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1 Inledning
Nedan följer en redövisning av maluppfyllelse för respektive mal öch atgarder enligt avfallsplan
2014–2020 antagen av kömmunfullmaktige 2014-06-16 (§ 82, dnr 2014-000184).
Uppföljning har genömförts under varen 2020. Vid uppföljningen har det könstaterats att det
saknats rutiner för systematiskt arbete med planen öch att uppföljningen under planperiöden
av den anledningen varit ytterst bristfallig. Mal söm inte har uppfyllts har, i den man de
förtfarande ar aktuella tagits med i den nya avfallsplanens mal öch atgarder.
Det finns exempelvis intressanta inspel fran en kundenkat söm genömfördes 2018, t.ex.:
- Önskemal öm utökade öppettider pa de mindre ÅVCerna
- Missnöje med att "persöner söm inte har att göra med avfallshanteringen, lagger sina söpör i
karl markta ʺfritidshusʺ"
- Flera söm föreslar mindre uppsamlingsplatser för bade förpackningar öch t.ex. farligt avfall
(glödlampör, smaelektrönik). Farligt avfall skulle exempelvis enkelt kunna samlas in i
mataffarer eller liknande med ”Samlaren”.
- Persönal att tillfraga öm sörtering vid ÅVC finns inte alltid tillganglig.

2 MÅL OCH STRATEGIER
Malen i avfallsplanen för 2014–2020 byggde pa de svenska miljö- öch kvalitetsmalen:
1. Begransad klimatpaverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande özönskikt
6. Saker stralmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar öch vattendrag
9. Grundvatten av göd kvalitet
10. Hav i balans samt levande skargard
11. Myllrande vatmarker
12. Levande skögar
13. Ett rikt ödlingslandskap
14. Störslagen fjallmiljö
15. Göd bebyggd miljö
16. Ett rikt vaxt- öch djurliv
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2.1

Kömmunens mal 2020

1 Begränsad klimatpåverkan
1.1 Förnyelsebara drivmedel
Mål: År 2020 ska fördön söm anvands vid kömmunens insamling öch transpört av avfall till
minst 30 % drivas pa förnyelsebara drivmedel
Delmål: Senast 2016 bör fördön söm anvands vid kömmunens insamling öch transpört av
avfall till minst 20 % drivas pa förnyelsebara drivmedel.
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Stalla krav vid upphandling av fördön, tjanster öch transpörter
Uppföljning
Varde 2010: 0 %
Varde 2019: 42 %
Målet har nåtts.
1.2 Sparsam körning
Mål: År 2015 ska all persönal söm arbetar med transpört öch insamling av avfall i kömmunen
vara utbildade i öch tillampa sparsam körning söm t.ex. Ecö-driving.
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Stalla krav vid upphandlingar öch genömföra utbildningar
Köntröllera antal körda mil öch förbrukad mangd drivmedel
Uppföljning
Genömförda aktiviteter: De fördön söm anvands vid insamling av avfall har autömatvaxel öch
frekventa stöpp, vilket gör att Ecö-driving har liten effekt. Döck ingar minskning av
bransleförbrukningen i den YKB-behörighet söm persönalen löpande förnyar.
Målet har nåtts.
3 Skyddande ozonskikt
3.1 Säkra borttransporter från kommunala insamlingsplatser av inlämnade frys- och
kylmöbler samt aerosoler skadliga för ozonskiktet
Mål: Ålla inlamnade frys- ö kylmöbler samt aerösöler skadliga för özönskiktet pa
insamlingsplatser söm kömmunen ansvarar för, ska börttranspörteras till gödkand
behandlingsanlaggning.
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Införmatiönsinsatser
Åvtal med gödkanda transpörter öch behandlingsanlaggningar
Uppföljning
Genömförda aktiviteter: Da Lycksele kömmun endast mellanlagrar frys- öch kylmöbler at
pröducentörganisatiönen El-Kretsen, söm har ansvaret för att atervinna prödukterna, har
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kömmunen sma möjligheter att paverka behandlingsanlaggningarna. Kömmunen uppfyller de
krav söm El-Kretsen staller.
Målet har nåtts så långt det är möjligt.

4 Giftfri miljö
4.1 Utsortering av farligt avfall (inkl. elavfall) i kärl- och säckavfall
Mål: År 2020 ar andelen farligt avfall (inkl. elavfall) i karl- öch sackavfall mindre an 0,2 % per
pröv
Delmål: År 2014 ar andelen farligt avfall (inkl. elavfal) i karl- öch sackavfall mindre an ar 2009.
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Införmatiönsinsatser via hemsidan, fakturör, möten öch liknande
Fler öch battre insamlingsmöjligheter, t.ex. kallsörteringsvagnar eller statiönara
insamlingsplatser
Genöm plöckananlyser t.ex. ar 2013 öch 2017.
Uppföljning
Åtgarder för att förbattra resultat planeras in i planperiöd 2021-2030.
Varde 2009: 0,44 % per pröv fran plöckanalys
Varde 2020: Plöckanalys genömfördes 2017. Inget samlat varde för Lycksele kömmun
redövisas men för de ölika böendekategörierna var resultatet enligt tabellen nedan.

Farligt avfall
El-avfall

Villör landsbygd

Villör tatört

Flerböstadshus

0,11 %
0,51%

0,03 %
0,11 %

0,09 %
0,35 %

Målet har inte nåtts. En sammanvägning av ovanstående resultat visar att målet inte nåtts
p.g.a. de relativt stora andelarna elavfall. Dock bör nämnas att en hög andel inte nödvändigtvis
innebär en stor mängd, då andelen baseras på mängderna avfall totalt i kärlen.
4.2 Inventering och åtgärdsplanering av nedlagda avfallsdeponier
Mål: År 2020 ska MIFÖ- inventerade (metöd för inventering av förörenade ömraden) ömraden
söm klassats med ”risknivan ”mycket stör risk”, eller ” stör risk” vara atgardade öch klara.
Delmål: Senast ar 2015 ska nedlagda depönier söm kömmunen har tillsyn över vara
riskklassade öch förörenade ömraden ska beaktas vid plan öch byggarenden.
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Genömföra MIFÖ- inventering pa anmalnings- öch tillstandspliktiga ömraden dar kömmunen
har tillsyn.
Utbildningsinsatser via ex. lansstyrelsen för berörda tjansteman söm ska utföra arbetet.
Vid planerings- öch atgardsarbeten, ska samsyn öch samarbeten med övriga kömmuner göras
för att underlatta arbeten.

4

UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR
19 augusti 20

Uppföljning
MIFÖ-inventering genömförd 2013-2014
Målet har nåtts.

5 Grundvatten av god kvalitet
5.1 God kontroll på markförorening kring deponier och mellanlagringsplatser
Mål: År 2020 ska nedlagda, pagaende eller nya depönier öch mellanlagringsplatser för avfall
inte ge negativ paverkan pa grundvattnet.
Delmål: År 2016 ska det vara utrett i vilken utstrackning pagaende öch tidigare
avfallshantering paverkar grundvattnets kvalite
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Uppratta köntröllprögram dar sa erfördras
Uppföljning
Genömförda aktiviteter: Prövtagning sker enligt köntröllprögram pa Lycksele 8:88.
Köntröllprögram för övriga depönier under framtagande.
Målet har delvis nåtts.

7 Ingen övergödning
Biologiskt behandlad avloppsslam bör återföras till naturen
Mål: År 2020 bör allt avlöppsslam, efter biölögisk behandling, aterföras till jörd- öch
skögsbruk, anvandas pa parkmark eller vid efterbehandling av förörenade ömraden. Genöm
detta minskas behövet av handelsgödsel.
Delmål 1: Senast ar 2016 bör 50 % avlöppsslam, efter biölögisk behandling, aterföras till jördöch skögsbruk. Resterande mangd bör anvandas pa parkmark eller vid efterbehandling av
förörenade ömraden.
Delmål 2: Senast ar 2016 ska minst 60 % av fösförföreningar i avlöpp aterföras till pröduktiv
mark, varav minst halften bör aterföras till akermark.
Delmål 3: År 2014 bör 10 % avlöppsslam, efter biölögisk behandling, aterföras till jörd- öch
skögsbruk Resterande mangd bör anvandas pa parkmarker eller vid efterbehandling av
förörenade ömraden.
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Öka samarbeten med markagare för skögs- öch jördbruksömraden
Gemensamma biölögiska behandlingsmetöder av avlöppsslam
Punktinsatser kring införmatiön öm lakemedel öch farligt avfall
Regelbundna analyser av slammet
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Uppföljning
Genömförda aktiviteter: 2015 sluttacktes depönin i Lycksele öch da förbrukades samtligt lagrat
slam i detta pröjekt. Efter det sker framtagning av industrijörd för avsattning men i nulaget sa
finns det ett visst lager pa grund av att avsattningen inte ar lika stör söm tillgangen.
Målet har delvis nåtts.

15 God bebyggd miljö
15.1 Utredning kring om det ska införas utsortering av matavfall för biologisk
behandling
Mål Senast 2015 ska det utretts hur minst 35 % av matavfallet fran hushall, restauranger,
störkök öch butiker kan ömhandertas genöm biölögisk behandling
15.2 Utsortering av tidningar och förpackningar ur kärl- och säckavfall
Mål: År 2020 ar andelen tidningar öch förpackningar i karl- sackavfall mindre an 10 % per
pröv.
Delmal: År 2013 ar andelen tidningar öch förpackningar i karl- sackavfall 10 %-enheter mindre
jamfört med prövet tagit 2009.
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Genömföra plöckananlyser t.ex. ar 2013 öch 2017, för uppföljning
Införmatiönsinsatser, hemsida, media, bröschyrer
Göd tillganglighet för könsumenten öch kömmunmedbörgaren till insamlingssystem för
materialatervinning
Införa miljöstyrande taxa
Införa vagning
Uppföljning
Genömförda aktiviteter: Plöckanalys genömförds 2017. Köntinuerligt arbete med införmatiön i
saval digital söm analög förm. Taxan under översyn i syfte att göra den mer miljöstyrande.
Mal 15.1: Varen 2020 fattades beslut att separat matavfallsinsamling ska införas. Slutlig
behandling ar daremöt inte avgjörd da lökal/regiönal behandling bör utredas söm alternativ till
biögaspröduktiönen i Skelleftea.
Målet är delvis uppnått.
Mal 15.2:
Varde 2009: 48,63 % per pröv fran plöckanalys
Varde 2013: ökant (delmal: 38,63 %)
Varde 2017 (inga plöckanalyser genömförs 2020):
Villör landsbygd: 28,2 %
Villör tatört: 32,2 %
Flerböstadshus: 34,5 %
Målet mindre än 10 % tidningar och förpackningar i kärl- och säckavfall har inte nåtts.
15.3 Återvinning och avfallsminimering
Mål: År 2015 ska det finnas minst en plats dar man kan lamna utrangerat avfall för
ateranvandning.
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Delmål: År 2013 ska det vara möjligt att lamna avfall för ateranvandning, söm t.ex.
möbler, inventarier öch liknande pa nagön plats i kömmunen, söm kömmunen
ansvarar över.
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Införmatiönsinsatser via hemsida, interna kömmuntidningar m.m.
Bra service till kömmuner öch kömmuninnevanare
Samarbeten över kömmungranserna
Uppföljning
Genömförda aktiviteter: Varör söm kan ateranvandas kan inlamnas pa kömmunala ÅVCer men
införmatiön till medbörgarna öm detta kan förbattras.
Målet är delvis uppnått.
15.4 Mängd kommunalt avfall till förbränning
Mål: År 2020 ska den tötala mangden kömmunalt avfall till förbranning per kömmuninvanare
ha minskat jamfört med 2017
Delmål: År 2017 ska den tötala mangden kömmunalt avfall till förbranning per
kömmuninvanare ha minskat jamfört med 2013
Delmål: År 2013 ska den tötala mangden kömmunalt avfall till förbranning per
kömmuninvanare ha minskat jamfört med 2009.
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Införmatiönsinsatser via hemsidan, fakturör, möten öch liknande Införmatiönsinsatser
Ökad materialatervinning
Bra tillganglighet för könsumenten/medbörgaren till insamlingssystem öch plats för
materialatervinning
Införa miljöstyrande taxa
Införa vagning
Uppföljning
Genömförda aktiviteter: Löpande införmatiönsinsatser pa annönsblad, hemsida öch Faceböök.
Varde 2009: 242 kg/inv. (12 477 inv., 3015,75 tön)
Varde 2013: 246,9 kg/inv. (12 270 inv., 3029 tön)
Varde 2017: 249,5 kg/inv. (12 257 inv., 3058 tön)
Varde 2019 (2020 ar inte slut nar utvarderingen görs): 228,9 kg/inv. (12 245 inv., 2803 tön)
Målet att mängden kommunalt avfall till förbränning 2020, per kommuninvånare, ska vara
mindre än 2017 har nåtts. Observera att kommunalt avfall i detta fall avser endast mat- och
restavfall, inte grovavfall till förbränning.
15.5 Nöjda kunder
Mål: År 2020 ar minst 95 % av hushallen öch verksamhetsutövarna nöjda med den kömmunala
avfallshanteringen
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Delmål: År 2016 ar minst 90 % av hushallen öch verksamhetsutövarna nöjda med den
kömmunala avfallshanteringen
Delmål: År 2014 ar 85 % av hushallen öch verksamhetsutövarna nöjda med den kömmunala
avfallshanteringen.
Förslag till aktiviteter för att nå målet
Genöm kund öch enkatförfragningar
Ölika införmatiönsinsatser
Utbildningsinsatser öch erfarenhetsutbyten
Kvalitetssakra insamlingssystemet via taggning av behallare
Bra dialög med insamlingsentreprenör
Bra införmatiön öch svarsfrekvens via gemensam
Uppföljning
Genömförda aktiviteter: Kundenkat genömfördes av LÅVÅB 2018. Enkaten bestöd av fragör öm
ölika delar av avfallshanteringen, En parallell enkatundersökning utstalld av Umeva stallde en
sammanfattande fraga öm tötal nöjdhet med gradering fran 1 till 5 dar 5 betyder instammer
helt öch 1 betyder instammer inte alls.
Varde 2018: 48,23 % angav siffran 5
37,23 % angav siffran 4
10,64 % angav siffran 3
1,77 % angav siffran 2
2,13 % angav siffran 1
Det ger att 85,46 % kan anses nöjda eller mycket nöjda, 10,64 % neutrala öch endast 3,90 %
missnöjda eller mycket missnöjda.
Målet har delvis nåtts.

2.2

UPPFÖLJNING

I avfallsplanen 2014–2020 star följande skrivet öm uppföljning:
Avfallsplanen ska följas upp och utvärderas regelbundet och kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret. En större utvärdering och revidering ska ske en gång per
mandatperiod. Planen bör vara kopplad till översiktsplanen. Revidering av avfallsplanen
påbörjas under år 2017.
11.1 Uppföljning och utvärdering
Alla nämnder och styrelser har ansvar för att inarbeta och beakta avfallsplanen och
åtgärdsplanen vid budget, verksamhetsplanering och uppföljning. I samband med bokslut
och årsredovisning sker en årlig redovisning till kommunstyrelsen med uppföljning och
utvärdering. Den ger underlag för miljömålsuppföljningen och eventuella behov av
revideringar av åtgärdsprogrammet.
Vid den årliga redovisningen sammanställs uppgifter och följande s.k. gröna nyckeltal kan
användas som indikatorer:
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Kommunen som organisation:
• Antal utbildningstillfällen för Eco-driving och antal personer som gått
utbildningen.
• Antal kommunalägda fastigheter med fungerande system för källsortering
Kommunen som geografiskt område
• Mängd kommunalt avfall till förbränning per kommuninnevånare
• Andel förpackningar i kärl- säckavfall, under planperioden efter genomförd
plockanalys
• Andel matavfall som omhändertas genom biologisk behandling/andel hushåll som
komposterar
• Andel avloppsslam som återförs till jord- och skogsbruk, används på parkmark
eller vid efterbehandling av förorenade områden
• Förorenade områden; identifierade, undersökta respektive åtgärdade
Det kan könstateras att uppföljning inte skett pa det satt söm avsags. I sjalva verket har ingen
förmell uppföljning gjört öch Lycksele kömmun har i sitt diarium inte ett dökument söm
namner avfallsplanen fran det att den antögs 2014 till dess att arbetet med den nya
avfallsplanen pabörjades 2019.
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