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1 Inledning
I denna bilaga till Lycksele kommuns avfallsplan beskrivs forhallanden som paverkar avfallets
mangd och sammansattning, sasom antal invanare, antal hushall fordelat pa olika
boendeformer och naringslivets struktur. Darefter beskrivs nuvarande avfallsmangder samt
hantering av dessa i form av insamlingssystem och avfallsbehandling. Beskrivningen ar
uppdelad pa:
•

Avfall som omfattas av kommunalt ansvar for

•

Avfall som omfattas av producentansvar

•

Övrigt avfall

Det kommunala ansvaret innefattar insamling och behandling av hushallsavfall och for detta avfall
anges mangder samt hur det samlas in och behandlas. For avfall som inte omfattas av kommunalt
ansvar anges oversiktliga uppgifter.

2 Beskrivning av kommunen
I Lycksele kommun bor omkring 12 245 invanare1 varav over 70 % bor i tatorterna Lycksele,
Hedlunda och Rusksele. Kommunen uppvisar ett stigande invanarantal, till skillnad fran
angransande kommuner mot inlandet.
Lycksele kommun har en landareal pa 5 889 km2 som till storsta del bestar av skogsmark.
Befolkningstatheten ar 2,2 invanare/km2, vilket ar betydligt lagre an genomsnittet for Sverige
(25,4 invanare/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 manga sma och medelstora foretag med verksamhet inom
turismnaringen eller verksamhet med kopplingar till skogs- och gruvnaringen, till exempel
tillverkande tra- eller metallindustri. Den storsta arbetsgivaren i Lycksele ar kommunen med
omkring 1 500 anstallda3. Aven lasarettet ar en viktig arbetsgivare, dessutom med en
verksamhet som genererar relativt stora mangder avfall av varierande slag. De storsta privata
3

Källa: Företagsregistret, SCB. November 2019.
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arbetsgivarna, med over 50 anstallda, ar Boliden Minerals AB, Hedlunda Industri AB, Hotell
Lappland AB, Maxmoduler AB och Samhall.

3 Ansvar för avfallsfrågor
Kommunen har ett stort ansvar for hanteringen av avfall, men det ar flera aktorer som har
ansvar for olika delar av avfallshanteringen. Kommunen ar bade beslutsfattare, utforare och
tillstands-/tillsynsmyndighet i avfallshanteringen.
Avfallslämnaren har ett grundlaggande ansvar enligt Miljobalkens 15 kap 5 § att se till att
avfallet hanteras pa ett halso- och miljomassigt godtagbart satt. Det innebar aven ett ansvar for
att avfallet sorteras och lamnas till de insamlingssystem som tillhandahalls. Ansvaret innefattar
ocksa till exempel att som verksamhetsutovare forsakra sig om att den som transporterar bort
avfallet har erforderliga tillstand for det.
Kommunen har en grundlaggande roll i avfallshanteringssystemet och dess roll kan delas in i
tva huvuddelar:
•

Den taxefinansierade avfallsorganisationen ansvarar i huvudsak for att avfall som
uppkommer hos hushall och likartat avfall fran verksamheter samlas in och tas
omhand pa ett miljoriktigt satt. Detta galler aven farligt avfall och grovavfall fran
hushall. Genomforandet av det kommunala renhallningsansvaret ligger hos det
kommunala bolaget Lycksele Avfall och Vatten AB (LAVAB). Insamlingen sker i egen
regi.

•

Den skattefinansierade kommunala organisationen ansvarar for
o

Det verksamhetsavfall som uppstar i kommunala verksamheter, exempelvis
gatudrift, reningsverk, park- och fastighetsforvaltning, maltidsservice m.m.

o

Nedskrapningsfragor, till exempel att se till att det finns papperskorgar och
andra typer av behallare for avfall pa allmanna platser, samt gaturenhallning.
Undantag galler for platser langs de vagar som faller under Trafikverkets
ansvar.

o

Att aldre nedlagda deponier inom kommunens fastigheter sakras sa att de inte
utgor en risk for halsa eller miljo

o

De flesta atgarder som har att gora med att forebygga att avfall uppkommer.
Exempel pa sadana atgarder ar arbetsmarknadsatgarder som framjar
ateranvandning, atgarder for att forlanga varors livslangd eller for att minska
matsvinn eller anvandning av engangsprodukter inom de kommunala
verksamheterna.

Kommunerna ansvarar ocksa for att uppratta en avfallsplan som omfattar alla slags avfall inom
kommunen, lokala foreskrifter for avfallshanteringen samt en taxa for de avfallstjanster som
avfallsorganisationen erbjuder. Beslut om avfallsplan, foreskrifter och taxa tas i
kommunfullmaktige.

6

Avfallsplan
Bilaga 1

Producenter av vissa produkter ansvarar for att samla in, bortforsla, materialatervinna
och/eller energiutnyttja det avfall som uppstar da produkten kasseras. Syftet med
producentansvaret ar att stimulera till framtagande av produkter som ar mer resurssnala och
lattare att atervinna och som inte innehaller farliga amnen. Producentansvar finns for:
forpackningar (kartong, plast, metall, glas), returpapper, batterier, glodlampor, el-produkter,
bilar och dack. Producentansvaret forutsatter att forbrukare och konsumenter sorterar ut
forpackningar, returpapper med mera och lamnar dessa avfallsslag till de insamlingssystem
som erbjuds. Den som driver ett insamlingssystem ska inneha tillstand for detta. En kommun
kan ocksa bedriva insamling av forpackningar och returpapper inom kommunen utan sarskilt
tillstand, forutsatt att det insamlade materialet lamnas till ett insamlingssystem som har
tillstand.
Entreprenörer ar de som hamtar hushallsavfall i de fall kommunen inte gor det med egna
fordon och egen personal. Det ar bara entreprenorer som har transporttillstand for avfall som
far lov att utfora insamlingen.
Verksamhetsutovare som ger upphov till avfall som inte ar hushallsavfall valjer sjalva sin
entreprenor. Avfall fran verksamheter som omfattas av producentansvar hamtas av
entreprenor och lamnas till producenternas anlaggningar.
Avfallsbehandlare kan vara bade offentliga och privata aktorer. I Lycksele kommun handlas
behandlingen av avfallet upp. All behandling sker utanfor kommunen med undantag for
avloppsslam. Upphandlad forbranningsanlaggning ar for narvarande Dava Deponi och
Avfallscenter i Umea.

4 Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar
4.1 Mängder och behandling
Under ar 2019 samlades ca 6 053 ton hushallsavfall in, som ingar i kommunens
renhallningsansvar, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Hushallen lamnar dessutom ifran sig
avfall som ingar i producenternas ansvar, se kapitel 6 om producentansvar. Totalt uppgar
mangden avfall fran hushall4 till ca 490 kg per invanare (exklusive slam fran enskilda avlopp).
For mangden avfall fran hushall for Sverige som helhet ar motsvarande uppgift ca 466 kg per
invanare5.

4

Mat- och restavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar för förpackningar och elektroniska
och elektriska produkter
5
Källa: Avfall Sverige, ”Svensk Avfallshantering 2018”. Uppgiften avser förhållanden under år 2018.
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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 plockanalyser i Vasterbottens samtliga kommuner6. Nagra iakttagelser
fran analyserna gallande Lycksele kommun var:

6
7

•

Mangden blandat brannbart avfall fran villahushall i tatort var nagot storre
(7,5 kg/hushall/vecka) an den genomsnittliga mangden i Sverige, vilken ar
7,2 kg/hushall/vecka7. For villahushall pa landsbygden var mangden mindre an
genomsnittet (6,6 kg/hushall/vecka).

•

Antalet batterier per 100 kg blandat brannbart avfall var 7,1 stycken i prov tagna fran
Lycksele kommuns villahushall pa landsbygd. Medelvardet for hela Vasterbotten var i
analysen 2,9 stycken per 100 kg blandat brannbart avfall.

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

I prover med blandat brannbart avfall fran lagenhetshushall i Lycksele kommun
hittades mycket glasforpackningar bestaende av flaskor och burkar.

•

Andelen och mangden batterier, elavfall och ovrigt farligt avfall var generellt svartolkad
beroende pa de sma mangderna som latt paverkas av enstaka foremal. I genomsnitt
inneholl det blandade brannbara avfallet omkring 0,1–0,6 procent batterier, elavfall och
ovrigt farligt, enligt denna plockanalys.

4.2 Mat- och restavfall
Mat- och restavfallet samlas idag in i karl som en blandad fraktion som forbranns i upphandlad
forbranningsanlaggning, for narvarande Dava Deponi och Avfallscenter i Umea. Under 2018–
2019 har en utredning gjorts om att infora utsortering av matavfall och forbattra insamlingen
av forpackningar och returpapper. Beslut om att infora matavfallsinsamling togs i februari
2020 och inforandet beraknas vara klart 2022.
For villa- eller fritidshusagare finns alternativet hemkompostering, vilket ska ske i behallare
som godkants av miljokontoret. Ömhandertagandet av komposten skall kunna ske utan risk for
miljo och halsa samt i ovrigt pa ett godtagbart satt pa den egna tomten. Det brannbara avfallet
lamnas da fortsatt till det kommunala insamlingssystemet.

4.3 Grovavfall
Hushallens grovavfall lamnas pa atervinningscentral. Total insamlad mangd grovavfall vid
AVC:erna i kommunen var 18 063 ton under 2019. Mangderna for grovavfall avser hushallens
grovavfallsmangder men aven mangder fran sma foretag ingar. I kommunen finns tre
atervinningscentraler, se kapitel Fel! Hittar inte referenskälla..
Varje host sker insamling och hamtning av grovavfall i byar i Lycksele kommun som anmalt sitt
intresse for att delta. Utskick med forfragan sker till cirka 50 bya-/intresseforeningar.
Insamlingen sker under en bestamd helg, vanligtvis forsta helgen i oktober.
Till grovavfall raknas det avfall som ej hor till producentansvar och som ar for skrymmande for
att samlas in i karl.
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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
Deponi (inkl. gips
och inert material)

ej tillgängligt
(hanteras av entreprenör)
280,74

Asbest

2,38

Ris, grot m.m. till
industrijord

738

Tryckimp.
trä
Summa

90,42
18 063

Grovavfallet som lamnas pa atervinningscentralerna behandlas och atervinns pa olika satt,
brannbart avfall skickas till forbranningsanlaggning. Metall materialatervinns och tra gar till
energiatervinning. Ej atervinningsbart avfall omhandertas genom deponering.

4.4 Trädgårdsavfall
Hushallens tradgardsavfall lamnas pa atervinningscentral. I kommunen finns tre
atervinningscentraler, se kapitel Fel! Hittar inte referenskälla.. Det tradgardsavfall som
lamnas pa atervinningscentralerna behandlas framst genom kompostering (s.k. industrijord)
eller energiatervinning.

4.5 Latrinavfall
Latrin samlas i godkanda behallare fran hushall som tas emot och gar till forbranning
tillsammans med restavfallet. Latrinabonnenter uppmuntras, bl.a. genom taxan, att sjalva ta
med sig latrinkarlen till AVC.

4.6 Slam från enskilda avloppsbrunnar
Slam fran enskilda brunnar samlas in med slambil med avvattnande teknik. Det forekommer
aven att slutna tankar toms helt.
Tomningen gors av Lycksele Avfall & Vatten som transporterar slammet till Lycksele centrala
reningsverk dar det avvattnas en andra gang. Darefter transporteras det till Lycksele
10

Avfallsplan
Bilaga 1

avfallsanlaggning for kompostering och anvands som anlaggningsjord. Ördinarie tomning sker
fran maj till och med oktober manad och utfors en gang per ar for permanenta hushall och en
gang vartannat ar for fritidshus. Ar 2019 var det cirka 1 000 aktiva kunder i kommunen med
enskilda avloppsbrunnar.

4.7 Fettavskiljarslam
Öm stora mangder fett kommer ut i det kommunala vattennatet kan det orsaka problem,
exempelvis stopp i ledningarna. For att undvika det ska fettavskiljare vara installerad pa
verksamhet som genererar storre mangder fett, sasom restauranger, gatukok, m.m.
Lycksele Avfall och Vatten AB genomfor under 2019 och 2020 ett projekt som avser att minska
fettet i avloppsledningarna. Ett led i detta ar att sa kallade miljotrattar delas ut och ett annat ar
att undersoka status pa fettavskiljare. Fettavskiljare toms med en slambil och fettet
transporteras sedan till bl.a. biogasanlaggningen i Skelleftea.

4.8 Fett och matolja
Vegetabiliskt fett fran fritoser och stekning fran restauranger, storkok och liknande
verksamheter samlas upp i behallare och lamnas till godkanda atervinningsforetag.

4.9 Textilavfall
Ingen separat insamling av textil sker pa atervinningscentralerna i Lycksele idag. 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
Farligt avfall fran hushall lamnas pa en atervinningscentral. Avfallet ska vara val inpackat vid
inlamnandet. Det farliga avfallet som samlas in pa atervinningscentraler hamtas av entreprenor
for atervinning och behandling. Asbest deponeras pa godkand deponianlaggning.

5 Avfall från kommunal verksamhet
Avfall fran kommunal verksamhet utgors av avfall som omfattas av kommunalt ansvar for
avfallshantering samt kommunalt verksamhetsavfall.
I kommunal verksamhet sasom skola, forskola, storkok, aldreomsorg, halso- och sjukvard samt
kontor slangs restavfall i karl eller container. Matavfallsinsamling kommer att inforas i
kommunen och darmed dess verksamheter senast 2022. Vanligtvis sorteras aven
forpackningar och returpapper ut. Farligt avfall (t.ex. batterier, lysror, annat elavfall,
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kemikalier) hamtas av entreprenor. Grovavfall (t.ex. mobler, cyklar) kors till
atervinningscentral.
I verksamheter dar kanyler forekommer, samlas de i kanylburkar som skickas ivag enligt avtal.
Eventuella kasserade lakemedel skickas till apotek. Avfall som berors av sekretess slangs i
sarskilda sekretessbehallare.
Inom IT-verksamhet uppstar bland annat elektronikavfall. Sadant avfall kan innehalla data
skickas till destruktion av data samt atervinning. Hanteringen regleras i avtal som sakerstaller
saker transport och radering av data. Elektronikavfall utan data (t.ex. kablar) transporteras till
elektronikatervinning.
I Lycksele kommun finns ett flertal vatten- och avloppsreningsverk som genererar olika typer
av avfall. Det storsta ar Lycksele reningsverk som aven tar emot slam fran mindre reningsverk
och samtliga slambrunnar i kommunen. Avfall fran reningsverk utgors av framfor allt
gallerrens och slam. Slammet anvands for narvarande som tackmassor vid tackning av gamla
deponier.
I kommunen finns ocksa varmeverk som genererar olika typer av avfall. Avfall fran
energiproduktion utgors framforallt av aska, slagg och rokgasreningsrester. Askan tas tillvara
och anvands som bland annat i vagbyggen och till tackning av lokala deponier.
Inom verksamheterna gata och park uppstar ocksa manga slags avfall, exempelvis:
•
•
•
•

Grus, lov med mera fran gatusopning transporteras till atervinningscentral.
Avfall fran skrapplockning och papperskorgar pa allman plats skickas till
energiatervinning.
Asfalt skickas till extern mottagare, dar det smalts ner och blir till ny asfalt.
Sno fran snorojning samlas vid behov pa sarskilda snoupplag.

6 Avfall som omfattas av producentansvar
Producentansvaret innebar att den som producerar eller importerar en produkt aven ar skyldig
att samla in och omhanderta det avfall som uppstar nar produkten forbrukats.
Producentansvaret innebar aven en skyldighet for konsumenten att kallsortera och lamna
tillbaka avfallet som uppstar av den forbrukade produkten, exempelvis forpackningar. Syftet
med lagstiftningen ar att motivera producenterna att ta fram produkter som ar mer
resurssnala, lattare att atervinna och som inte innehaller miljofarliga amnen.

6.1 Förpackningar och returpapper
I Tabell 3 presenteras insamlade mangder av forpackningar och returpapper i Storumans
Lycksele kommun.
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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

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 ansvarar for insamlingen av barbara batterier samt portabla batterier for industri
eller fordon. Under 2019 samlades cirka 3,9 ton batterier (inklusive inbyggda batterier) in i
kommunen.
Barbara batterier, exempelvis stavbatterier eller batterier inbyggda i en produkt, samlas in via
atervinningscentraler, atervinningsstationer och batteriholkar m.m. Dessa batterier tas
omhand av entreprenor. Portabla batterier for industri eller fordon, exempelvis fran elcyklar
och verktyg, samlas i huvudsak in via atervinningscentraler.
Bilbatterier och stora industribatterier kan lamnas hos aterforsaljare eller
atervinningscentraler. Uttjanta batterier uppkommer framst i bilverkstader, pa bensinstationer
samt vid atervinningscentraler. Dessa batterier skickas till atervinning hos en entreprenor och
blyet atervinns.

6.3 Elektriska och elektroniska produkter
Under 2019 samlade El-kretsen in 103,3 ton diverse elektronik exklusive batterier, 58,6 ton
kylskap och frysar samt 47,7 ton vitvaror.
Fraktionen diverse elektronik, som bestar av exempelvis mobiltelefoner, tv-apparater och
dammsugare, samlas in i burar eller containrar. Efter en forsta manuell sortering sker
ytterligare separeringsprocesser sa att plast och metaller skiljs at och kan atervinnas.
Kylar och frysar skickas till en anlaggning dar farliga komponenter avlagsnas och ovriga
fraktioner forbereds for atervinning. Forst avlagsnas farligt avfall i form av olja och kylkretsar.
Darefter toms kyl och frysar pa hyllor och annat lost material som atervinns som glas och plast.

13

Avfallsplan
Bilaga 1

Kyl och frysar krossas sedan for att isolering, metall och plast ska kunna sorteras ut och
eventuella freoner samlas upp.
Stora vitvaror sasom spisar och tvattmaskiner skickas till anlaggning dar farliga komponenter
avlagsnas och ovriga fraktioner forbereds for atervinning. Forst avlagsnas miljofarliga amnen
som exempel PCB. Sedan krossas vitvarorna sa att glas, plast och metall kan atervinnas.

6.4 Ljuskällor och lysrör
Under 2019 samlade El-kretsen in cirka 0,8 ton ljuskallor i form av LED- och glodlampor (icke
gasurladdningslampor) samt 2,2 ton lysror och lagenergilampor (gasurladdningslampor).
Ljuskallor transporteras vanligtvis till en anlaggning for krossning och sortering. Forst krossas
lamporna i ett slutet system for insamling av kvicksilver. Darefter sorteras aterstaende material
i glas och metall for att sedan atervinnas.

6.5 Bilar
En bil som ska skrotas lamnas till ett mottagningsstalle for uttjanta bilar eller till en
auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhandertagande ateranvands vissa delar av bilen,
andra delar materialatervinns och en liten del forbranns. I kommunen finns Lycksele
Bildemontering som ar en auktoriserad bildemonteringsanlaggning.
Producenterna ar skyldiga att ta emot uttjanta bilar for skrotning forutsatt att bilarna ar
registrerade. Fordonsagaren ar skyldig att lamna in sitt fordon till bilskrotningsfirma eller
motsvarande. Övergivna skrotbilar ar dock ett stort problem i kommunen, da dessa ofta blir
staende och kommunen saknar resurser att ta hand om dem.
Ingen statistik over antal skrotade bilar i kommunen finns tillganglig, da Lycksele
Bildemonterings upptagningsomrade stracker sig fran Soderhamn till Kiruna medan bilar fran
den egna kommunen ibland transporteras langa strackor till andra bildemonteringar p.g.a.
forsakringsavtal.

6.6 Däck
Insamling av dack sker via Svensk Dackatervinnings insamlingsentreprenor. En stor del av
atervinningen sker via entreprenoren dar de uttjanta dacken bland annat anvands som
anlaggningsmaterial, konstruktionsmaterial for allvadersplaner och energiutvinning.
Dack tas inte emot pa atervinningscentralerna, istallet hanvisas avfallslamnaren till dackfirmor.

6.7 Läkemedel
Överblivna lakemedel lamnas till apotek.
Inlamnat lakemedel behandlas genom forbranning pa godkanda avfallsforbranningsanlaggningar med effektiv forbranning och rokgasrening.
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7 Övrigt avfall
Övrigt avfall som inte omfattas av det kommunala renhallningsansvaret eller
producentansvaret utgors av avfall fran verksamheter av olika slag, sa kallat verksamhetsavfall.
Verksamhetsavfall ar avfall som uppkommer som direkt foljd av verksamheten och som inte ar
hushallsavfall eller darmed jamforligt avfall. For detta avfall ansvarar verksamhetsutovaren
sjalv for transport och omhandertagande.
Avfall fran foretag och andra verksamheter kan utgoras av exempelvis foljande avfallstyper:
•

Avfall fran jordbruk och andra areella naringar

•

Avfall fran bygg- och anlaggningsverksamhet

•

Avfall fran fastighetsskotsel

•

Avfall fran tillverkande industri

•

Avfall fran energiutvinning

•

Avfall från sjukvård

I Lycksele kommun finns nagra storre industrier eller foretag som producerar avfall,
exempelvis Boliden Minerals AB, Hedlunda Industri AB och Maxmoduler AB. Lycksele lasarett
genererar verksamhetsavfall som manga ganger kraver sarskild behandling.
Eftersom verksamhetsavfallet inte omfattas av det kommunala renhallnings ansvaret sa saknas
uppgifter om totala avfallsmangder, avfallsslag och behandling for dessa typer av avfall.
Alla foretag och verksamheter maste kallsortera sitt avfall. Forst sorteras farligt avfall ut och
lamnas separat. Flertalet foretag sorterar ut atervinningsbart avfall sasom tra, skrot, plast,
papper etc. Alla foretag har skyldighet att sortera ut forpackningar, dack med mera som anges i
forordningarna om producentansvar. Det avfall som aterstar delas slutligen upp i brannbart och
icke brannbart avfall. Avfallet hanteras i traditionella avfallsbehallare, exempelvis karl eller
containrar, och transporteras till mottagande anlaggningar for sortering, behandling och
atervinning.
Foretag och verksamheter kan lamna avfall pa atervinningscentralerna mot betalning. Avfallet
ska redovisas vid inlamnandet for att undvika felaktig fakturering.

8 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
I det foljande beskrivs oversiktligt de viktigaste anlaggningarna som nyttjas for hantering av
avfall fran kommunerna.
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8.1 Återvinningscentraler
I Lycksele kommun finns tre atervinningscentraler, i Kristineberg, Örtrask och Lycksele (se
kartor nedan). Atervinningscentralerna i Kristineberg och Lycksele drivs av det kommunalt
agda bolaget Lycksele Avfall & Vatten AB och Atervinningscentralen i Örtrask drivs av
entreprenor. Alla hushall kan lamna sitt grovavfall pa atervinningscentralen utan extra kostnad
da det ingar i avfallstaxan. Foretag och verksamheter kan lamna avfall mot betalning.
Kristinebergs AVC har oppet cirka 5 timmar per vecka (pa torsdagar) och Örtrask AVC har
oppet cirka 3 timmar per vecka (pa torsdagar). Lycksele AVC har oppet 44 timmar per vecka
fordelat mandag-fredag. Det forekommer aven ett par ganger per ar att anlaggningarna har
oppet 4 timmar pa lordagar.
2019 registrerade AVC i Lycksele 33 429 besokare och i Kristineberg 1 004 besokare.
Besoksstatistik for AVC i Örtrask saknas men anlaggningen ar i samma storleksordning som
den i Kristineberg.

Figur 2 Kristinebergs och Örträsk ÅVC
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Figur 3 Lycksele ÅVC

Pa atervinningscentralerna kan exempelvis foljande sorterade avfallsslag lamnas:
•
•
•
•
•
•
•

Brannbart
Metall
Tra
Elektronik
Farligt avfall
Tradgardsavfall
Forpackningar och tidningar

For att kunna sakerstalla att avfallet sorteras ratt, sa far endast genomskinliga plastsackar
anvandas for grovavfall som lamnas pa atervinningscentralerna. I anslutning till AVC lagras
framforallt tra och stora mobler innan de flisas varje eller vartannat ar.

8.2 Avfallsanläggningar
Lycksele avfallsanlaggning/AVC drivs av Lycksele Vatten och Avfall AB och ar en
tillstandspliktig verksamhet (B). Anlaggningen ligger ungefar 6 km oster om Lyckseles
stadskarna. Mellanlagring av avfall samt hantering av farligt avfall ar de centrala delarna i
verksamheten. Ar 2019 sorterades omkring 130 ton avfall pa anlaggningen och runt 6 000 ton
mellanlagrades och omlastades varav 62,6 ton var farligt avfall och 86,9 ton var elavfall.
Ömkring 280 ton deponerades. 2 378 ton komposterades.
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I Lycksele kommun finns ytterligare ett antal avfallsanlaggningar. Kuusakoski Sverige AB ager
en tillstandspliktig anlaggning (B) belagen i Lycksele tatort. Anlaggningens centrala
verksamhet ar mellanlagring, sortering, forbehandling samt biologisk behandling av
oljefororenade massor.
I kommunen finns aven ett antal anmalningspliktiga anlaggningar (C) dar mellanlagring av
avfall forekommer; Kristineberg AVC, Lycksele Bildemontering, Grenholms Kylservice AB,
Komatsu Swelog HB och Hossab Hydralik och Skogsmaskiner i Lycksele AB.

8.3 Anläggningar utanför kommunen
Utanfor regionen finns flera anlaggningar som anvands for atervinning och bortskaffande av
avfall fran regionen. De viktigaste av dessa anlaggningar ar Dava Deponi och Avfallscenter i
Umea, Skelleftea biogasanlaggning och norska HAF (Helgeland Avfallsforedling IKS) i Mo i
Rana.
Utover namnda anlaggningar nyttjas ett antal anlaggningar for atervinning av industriavfall
eller avfall som omfattas av producentansvar. Sadana anlaggningar kan vara till exempel
sorteringsanlaggningar, industrier som anvander atervunna materialravaror i produktionen
(glasbruk, pappersbruk etc.) samt forbranningsanlaggningar.

9 Nedskräpning
Nedskrapning ar ett stort problem i kommunen och nedskrapningen sker pa olika satt.
Bla vagens vagkanter ar pa vissa hall ha fruktansvart nedskrapade. Mycket av skrapet ar
dryckesbehallare som antas ha kastats ut fran bilfonster, foretradesvis energidrycker och
alkoholhaltiga drycker. Detta ar val synligt for alla som aker genom kommunen och det kan
missgynna turistnaringen.
Varje host besoks Lycksele kommun av ett stort antal barplockare som ofta inte vet att de inte
far lamna skrap i naturen. Ibland ar skrapet ihopsamlat i sopsackar men sackarna ligger kvar i
skogen tills plasten spricker och innehallet sprids.
Ett annat nedskrapningsproblem ar odehus som drar till sig skrap i form av grovsopor,
skrotbilar m.m. I Lycksele tatort fanns i januari 2020 sextio fall av skrotbilar som inte tagits
omhand, i Kristineberg ett hundratal. Arbetet med skrotbilar tar mycket tid i ansprak och ar
dessutom kostsamt for kommunen; aven om producentansvar rader for atervinningen av bilar
maste kommunen gora en stor insats innan varje fordon nar bildemonteringen.
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