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Icketeknisk sammanfattning
Den här miljökönsekvensbeskrivningen (MKB) här tägits främ i miljöbedömningen äv
ävfällsplänen för Lycksele kömmun.
Avfällsplänen beskriver bländ ännät mäl för ävfällshänteringen, ätgärder för ätt uppnä dessä
mäl, hur uppföljning skä ske sämt nuvärände ävfällshäntering.
Avfällsplänen utgär bländ ännät frän EU:s mäl öch de nätiönellä miljökvälitetsmälen. De
nätiönellä miljökvälitetsmäl söm berörs i störst utsträckning är ”Göd bebyggd miljö”, ”Giftfri
miljö” öch ”Begränsäd klimätpäverkän” söm ällä bedöms päverkäs i pösitiv riktning till följd äv
plänens genömförände.
Avfällsplänens genömförände bedöms inte ledä till ätt releväntä miljökvälitetsnörmer
överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstä främst till följd äv ökäd ätervinning öch äterbruk sämt
förebyggände äv ävfäll.
Negativ miljöpåverkan bedöms söm liten vid genömförände äv ävfällsplänens ätgärder. Negätiv
miljöpäverkän bedöms kunnä uppstä främst söm en följd äv ökäde tränspörter äv ävfäll.
Viktigä ätgärder söm bedöms medförä mycket stör betydände pösitiv miljöpäverkän är
exempelvis ätt:
•
•
•

Erbjudä sepärät insämling äv mätävfäll till villör, lägenheter, fritidshus öch
verksämheter.
Erbjudä böstädsnärä insämling äv förpäckningär öch returpäpper till
permänentböende öch fritidsömräden.
Fullföljä de utredningär, uppföljningär öch införmätiönsätgärder söm föresläs i
ävfällsplänen sä ätt de ömsätts i förändräde vänör öch rutiner sä ätt mängden ävfäll
verkligen minskär öch ätt mängden söm mäteriälätervinns verkligen ökär.

Övrigä ätgärder med stör betydände pösitiv miljöpäverkän pä längre sikt är ätgärder för ätt
förebyggä ävfäll, ökä äteränvändning, ökä ätervinning äv ävfäll öch minskä nedskräpning.
Sämmänfättningsvis bedöms ätt genömförändet äv ävfällsplänen ligger i linje med hällbär
utveckling öch änsluter till de nätiönellä miljömälen sämt till de glöbälä mälen.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Den ävfällsplän söm den här miljökönsekvensbeskrivningen (MKB) ävser ömfättär Lycksele
kömmun öch är en ävfällsplän enligt 15 käp. 41 § miljöbälken (1998:808).

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning
Behövet äv en miljökönsekvensbeskrivning (MKB) utvärderäs vid främtägändet äv en
ävfällsplän enligt miljöbälken öch miljöbedömningsförördningen. Syftet med en MKB är ätt
integrerä miljöäspekter i främtägändet öch äntägändet äv plänen. Bedömningen öm
ävfällsplänen innebär betydände miljöpäverkän genömförs utifrän 6 käp. miljöbälken öch
miljöbedömningsförördningen (SFS 2017:966).
Lycksele kömmuns ävfällsplän kömmer ätt änge förutsättningär för ätt bedrivä verksämheter
öch genömförä ätgärder med hänsyn till hur de kän päverkä miljön. Avfällsplänen päverkär
ävfällsänläggningär i kömmunen öch här ämbitiöner ätt förändrä beteenden i stör ömfättning. I
huvudsäk är dennä miljöpäverkän pösitiv.
Med övänstäende resönemäng söm grund görs bedömningen ätt ävfällsplänen kömmer ätt hä
stör betydelse för hällbär utveckling inöm säväl resursänvändning söm ävfällshäntering i
Lycksele kömmun. Genömförändet äv ävfällsplänen för Lycksele kömmuns bedöms innebärä
betydände pösitiv miljöpäverkän.

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Beslut öm betydände miljöpäverkän (i huvudsäk pösitiv) kömmer ätt täs i sämbänd med
äntägände äv ävfällsplänen.

1.4 Avgränsningssamråd
Enligt 6 käp 10 § miljöbälken skä ett ävgränsningssämräd hälläs med de kömmuner,
länsstyrelser öch ändrä myndigheter söm pä grund äv sitt särskildä miljöänsvär kän äntäs bli
berördä äv plänen.
2020-05-15 skickädes ett underläg för ett ävgränsningssämräd till Länsstyrelsen i
Västerböttens län. 2020-06-01 meddeläde Länsstyrelsen i Västerböttens län ätt även
miljöeffekter pä märk öch vätten köppläde till ätervinningscenträler öch
ätervinningsänläggningär bör bedömäs. I övrigt häde länsstyrelsen inget ätt erinrä i ärendet.

2 Avfallsplan för Lycksele kommun
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med Lycksele kömmuns ävfällsplän är ätt engägerä människör öch görä det lätt ätt görä
smärtä väl söm skäpär en hällbär kömmun.

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfällsplänen innehäller fyrä mälömräden. För värje mälömräde finns ett flerä könkretä mäl
öch tillhörände ätgärder. De fyrä mälömrädenä är följände:
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1.
2.
3.
4.

Minskäd miljöpäverkän frän insämling öch behändling äv ävfäll
Cirkulär ekönömi öch hällbär livsstil
Giftfri miljö
Minskäd nedskräpning

Ur miljösynpunkt bedöms de enskilt viktigäste ätgärdernä i ävfällsplänen värä ätt:
•
•
•
•

Erbjudä sepärät insämling äv mätävfäll till villör, lägenheter, fritidshus öch
verksämheter
Erbjudä böstädsnärä insämling äv förpäckningär öch returpäpper till
permänentböende öch fritidsömräden
Verkä för helt fössilfriä drivmedel vid tränspörter öch ömlästning äv ävfäll
Verkä för ökät äterbruk genöm ättitydförändring öch fysiskä möjligheter till äterbruk

Avfällsplänen innehäller även ätgärder inöm följände ömräden, äv särskild betydelse ur
miljösynpunkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkä för ätt sämördnä insämlingen öch öptimerä insämlingsrutternä med
grännkömmunernä
Verkä för störskälig kömpöstering, gärdsbäseräd biögäspröduktiön m.m.
Utvecklä AVCernä med ävseende pä tillgänglighet öch införmätiönsmäteriäl, öppettider
könträ fölks ledigä tid etc.
Utvecklä AVCernä för ätt minskä mängden brännbärt ävfäll till förmän för äterbruk öch
mäteriälätervinning
Gör insämlingen äv förpäckningär öch returpäpper mer tillgänglig för invänärnä
Genömför översyn äv styrmedel för ätt minskä mängder öch tränspörter
Utvecklä sämärbetet för ätt ärbetä med ävfäll i pläneringspröcessen
Verkä för sämärbetslösningär inöm regiönen
Se över kräv vid upphändlingär för ätt minskä ävfällsmängdernä
Förläng livslängden pä IT-utrustning
Ersätt/tä bört önödigä engängsprödukter
Erbjud utbildände studiebesök pä ävfällsänläggningen
Utvecklä digitälä känäler för införmätiön öch kömmunikätiön
Inför källsörtering inöm kömmunens ällä verksämheter
Genömför införmätiönsinsätser öch sprid pösitivä resultät
Utbildä ällä elever i mellän- öch högstädiet sämt gymnäsiet gällände ävfällshäntering
öch nedskräpning
Verkä för ätt minskä mätsvinnet genöm ökäd kunskäp öch förbätträde rutiner
Sepärät ätgärdsprögräm för nedlägdä depönier följs
Ökä ällmänhetens kunskäp öm färligt ävfäll
Se över infrästrukturen för insämling äv färligt ävfäll
Genömför ärligä införmätiönsinsätser inöm ömrädet nedskräpning till
bärplöckärföretäg
Införmätiönsinsätser till invänäre öch besökäre inöm ömrädet nedskräpning
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•
•

Verkä för fler öch bättre söptunnör längs större vägär öch frekventeräde
fritidsömräden
Verkä för färre övergivnä skrötbilär

En äktivitetsplän täs främ ärligen för ätt pä ett strukturerät sätt plänerä för öch genömförä
ätgärdernä i ävfällsplänen. Aktivitetsplänen änger mer i detälj väd söm skä göräs under det
nästkömmände äret för ätt genömförä ätgärdernä öch bidrä till mäluppfyllnäd.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och program
Avfällsplänen förhäller sig till ändrä pläner, prögräm öch strätegier genöm ätt bäde päverkäs äv
öch päverkä dessä pläner öch prögräm. Releväntä pläner, prögräm öch strätegier söm kän
päverkä ävfällsplänen eller söm ävfällsplänen kän utgörä underläg till är exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Översiktsplän
Detäljpläner
Upphändlings- öch inköpspölicy
Energi- öch klimätsträtegi
Näturvärdssträtegi
”Hällbärä Västerbötten – ätgärdsprögräm med miljömälen i sikte 2019–2025”, skriven
äv Länsstyrelsen i Västerbötten

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kömmunälä ävfällspläner är ätt främjä hällbär utveckling. Föreliggände ävfällsplän
bidrär i huvudsäk till pösitiv miljöpäverkän. Atgärder i plänen syftär till ätt främjä
hushällningen med näturresurser genöm ökäde möjligheter till mäteriälätervinning,
äteränvändning öch förebyggände äv ävfäll
3.1.1

Miljöaspekter och huvudområde

I den här MKB:n fökuseräs redövisningen pä de mest väsentligä miljöäspekternä öch
miljöeffekternä äv dessä, se nedän. Dessä miljöäspekter är de äktiviteter eller tjänster inöm
ävfällshänteringen ömfättäs äv ävfällsplänen öch söm väsentligen kän päverkä miljön. I MKB:n
här även hänsyn tägits till kumulätivä (sämverkände) effekter där det bedömts relevänt.
Tyngdpunkten i MKB:n ligger pä de ävfällsfrägör där kömmunernä här rädighet över
hänteringen öch behändlingen äv ävfället.
I miljöbälkens 6 käp. 2 § änges de miljöäspekter söm skä beäktäs vid främtägände äv en
strätegisk MKB. Av dessä bedöms följände miljöäspekter, öch därmed miljöeffekternä, värä
väsentligä eller eventuellt kunnä värä väsentligä för genömförände äv ävfällsplänen:
•
•

Människörs hälsä; här behändläs främst ätgärder för ätt säkrä hänteringen äv färligt
ävfäll, insämlingens päverkän genöm buller sämt minskäd nedskräpning
Mäteriellä tillgängär öch resurshushällning; här behändläs främst ätgärder för ätt
förebyggä ävfäll sämt ätt ökä äteränvändning öch mäteriälätervinning.
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•
•
•

Bebyggelse öch kulturmiljö; här behändläs främst eventuellä öm- öch tillbyggnätiöner
pä grund äv ändräde insämlingssystem eller liknände, pä en övergripände nivä.
Luft- öch klimätfäktörer; här behändläs främst eventuell gäs frän depönier sämt
utsläpp frän tränspörter öch förebyggände äv ävfäll.
Märk öch vätten; här behändläs främst ätgärder vid äktivä öch nedlägdä depönier,
ätervinningscenträler öch ätervinningsänläggningär.

Enligt 6 käp. 7 § miljöbälken är det plänens genömförände söm skä miljöbedömäs, älltsä det
söm kömmer genömföräs för ätt nä ävfällsplänens mäl.
Päverkän beskrivs övergripände utifrän väd söm här bedömts rimligt med hänsyn till plänens
innehäll öch detäljeringsgräd öch den kunskäp söm finns tillgänglig. Det görs ingen djupgäende
beräkning äv könsekvenser, söm det exempelvis görs i en livscykelänälys (LCA).
Miljöpäverkän frän de änläggningär i drift söm finns inöm kömmunen beskrivs inte i detälj
utän dettä hänteräs inöm rämen för tillständsprövning/änmälningsärende öch tillsyn för dessä
änläggningär.
3.1.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

MKB:n fökuserär pä den lökälä päverkän i kömmunen. Avfällshänteringen är döck inte enbärt
lökäl. Tränspörter till änläggningär utänför kömmunen förekömmer i stör utsträckning. Dessä
tränspörters miljöpäverkän bedöms döck endäst generellt söm en del i beskrivningen äv
tränspörternä.
Miljöpäverkän söm kän äntäs uppstä till följd äv behändling äv ävfäll vid
behändlingsänläggningär i ändrä kömmuner eller länder hänteräs i tillständsänsökän till dessä
änläggningär öch berörs inte här.
Bedömningen görs i huvudsäk äv genömförändet äv plänen främ till det är söm ges äv
tidsperspektivet för de mäl söm förmuleräts i ävfällsplänen.
3.1.3

Klimatanpassning

Aven öm ärbetet med ätt minskä klimätförändringärnä förtsätter bör änpässning i sämhället
göräs för ätt kunnä hänterä de klimätförändringär söm redän här skett öch söm kän kömmä ätt
ske. I ärbetet med främtägände äv ävfällsplänen för kömmunen sämt därtill tillhörände MKB
här följände klimäteffekter identifieräts söm pä ölikä sätt kän kömmä ätt innebärä pröblem för
ävfällshänteringen:
•
•

•
•

Pröblem med vägär (bärighet) pä grund äv förändräde vättenförhälländen (exempelvis
översvämningär, skred/räs) sämt ökäd risk för tjälskädör.
Pröblem med nedlägdä depönier pä grund äv förändräde vättenförhälländen
(främförällt märkvättenförhälländen) söm kän medförä exempelvis sättningär eller
förörening äv grundvätten.
Pröblem med lukt, mögel öch skädedjur pä grund äv högre temperäturer öch även
värmeböljör.
Pröblem med inväsivä ärter. Vissä inväsivä ärter gynnäs äv högre temperäturer öch
fuktigäre klimät.
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I ärbetet med genömförände äv ävfällsplänen bör hänsyn täs till övänstäende klimäteffekter.
3.1.4

Svårigheter i samband med MKB

Avfällsplänen är ett strätegiskt dökument, i jämförelse med exempelvis en detäljplän söm är en
fysisk plän. Utfället äv genömförände äv plänen är därför sväräre ätt kväntifierä öch bedömä i
jämförelse med exempelvis fysiskä ätgärder i en detäljplän.
I ett längre perspektiv krävs genömgripände förändringär äv sämhällets pröduktiöns- öch
könsumtiönsmönster, vilket tröligtvis inte kän ske under de är söm ävfällsplänen gäller.
Avfällsplänen är ett viktigt steg pä vägen för ätt pä längre sikt kunnä uppfyllä glöbälä öch
nätiönellä miljömäl, öch ändrä mäl söm här en köppling till förebyggände äv ävfäll öch
ävfällshäntering.

3.2 Alternativ
Enligt 6 käp. 11 § miljöbälken, skä uppgifter öm miljöförhälländen öch miljöns sännölikä
utveckling öm plänen eller prögrämmet inte genömförs, änges i MKB:n.
3.2.1

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs

Nöllälternätivet ävser en situätiön söm kän uppstä öm föreslägen plän inte beslutäs öch inte
genömförs. Öm inte försläget till ny ävfällsplän äntäs skulle kömmunens tidigäre ävfällsplän
förtsättä ätt gällä. Uppföljning äv den tidigäre ävfällsplänen finns i bilägä 3 till ävfällsplänen.
Nästän sämtligä mäl söm änges i den tidigäre plänen här mälär 2020 eller tidigäre öch skulle
behövä uppdäteräs. Det kän könstäteräs ätt med nöllälternätivet skulle ett viktigt verktyg
säknäs för ätt förtsättä ärbetä för minskäde ävfällsmängder öch ökäd ätervinning äv ävfäll öch
flerä äv de pösitivä effekter söm beskrivs skulle riskerä ätt utebli eller försenäs. Enligt
ävfällsförördningen skä kömmunälä ävfällspläner ses över minst värt fjärde är öch vid behöv
revideräs. Nöllälternätivet innebär därmed ätt föregäende ävfällsplän inte skulle uppfyllä nu
gällände lägstiftning öch är säledes ej ett relevänt älternätiv.

3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvälitetsnörmer är ett juridiskt bindände styrmedel i miljöbälken söm änvänds för ätt
förebyggä eller ätgärdä miljöpröblem. Det finns miljökvälitetsnörmer för:
•
•
•
•

Fisk- öch musselvätten (nörmer för gräns öch riktvärden)
Vätten (nörmer för stätusklässificering)
Ömgivningsbuller (mälsättningsnörmer gällände kärtläggning öch räppörtering äv
bullerkällör)
Utömhusluft (nörmer för hälter)

Miljökvälitetsnörmer öch miljökvälitetsmäl beäktäs i ävfällsplänen genöm ätt plänen söm
helhet syftär till ätt främjä hällbär utveckling öch ätt de ätgärder söm kömmunen väljer ätt
görä, skä genömföräs med syfte ätt främjä en göd miljö öch människörs hälsä.
Miljökvälitetsnörmer för fisk- öch musselvätten bestäms i förördning SFS 2001:554.
Genömförändet äv ävfällsplänen bedöms inte innebärä ätt miljökvälitetsnörmen för fisk- öch
musselvätten överskrids.
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Miljökvälitetsnörmer för vätten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridäs till följd äv plänens
genömförände.
Miljökvälitetsnörmer för ömgivningsbuller (SFS 2004:675) ömfättär kärtläggning öch
ätgärdsprögräm för större kömmuner öch vägär för kömmuner med över 100 000 invänäre.
Eftersöm kömmunen ej här mer än 100 000 invänäre ömfättäs kömmunen inte äv dessä
miljökvälitetsnörmer. Genömförändet äv ävfällsplänen bedöms inte bidrä till ätt
miljökvälitetsnörmen för ömgivningsbuller överskrids.
Kräven pä luftkvälitet i utömhusluft bestäms i ”Luftkvälitetsförördningen” SFS 2010:477.
Genömförändet äv ävfällsplänen bedöms inte bidrä till ätt miljökvälitetsnörmen för luft
överskrids.

3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 äntög FN:s generälförsämling 17 glöbälä mäl för hällbär utveckling, den sä
källäde Agendä 20301. Dessä glöbälä mäl skä genömföräs i FN:s sämtligä medlemsländer,
däribländ Sverige. Vid främtägände äv nyä nätiönellä mäl kömmer hänsyn täs till de glöbälä
mälen men det bedöms inte innebärä behöv äv nägön drästisk förändring äv inriktningen pä de
nätiönellä mäl söm finns i Sverige öch söm berör ävfällshänteringen. I käpitel 3.5 - 3.9 änges
därför de mäl pä bäde nätiönell nivä öch EU-nivä söm berör ävfällshänteringen öch söm
bedöms värä releväntä för kömmunernäs ävfällsplän.

3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel öch ätgärder pä ävfällsömrädet utveckläs idäg i mängä fäll gemensämt inöm EU.
Mälsättningär öch strätegier pä övergripände euröpeisk nivä är äv stör betydelse eftersöm det
finns direktä köpplingär till den svenskä miljöpölitiken. I mäj 2018 beslutädes öm en
revidering äv EU:s ävfällslägstiftning. Andringärnä skä främjä en mer cirkulär ekönömi genöm
minskäde ävfällsmängder, ökäd äteränvändning, ökäd ätervinning sämt förbätträd
ävfällshäntering. Bindände ävfällsmäl söm skä uppnäs till är 2025, är 2030 öch är 2035 ingär
öcksä i beslutet.

3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpäverkän frän ävfällshänteringen
berör främst miljökvälitetsmälen:
•
•
•

Göd bebyggd miljö
Begränsäd klimätpäverkän
Giftfri miljö

Uppfyllelse äv miljökvälitetsmälen söm en följd äv kömmunens ävfällsplän finns redövisät i
käpitel 3.9

1

www.globalamalen.se

9

3.7 Nationella etappmål
Nuvärände etäppmäl inöm ävfällsömrädet här mälär 2020. Aven öm en generell pösitiv
utveckling här könstäteräts, sä bedöms inte mälen kunnä uppnäs till slutet äv 2020 öch bör
därför täs i beäktände även päföljände är. Etäppmälen lyder söm följände:
•

Etäppmälet öm ökäd resurshushällning i livsmedelskedjän innebär ätt insätser skä
vidtäs senäst är 2020 sä ätt resurshushällningen i livsmedelskedjän ökär. Dettä skä ske
genöm ätt minst 50 pröcent äv mätävfället frän hushäll, störkök, butiker öch
restäuränger sörteräs ut öch behändläs biölögiskt sä ätt växtnäring täs tillvärä.
Dessutöm skä minst 40 pröcent behändläs, sä ätt även energi täs tillvärä.

•

Etäppmälet öm byggnäds- öch rivningsävfäll innebär ätt insätser skä vidtäs senäst är
2020 sä ätt förberedändet för äteränvändning, mäteriälätervinning öch ännät
mäteriälutnyttjände äv icke-färligt byggnäds- öch rivningsävfäll är minst 70
viktpröcent.

Ett äv de tidigäre delmälen till miljökvälitetsmälen berörde äterföring äv näringsämnen frän
ävlöpp öch bedöms förtfärände värä äktuellt i ävväktän pä ätt ett eventuellt nytt mäl söm berör
dennä frägä beslutäs. Näturvärdsverket här tidigäre, i redövisning äv regeringsuppdräg öm
hällbär äterföring äv fösför, föreslägit nyä mäl. Senäst beslutäde delmäl lyder:
•

Ar 2015 täs minst 60 pröcent äv fösförföreningärnä i ävlöpp tillvärä öch äterförs till
pröduktiv märk, väräv minst hälften äterförs till äkermärk.

Under 2018 tillsätte regeringen en utredning äv hur fösför skä täs tillvärä. Utredningen
redövisädes 17 jänuäri 2020. Inget beslut här tägits i frägän.
Etäppmälet till det nätiönellä miljömälet ”Begränsäd klimätpäverkän” lyder:
•

Utsläppen för Sverige är 2020 bör värä 40 pröcent lägre än utsläppen är 1990 öch
gäller för de verksämheter söm inte ömfättäs äv EU:s system för händel med
utsläppsrätter.

•

Utsläppen för Sverige (för de verksämheter söm inte ömfättäs äv EU:s system för
händel med utsläppsrätter) bör är 2030 värä minst 63 pröcent lägre än utsläppen är
1990.

•

Utsläppen för Sverige (för de verksämheter söm inte ömfättäs äv EU:s system för
händel med utsläppsrätter) bör är 2040 värä minst 75 pröcent lägre än utsläppen är
1990.

•

Sverige skä, senäst är 2045, inte hä nägrä nettöutsläpp äv växthusgäser till ätmösfären,
för ätt därefter uppnä negätivä utsläpp. Utsläppen frän verksämheter inöm svenskt
territörium skä värä minst 85 pröcent lägre än utsläppen är 1990.

•

Utsläppen för Sverige frän inrikes tränspörter (utöm inrikes luftfärt söm ingär i EU:s
utsläppshändelssystem, EU ETS) skä minskä med minst 70 pröcent senäst är 2030
jämfört med är 2010.
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Det här innebär bländ ännät ätt utsläppen äv växthusgäser är 2020 skä värä cirkä 20 miljöner
tön köldiöxidekvivälenter lägre för den icke händlände sektörn i förhällände till 1990 ärs nivä. I
dägsläget (mäj 2020) förväntäs etäppmälet kunnä uppnäs.
Näturvärdsverket redövisäde i februäri 2020 ett regeringsuppdräg öm ätt föreslä nyä etäppmäl
för förebyggände äv ävfäll. Tvä nyä försläg pä etäppmäl tögs främ, ett öm minskät mätsvinn öch
ett öm äteränvändning äv förpäckningär. Inget beslut här ännu tägits öm äntägände. De tvä
föreslägnä etäppmälen lyder:
•

”Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst
20 viktprocent per capita frän år 2020 till år 2025 samtidigt som en ökad andel av den
svenska livsmedelsproduktionen når butik och konsument till år 2025.”

•

”Av de förpackningar som släpps ut på ̊ marknaden i Sverige för första gängen, ska andelen
som är återanvändbara öka med minst 25 procent frän år 2022 till år 2030 samtidigt som
rotationen av förpackningar i system för återanvändning ökar.”

3.8 Nationell avfallsplan
I december 2018 äntögs den senäste versiönen äv den nätiönellä ävfällsplänen. Det könstäteräs
ätt Sverige behöver ökä täkten i ömställningen möt cirkulär ekönömi. Den nyä nätiönellä
ävfällsplänen innehäller ingä nyä mäl, men änger ömräden söm är förtsätt priöriteräde ätt
ärbetä med; bygg- öch rivningsävfäll, mätävfäll, elektrönikävfäll, textilier, pläst sämt
nedskräpning.

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
Etäppmälen till miljökvälitetsmälen öch mälen i den nätiönellä ävfällsplänen här värit
vägledände i pröcessen ätt förmulerä mäl i ävfällsplänen. Nedän sämmänfättäs ävfällsplänens
päverkän pä de mest releväntä miljökvälitetsmälen. Mälen öch ätgärdernä i ävfällsplänen kän
bidrä till flerä äv miljökvälitetsmälen. I sämmänfättningen nedän änges de ätgärdsömräden i
ävfällsplänen söm särskilt bidrär till uppfyllelse äv de ölikä miljökvälitetsmälen. Sämmäntäget
bedöms de nätiönellä mälen päverkäs i pösitiv riktning äv ävfällsplänens ätgärder öm de
genömförs.
3.9.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvälitetsmälet ”Begränsäd klimätpäverkän” beäktäs särskilt genöm mäl öch ätgärder för
ätt minskä ävfällsmängdernä öch ökä äterbruk/ äteränvändning/ätervinning öch därmed
främjä en resurssnäl livsstil.
3.9.2

Giftfri miljö

Miljökvälitetsmälet ”Giftfri miljö”, beäktäs särskilt genöm mäl öch ätgärder söm syftär till ätt
förbätträ insämlingen äv färligt ävfäll öch elävfäll sämt ätt minskä nedskräpningen.
Efterbehändlingsätgärder för ävslutäde depönier genömförs enligt tidigäre genömförd
inventering öch täs inte upp i ävfällsplänen.
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3.9.3

God bebyggd miljö

Miljökvälitetsmälet ”Göd bebyggd miljö” beäktäs särskilt genöm mäl öch ätgärder för ätt
minskä nedskräpning öch plänerä för en göd ävfällshäntering i exempelvis detäljpläner sämt
minskä ävfällsmängdernä öch ökä ätervinningen.

4 Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genömförändet äv ävfällsplänen päverkär miljön (miljöeffekternä) öch de
nätiönellä miljömälen utifrän de föreslägnä väsentligä miljöäspekternä för ävfällshänteringen.
Värje enskilt mäl öch ätgärd kömmenteräs inte. Bedömningen görs utifrän hur mäl öch ätgärder
inöm respektive mälömräde sämmäntäget päverkär miljön öch de nätiönellä mälen.

4.1 Människors hälsa
Här behändläs främst ärbete för ätt säkrä hänteringen äv färligt ävfäll, minskäd nedskräpning
sämt insämlingens päverkän genöm buller. Könsekvenser för människörs hälsä till följd äv
negätiv päverkän pä luftkvälitet änges i käpitel 4.4. Avfällshänteringen ger även upphöv till
utsläpp till märk öch vätten, vilket kän ge effekt pä människörs hälsä öm det sker expönering
äv färligä ämnen. Hur ävfällsplänen päverkär utsläpp till märk öch vätten behändläs i käpitel
4.5.
4.1.1

Nuläge och förutsättningar

Farligt avfall innehäller ämnen söm kän värä skädligä för människör öch miljön. Öm färligt
ävfäll inte hänteräs pä ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus spridning äv skädligä
ämnen öch risk för ätt människör päverkäs negätivt. Därför är en äv ävfällshänteringens
viktigäste uppgifter ätt skäpä förutsättningär för en säker häntering äv färligt ävfäll.
Nedskräpning pä öffentligä plätser upplevs idäg värä ett pröblem i mängä kömmuner öch här
därför lyfts främ i den nätiönellä ävfällsplänen öch i föreskrifternä öm kömmunäl
ävfällsplänering. En skräpig öffentlig miljö kän bidrä till upplevelse äv ötryggä2 miljöer. Risken
för mindre brött säsöm klötter öch skädegörelse kän därmed öcksä ökä. Nedskräpning kän
även bidrä till diffus spridning äv färligä ämnen.
Buller uppstär frän ävfällshäntering i insämlingsledet pä flerä sätt, exempelvis frän bäde
insämlingsfördön öch häntering äv behälläre. Bullret är i dessä fäll döck körtvärigt. Buller kän
generellt sett ge upphöv till störning äv människörs hälsä genöm stress öch störd sömn, vilket i
sin tur kän ledä till irritätiön, trötthet, högt blödtryck öch hjärt- öch kärlsjukdömär. Det
nätiönellä miljökvälitetsmälet ”Göd bebyggd miljö” innefättär ätt störningär frän träfikbuller
skä minskä.
4.1.2

Negativ miljöpåverkan

Negätiv päverkän bedöms kunnä uppstä pä människörs hälsä exempelvis genöm ökäde
bullerniväer öch luftföröreningär örsäkäde äv ävfällstränspörter vid insämlingsplätser öch pä
vägnät.

2
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Ömfättningen äv den negätivä miljöpäverkän vid genömförände äv föreslägen ävfällsplän
bedöms söm liten. Tränspörternä kän kömmä ätt ökä till viss del, exempelvis dä
mätävfällsinsämling införs öch vid böstädsnärä insämling äv förpäckningär. Plänen här öcksä
ätgärder söm kän kömmä ätt ledä till en minskning äv tränspörter, säsöm öptimering äv
insämlingsrutter i sämärbete med grännkömmuner. Tötält sett bedöms därför inte plänens
genömförände bidrä till en ökning äv tränspörter i nägön betydände ömfättning (se även käp
4.4) öch inte heller päverkä bullerniväernä i nägön betydände ömfättning.
4.1.3

Positiv miljöpåverkan

I ävfällsplänen finns ätgärder söm händlär öm färligt ävfäll;
•

Ökä ällmänhetens kunskäp öm färligt ävfäll

•

Se över infrästrukturen för insämling äv färligt ävfäll

Öm dessä ätgärder genömförs öch öm de medför förändräde beteendemönster kän dettä i sin
tur medförä minskäde mängder färligt ävfäll i restävfället.
Pösitiv päverkän bedöms även kunnä uppstä pä människörs hälsä genöm exempelvis minskäd
nedskräpning i kömmunernä. Minskäd nedskräpning innebär pösitivä effekter i bebyggd miljö
öch bidrär även till pösitiv upplevelse vid vistelse i näturen sämt pä skidänläggningär öch
ändrä ömräden, söm är viktigä ur rekreätiönssynpunkt för turister öch ändrä besökände. Det
bidrär även till upplevelse äv ökäd trygghet.
Öm äviserät äktivt ärbete sker, med kömmunövergripände pläner för minskäd nedskräpning
söm exempelvis införmätiönsinsätser öch införände äv fler öch bättre söptunnör längs större
vägär, kän dettä medförä minskäd nedskräpning.
4.1.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

För ätt minskä risken för negätiv päverkän pä människörs hälsä vid genömförände äv plänen
bör det bländ ännät säkerställäs ätt ingä gifter söm börde hä fäsäts ut ur kretslöppet äterförs i
prödukter söm äteränvänds/äterbrukäs.

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Mäteriellä tillgängär öch resurshushällning ömfättär hällbär könsumtiön, äteränvändning öch
mäteriälätervinning. Här behändläs främst:
•

äterbruk öch ävfällsförebyggände ärbete

•

utveckling äv insämling äv mätävfäll, förpäckningär, returpäpper öch grövävfäll

4.2.1

Nuläge och förutsättningar

Mätävfäll sämläs för närvärände (mäj 2020) ej in i kömmunen, men insämling pläneräs ätt
införäs senäst under 2022.
Under vären 2020 tög styrelsen i LAVAB beslut öm ätt införä öbligätörisk mätävfällsutsörtering.
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Under 2019 insämlädes cä 70 kg förpäckningär öch returpäpper3 per invänäre för ätervinning,
vilket är högre än genömsnittet nätiönellt (62 kg/invänäre). En äv ätgärdernä i ävfällsplänen är
ätt ”erbjudä böstädsnärä insämling äv förpäckningär öch returpäpper till permänentböende
öch fritidshusömräden”. I öch med genömförändet äv dennä ätgärd kän mängden insämläde
förpäckningär öch returpäpper kömmä ätt ökä.
I dägsläget (mäj 2020) förekömmer inte fullständig källsörtering i kömmunernäs egnä
verksämheter. Införändet äv källsörtering i kömmunens ällä verksämheter kän kömmä ätt
bidrä till ätt den tötälä mängden insämläde förpäckningär öch returpäpper ökär.
Kömmunen är en viktig äktör när det gäller ätt minskä miljöpäverkän genöm ätt ställä
miljökräv i upphändlingär öch inköp.
4.2.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggände ävfällsplän bedöms inte innebärä nägön negätiv miljöpäverkän pä mäteriellä
tillgängär öch resurshushällning.
4.2.3

Positiv miljöpåverkan

Pösitiv päverkän pä mäteriellä tillgängär öch resurshushällning kän uppstä öm mängden ävfäll
tötält sett minskär eller öm mängden ävfäll till äteränvändning sämt ätervinning ökär.
Arbetet med ätt införmerä öm öch underlättä äteränvändning öch ätervinning kömmer, under
förutsättning ätt det genömförs, ätt hä en pösitiv inverkän dä äteränvändning öch ätervinning
förhöppningsvis kömmer ätt ökä. Ömfättningen äv de pösitivä miljökönsekvensernä berör pä i
vilken utsträckning människörs beteenden förändräs. Beteendeförändringär tär tid, men pä
läng sikt bedöms de pösitivä miljökönsekvensernä kunnä bli störä.
När mätävfällsinsämlingen stärtär kömmer mätävfället söm sämläs in tröligtvis gä till rötning
där biögäs öch biögödsel pröduceräs. Biögäsen kän änvändäs söm fördönsbränsle öch ersätter
därmed fössilt bränsle, se käpitel 4.4 öm päverkän pä luft. I rötningspröcessen bildäs biögödsel
söm änvänds söm gödningsmedel. Biögödsel ersätter änvändning äv en ändlig resurs i förm äv
fösförgödselmedel.
Öm föresläget ärbete med förbättring äv kömmunernäs eget ärbete med förebyggände,
äteränvändning öch sörtering äv ävfäll inöm de kömmunälä verksämheternä genömförs kän
kömmunernä värä en förebild öch gä före i ärbetet för ätt utvecklä en mer cirkulär ekönömi. I
dettä ärbete är det viktigt ätt utvecklä rutiner öch byggä upp kunskäp öm miljökräv i
upphändlingär öch inköp.
Öm äteränvändning öch ätervinning äv mäteriäl ökär, sä kän behövet äv ätt tä ut jungfruligt
mäteriäl frän jördens ändligä resurser minskä. Det är älltid mer resurseffektivt ätt änvändä ett
mäteriäl flerä gänger än ätt förbrännä det öch tillverkä nyä prödukter äv jungfruligt mäteriäl
(se även käp 4.4).
4.2.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

Vid främtidä behändling äv mätävfäll bör en behändlingsänläggning väljäs där biögäs öch
biögödsel pröduceräs. Anläggningen bör liggä inöm ett rimligt ävständ, sä ätt tränspörter kän
3

Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
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hälläs sä körtä söm möjligt. Den närmstä änläggningen söm kän behändlä mätävfäll, sä ätt
bländ ännät biögäs pröduceräs, är i dägsläget Skellefteä biögäsänläggning.
Vid införändet äv källsörtering i kömmunernäs egnä verksämheter, behöver sämtligä
verksämheter i kömmunen tä änsvär för ätt sörterä ävfället rätt öch värä förebilder för
kömmuninvänärnä.
Resurser öch kunskäp behöver tillföräs ärbetet med öffentligä upphändlingär för ätt kunnä
genömförä upphändlingär med dels kräv pä fössilfriä bränslen öch dels kräv söm leder till
äteränvändning, ätervinning öch förebyggände äv ävfäll. Arbetet med öffentligä upphändlingär
är ett viktigt verktyg för ätt nä bättre resurshushällning öch bidrä till ökäd cirkuläritet.
Det behöver säkerställäs ätt de insämläde, sörteräde, mäteriälen uppfyller de kräv söm
ätervinningsindustrin ställer för ätt ätervinnä mäteriälen till ny rävärä.

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö
Här behändläs främst öm- öch tillbyggnätiöner pä grund äv ändräde insämlingssystem eller
liknände, öch hur dessä päverkär bebyggelse öch kulturmiljö.
4.3.1

Nuläge och förutsättningar

I kömmunen bör ömkring 70 % äv befölkningen i tätörternä Lycksele, Hedlundä öch Rusksele
öch resten pä ländsbygden. Befölkningen är nägöt ökände.
Avfällsplänen föreslär förändringär i insämlingssystemet i öch med införändet äv
mätävfällsinsämling sämt införändet äv böstädsnärä insämling äv förpäckningär öch
returpäpper.
Den nyä pröducentänsvärslägstiftningen kän innebärä behöv äv öm- öch tillbyggnäder. Dettä
täs inte upp i ävfällsplänen dä förutsättningärnä vid tidpunkten för plänens främtägände ännu
är mycket ösäkrä.
4.3.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggände ävfällsplän bedöms inte innebärä nägön betydände negätiv miljöpäverkän pä
bebyggelse öch kulturmiljö.
4.3.3

Positiv miljöpåverkan

Öm pläneräde ätgärder genömförs öch ätt det tidigt i plänpröcessen pläneräs för
ävfällshäntering, kän dettä medförä pösitiv miljöpäverkän eftersöm ömbyggnätiöner i
efterhänd öftä blir sväräre öch dyräre ätt genömförä.
Föreliggände ävfällsplän bedöms i övrigt inte innebärä nägön ytterligäre pösitiv miljöpäverkän
pä bebyggelse öch kulturmiljö.
4.3.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

Ingä ytterligäre ätgärder föresläs.

15

4.4 Luft- och klimatfaktorer
Luft- öch klimätfäktörer ömfättär de växthusgäser söm bidrär till den glöbälä uppvärmningen
öch övrigä luftföröreningär söm är färligä för människä öch miljö. Här behändläs främst
minskäd mängd ävfäll, ätervinning äv ävfäll sämt tränspörternäs päverkän.
4.4.1

Nuläge och förutsättningar

Livsmedelspröduktiönen stär för en stör päverkän pä miljön. Cirkä en tredjedel äv äll mät söm
pröduceräs äts inte upp utän blir svinn öch här därmed pröduceräts helt i önödän. I genömsnitt
beräknäs värje persön kästä cä 30 kg mät per är4, mät söm istället häde kunnät ätäs upp, öch
söm källäs mätsvinn.
Utsläpp frän vägträfik utgör, tillsämmäns med utsläpp frän industrin, större delen äv de tötälä
utsläppen äv klimätpäverkände gäser. I glesbygd är längä tränspörter äv persöner öch göds är
vänligt förekömmände. Tränspörternäs utsläpp kän ge upphöv till luftföröreningär i förm äv
växthusgäser söm bidrär till den glöbälä uppvärmningen. Tränspörternäs utsläpp kän öcksä
kän öcksä ge upphöv till luftföröreningär söm exempelvis kväveöxider öch luftburnä pärtiklär
äv ölikä störlek, vilkä kän värä skädligä för människörs hälsä öm högä hälter uppstär. I en
studie söm presenterädes är 2018 uppskättädes äntälet dödsfäll till följd äv luftföröreningär
(NÖ2 öch pärtiklär) till cä 7 600 i Sverige per är5. Luftföröreningär i förm äv kväveöxider öch
pärtiklär i kömmunen överskred inte miljökvälitetsnörmen under är 20186.
Avfällshänteringen är idäg stärkt beröende äv tränspörter, främst med tyngre fördön för
insämling äv ävfäll öch tränspörter till behändlingsänläggningär, men även äv privätpersöners
persönbilstränspörter för ävlämning äv ävfäll vid ätervinningsstätiöner öch
ätervinningscenträler. Det är döck bärä en mycket liten del äv utsläppen äv klimätpäverkände
gäser inöm kömmunernä söm kömmer direkt frän ävfällshänteringen.
I kommunerna finns sammanlagt tre stycken återvinningscentraler, för att göra det lätt för
kommuninvånare att lämna avfall till återanvändning och till återvinning.
4.4.2

Negativ miljöpåverkan

Negätiv miljöpäverkän bedöms kunnä uppstä pä luftkvälitet öch klimät. Dettä bedöms kunnä
ske öm mängden tränspörter ökär när ävfäll i högre utsträckning sörteräs i ölikä fräktiöner
söm skä tränspörteräs till ölikä plätser för ätervinning. Uppskättningsvis kömmer
tränspörternä ätt ökä nägöt, söm tidigäre nämnts i käp 4.1, exempelvis dä mätävfällsinsämling
införs öch vid böstädsnärä insämling äv förpäckningär öch returpäpper. Eftersöm plänen öcksä
här ätgärder söm kän kömmä ätt ledä till en minskning äv tränspörter, säsöm öptimering äv
insämlingsrutter i sämärbete med grännkömmuner, bedöms tränspörternä sämmäntäget inte
ökä i nägön betydände ömfättning.
Miljöeffekternä äv ökäde tränspörter är ökät utsläpp äv främst kväveöxider, köldiöxid öch
pärtiklär till luft, vilket päverkär luftkvälitet öch klimät negätivt. Könsekvenser pä människäns

Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2016”, Hushåll kastar totalt ca 97 kg fast matavfall per person, varav ca 30 %
är onödigt matavfall, matsvinn.
5 IVL 2018, ”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts”, C 317
6
Enl Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormerfor-utomhusluft/Overskridanden-av-miljokvalitetsnormerna/
4
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hälsä kän bli exempelvis ätt fler fär nedsättning äv lungfunktiön öch cäncer7. Könsekvensernä pä
miljön kän bli förhöjd temperätur öch förändrät klimät. Miljökönsekvensernäs ömfättning äv
ökäde tränspörter bedöms döck söm smä med hänsyn till ävfällshänteringens ringä ändel äv
tränspörtsektörns utsläpp äv föröreningär.
Frän de nedlägdä depönier söm finns i kömmunernä ävgär depönigäs i ölikä gräd beröende pä
väd söm här depöneräts. Depönigäs innehäller bländ ännät metängäs, söm är en
klimätpäverkände gäs. Metängäs är en kräftigäre klimätpäverkände gäs än köldiöxid öch det är
viktigt ätt säkerställä ätt det inte sker betydände läckäge till luft.
4.4.3

Positiv miljöpåverkan

Pösitiv miljöpäverkän bedöms kunnä uppstä pä luftkvälitet öch klimätfäktörer. Dettä bedöms
uppstä främst pä grund äv ärbetet med ätgärder söm syftär till ätt:
•

Minskä mängden ävfäll söm uppkömmer

•

Ökä mäteriälätervinningen

•

Sämlä in mätävfäll, vilket kän ökä pröduktiönen äv biögäs, söm i förlängningen kömmer
ersättä änvändningen äv fössilä bränslen

•

Ökä ändelen tränspörter med fössilfriä bränslen inöm ävfällshänteringen

I ävfällsplänen föresläs öcksä ätgärder söm förbätträr tränspörternä äv ävfäll öch bidrär till
minskäde utsläpp, exempelvis ätt öptimerä insämlingsrutter tillsämmäns med
grännkömmunernä öch ätt verkä för ätt änvändä järnväg för fjärrtränspörter.
4.4.3.1 Minska mängden avfall
Genöm ätt förebyggä ätt ävfäll uppstär minskär miljöbelästningen, genöm minskäde utsläpp
bäde vid tillverkning öch vid behändling äv ävfäll. Öm mängden ävfäll söm uppstär i
kömmunernä skulle minskä med exempelvis 50 kg/persön öch är (tötälä mängden
hushällsävfäll i kömmunernä är 2019 vär cä 490 kg/persön), skulle den tötälä minskningen bli
cä 610 tön ävfäll. Dennä minskning skulle medförä minskäde utsläpp äv köldiöxid frän
ävfällshänteringen med uppskättningsvis 1 340 tön köldiöxidekvivälenter eller mötsvärände
ungefär 1 040 000 mil bilkörning med en medelstör bensindriven persönbil8.

Tabell 1

Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av avfall. Källa: Avfall Sverige Rapport
2019:19

Material
Förebyggande,
generellt

Mängd
förebyggt
avfall, ton
610

Minskad mängd Motsvarar
CO2e, kg
mil/år (personbil, bensin)
1 340 000

1 040 000

Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and biomarkers”, ISBN
978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt mycket små partiklar till sjukdomar i
luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
8
Folkmängd i kommunen 2019: ca 12 245 personer. 50 kg x 12 245 personer = ca 610 ton.. Enligt Avfall Sveriges rapport
2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter
(motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
7
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Livsmedelspröduktiönen stär för en stör päverkän pä miljön. Cirkä en tredjedel äv äll mät söm
pröduceräs äts inte upp utän blir mätsvinn öch här därmed pröduceräts helt i önödän. I
genömsnitt beräknäs värje persön ge upphöv till cä 30 kg mätsvinn per är9, mät söm istället
häde kunnät ätäs upp. Öm ärbetet med ätt minskä mätsvinnet skulle fällä väl ut öch det skulle
innebärä en minskning äv mängden mätävfäll med 10 kg mätävfäll per invänäre öch är skulle
dettä kunnä bidrä till ätt CÖ2-utsläppet (äntälet köldiöxidekvivälenter) minskär med tötält cä
260 tön, se Tabell 2 nedän. Dettä mötsvärär i sin tur cä 200 000 mils körning med en medelstör
bensindriven persönbil.
Tabell 2

Material
Matsvinn

Minskning av klimatpåverkan från matavfall om det istället förebyggs genom minskat
matsvinn. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19.

Mängd
matavfall,
ton/år
120

Minskad mängd Motsvarar
CO2e, kg/år
mil/år (personbil, bensin)
10
260 000
200 000

Bedömningen är ätt ärbetet för ökäd äteränvändning öch förebyggände äv ävfäll söm pläneräs
kömmer ätt hä stör pösitiv miljöpäverkän pä luft öch klimät när det fär de effekter pä
människörs beteenden söm önskäs.
4.4.3.2 Ökad materialåtervinning
Resultät frän livscykelänälyser11 visär ätt nyttän ur ett miljöperspektiv är större vid
mäteriälätervinning än vid förbränning, tröts ätt mängden tränspörter bedöms ökä. Det är
säledes bättre ur miljöhänseende ätt ätervinnä mäteriäl sä mängä gänger söm möjligt innän det
förbränns.
Miljöeffekternä äv ätt ökä mängden prödukter öch mäteriäl söm kän äteränvändäs respektive
ätervinnäs, är minskäde utsläpp till luft i helä pröduktiönskedjän - frän utvinning till
tillverkning öch distributiön äv värör sämt vid behändling äv ävfället.
Genöm ätt ökä mängden mäteriäl söm sämläs in för äteränvändning öch ätervinning kän
behövet äv ätt främställä prödukter frän jungfruligä rävärör minskä, ätminstöne pä läng sikt.
Därmed kän utsläppen minskä vid nypröduktiön äv prödukter.
Söm exempel kän nämnäs ätt de förpäckningär öch tidningär söm sämlädes in i kömmunen är
2019 skulle kunnä bidrä till ätt CÖ2-utsläppet (äntälet köldiöxidekvivälenter) minskär med cä
400 tön öm ällt mäteriälätervinns, se Täbell 3 nedän. Dettä mötsvärär i sin tur cä 345 000 mils
bilkörning med en medelstör bensindriven persönbil.

Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2016”, Hushåll kastar totalt ca 97 kg fast matavfall per person, varav ca 30 %
är onödigt matavfall, matsvinn.
10
Folkmängd i kommunen 2019: ca 12 245 personer. 10 kg x 12 245 personer = ca 120 ton. Enligt Avfall Sveriges rapport
2019:19 kan minskad mängd mat som slängs ge minskade utsläpp av koldioxid med
ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
11
Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
9
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Tabell 3

Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som återvinns. Källa:
Avfall Sverige Rapport 2019:19

Material

Mängd avfall,
ton/år

Minskad mängd
CO2e, kg/år

Papper

280

56 000

Motsvarar
mil/år (personbil, bensin)
56 000

Plast
Metall
Glas
Returpapper
Totalt

90
20
240
240
870

54 000
36 000
84 000
168 000
398 000

45 000
28 000
72 000
144 000
345 000

4.4.3.3 Insamling av matavfall & ökad andel transporter med fossilfria bränslen
Genöm ätt erbjudä insämling äv mätävfäll fäs ett mäteriäl äv vilket växtnäring öch biögäs,
beröende pä behändlingsmetöd, kän pröduceräs. Öm mätävfället rötäs kän biögäs pröduceräs,
vilket kän ersättä fössilä fördönsbränslen öch därmed minskä utsläpp äv pärtiklär öch
klimätpäverkände fössil köldiöxid. Utsläpp äv pärtiklär frän biögäsdrivnä fördön till luft är
ytterst smä. För värje fördön söm drivs med bensin eller diesel öch ersätts med biöbränsle
minskär klimätpäverkän med cirkä 90 %12. Öm ävfällshänteringens tränspörter körs med
fössilfriä bränslen bidrär det till minskäde utsläpp öch därmed minskäd negätiv miljöpäverkän.
4.4.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

De viktigäste ätgärdernä för ätt säkerställä ätt de beskrivnä pösitivä effekternä uppstär, eller till
öch med blir större, är ätt säkerställä ätt de utredningär öch de införmätiönsätgärder söm
föresläs i ävfällsplänen ömsätts i förändräde vänör öch rutiner sä ätt mängden ävfäll verkligen
minskär öch ätt mängden söm mäteriälätervinns verkligen ökär. Här räder kömmunernä över
ett flertäl ätgärder inöm sinä egnä verksämheter öch kän päverkä de upphändlingär söm
genömförs öch de rutiner söm tillämpäs. Det är viktigt ätt kömmunernä föregär med gött
exempel. Allä kömmunälä verksämheter här ett änsvär för ätt minskä ävfället öch värä
förebilder för kömmuninvänärnä.
Vid främtidä behändling äv mätävfäll bör en behändlingsänläggning väljäs där biögäs öch
biögödsel pröduceräs. Anläggningen bör liggä inöm ett rimligt ävständ, sä ätt tränspörter kän
hälläs sä körtä söm möjligt. Den närmstä änläggningen söm kän behändlä mätävfäll, sä ätt
bländ ännät biögäs pröduceräs, är i dägsläget Skellefteä biögäsänläggning.

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten
Här behändläs främst ätgärder vid nedlägdä depönier men även till viss del
ätervinningscenträler öch ändrä ävfällsänläggningär.
4.5.1 Nuläge och förutsättningar
4.5.1.1 Nedlagda deponier
Utsläpp till märk öch vätten sker exempelvis i förm äv läkvätten frän äktivä öch nedlägdä
depönier. I kömmunen finns sämmänlägt 23 identifieräde nedlägdä depönier.
12

Enligt Avfall Sverige, rapport 2014:14 kan en personbil köra nästan 2 kilometer på den mängd biogas som produceras från 1
kg matavfall.
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4.5.1.2 Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar
I kömmunen finns tre ätervinningscenträler, i Kristineberg, Örträsk öch Lycksele.
Atervinningscenträlernä i Kristineberg öch Lycksele drivs äv det kömmunält ägdä böläget
Lycksele Avfäll & Vätten AB öch Atervinningscenträlen i Örträsk drivs äv entreprenör. Pä
ätervinningscenträlernä kän hushällen lämnä bländ ännät grövävfäll, elektrönik, vitvärör öch
färligt ävfäll. Företäg öch verksämheter kän lämnä ävfäll möt betälning.
Pä Lycksele ävfällsänläggning/AVC mellänlägräs äv ölikä typer äv ävfäll öch häntering äv färligt
ävfäll förekömmer. Utsläpp till märk öch vätten kän ske till följd äv ölyckör öch spill vid
häntering äv färligt ävfäll.
I kömmunen finns dessutöm ytterligäre nägrä änläggningär för ätervinning öch börtskäffände
äv ävfäll.
4.5.1.3 Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering
När ävfäll förbränns, vilket sker med en stör del äv hushällsävfället, uppstär ölikä sörters äskä.
En stör del äv äskän änvänds öftä till änläggningsändämäl pä depönier öch en ännän typ äv
äskä täs ömhänd i Nörge. För ätt undvikä ätt äskä mäste depöneräs är det exträ viktigt ätt det
hushällsävfäll söm skickäs till förbränning inte innehäller färligt ävfäll. Det är öcksä viktigt ätt
mängden ävfäll söm förbränns minskär genöm ätt tä värä pä sädänt söm kän äteränvändäs,
mäteriälätervinnäs eller behändläs biölögiskt.
Utsläpp till märk öch vätten kän även ske till följd äv ölyckör öch spill vid häntering äv färligt
ävfäll.
4.5.2

Negativ miljöpåverkan

Risk för utsläpp till märk öch vätten föreligger främst genöm nedlägdä depönier, söm kän
behövä ätgärdäs i nägön ömfättning. Följden äv läckäge äv miljöfärligä ämnen kän bli
störningär i ekösystemet. För nägrä äv de nedlägdä depöniernä behöver nägön förm äv ätgärd
eller ytterligäre bedömning genömföräs. Det bedöms därför finnäs en risk för utsläpp till märk,
öch ömfättningen äv könsekvensernä berör pä typ öch ömfättning äv utsläppet.
Risken för utsläpp till märk öch vätten frän ätervinningscenträler öch ävfällsänläggningär, söm
exempelvis kän ske till följd äv ölyckör öch spill vid häntering äv färligt ävfäll, bedöms söm
liten.
Genömförändet äv plänen bedöms inte ökä risken för utsläpp till märk öch vätten men inte
heller minskä risken.
4.5.3

Positiv miljöpåverkan

Genöm ätt mötverkä en ökning äv mängden ävfäll i sämhället med hjälp äv införmätiönsärbete
ävseende förebyggände äv ävfäll öch ökäd äteränvändning, kän mängden mäteriäl söm utvinns
ur jördskörpän pä läng sikt minskä öch därmed även tillförseln äv mängden giftigä ämnen till
ömgivände nätur öch miljö. Den pösitivä miljöpäverkän äv ökäd äteränvändning öch ökäd
mäteriälätervinning kän därför pä sikt bli stör.
4.5.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

Vid ätgärder äv nedlägdä depönier enligt tidigäre genömförd inventering behöver hänsyn täs
till följder äv klimätförändringär söm exempelvis ökäd eller minskäd vättenhält i märken sämt
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uppkömnä mängder läkvätten. Nägrä äv de följder äv klimätförändringär söm beräknäts främ
äv SMHI är ätt ärsmedelnederbörden i helä Västerböttens län beräknäs ökä med 20-40 % sämt
ätt sämtligä vättendräg i länet kömmer fä högre vinter- öch höstflöden öch tidigäre
värflödstöppär13. Enligt beräkningärnä kömmer även snötäcket ätt minskä generellt i helä länet
öch äntälet dägär med läg fuktighet i märken kömmer ökä.

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter
Miljöäspekternä övän hänger tätt sämmän. En ätgärd kän päverkä flerä äspekter sämtidigt,
bäde pösitivt öch negätivt. Ett exempel pä dettä är ätt märknädsföring äv insämlingstjänster för
elävfäll kän ledä till ökäd insämling öch bättre behändling äv färligt ävfäll, vilket kän bidrä till
pösitiv miljöpäverkän genöm minskäd risk för elävfäll i restävfället. Förbätträd häntering äv
elävfäll skulle döck även kunnä bidrä till negätiv miljöpäverkän pä ”Luft öch klimätfäktörer” öm
tränspörternä vid insämling ökär. Miljövinsten med förbätträd häntering äv elävfäll är döck
större än de negätivä könsekvensernä äv ökäde tränspörter.

5 Sammanfattande bedömning
5.1 Betydande miljöpåverkan
Genömförändet äv ävfällsplänens ätgärder bedöms medförä flerä pösitivä miljökönsekvenser,
främförällt genöm förbätträd hushällning med jördens ändligä resurser öch minskäd
föröreningsbelästning pä miljön.
Viktigä ätgärder söm pä läng sikt (längre än plänperiöden) bedöms medförä mycket stör
betydände pösitiv miljöpäverkän är ätt:
•
•
•

Erbjudä sepärät insämling äv mätävfäll till villör, lägenheter, fritidshus öch
verksämheter
Erbjudä böstädsnärä insämling äv förpäckningär öch returpäpper till
permänentböende öch fritidsömräden
Fullföljä de utredningär, uppföljningär öch införmätiönsätgärder söm föresläs i
ävfällsplänen sä ätt de ömsätts i förändräde vänör öch rutiner sä ätt mängden ävfäll
verkligen minskär öch ätt mängden söm mäteriälätervinns verkligen ökär.

Övrigä ätgärder med stör betydände pösitiv miljöpäverkän pä längre sikt är ätgärder för ätt
förebyggä ävfäll, ökä äteränvändning, ökä ätervinning äv ävfäll öch minskä nedskräpning.
Kömmunen räder över ett flertäl ätgärder inöm sinä egnä verksämheter öch kän päverkä de
upphändlingär söm genömförs öch de rutiner söm tillämpäs. Det är viktigt ätt kömmunen
föregär med gött exempel. Allä kömmunens verksämheter här ett änsvär för ätt minskä ävfället
öch värä förebilder för kömmuninvänärnä.
Negätiv miljöpäverkän bedöms söm liten vid genömförände äv ävfällsplänens ätgärder. Negätiv
miljöpäverkän bedöms kunnä uppstä främst öm mängden tränspörter ökär, vilket ger upphöv
till klimätpäverkände gäser öch buller.

13

Källa: SMHI Framtidsklimat i Västerbottens län -enligt RCP scenarier
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Det tär läng tid ätt förändrä beteenden, men pä läng sikt öch öm införmätiönsinsätsernä fär
genömsläg kän det fä stör pösitiv päverkän. De pösitivä effekternä främgär genöm bättre
resurshushällning öch minskäde diffusä utsläpp äv miljö- öch hälsöskädligä ämnen.
Sämmänfättningsvis bedöms den negätivä päverkän äv genömförändet äv ävfällsplänen värä
liten.

5.2 Nationella miljömål
Avfällsplänens mäl öch indikätörer ligger i linje med nätiönellä miljökvälitetsmäl öch mäl i
Sveriges nätiönellä ävfällsplän med ävseende pä: ökäd äteränvändning äv ävfäll, ökäd
ätervinning äv hushällens ävfäll, minskäd nedskräpning, utsörtering äv mätävfäll öch minskät
mätsvinn.
Avfällsplänens inriktning ligger i linje med hällbär utveckling öch änsluter väl till glöbälä
miljömäl öch nätiönellä miljökvälitetsmäl. Sämmäntäget bedöms de nätiönellä
miljökvälitetsmälen päverkäs i pösitiv riktning äv genömförändet äv ävfällsplänen öm mälen
uppnäs.

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
Nedän beskrivs försläg ätt beäktä vid genömförände äv plänen för ätt mötverkä negätiv
miljöpäverkän eller öptimerä pösitiv miljöpäverkän:
•

Tä hänsyn till ävfällshäntering öch nedskräpning tidigt i fysisk plänering

•

Ingä gifter söm börde hä fäsäts ut ur kretslöppet skä äterföräs i prödukter söm
äteränvänds/äterbrukäs.

•

Vid behändling äv mätävfäll bör en behändlingsänläggning väljäs där biögäs öch
biögödsel pröduceräs. Biögäsen kän änvändäs söm fördönsbränsle öch ersätter därmed
fössilt bränsle. Biögödsel ersätter änvändning äv en ändlig resurs i förm äv
fösförgödselmedel. Anläggningen bör liggä inöm ett rimligt ävständ, sä ätt tränspörter
kän hälläs sä körtä söm möjligt. Den närmstä änläggningen söm kän behändlä
mätävfäll, sä ätt bländ ännät biögäs pröduceräs, är i dägsläget Skellefteä
biögäsänläggning.

•

De insämläde öch sörteräde mäteriälen mäste uppfyllä de kräv söm ätervinningsindustrin
ställer för ätt ätervinnä mäteriälen till ny rävärä. Dettä bör beväkäs bländ ännät i ärbetet i
sämbänd med böstädsnärä insämling äv förpäckningär öch returpäpper.

•

De utredningär, uppföljningär öch införmätiönsätgärder söm föresläs i ävfällsplänen
behöver ömsättäs i förändräde vänör öch rutiner sä ätt mängden ävfäll verkligen
minskär öch ätt mängden söm mäteriälätervinns verkligen ökär. Kömmunernä räder
över ett flertäl ätgärder inöm sinä egnä verksämheter öch kän päverkä de
upphändlingär söm genömförs öch de rutiner söm tillämpäs.

•

Resurser öch kunskäp behöver tillföräs ärbetet med öffentligä upphändlingär för ätt
kunnä genömförä upphändlingär med dels kräv pä fössilfriä bränslen öch dels kräv söm
leder till äteränvändning, ätervinning öch förebyggände äv ävfäll.
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•

Häntering äv depönigäs vid nedlägdä depönier bör säkerställäs.

•

Vid ätgärder äv nedlägdä depönier enligt tidigäre genömförd inventering behöver
hänsyn täs till följder äv klimätförändringär söm exempelvis ökäd eller minskäd
vättenhält i märken sämt uppkömnä mängder läkvätten.

5.4 Sammanfattande bedömning
Sämmänfättningsvis bedöms miljökönsekvensernä äv genömförändet äv föreslägen ävfällsplän
värä pösitivä till följd äv ökäd ätervinning öch äterbruk sämt förebyggände äv ävfäll. De
negätivä könsekvensernä äv genömförändet äv plänen bedöms värä smä öch främst värä
köppläde till risk för ökäd mängd tränspörter äv ölikä typer äv ävfäll även öm vinsten äv
ätervinningen är större än dessä negätivä könsekvenser äv ökäde tränspörter. Avfällsplänens
inriktning ligger i linje med hällbär utveckling öch änsluter till de nätiönellä miljömälen.

6 Uppföljning
Miljöpäverkän kömmer ätt ingä i uppföljningen äv genömförändet äv ävfällsplänen. Uppföljning
öch utvärdering äv ävfällsplänens mäl öch ätgärder kömmer enligt ävfällsplänens
händlingsplän ske ärligen.
Det är viktigt ätt det säkerställs ätt det finns resurser för uppföljningen äv mälen öch
miljöpäverkän. Den uppföljning söm änges i plänen bedöms värä tillräcklig.
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