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1.Förord
Avfall,ettordmedmångaolikainnehållochsominnebärolikasakerförolikamänniskor.

Blöjornaisoppåsenunderdiskbänken.Dentömdamilkshakemuggenpåstan.Slampellets
somjordförbättringpågolfbanan.Dentrasigasoffansomkörstillåtervinningscentralen.
Potatisskalenochäppelskruttenidenbrunapåsen.Nagellacksflaskanochspilloljansomskatill
miljöstationen.Bränsleföravfallsförbränningsanläggningen.Hundbajspåsenpåpromenaden.
Gräsklippetiträdgårdskomposten.Detommakattmatsburkarnasomlämnastillåtervinnings-
stationen.Arbetsmiljönfördriftteknikernpååtervinningscentralenellersopbilsföraren.Råvara
föråtervinningsindustrin.

Oavsettordetsinnebördkanmandraslutsatsenattavfallärnågotsomvarjeinvånare,varje
kommunmedborgare,viallakommerikontaktmed,iprincipdagligen,ochsomdärförär
viktigt.Detärviktigtattdetfinnsfungerandesystemförhanteringenavavfall.Ochdetär
viktigtattmänniskorförstårsystemenochanvänderdemrätt.Rätthanteratkanavfallblien
resursochersättauttagavändligaresurser.Felhanteratkanavfallbådekostamycketpengar
ochförorsakasåvälmiljöproblemsomhälsoeffekter.Kunskapochhandlingmåstealltsågå
handihandförattavfallshanteringenskafungera.

Umeåkommunärenkommunmedväxandebefolkningsomvillmer.MedAvfallsplan2020dras
riktlinjernauppföravfallshanteringenikommunenunderdekommandetioåren.Mycketkan
händaundertidenochdärförfinnsanhalterpåvägen,uppföljningarskagörasåtminstoneefter
varjedelmålsår,2012och2016.Denövergripandemålsättningenmedplanenäratthantera
avfalletpådetbästasättetförattnåettlångsiktigthållbartkretsloppssamhälle,hållbartsåvälur
ekonomiskt,socialtsommiljömässigtperspektiv.

ViåtervinneriUmeå!

Umeå2009-11-17 
StyrgruppenförAvfallsplan2020
TomasBlomqvist,VDVakin 
ElisabethJohansson,Renhållningschef,Vakin 
MargarethaAlfredsson,Samhällsbyggnadsdirektör,Umeåkommun 
MargaretaGreen-Palo,Miljöchef,Umeåkommun 
TomasSikström,Utvecklingschef,Umeåkommun

3



2.Sammanfattning
Syftet med en avfallsplan är att 

• uppnånationellaochavfallsrelaterademiljökvalitetsmål

• tydliggörakommunensambitionerpåavfallsområdet

• utgöraettviktigtstrategisktstyrdokumentförhelakommunen

• informeraallmänhetocholikaverksamhetsutövareomplaneradeförändringar

• geansvarigapolitikerenhelhetsbildöveravfallshanteringenmedmöjlighetattpåverkaden

• effektiviserautvecklingenavavfallshanteringengenomökadeförutsättningarförattolika 
delaravkommunensorganisationsträvarisammariktning.

DennaAvfallsplan2020hartagitsframavenarbetsgruppmeddeltagarefrånVakin,
SamhällsbyggnadskontoretochStadsledningskontoret.

31maj2010togUmeåkommunfullmäktigebeslutomattfastställaAvfallsplan2020samtatt
funktionshinderochtillgänglighetsperspektivetskagenomsyragenomförandetavplanen.

Avfallsplan2020beståravettmåldokumentmedkortabakgrundsfaktaochsammanfattande
konsekvensbedömningsamtettantalbilagormednulägesbeskrivningar,miljökonsekvens-
beskrivningochuppföljningavmåliföregåendeavfallsplan.

4



3.Inledning
Syftet med en avfallsplan är att 

• Uppnånationellaochavfallsrelaterademiljökvalitetsmål.

• Tydliggörakommunensambitionerpåavfallsområdet.

• Utgöraettviktigtstrategisktstyrdokumentförhelakommunen.

• Informeraallmänhetocholikaverksamhetsutövareomplaneradeförändringar.

• Geansvarigapolitikerenhelhetsbildöveravfallshanteringenmedmöjlighetattpåverkaden.

• Effektiviserautvecklingenavavfallshanteringengenomökadeförutsättningarförattolika 
delaravkommunensorganisationsträvarisammariktning.

DennaAvfallsplan2020hartagitsframavenarbetsgruppmeddeltagarefrånVakin, 
SamhällsbyggnadskontoretochStadsledningskontoret.

Innehåll i en avfallsplan 
Innehållienavfallsplanska,enligt”Naturvårdsverketsföreskrifterochallmännaråd 
(NFS2006:6)ominnehålletienkommunalavfallsplanochlänsstyrelsenssammanställning”,
beståav:

• Nulägesbeskrivning,inklusiveförhållandensomkanpåverkaavfalletsmängdoch
sammansättningsamtuppgifteromavfallsmängder,-hanteringoch-anläggningar.

• Uppgifteromnedlagdadeponier.

• Målochåtgärderförinsamlingochbehandlingsamthuravfalletsmängd 
ochfarlighetkanminskas.

• Beskrivningavhuruppställdamålkanbidratillattregionalaochnationellamålnås.

• Beskrivningavhurmålochåtgärderharföljtsuppochkommerattföljasupp.

• Beskrivningavgenomfördasamråd.

• Beskrivningavhurmiljöbedömningavplanengenomförts.

• Uppgifteromåtgärderförattförebyggaattförpacknings-ochtidningsavfalluppkommer
ochåtgärderförattfrämjaåteranvändningavförpackningarochtidningar.
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Kartaöverkommunenskommunalavattenochavfallsanläggningar.

 Vattenverk

 Avloppsreningsverk

 Återvinningscentral 
 PåHolmönfinnsåtervinningsgård

 DåvaDeponi
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Umeå kommun 
Umeå,somblevstad1622,ärenkommunmedväxandebefolkning,invånarantaletäromkring
125000.Målsättningenärattnå200000invånaretillår2050.Medelåldernär38år,vilketgör
Umeåtillenavlandetsungdomligastekommuner!Kommunenharenytapå2317kvadrat-
kilometermedfyratätorter,varavUmeåstadnaturligtvisärdenstörsta.Detreövrigaär
Holmsund/Obbola,HörneforsochSävar.Ikommunenfinnscirka12000företag,ochviddetvå
universitetenstuderarnärmare33000personer.DestörstaarbetsplatsernaärUmeåkommun,
NUS–NorrlandsUniversitetssjukhusochUmeåuniversitet.

Kommunal avfallsorganisation (se också bilaga C)
KommunernaiSverigeharettrenhållningsansvar,detkommunalamonopolet,ochiUmeå 
hardetkommunalabolagetUmeåVattenochAvfallAB(Vakin)dettaansvar.Dettainnebär 
attdetärVakinsstyrelse,bolagsledningochavdelningenföravfallochåtervinningsom
ansvararföravfallsplanering,insamlingochtransporttillbehandlingavhushållensavfall. 
Denmestahanteringen,såvälinsamlingsomtransportochbehandling,skermedhjälpav
upphandladeentreprenörer.

Planens framtagande
EnarbetsgruppbeståendeavrepresentanterfrånVakin,Samhällsbyggnadskontoret, 
Miljö-ochhälsoskyddochGatorochParkersamtStadsledningskontorethararbetatfram 
ettförslagtillmåliennyavfallsplanförUmeåkommun,kalladAvfallsplan2020.
Förslagetharsedanprocessatsisåvälsamrådsominternremisstillkommunalabolagoch
nämndersamtsomutställning.SynpunktersominkomfannsiutställningsskedetibilagaB 
menharutgåttidetslutligadokumentet.

Avfallsplan2010fastställdesavkommunfullmäktigeden31maj2010.
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Valnämnden

Jämställdhetsutsko�et

RevisionenMiljö- och
hälsoskyddsnämnden

Kulturnämnden
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Stöd och omsorg

Utbildning
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Stadsdirektör

Verksamhetsområden Stödfunk�oner

Övriga bolag
Kvarken Link AB
NLC Ferry AB/OY
Umeå Folkets Husförening

Poli�sk organisa�on

Tjänsteorganisa�on
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4.Planerochmiljökvalitetsmål
Översiktsplan 1998
Denationellamåleninomavfallsområdetäratt:

• avfalletsinnehållavhälso-ochmiljöfarligaämnenskallminimerasfrämstgenomåtgärder 
iproduktionsledet

• avfalletsmängdskallminimerasgenomåtgärderibådeproduktions-ochkonsumtionsledet

• avfallsomuppkommerskallåteranvändaselleråtervinnasistörstautsträckning

• myckethårdamiljökravskallställaspåomhändertagandeavavfallsomkanåtervinnas

• hanteringochomhändertagandeavavfallskallskepåettsådantsättattnegativaeffekter
påmiljöocharbetsmiljöundviks.

Lokala mål förutom ovanstående är att:

• verkaförresurssnålochmiljövänligproduktion

• materialåtervinningskallprioriterasframförenergiåtervinningnärdetärmiljö-eller
resursmässigtmotiveratochekonomisktrimligt

• frånår2010endastdeponerasådantsominteärbrännbartellerorganisktnedbrytbart

• frånår2010endastförbrännautsorteratochbrännbartavfallfrånhushåll, 
verksamheterochindustri.

Nationella miljömål 
(källawww.miljomal.nu)

Giftfri miljö
Miljönskallvarafrifrånämnenochmetallersomskapatsiellerutvunnitsavsamhälletochsom
kanhotamänniskorshälsaellerdenbiologiskamångfalden.

• Halternaavämnensomförekommernaturligtimiljönärnärabakgrundsnivåerna.

• Halternaavnaturfrämmandeämnenimiljönärnäranollochderaspåverkanpå
ekosystemenförsumbar.

• AllfiskiSverigeshav,sjöarochvattendragärtjänligsommänniskofödamedavseendepå
innehålletavnaturfrämmandeämnen.

• Densammanlagdaexponeringeniarbetsmiljö,yttremiljöochinomhusmiljöförsärskilt
farligaämnenärnäranollochförövrigakemiskaämneninteskadligaförmänniskor.

• Förorenadeområdenärundersöktaochvidbehovåtgärdade. 
–Efterbehandlingavförorenadeområden(2010) 
Samtligaförorenadeområdensominnebärakutariskerviddirektexponeringochsådana
förorenadeområdensomidag,ellerinomennäraframtid,hotarbetydelsefullavatten-
täkterellervärdefullanaturområdenskallvarautreddaochvidbehovåtgärdadevid
utgångenavår2010. 
–Efterbehandlingavförorenadeområden(2005–2010/2050)
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• Åtgärderskallunderåren2005–2010hagenomförtsvidsåstorandelavdeprioriterade
förorenadeområdenaattmiljöproblemetisinhelhetihuvudsakkanvaralöstallrasenast 
år2050.

God bebyggd miljö
Dentotalamängdengenereratavfallskallinteökaochdenresurssomavfallutgörskalltas
tillvaraisåhöggradsommöjligtsamtidigtsompåverkanpåochriskerförhälsaochmiljö
minimeras.Särskiltgälleratt:

• Mängdendeponeratavfallexklusivegruvavfallskallminskamedminst50procenttill 
år2005räknatfrån1994årsnivå.

• Senastår2010skallminst50procentavhushållsavfalletåtervinnasgenommaterial-
återvinning,inklusivebiologiskbehandling.

• Senastår2010skallminst35procentavmatavfalletfrånhushåll,restauranger,storkökoch
butikeråtervinnasgenombiologiskbehandling.Måletavserkällsorteratmatavfalltillsåväl
hemkomposteringsomcentralbehandling.

• Senastår2010skallmatavfallochdärmedjämförligtavfallfrånlivsmedelsindustrierm.m.
återvinnasgenombiologiskbehandling.Måletavsersådantavfallsomförekommerutan
attvarablandatmedannatavfallochäravensådankvalitetattdetärlämpligtattefter
behandlingåterföratillväxtodling.

• Senastår2015skallminst60procentavfosforföreningarnaiavloppåterförastillproduktiv
mark,varavminsthälftenböråterförastillåkermark.

Regionala miljömål 
(källawww.ac.lst.se)

Giftfri miljö 
Föreutgångenavår2005skaförorenadeområdenilänetvaraidentifieradeochförnågraav
demestprioriterademedavseendepåriskernaförmänniskorshälsaochmiljönskaarbetet
medsaneringochefterbehandlinghapåbörjatssenastår2005.Minsttvåavdeområdendär
arbetepåbörjatsskadessutomvaraåtgärdade.

Når vi delmålet i Västerbotten?
DelmåletförVästerbottenäruppfylltgenomattlänsstyrelsenärklarmedidentifieringav
objektochområdendärverksamhetkanhagettupphovtillföroreningavmark,vatteneller
byggnader.Enriskbedömningbaseradpåhanteradekemikaliersfarlighet,föroreningsnivå,
spridningsförutsättningarochområdetskänslighetochskyddsvärdehargjortsförendelav
branscherna.Saneringharpåbörjatsochavslutatsvidblandannatenträimpregnerings-anlägg-
ning,inomgruvindustrin,oljedepåerochenplantskola.Nyanationellaochregionalamiljömål
rörandeförorenadeområdenharrevideratsochantagits.
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God bebyggd miljö
• Senastår2005sorterasavfallochrestproduktersåattdekanbehandlasefter 

sinaegenskaperochåterförasikretsloppetiettbalanseratsamspelmellanstaden 
ochdessomgivning.Restprodukterochavfallsomanvändsisamhällsbyggandet 
skamiljövarudeklareras.

• Återvinningavavfallgenomkomposteringellerrötningskaår2010utgöraminst35procent
avdenilänetbiologisktbehandlingsbaramängdenavfall.

• Dentotalamängdenavfallilänetsomdeponerasskaminskamed70procent,exklusive
gruvavfall,framtillår2005räknatfrånår1994.

• Samtligaavfallsdeponierskasenastunderår2008uppnåenenhetligstandardochuppfylla
högtställdamiljökravenligtdeponiförordningenochenligtNaturvårdsverketsföreskrifter
omdeponering.

Når vi delmålet i Västerbotten?
Detfinnsenmarknadsomefterfrågaråtervunnetavfall.Vissaföretaghållerpåattcertifierasina
restproduktermedmiljökvalitetskriteriersomskauppfyllasförattkunnaanvändas.Avfalletfår
baraanvändasomdethargodkäntsochmiljövarudeklarerats.FörVästerbottenharåtervinning
avwellpapp,papperochkartongochglasförpackningarökat.Medanåtervinningenavmetall-
förpackningarochplastinteharökatlikamycket.Utvecklingenmotåtervinningavavfalloch
restprodukterbedömsdockfortsättadenärmasteåren.

Detäridagsvårtattsäkertsägahurstorandelavdetbiologisktbehandlingsbaraavfallet
somkomposterasellerrötas.Utvecklingengåråträtthållochantaletmindrekomposterings-
anläggningarökar.Detbehövsocksåstörregemensammaanläggningarförbehandlingav
biologisktavfallsåattdekravsomställspåmiljöteknik,kompetens,ekonomiskaresurserhos
utövarenuppfylls.Förbudetattdeponeraorganisktavfall,tillsammansmedskattpådeponerat
avfallrespektiveförbränningavavfall,harsannolikthaftbetydelseförutvecklingenmot
komposteringochrötning.

RötningavslamskersedanfleraårtillbakavidreningsverkenpåÖniUmeåochTuvan 
iSkellefteå.Vidsistnämndaanläggninghartagitsidriftenstörrerötningsanläggningför
biologisktavfallfrånhushållochvissaindustrier.Umeåkommunharunder2007börjatskicka
biologisktavfallfrånhushållentillrötning.IUmeåkommunharförsökpåbörjatsmedatt
sorteraochsamlainorganisktavfallfrånhushållen.Slamfrånreningsverkochannatbiologiskt
avfallsomuppstårilänetsmindrekommunerharännuintefåttslutligalösningar.Detär
osäkertomkomposteringochrötningkommerattkunnagenomförasheltochhållet.När
detgäller–attminskamängdenavfallsomdeponerasilänet-bedömsmåletvarauppnått.
Gruvavfalletärundantaget.
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Umeå kommun 
(källawww.umea.se)

Aalborgåtagandena: Ansvarsfulla konsumtionsmönster och val av livsstil
Viåtarossattantaochunderlättaenklokocheffektivresursanvändningochattfrämja 
hållbarkonsumtionochproduktion.Vikommerdärförattarbetaialladelaravvårt
lokalsamhälleföratt:

• undvikaochminskaavfall,ochökaåteranvändningochåtervinning

• hanteraochbehandlaavfalliöverensstämmelsemedbästatillgängligakunskap.

Folkhälsomål: Delaktighet och inflytande
IUmeåskaallaoavsettkön,etnicitet,religion,trosuppfattning,funktionshinder,sexuell
läggning,socialbakgrundhalikarättigheter,möjligheterochskyldigheterinomlivets 
olikaområden.

Energiplan
År2010skadesammanlagdautsläppenavCO2frånfossilabränslenhaminskatmed 
tioprocentjämförtmedutsläpptmängd1990

• IUmeåkommunskamålenförluftkvalitetvarasammasomdeavriksdagenbeslutade
nationellamiljökvalitetsmålenochmiljökvalitetsnormerna

• År2020skaUmeåkommunsinternaverksamhetvarafrifrånfossilabränslen.

Lokala miljömål: 
Giftfrimiljö
• Senastår2025ärdeförorenadeområdensomenligtrådandekunskapslägeinnebärmer

änenmåttligriskförmänniskorshälsaochmiljöundersöktaochvidbehovåtgärdade.

Godbebyggdmiljöavfall

• Avfalletsmängdperinvånareskaminska

• Hushållsavfalletsinnehållavfarligaämnenskaminska

• Återvinning av avfall ska öka

• Avfallshanteringenskaplanerasutifrånettregionalttänkande.

ÅtgärdsprogramförattuppfyllamiljökvalitetsnormenförkvävedioxidiUmeå

• Införmiljökravvidupphandlingavtransporttjänsterinomkommunen.
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5.Målföravfallshanteringen 
iUmeåkommun
Härredovisasmåleniföreliggandeavfallsplan.StrukturenärtagenfrånEU:savfallshierarki.
Avfallshanteringenharenligtdennaenprioritetsordning,sombeskrivsmedavfallshierarkins
femtrappsteg:förebyggandeavavfall,återanvändning,materialåtervinning,annanåtervinning
–tillexempelenergiåtervinning–ochslutligenbortskaffande/deponering.

FörkomplettnulägesbeskrivningsebilagornaD,EochF.

Bokstäverinomparentesmotsvararansvarstagareförrespektivemål:
Vakin(Vakin)
Dåvadeponiochavfallscenter(DAC)
TekniskaNämnden(TN)
Miljö-ochhälsoskyddsnämnden(MHN)
Gymnasienämnden(GN)
Fritidsnämnden(FR)
Kommunstyrelsen(KS)
UmeåEnergi(UE)
Bostaden(BO)

Avfallshierarkins fem trappsteg

Förebygga

Återanvända

Återvinna 
material

Återvinna 
energi

Deponera
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Trappräcket: Något att hålla sig till hela vägen

1.  Regional samverkan inom avfallsområdet ska utvecklas
1.1 Dåvadeponiochavfallscenter(DAC)ochDåvakraftvärmeverk(UE)fungerarsom 
 regionalaresurser.

1.2 Vakintillhandahållervidbehovtjänstersåsomtransportavhushållsavfalloch 
 fakturahanteringmedavseendepårenhållningåtandrakommuneriregionen

1.3 Vakinsamordnarvidbehovomlastningochtransportavutsorteratorganiskt 
 hushållsavfallfrånandrakommuneriregionen

1.4 Umeåkommunmöjliggörlatrintömningfrånhusbilarochhusvagnar(FR).

2.  Mätning av medborgarnöjdhet med avseende på kommunens samlade  
 avfallshantering (KS)

Trappsteg 1 (TS1)  
Förebygga: Det man inte skaffar, behöver man inte slänga

3.  Avfallets mängd per invånare ska minska
3.1 2020harsamtligatillsvidareanställdapåkommunalaförvaltningarochbolagutbildats 
 iavfallshantering(KS)

3.2 AllafjärdeklassareiUmeåkommunskallvarjeårerbjudasettlektionstillfälle 
 omavfall(Vakin)

3.3 2020harmängdenmatsomslängsikommunalverksamhetexgrund-och 
 gymnasieskolor,förskolor,äldreomsorgochkommunalapersonalrestaurangerminskat 
 med15procentjämförtmed2016.(TN)

Trappsteg 2 (TS2)  
Återanvända: Det som är skräp för en, är ett fynd för en annan

4.  2020 ska det vara möjligt att lämna avfall till återanvändning vid samtliga   
 återvinningscentraler i Umeå kommun. (Vakin)

5.  Returmarknaden (VIVA Resurs) tar emot allt utrangerat material hos kommunens  
 förvaltningar och bolag som möbler, inventarier och maskiner för att möjliggöra  
 återanvändning inom kommunen. (GN)

6.  Byggmaterial som är möjligt att återbruka, ex. dörrar och fönster, sorteras ut inför  
 rivning i/av kommunalägd fastighet. (TN)

7.  2020 nyttjas 40 % av tillgänglig fosfor i avloppsvatten och matavfall som  
 näringsämne på produktiv mark (Vakin)

14



Trappsteg 3 (TS3)  
Återvinna material: Det man återvinner, behöver man inte utvinna

8.  2020 finns inget farligt avfall blandat med annat avfall. (Vakin)

9.  2020 är andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive  
 biologisk behandling, 50 %. (Vakin)

10. 2020 väljer 30 % av verksamhetsutövarna med hushållsliknande avfall att sortera ut  
 matavfall. (Vakin)

11. 2020 innehåller matavfallskärlet 97 % rätt sorterat avfall. (Vakin)

12. 2020 källsorteras avfall i samtliga förpackningsfraktioner, matavfall och farligt avfall  
 på samtliga kommunala förvaltningar och bolag. (TN samt alla övriga nämnder och  
 styrelserna i kommunala bolag)

13. 2020 källsorteras 70 % av avfallet istället för att läggas i det gröna kärlet (Vakin)

14. 2020 sorteras 50 % av den totala mängden matavfall ut (Vakin)

15. 2020 erbjuds alla hushåll i kommunen möjlighet till utsortering av matavfall (Vakin)
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Trappsteg 4 (TS4)  
Återvinna energi: Energi kan inte förbrukas eller skapas, bara omvandlas

16. 2020 nyttiggörs minst 85 % av den producerade metangasen vid  
 avloppsreningsverket på Ön. (Vakin) 

Trappsteg 5 (TS2)  
Deponera: Det som ska ut ur kretsloppet, ska in i deponin

17. 2020 är alla nedlagda icke-kommunala deponier med kommunal myndighetstillsyn  
 efterbehandlade (MHN)

18. 2020 är alla nedlagda kommunala deponier efterbehandlade (DAC)
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6.Uppföljningavmålmedmålår2016

Mål som uppfyllts och som därför tagits bort ur planen
Mål:2016harnedskräpningicentrumfyrkantenminskatmed10procentjämförtmed2011
genomfokuspåförebyggandearbete.

Resultat:Uppföljningmellan2011–2014visaren59-procentigminskning.Mätningsaknas
2016,mengenomförs2017och2020.

Mål: 2016tömsslamavskiljare(enskildaavlopp)medslamavvattnadebil.

Resultat: Slamavskiljareunder4m3tömsmedslamavvattnandebil.

Mål:2016har90%avdeboendeikommunägda/Bostadensfastighetertillgångtill
fastighetsnärainsamlingavmetallförpackningar,pappersförpackningar,tidningar,
plastförpackningar,färgatochofärgatglas,batterier,lamporochhushållsavfall.

Resultat:94%avdeboendeiBostadensochkommunägdafastigheterhartillgång
tillfastighetsnärainsamlingavmetallförpackningar,pappersförpackningar,tidningar,
plastförpackningar,färgatochofärgatglas,batterier,lamporochhushållsavfall.

Mål:2016har60%avdeboendeikommunägda/Bostadensfastighetertillgångtill
fastighetsnärainsamlingavmatavfall.

Resultat: 95%avboendeiBostadensochkommunägdafastigheterhartillgångtill
fastighetsnärainsamlingavmatavfall.

Reviderade mål
Tidigare mål:2016harsamtligatillsvidareanställdapåkommunalaförvaltningarochbolag
utbildatsiavfallshantering.

Nytt mål:2020harsamtligatillsvidareanställdapåkommunalaförvaltningarochbolag
utbildatsiavfallshantering.

Tidigare mål: 2016harmängdenmatsomslängsikommunalverksamhetexgrund-och
gymnasieskolor,förskolor,äldreomsorgochkommunalapersonalrestaurangerminskatmed 
15procentjämförtmed2014.

Nytt mål:2020harmängdenmatsomslängsikommunalverksamhetexgrund-och
gymnasieskolor,förskolor,äldreomsorgochkommunalapersonalrestaurangerminskat 
med15procentjämförtmed2016.

Kommentar: Enförstamätninghargjorts2016,varförmåletärsvårtattföljaupp.

Tidigare mål:2016skadetvaramöjligtattlämnaavfalltillåteranvändningvidsamtliga
återvinningscentraleriUmeåkommun.

Nytt mål: 2020skadetvaramöjligtattlämnaavfalltillåteranvändningvidsamtliga
återvinningscentraleriUmeåkommun.

Kommentar: Vidårsskiftet2016/2017fannsmöjlighetenattlämnaavfalltillåteranvändning 
vidfyraavkommunenssjuåtervinningscentraler.
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Tidigare mål:2016sorteras95%avdetfarligaavfalletuturhushållsavfallet.2020finnsinget
farligtavfallblandatmedannatavfall.

Nytt mål:2020finnsingetfarligtavfallblandatmedannatavfall.

Kommentar:Baseratpåplockanalyseravsopkärlutfördavåren2017,plockanalyserav
brännbartavfallpååtervinningscentral2016samtmängderfarligtavfallinklusiveelavfallsom
sorterasutochinlämnaspåÅVCsåärutsorteringsgraden96,3%.

Tidigare mål:2016ärandelenhushållsavfallsomåtervinnsgenommaterialåtervinning,
inklusivebiologiskbehandling,50%.

Nytt mål:2020ärandelenhushållsavfallsomåtervinnsgenommaterialåtervinning, 
inklusivebiologiskbehandling,50%.

Kommentar:43%avhushållsavfalletåtervinnsgenommaterialåtervinning, 
inklusivebiologiskbehandling.

Tidigare mål:2016väljer30%avverksamhetsutövarnamedhushållsliknandeavfallattsortera
utmatavfall.

Nytt mål:2020väljer30%avverksamhetsutövarnamedhushållsliknandeavfallattsortera 
utmatavfall.

Kommentar:27%avverksamhetermedegetabonnemanghosVakinharmatavfallshämtning.

Tidigare mål:2016innehållermatavfallskärlet98%rättsorteratavfall.

Nytt mål:2020innehållermatavfallskärlet97%rättsorteratavfall.

Kommentar: 96%iflerfamiljshusoch94%ivillorharrättsorteratavfall.Motsvarandesiffra 
förflerfamiljshusmedunderjordsbehållareär94%.Måletsänkstillettmerrimligtmål, 
utifrånAvfallSverigesstatistik.

Tidigare mål: 2016källsorterasavfallisamtligaförpackningsfraktioner,matavfallochfarligt
avfallpåsamtligakommunalaförvaltningarochbolag.

Nytt mål:2020källsorterasavfallisamtligaförpackningsfraktioner,matavfallochfarligtavfall
påsamtligakommunalaförvaltningarochbolag.

Kommentar:Insamlingavolikafraktionervarierar.75%avkommunalaverksamheterna 
ikommunägdafastigheterharkällsortering.Häringårintefastighetersomhyrsförkommunal
verksamhet.Kommunalabolagenharkällsortering,ivissafallhardockintesamtligakontor
utsorteringavmatavfall.Måletförtydligasförattvisaattallanämnderberörs.

Tidigare mål:2016nyttiggörsminst90%avdenproducerademetangasenvidavlopps-
reningsverketpåÖn.

Nytt mål:2020nyttiggörsminst85%avdenproducerademetangasenvidavloppsrenings-
verketpåÖn.

Kommentar: 79%avproduceradvolymbiogasharanväntssombränsleförproduktion 
avvärmeochel.Måletharsänktstillenrimligarenivå.
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7.Konsekvenser
Avfallsplanensmålinnebärförändringarjämförtmeddagenssystem.Konsekvensernaavdessa
förändringarkanpåverkamiljön,ekonominsamtkommunikationochinformation.

Konsekvenser för miljön 
(Miljökonsekvensbeskrivning,bilagaJ)

Sammanfattning av avfallsplanens miljöpåverkan
Genomförandetavplanenpåverkarframföralltdenationellaochregionalamiljökvalitetsmålen
godbebyggdmiljöochgiftfrimiljö.

Avavfallsplanensmålärdeviktigastemålenurmiljösynpunktföljande:

• Ettförbättratomhändertagandeavfarligtavfallärviktigareänannanavfallshantering.

• Detärviktigtattfarligaämnenintekommerutimiljöngenomdåligtkontrollerad
återvinningellerfelaktigtomhändertagande.Genomatthanteradetfarligaavfalletseparat
frånövrigtavfallmöjliggörsåtervinning,destruktionellersäkerdeponeringanpassadför
detspecifikaavfallsslaget.

• Regionalsamverkaninomavfallsområdetskautvecklas.

• Insamlingochtransportersvararförenbetydandedelavsåvälavfallskostnadersom
miljöbelastning.Åtgärderförattminimeratransportarbetetärettviktigtbidragtillatt
minskautsläppenavkoldioxid,flyktigaorganiskaämnenochpartiklar.Måletärattbedriva
enrationell,effektivochtillförlitligavfallshanteringmedhögtställdamiljökrav.

• Mätningavkommuninvånarenöjdhetsindexmedavseendepåkommunenssamlade
avfallshantering. 
 
Omkunderna/kommuninvånarnaförstårochärnöjdamedavfallshanteringssystemet 
ikommunensåanvänderdesystemetpåavsettsätt.Enavgörandefaktorförattnåde 
sattamålenochfrämjautvecklingenmotettlångsiktigthållbartkretsloppssamhälleär 
attmänniskorna,däravfalletuppkommer–ihemmenochiverksamheterna–agerar 
pårättsätt. 
 

Attminskadentotalamängdenhushållsavfallkanvaraennationellvisionmensvårtatt
omsättaimålochåtgärderienavfallsplan.Dentotalamängdenhushållsavfallvisarsnarare
långsamtstigandetendenserochmängdernavarierarmedkonsumtionsmönsterellerom
landetbefinnersigienhög-ellerlågkonjuktur.Iställetarbetarkommunendelsmedmål
kringattfångaavfallhögreupppåavfallstrappan,ipraktikenmeravfalltillåteranvändning
ochåtervinning,samtdelsmedmålkringutökadutsortering,dvsrättsakpårättplats, 
förattmöjliggöraettoptimaltomhändertagandeutifrånderespektiveavfallsslagen.
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Betydande förändringar av miljö påverkan som följd av genomförandet av planen är att:
Utsläpp till luft av försurande och klimatpåverkande gaser från transporter av avfall kan komma 
attökagenomutökadsortering.SomexempelkannämnasmatavfallsutsorteringiObbola:
2007tömdesalltavfallfrånObbolatätortmedensidlastaresombehövdeca7,5timmarför
dettauppdraginklusivetransportochtömningavbrännbartpåDåva.Idagutförsdettajobbav
entvåfackssidlastaresomkörstvåruttermedca11timmarstotaltidinklusiveseparattömning
avbrännbartochmatavfallpåDåva.Totalviktenärsammaunderbådaåren,ca11ton.Antalet
timmarsomsopbilenbehöverföruppdragetharökatmedca47%ochmankandärfördra
slutsatsenattmängdenförbrukaddieselökatmedca50%.Menutsorteringenavmatavfall
ärdelsettuppfyllandeavettnationelltmål,delsflyttashanteringenavavfallethögreupppå
avfallstrappanochdelskannettoutsläppentillluftändåkommaattminskaeftersomökad
användningavåtervunnamaterialochproduktionavbiogasgörattnyproduktionenavråvaror
ochanvändandeavfossilabränslenkanminskasimotsvarandegrad.

Utsläpp till luft, mark och vatten från gamla och aktiva deponier minskar genom minskad 
deponeringocheftergenomfördaskyddsåtgärdervidnedlagdadeponier.Täckningoch
avslutningsåtgärderpågårvidetttiotalgamla,nedlagdadeponiersamtvidetapp1påDåva
deponiochavfallsanläggning.

Diffusa utsläpp av miljögifterminskargenomförbättradeinsamlingssystemochbättrekunskap
hosavfallslämnare.Målsättningarinnefattarblandannatförbättradutsorteringavfarligtavfall
urhushållsavfalletochcertifieringavslaminnanåterbruktillgödsling.

Sammanfattande miljöbedömning
Allademålsomfinnsmediavfallsplanenbedömsledatillpositivmiljöpåverkaneftersom 
detövergripandesyftetmedplanenärattminskadenkommunalaavfallsverksamhetens, 
ochdärmedkommuninvånarnas,miljöpåverkanochskapaförutsättningarförettlång- 
siktigthållbartkretsloppssamhälle.Totalmiljöpåverkanfråndetavfallsomhanteras 
i Umeåsgeografiskakommunberordockpåhurmycketvarorochtjänstersomtillverkas,
konsumerasochkasserasisamhälletsamtvaddessainnehåller.

Konsekvenser med avseende på ekonomi och personal
Initialtkrävsdestörstaekonomiska,menkanskeframföralltpersonella,resursernaigenom-
förandetavutbildningsinsatser,bådetillanställdaiUmeåkommunochtillkommunens
samtligafjärdeklassare.Införandeavkällsorteringisamtligakommunalaverksamheter,
byggandeavnyåtervinningscentraliettvästligtläge,uppströmsarbeteisyfteattkvalitets-
certifieraslammetfrånÖnsavloppsreningsverkochavslutningsåtgärdervidsamtliganedlagda
deponierikommunenärandrakostnadskrävandeåtgärder.

Resursbehovenförattkartläggaochtaframriktlinjersamtändrarutinerärrelativtsmå.De
åtgärdersomriktlinjernaledertillkandockblikostsamma.Merfastighetsnärainsamlingav
olikatyperavavfallkanorsakakostnaderbådeiformavpengarochutrymmehosdenenskilde
ochhosfastighetsägare.Miljö-ochhälsoskyddsnämndenstillsynsverksamhetkanockså
behövaförstärkaselleromprioriteras.
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Information och kommunikation
Detfinnsbehovavutökadkommunikationliksominformationpånyasättochnyaspråk 
(setrappsteg3).Informationefterfrågasocksåomuppnåddaresultatsamteffekterpåmiljön
(forumförredovisningavdettakanblandannatvaraLivsmiljöbarometernpåwww.umea.se
ochVakinshemsidawww.vakin.se).

Ökadmedvetenhetförattuppnåsattautsorteringsmålkräverinformations-ochkommunika-
tionssatsningar.Hurstoradessasatsningarblirochhurkostnadernaskafördelasmellande
olikakommunalanämndernaochbolagenbörfastställasienkommunikationsplansomtas
framunder2010.

VakingesdärföriuppdragatttillsammansmedUmeåkommunsinformationsenhettaframen 
kommunikationsplan.Vakinuppdrasocksåattibefintligregionalsamverkansgruppföravfall
deltaigemensammainformationsinsatseriregionensombedömsvarakostnadseffektivaoch
kangeettstörregenomslag.
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8.Uppföljning
Uppföljningavavfallsplanensövergripandemålochdelmålärenviktigfaktorförattmålenska
nås.Genomuppföljningenkonstaterasomdeutfördaåtgärdernageretttillräckligtbraresultat
elleromytterligareresurserbehöversättasinförattnåmålen.Uppföljningenavavfallsplanen
kommerattsamordnasavVakin.Enmeromfattandeuppföljningochförslagtillnyadelmåltas
fram2013(eftermålår2012)och2017(eftermålår2016).Dessutomskerenslutuppföljningvid
planperiodensslut.

Förplanensdelmålfinnstreavstämningstidpunkter,år2013,2017ochinförnyavfallsplane-
period2020.Viddessatidpunkterkommeralltbakgrundsmaterialattgåsigenomfören
avstämningöverhurlångtarbetetnått.Detkanävenbliaktuelltmedkompletterandedelmål
efter2012och2016iavsiktattuppnåsyftetmedavfallsplanensomjuäratt:

• uppnånationellaochavfallsrelaterademiljökvalitetsmål

• tydliggörakommunensambitionerpåavfallsområdet

• utgöraettviktigtstrategisktstyrdokumentförhelakommunen

• informeraallmänhetocholikaverksamhetsutövareomplaneradeförändringar

• geansvarigapolitikerenhelhetsbildöveravfallshanteringenmedmöjlighetattpåverkaden

• effektiviserautvecklingenavavfallshanteringengenomökadeförutsättningarförattolika
delaravkommunensorganisationsträvarisammariktning
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9.Avslutning
Avfallsplanenärettavkommunensstrategiskastyrdokumentochbeslutensomtasiavfalls-
planenkommerattpåverkasågottsomallaUmeåsinvånarevarjedag.Avfallsplanendrarupp
riktlinjernaochprojicerarmålbilderföravfallsarbetet2010–2020.Förattuppfyllaallamål
kommerdetattkrävasinvesteringar,arbete,engagemangochvilja,bådehosdesomarbetar
iUmeåkommunsförvaltningarochbolag,menävenavossallasomkommuninvånareoch
människorförattnåplanensövergripandesyfte,ettlångsiktigthållbartkretsloppssamhälle.
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Besök:Stadshuset,Skolgatan31A 
Postadress:90180Umeå 

090–161000 
umea.kommun@umea.se 
www.umea.se/kommun

Kontakt
Har du frågor? Kontakta oss gärna:
Vakin 
090-16 19 00 
vakin@vakin.se

Umeå kommun
090-16 10 00 
umea.kommun@umea.se


