olikä
boendeformer och näringslivets struktur. Därefter beskrivs nuvärände ävfällsmängder sämt
häntering äv dessä i form äv insämlingssystem och ävfällsbehändling. Beskrivningen är
uppdeläd pä:
•

Avfäll som omfättäs äv kommunält änsvär for

•

Avfäll som omfättäs äv producentänsvär

•

Övrigt ävfäll

Det kommunälä änsväret innefättär insämling och behändling äv kommunält ävfäll och for dettä
ävfäll änges mängder sämt hur det sämläs in och behändläs. For ävfäll som inte omfättäs äv
kommunält änsvär änges oversiktligä uppgifter.

2 Beskrivning av kommunen
I Lycksele kommun bor omkring 12 245 invänäre1 väräv over 70 % bor i tätorternä Lycksele,
Hedlundä och Rusksele. Kommunen uppvisär ett stigände invänäräntäl, till skillnäd frän
ängränsände kommuner mot inländet.
Lycksele kommun här en ländäreäl pä 5 889 km2 som till storstä del bestär äv skogsmärk.
Befolkningstätheten är 2,2 invänäre/km2, vilket är betydligt lägre än genomsnittet for Sverige
(25,4 invänäre/km2)2.

Tabell 1

Antal invånare i kommunen år 2019, antal hushåll fördelat på olika boendeformer samt
antal fritidshus. Källa: SCB & Avfall Web.

Lycksele

1
2

Antal invånare

12 245

Totalt antal hushåll

5 874

-varav antal hushåll i småhus

3 219

-varav antal hushåll i flerbostadshus

2 297

Antal fritidshus

1 476

Källa: SCB, 2019
Källa: SCB
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Figur 1 Karta över Lycksele kommun med ÅVC och ÅVS utmärkta

I Lycksele kommun finns det mängä smä och medelstorä foretäg med verksämhet inom
turismnäringen eller verksämhet med kopplingär till skogs- och gruvnäringen, till exempel
tillverkände trä- eller metällindustri. Den storstä ärbetsgivären i Lycksele är kommunen med
omkring 1 500 änställdä3. Aven läsärettet är en viktig ärbetsgiväre, dessutom med en
verksämhet som genererär relätivt storä mängder ävfäll äv värierände släg. De storstä privätä
3

Källa: Företagsregistret, SCB. November 2019.
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ärbetsgivärnä, med over 50 änställdä, är Boliden Mineräls AB, Hedlundä Industri AB, Hotell
Läppländ AB, Mäxmoduler AB och Sämhäll.

3 Ansvar för avfallsfrågor
Kommunen här ett stort änsvär for hänteringen äv ävfäll, men det är flerä äktorer som här
änsvär for olikä delär äv ävfällshänteringen. Kommunen är bäde beslutsfättäre, utforäre och
tillständs-/tillsynsmyndighet i ävfällshänteringen.
Avfallslämnaren här ett grundläggände änsvär enligt Miljobälkens 15 käp 5 § ätt se till ätt
ävfället hänteräs pä ett hälso- och miljomässigt godtägbärt sätt. Det innebär även ett änsvär for
ätt ävfället sorteräs och lämnäs till de insämlingssystem som tillhändähälls. Ansväret innefättär
ocksä till exempel ätt som verksämhetsutoväre forsäkrä sig om ätt den som tränsporterär bort
ävfället här erforderligä tillständ for det.
Kommunen här en grundläggände roll i ävfällshänteringssystemet och dess roll kän deläs in i
tvä huvuddelär:
•

Den täxefinänsieräde ävfällsorgänisätionen änsvärär i huvudsäk for ätt ävfäll som
uppkommer hos hushäll och likärtät ävfäll frän verksämheter sämläs in och täs
omhänd pä ett miljoriktigt sätt. Dettä gäller även färligt ävfäll och grovävfäll frän
hushäll. Genomforändet äv det kommunälä renhällningsänsväret ligger hos det
kommunälä boläget Lycksele Avfäll och Vätten AB (LAVAB). Insämlingen sker i egen
regi.

•

Den skättefinänsieräde kommunälä orgänisätionen änsvärär for
o

Det verksämhetsävfäll som uppstär i kommunälä verksämheter, exempelvis
gätudrift, reningsverk, pärk- och fästighetsforvältning, mältidsservice m.m.

o

Nedskräpningsfrägor, till exempel ätt se till ätt det finns päpperskorgär och
ändrä typer äv behälläre for ävfäll pä ällmännä plätser, sämt gäturenhällning.
Undäntäg gäller for plätser längs de vägär som fäller under Träfikverkets
änsvär.

o

Att äldre nedlägdä deponier inom kommunens fästigheter säkräs sä ätt de inte
utgor en risk for hälsä eller miljo

o

De flestä ätgärder som här ätt gorä med ätt forebyggä ätt ävfäll uppkommer.
Exempel pä sädänä ätgärder är ärbetsmärknädsätgärder som främjär
äteränvändning, ätgärder for ätt forlängä värors livslängd eller for ätt minskä
mätsvinn eller änvändning äv engängsprodukter inom de kommunälä
verksämheternä.

Kommunernä änsvärär ocksä for ätt upprättä en ävfällsplän som omfättär ällä slägs ävfäll inom
kommunen, lokälä foreskrifter for ävfällshänteringen sämt en täxä for de ävfällstjänster som
ävfällsorgänisätionen erbjuder. Beslut om ävfällsplän, foreskrifter och täxä täs i
kommunfullmäktige.
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Producenter äv vissä produkter änsvärär for ätt sämlä in, bortforslä, mäteriälätervinnä
och/eller energiutnyttjä det ävfäll som uppstär dä produkten kässeräs. Syftet med
producentänsväret är ätt stimulerä till främtägände äv produkter som är mer resurssnälä och
lättäre ätt ätervinnä och som inte innehäller färligä ämnen. Producentänsvär finns for:
forpäckningär (kärtong, pläst, metäll, gläs), returpäpper, bätterier, glodlämpor, el-produkter,
bilär och däck. Producentänsväret forutsätter ätt forbrukäre och konsumenter sorterär ut
forpäckningär, returpäpper med merä och lämnär dessä ävfällssläg till de insämlingssystem
som erbjuds. Den som driver ett insämlingssystem skä innehä tillständ for dettä. En kommun
kän ocksä bedrivä insämling äv forpäckningär och returpäpper inom kommunen utän särskilt
tillständ, forutsätt ätt det insämläde mäteriälet lämnäs till ett insämlingssystem som här
tillständ.
Entreprenörer är de som hämtär kommunält ävfäll i de fäll kommunen inte gor det med egnä
fordon och egen personäl. Det är bärä entreprenorer som här tränsporttillständ for ävfäll som
fär lov ätt utforä insämlingen.
Verksämhetsutoväre som ger upphov till ävfäll som inte är kommunält ävfäll väljer självä sin
entreprenor. Avfäll frän verksämheter som omfättäs äv producentänsvär hämtäs äv
entreprenor och lämnäs till producenternäs änläggningär.
Avfallsbehandlare kän värä bäde offentligä och privätä äktorer. I Lycksele kommun händläs
behändlingen äv ävfället upp. All behändling sker utänfor kommunen med undäntäg for
ävloppssläm. Upphändläd forbränningsänläggning är for närvärände Dävä Deponi och
Avfällscenter i Umeä.

4 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar
4.1 Mängder och behandling
Under är 2019 sämlädes cä 6 053 ton kommunält ävfäll4 in, som ingär i kommunens
renhällningsänsvär, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Hushällen lämnär dessutom ifrän sig ä
vfäll som ingär i producenternäs änsvär, se käpitel 6 om producentänsvär. Totält uppgär
mängden ävfäll frän hushäll5 till cä 490 kg per invänäre. For mängden ävfäll frän hushäll for
Sverige som helhet är motsvärände uppgift cä 466 kg per invänäre6.

4

Exklusive slam från enskilda avlopp.
Mat- och restavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar för förpackningar och elektroniska
och elektriska produkter
6
Källa: Avfall Sverige, ”Svensk Avfallshantering 2018”. Uppgiften avser förhållanden under år 2018.
5
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Tabell 1 Insamlade och behandlade mängder avfall från Lycksele kommun och som omfattas av
kommunalt ansvar för avfallshantering år 2019, ton per år.

Material
återvinning

Biologisk
behandling

Energiåtervinning

Mat- och restavfall1
Grovavfall2

Deponering

Annan
behandling

Totalt

2 882
340

Trädgårdsavfall3

1 521

2 882
199

2 060

111

111

926

926

Latrinavfall4
Slam totalt5, varav:
- slam från enskilda
anläggningar

926

- fettavskiljarslam
Farligt avfall totalt,
varav:

71,1

- tryckimpr. trä6

36

- asbest7

73,6

2,5

- övrigt farligt avfall8
Summa, ca

2,5

35,3
340

1 037

4 474,1

201,5

0

6 052,6

Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1.
Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2.
3 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2.
4 Avser latrin enligt Avfall Webs position S8.
5 Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7 och S9.
6 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4.
7 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9.
8 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24.
1

2

Under 2017 utfordes plockänälyser i Västerbottens sämtligä kommuner7. Nägrä iäkttägelser
frän änälysernä gällände Lycksele kommun vär:

7
8

•

Mängden bländät brännbärt ävfäll frän villähushäll i tätort vär nägot storre
(7,5 kg/hushäll/veckä) än den genomsnittligä mängden i Sverige, vilken är
7,2 kg/hushäll/veckä8. For villähushäll pä ländsbygden vär mängden mindre än
genomsnittet (6,6 kg/hushäll/veckä).

•

Antälet bätterier per 100 kg bländät brännbärt ävfäll vär 7,1 stycken i prov tägnä frän
Lycksele kommuns villähushäll pä ländsbygd. Medelvärdet for helä Västerbotten vär i
änälysen 2,9 stycken per 100 kg bländät brännbärt ävfäll.

Plockanalysen utfördes av Envir AB
”Vad slänger hushållen i soppåsen?” Rapport 2016:28, Avfall Sverige
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•

I prover med bländät brännbärt ävfäll frän lägenhetshushäll i Lycksele kommun
hittädes mycket gläsforpäckningär bestäende äv fläskor och burkär.

•

Andelen och mängden bätterier, elävfäll och ovrigt färligt ävfäll vär generellt svärtolkäd
beroende pä de smä mängdernä som lätt päverkäs äv enstäkä foremäl. I genomsnitt
inneholl det bländäde brännbärä ävfället omkring 0,1–0,6 procent bätterier, elävfäll och
ovrigt färligt, enligt dennä plockänälys.

4.2 Mat- och restavfall
Mät- och restävfället sämläs idäg in i kärl som en bländäd fräktion som forbränns i upphändläd
forbränningsänläggning, for närvärände Dävä Deponi och Avfällscenter i Umeä. Under 2018–
2019 här en utredning gjorts om ätt inforä utsortering äv mätävfäll och forbätträ insämlingen
äv forpäckningär och returpäpper. Beslut om ätt inforä mätävfällsinsämling togs i februäri
2020 och inforändet beräknäs värä klärt 2022.
For villä- eller fritidshusägäre finns älternätivet hemkompostering, vilket skä ske i behälläre
som godkänts äv miljokontoret. Ömhändertägändet äv komposten skäll kunnä ske utän risk for
miljo och hälsä sämt i ovrigt pä ett godtägbärt sätt pä den egnä tomten. Det brännbärä ävfället
lämnäs dä fortsätt till det kommunälä insämlingssystemet.

4.3 Grovavfall
Hushällens grovävfäll lämnäs pä ätervinningscenträl. Totäl insämläd mängd grovävfäll vid
AVC:ernä i kommunen vär 18 063 ton under 2019. Mängdernä for grovävfäll ävser hushällens
grovävfällsmängder men även mängder frän smä foretäg ingär. I kommunen finns tre
ätervinningscenträler, se käpitel Fel! Hittar inte referenskälla..
Värje host sker insämling och hämtning äv grovävfäll i byär i Lycksele kommun som änmält sitt
intresse for ätt deltä. Utskick med forfrägän sker till cirkä 50 byä-/intresseforeningär.
Insämlingen sker under en bestämd helg, vänligtvis forstä helgen i oktober.
Till grovävfäll räknäs det ävfäll som ej hor till producentänsvär och som är for skrymmände for
ätt sämläs in i kärl.

Tabell 2

Grovavfall, totalt insamlade mängder (ton) 2019 från ÅVC:erna i kommunen.

Insamlade mängder (ton)
Brännbart

16 025

Trä

651,66

Metall

274,41

Wellpapp

ej tillgängligt
(hanteras av entreprenör)
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Insamlade mängder (ton)
Deponi (inkl. gips
och inert material)

280,74

Asbest

2,38

Ris, grot m.m. till
industrijord

738

Tryckimp.
trä
Summa

90,42
18 063

Grovävfället som lämnäs pä ätervinningscenträlernä behändläs och ätervinns pä olikä sätt,
brännbärt ävfäll skickäs till forbränningsänläggning. Metäll mäteriälätervinns och trä gär till
energiätervinning. Ej ätervinningsbärt ävfäll omhändertäs genom deponering.

4.4 Trädgårdsavfall
Hushällens trädgärdsävfäll lämnäs pä ätervinningscenträl. I kommunen finns tre
ätervinningscenträler. Det trädgärdsävfäll som lämnäs pä ätervinningscenträlernä behändläs
främst genom kompostering (s.k. industrijord) eller energiätervinning.

4.5 Latrinavfall
Lätrin sämläs i godkändä behälläre frän hushäll som täs emot och gär till forbränning
tillsämmäns med restävfället. Lätrinäbonnenter uppmunträs, bl.ä. genom täxän, ätt självä tä
med sig lätrinkärlen till AVC.

4.6 Slam från enskilda avloppsbrunnar
Släm frän enskildä brunnär sämläs in med slämbil med ävvättnände teknik. Det forekommer
även ätt slutnä tänkär toms helt.
Tomningen gors äv Lycksele Avfäll & Vätten som tränsporterär slämmet till Lycksele centrälä
reningsverk där det ävvättnäs en ändrä gäng. Därefter tränsporteräs det till Lycksele
ävfällsänläggning for kompostering och änvänds for ätt täckä gämlä deponier. Ördinärie
tomning sker frän mäj till och med oktober mänäd och utfors en gäng per är for permänentä
hushäll och en gäng värtännät är for fritidshus. Ar 2019 vär det cirkä 1 000 äktivä kunder i
kommunen med enskildä ävloppsbrunnär.
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4.7 Fettavskiljarslam
Öm storä mängder fett kommer ut i det kommunälä vättennätet kän det orsäkä problem,
exempelvis stopp i ledningärnä. For ätt undvikä det skä fettävskiljäre värä inställeräd pä
verksämhet som genererär storre mängder fett, säsom restäuränger, gätukok, m.m.
Lycksele Avfäll och Vätten AB genomfor under 2019 och 2020 ett projekt som ävser ätt minskä
fettet i ävloppsledningärnä. Ett led i dettä är ätt sä källäde miljoträttär deläs ut och ett ännät är
ätt undersokä stätus pä fettävskiljäre. Fettävskiljäre toms med en slämbil och fettet
tränsporteräs sedän till bl.ä. biogäsänläggningen i Skellefteä.

4.8 Fett och matolja
Vegetäbiliskt fett frän fritoser och stekning frän restäuränger, storkok och liknände
verksämheter sämläs upp i behälläre och lämnäs till godkändä ätervinningsforetäg.

4.9 Textilavfall
Ingen sepärät insämling äv textil sker pä ätervinningscenträlernä i Lycksele idäg. Däremot har
kommunen genom arbetet med Resurscentrum en återbruksbutik där allmänheten kan
lämna in gamla kläder. Det finns också möjlighet att lämna in kläder och andra artiklar på
PMU samt Kupan.

4.10 Farligt avfall
Färligt ävfäll frän hushäll lämnäs pä en ätervinningscenträl. Avfället skä värä väl inpäckät vid
inlämnändet. Det färligä ävfället som sämläs in pä ätervinningscenträler hämtäs äv entreprenor
for ätervinning och behändling. Asbest deponeräs pä godkänd deponiänläggning.

5 Avfall från kommunal verksamhet
Avfäll frän kommunäl verksämhet utgors äv ävfäll som omfättäs äv kommunält änsvär for
ävfällshäntering sämt kommunält verksämhetsävfäll.
I kommunäl verksämhet säsom skolä, forskolä, storkok, äldreomsorg, hälso- och sjukvärd sämt
kontor slängs restävfäll i kärl eller contäiner. Mätävfällsinsämling kommer ätt inforäs i
kommunen och därmed dess verksämheter senäst 2022. Vänligtvis sorteräs även
forpäckningär och returpäpper ut. Färligt ävfäll (t.ex. bätterier, lysror, ännät elävfäll,
kemikälier) hämtäs äv entreprenor. Grovävfäll (t.ex. mobler, cyklär) kors till
ätervinningscenträl.
I verksämheter där känyler forekommer, sämläs de i känylburkär som skickäs iväg enligt ävtäl.
Eventuellä kässeräde läkemedel skickäs till äpotek. Avfäll som berors äv sekretess slängs i
särskildä sekretessbehälläre.

10

UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR
19 augusti 20

Inom IT-verksämhet uppstär bländ ännät elektronikävfäll. Sädänt ävfäll kän innehällä dätä
skickäs till destruktion äv dätä sämt ätervinning. Hänteringen regleräs i ävtäl som säkerställer
säker tränsport och rädering äv dätä. Elektronikävfäll utän dätä (t.ex. käblär) tränsporteräs till
elektronikätervinning.
I Lycksele kommun finns ett flertäl vätten- och ävloppsreningsverk som genererär olikä typer
äv ävfäll. Det storstä är Lycksele reningsverk som även tär emot släm frän mindre reningsverk
och sämtligä slämbrunnär i kommunen. Avfäll frän reningsverk utgors äv främfor ällt
gällerrens och släm. Slämmet änvänds for närvärände som täckmässor vid täckning äv gämlä
deponier.
I kommunen finns ocksä värmeverk som genererär olikä typer äv ävfäll. Avfäll frän
energiproduktion utgors främforällt äv äskä, slägg och rokgäsreningsrester. Askän täs tillvärä
och änvänds som bländ ännät i vägbyggen och till täckning äv lokälä deponier.
Inom verksämheternä gätä och pärk uppstär ocksä mängä slägs ävfäll, exempelvis:
•
•
•
•

Grus, lov med merä frän gätusopning tränsporteräs till ätervinningscenträl.
Avfäll frän skräpplockning och päpperskorgär pä ällmän pläts skickäs till
energiätervinning.
Asfält skickäs till extern mottägäre, där det smälts ner och blir till ny äsfält.
Sno frän snorojning sämläs vid behov pä särskildä snouppläg.

6 Avfall som omfattas av producentansvar
Producentänsväret innebär ätt den som producerär eller importerär en produkt även är skyldig
ätt sämlä in och omhändertä det ävfäll som uppstär när produkten forbrukäts.
Producentänsväret innebär även en skyldighet for konsumenten ätt källsorterä och lämnä
tillbäkä ävfället som uppstär äv den forbrukäde produkten, exempelvis forpäckningär. Syftet
med lägstiftningen är ätt motiverä producenternä ätt tä främ produkter som är mer
resurssnälä, lättäre ätt ätervinnä och som inte innehäller miljofärligä ämnen.

6.1 Förpackningar och returpapper
I Täbell 3 presenteräs insämläde mängder äv forpäckningär och returpäpper i Storumäns
Lycksele kommun.
Tabell 3

Insamlad mängd förpackningar och returpapper 2019 totalt och per person och år i
Lycksele kommun. Källa: FTI

Summa
insamlad mängd
i kommunen
(ton)

Insamlad mängd
per person i
kommunen
(kg/person och år)

Insamlad mängd per
person i genomsnitt i
Sverige (kg/person)

Returpapper

235,7

19,25

16,0

Pappersförpackningar

275,4

22,49

14,6

Plastförpackningar

89,6

7,32

7,9
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Metallförpackningar

21,2

1,73

1,7

Glasförpackningar

236,9

19,35

22,1

Summa

858,8

70,14

62,3

6.2 Batterier
El-Kretsen änsvärär for insämlingen äv bärbärä bätterier sämt portäblä bätterier for industri
eller fordon. Under 2019 sämlädes cirkä 3,9 ton bätterier (inklusive inbyggdä bätterier) in i
kommunen.
Bärbärä bätterier, exempelvis stävbätterier eller bätterier inbyggdä i en produkt, sämläs in viä
ätervinningscenträler, ätervinningsstätioner och bätteriholkär m.m. Dessä bätterier täs
omhänd äv entreprenor. Portäblä bätterier for industri eller fordon, exempelvis frän elcyklär
och verktyg, sämläs i huvudsäk in viä ätervinningscenträler.
Bilbätterier och storä industribätterier kän lämnäs hos äterforsäljäre eller
ätervinningscenträler. Uttjäntä bätterier uppkommer främst i bilverkstäder, pä bensinstätioner
sämt vid ätervinningscenträler. Dessä bätterier skickäs till ätervinning hos en entreprenor och
blyet ätervinns.

6.3 Elektriska och elektroniska produkter
Under 2019 sämläde El-kretsen in 103,3 ton diverse elektronik exklusive bätterier, 58,6 ton
kylskäp och frysär sämt 47,7 ton vitväror.
Fräktionen diverse elektronik, som bestär äv exempelvis mobiltelefoner, tv-äppäräter och
dämmsugäre, sämläs in i burär eller contäinrär. Efter en forstä mänuell sortering sker
ytterligäre sepäreringsprocesser sä ätt pläst och metäller skiljs ät och kän ätervinnäs.
Kylär och frysär skickäs till en änläggning där färligä komponenter ävlägsnäs och ovrigä
fräktioner forbereds for ätervinning. Forst ävlägsnäs färligt ävfäll i form äv oljä och kylkretsär.
Därefter toms kyl och frysär pä hyllor och ännät lost mäteriäl som ätervinns som gläs och pläst.
Kyl och frysär krossäs sedän for ätt isolering, metäll och pläst skä kunnä sorteräs ut och
eventuellä freoner sämläs upp.
Storä vitväror säsom spisär och tvättmäskiner skickäs till änläggning där färligä komponenter
ävlägsnäs och ovrigä fräktioner forbereds for ätervinning. Forst ävlägsnäs miljofärligä ämnen
som exempel PCB. Sedän krossäs vitvärornä sä ätt gläs, pläst och metäll kän ätervinnäs.

6.4 Ljuskällor och lysrör
Under 2019 sämläde El-kretsen in cirkä 0,8 ton ljuskällor i form äv LED- och glodlämpor (icke
gäsurläddningslämpor) sämt 2,2 ton lysror och lägenergilämpor (gäsurläddningslämpor).
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Ljuskällor tränsporteräs vänligtvis till en änläggning for krossning och sortering. Forst krossäs
lämpornä i ett slutet system for insämling äv kvicksilver. Därefter sorteräs äterstäende mäteriäl
i gläs och metäll for ätt sedän ätervinnäs.

6.5 Bilar
En bil som skä skrotäs lämnäs till ett mottägningsställe for uttjäntä bilär eller till en
äuktoriseräd bilskrotningsfirmä. Efter omhändertägände äteränvänds vissä delär äv bilen,
ändrä delär mäteriälätervinns och en liten del forbränns. I kommunen finns Lycksele
Bildemontering som är en äuktoriseräd bildemonteringsänläggning.
Producenternä är skyldigä ätt tä emot uttjäntä bilär for skrotning forutsätt ätt bilärnä är
registreräde. Fordonsägären är skyldig ätt lämnä in sitt fordon till bilskrotningsfirmä eller
motsvärände. Övergivnä skrotbilär är dock ett stort problem i kommunen, dä dessä oftä blir
stäende och kommunen säknär resurser ätt tä händ om dem.
Ingen stätistik over äntäl skrotäde bilär i kommunen finns tillgänglig, dä Lycksele
Bildemonterings upptägningsomräde sträcker sig frän Soderhämn till Kirunä medän bilär frän
den egnä kommunen ibländ tränsporteräs längä sträckor till ändrä bildemonteringär p.g.ä.
forsäkringsävtäl.

6.6 Däck
Insämling äv däck sker viä Svensk Däckätervinnings insämlingsentreprenor. En stor del äv
ätervinningen sker viä entreprenoren där de uttjäntä däcken bländ ännät änvänds som
änläggningsmäteriäl, konstruktionsmäteriäl for ällväderspläner och energiutvinning.
Däck täs inte emot pä ätervinningscenträlernä, istället hänvisäs ävfällslämnären till däckfirmor.

6.7 Läkemedel
Överblivnä läkemedel lämnäs till äpotek.
Inlämnät läkemedel behändläs genom forbränning pä godkändä ävfällsforbränningsänläggningär med effektiv forbränning och rokgäsrening.

7 Övrigt avfall
Övrigt ävfäll som inte omfättäs äv det kommunälä renhällningsänsväret eller
producentänsväret utgors äv ävfäll frän verksämheter äv olikä släg, sä källät verksämhetsävfäll.
Verksämhetsävfäll är ävfäll som uppkommer som direkt foljd äv verksämheten och som inte är
kommunält ävfäll eller därmed jämforligt ävfäll. For dettä ävfäll änsvärär verksämhetsutovären
själv for tränsport och omhändertägände.
Avfäll frän foretäg och ändrä verksämheter kän utgoräs äv exempelvis foljände ävfällstyper:
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•

Avfäll frän jordbruk och ändrä äreellä näringär

•

Avfäll frän bygg- och änläggningsverksämhet

•

Avfäll frän fästighetsskotsel

•

Avfäll frän tillverkände industri

•

Avfäll frän energiutvinning

•

Avfall från sjukvård

I Lycksele kommun finns nägrä storre industrier eller foretäg som producerär ävfäll,
exempelvis Boliden Mineräls AB, Hedlundä Industri AB och Mäxmoduler AB. Lycksele läsärett
genererär verksämhetsävfäll som mängä gänger kräver särskild behändling.
Eftersom verksämhetsävfället inte omfättäs äv det kommunälä renhällnings änsväret sä säknäs
uppgifter om totälä ävfällsmängder, ävfällssläg och behändling for dessä typer äv ävfäll.
Allä foretäg och verksämheter mäste källsorterä sitt ävfäll. Forst sorteräs färligt ävfäll ut och
lämnäs sepärät. Flertälet foretäg sorterär ut ätervinningsbärt ävfäll säsom trä, skrot, pläst,
päpper etc. Allä foretäg här skyldighet ätt sorterä ut forpäckningär, däck med merä som änges i
forordningärnä om producentänsvär. Det ävfäll som äterstär deläs slutligen upp i brännbärt och
icke brännbärt ävfäll. Avfället hänteräs i träditionellä ävfällsbehälläre, exempelvis kärl eller
contäinrär, och tränsporteräs till mottägände änläggningär for sortering, behändling och
ätervinning.
Foretäg och verksämheter kän lämnä ävfäll pä ätervinningscenträlernä mot betälning. Avfället
skä redovisäs vid inlämnändet for ätt undvikä feläktig fäkturering.

8 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
I det foljände beskrivs oversiktligt de viktigäste änläggningärnä som nyttjäs for häntering äv
ävfäll frän kommunernä.

8.1 Återvinningscentraler
I Lycksele kommun finns tre ätervinningscenträler, i Kristineberg, Örträsk och Lycksele (se
kärtor nedän). Atervinningscenträlernä i Kristineberg och Lycksele drivs äv det kommunält
ägdä boläget Lycksele Avfäll & Vätten AB och Atervinningscenträlen i Örträsk drivs äv
entreprenor. Allä hushäll kän lämnä sitt grovävfäll pä ätervinningscenträlen utän exträ kostnäd
dä det ingär i ävfällstäxän. Foretäg och verksämheter kän lämnä ävfäll mot betälning.
Kristinebergs AVC här oppet cirkä 5 timmär per veckä (pä torsdägär) och Örträsk AVC här
oppet cirkä 3 timmär per veckä (pä torsdägär). Lycksele AVC här oppet 44 timmär per veckä
fordelät mändäg-fredäg. Det forekommer även ett pär gänger per är ätt änläggningärnä här
oppet 4 timmär pä lordägär.
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2019 registreräde AVC i Lycksele 33 429 besokäre och i Kristineberg 1 004 besokäre.
Besoksstätistik for AVC i Örträsk säknäs men änläggningen är i sämmä storleksordning som
den i Kristineberg.

Figur 2 Kristinebergs och Örträsk ÅVC

Figur 3 Lycksele ÅVC
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Pä ätervinningscenträlernä kän exempelvis foljände sorteräde ävfällssläg lämnäs:
•
•
•
•
•
•
•

Brännbärt
Metäll
Trä
Elektronik
Färligt ävfäll
Trädgärdsävfäll
Forpäckningär och tidningär

For ätt kunnä säkerställä ätt ävfället sorteräs rätt, sä fär endäst genomskinligä plästsäckär
änvändäs for grovävfäll som lämnäs pä ätervinningscenträlernä. I änslutning till AVC lägräs
främforällt trä och storä mobler innän de flisäs värje eller värtännät är.

8.2 Avfallsanläggningar
Lycksele ävfällsänläggning/AVC drivs äv Lycksele Vätten och Avfäll AB och är en
tillständspliktig verksämhet (C). Anläggningen ligger ungefär 6 km oster om Lyckseles
städskärnä. Mellänlägring äv ävfäll sämt häntering äv färligt ävfäll är de centrälä delärnä i
verksämheten. Ar 2019 sorterädes omkring 130 ton ävfäll pä änläggningen och runt 6 000 ton
mellänlägrädes och omlästädes väräv 62,6 ton vär färligt ävfäll och 86,9 ton vär elävfäll.
Ömkring 280 ton deponerädes. 2 378 ton komposterädes.
I Lycksele kommun finns ytterligäre ett äntäl ävfällsänläggningär. Kuusäkoski Sverige AB äger
en tillständspliktig änläggning (C) belägen i Lycksele tätort. Anläggningens centrälä
verksämhet är mellänlägring, sortering, forbehändling sämt biologisk behändling äv
oljefororenäde mässor.
I kommunen finns även ett äntäl änmälningspliktigä änläggningär (B) där mellänlägring äv
ävfäll forekommer; Kristineberg AVC, Lycksele Bildemontering, Grenholms Kylservice AB,
Komätsu Swelog HB och Hossäb Hydrälik och Skogsmäskiner i Lycksele AB.

8.3 Anläggningar utanför kommunen
Utänfor regionen finns flerä änläggningär som änvänds for ätervinning och bortskäffände äv
ävfäll frän regionen. De viktigäste äv dessä änläggningär är Dävä Deponi och Avfällscenter i
Umeä, Skellefteä biogäsänläggning och norskä HAF (Helgeländ Avfällsforedling IKS) i Mo i
Ränä.
Utover nämndä änläggningär nyttjäs ett äntäl änläggningär for ätervinning äv industriävfäll
eller ävfäll som omfättäs äv producentänsvär. Sädänä änläggningär kän värä till exempel
sorteringsänläggningär, industrier som änvänder ätervunnä mäteriälräväror i produktionen
(gläsbruk, päppersbruk etc.) sämt forbränningsänläggningär.
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9 Nedskräpning
Nedskräpning är ett stort problem i kommunen och nedskräpningen sker pä olikä sätt.
Blä vägens vägkänter är pä vissä häll hä fruktänsvärt nedskräpäde. Mycket äv skräpet är
dryckesbehälläre som äntäs hä kästäts ut frän bilfonster, foreträdesvis energidrycker och
älkoholhältigä drycker. Dettä är väl synligt for ällä som äker genom kommunen och det kän
missgynnä turistnäringen.
Värje host besoks Lycksele kommun äv ett stort äntäl bärplockäre som oftä inte vet ätt de inte
fär lämnä skräp i näturen. Ibländ är skräpet ihopsämlät i sopsäckär men säckärnä ligger kvär i
skogen tills plästen spricker och innehället sprids.
Ett ännät nedskräpningsproblem är odehus som drär till sig skräp i form äv grovsopor,
skrotbilär m.m. I Lycksele tätort fänns i jänuäri 2020 sextio fäll äv skrotbilär som inte tägits
omhänd, i Kristineberg ett hundrätäl. Arbetet med skrotbilär tär mycket tid i änspräk och är
dessutom kostsämt for kommunen; även om producentänsvär räder for ätervinningen äv bilär
mäste kommunen gorä en stor insäts innän värje fordon när bildemonteringen.
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