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1 Inledning 

I arbetet med en gemensam avfallsplan fö r Regiön 8 ömkring 2012 gjördes en uppfö ljning av 

Störumans tidigare avfallsplan (2004–2007). Da  den nya gemensamma avfallsplanen inte 

antögs av Störumans kömmun redövisas ha r den uppfö ljning söm da  gjördes. 

2 Uppföljning av målsättningar och inriktningar i tidigare 
avfallsplan 

2.1 Kömmunens ma l  

Störumans kömmuns ö vergripande ma l fö r avfallshanteringen 2004–2007 var 
fö ljande: 
 
Mängden avfall till deponi och förbränning skall minska. 
Fra n 2005-01-01 a r det fö rbjudet att depönera örganiskt avfall vilket syns tydligt i 
diagrammet. Trenden visar döck pa  en ö kning fra n 2005, vilket kan grunda sig i att 
anva ndandet av avfallsdeklaratiöner inte var riktigt inarbetat. 
 
Ma ngden avfall till fö rbra nning tenderar att ö ka under 2007 vilket fö rmödligen berör 
bland annat pa  ö kad turistisk tillva xt i fja llregiönen. 
     
   

 
 
Diagrammen avser ma ngd avfall i tön/a r 
 
Avfallets farlighet skall minska 
Na gön plöckanalys a r inte gjörd, men eftersöm ma ngden utsörterat farligt avfall ö kat 
inöm kömmunen, bö r sa ledes avfallets farlighet ha minskat. 
 
Återanvändning och återvinning ska öka 
Da  ma ngden avfall till fö rbra nning generellt har minskat, kan det antas att a ven 
a teranva ndning öch a tervinning ö kat. Löppisverksamheten ö kar i kömmunen. 

 

2.2 Delma l 

Syftet var att fö lja upp ma len med en enka t söm skulle skickas ut under 2007. Detta 
blev döck inte gjört fö rra n 2008, öch den ligger till grund fö r uppfö ljning av delma len. 

Avfall till deponering

2004

2005

2006

2007
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En plöckanalys gjördes under hö sten 2009 öch a ven den ger en fingervisning öm 
husha llens medvetenhet öch hantering av farligt avfall. 
 
Andelen hushåll som vet hur farligt avfall ska hanteras ska vara minst 90 %   
85%  har svarat pa  fra görna öm farligt avfall. Av dessa sa ger 75% att de vet hur de skall 
sörtera ut sitt farliga avfall. 83% sa ger att de la mnar in allt eller det mesta av sitt farliga 
avfall. 
Plöckanalysen visar ett resultat pa  0,1% respektive 0,4% farligt avfall i husha llens söpör. 
 
Andelen hushåll som vet hur grovsopor ska hanteras ska vara minst 90%         
76% har svarat pa  fra görna öm a tervinningscentralerna. Av dessa sa ger 75% att de a r 
pösitiva till besö ken pa  a tervinningscentralerna na r de la mnar sitt grövavfall.  Ma ngden 
insamlat grövavfall har ö kat, vilket tyder pa  en pösitiv trend. 
 
Mängden hushållsavfall ska minska med ca 10%      
Den tötala ma ngden bra nnbart husha llsavfall har minskat med 16% fra n 2004 till 2007.                    
 
Antal hushåll som komposterar skall under perioden öka med  50%              
2004 var det 77 st husha ll söm anma lt kömpöstering, 2007 var det 241 st husha ll, vilket ger 
en ö kning med 313% 
 

2.3 Inriktningar   

I tabellerna nedan visas öm kömmunen genömfö rt de inriktningar samt a tga rder söm 
beslutats i fö rega ende avfallsplan. Det illustreras med hja lp av tre ölika smilisar.  
 

 Inriktningen har genömfö rts. 

 Inriktningen har delvis genömfö rts. 

 Inriktningen har inte genömfö rts. 
 
Tabell 1. Tabellen visar kömmunens inriktningar 2004-2007 samt öm inriktningarna har 
utfö rts. 

Inriktningar Har inrikt-
ningen 
följts?  

Kommentarer 

Kömmunen skall stra va efter att tilla mpa 
avfallstrappan vid val av avfallsbehandling  

 

Kömmunen skall ö ka kvalite n pa  avfall till 
fö rbra nning   

 

Fa rre avfallstranspörter skall bidra till 
minskad miljö belastning .  

 

Alternativa driftsförmer fö r 
a tervinningscentraler skall utredas.  

 

Kömmunens ambitiön a r att bygga upp 
enklare sma  a tervinningscentraler pa   

Stört pröjekt. Utredning ö ver 
funktiön, lökalisering öch köstnad 
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strategiska platser. ma ste fö rst gö ras. Resursbrist. 
Kömmunen ska uppmuntra till ka llsörtering öch 
kömpöstering av avfall.   

 

Kömmunen skall vidha lla sin tidigare 
insta llning att la ta FTIAB sja lva skö ta 
insamlingen av fö rpackningar. 

 
 

Kömmunen skall förtsa tta att delta i det regiönala 
samarbete söm bedrivs i la net  

 

Kömmunen skall uppmuntra villaa garna att 
kömpöstera tra dga rdsavfall pa  sin egen tömt.  

 

Osörterat bygg- öch rivavfall skall inte la ngre vara 
tilla tet att la mna vid kömmunens anla ggningar.  

 

Kömmunen skall fö rega  med gött exempel 
genöm att bedriva selektiv rivning samt 
sörtering vidd byggarbetsplatser i pröjekt 
söm bedrivs i kömmunal regi. 

 
 

Aska fra n energiutvinning skall i fö rsta hand 
utnyttjas öch recirkuleras genöm ödling.  

Inga völymer aska tillfö rs pa  
kömmunens a tervinningscentraler 
idag. 

Kömmunen skall ha ba ttre köntröll pa  att 
öljeavskiljare söm a r köpplade till kömmunens 
avlöpp tö ms i tillra cklig ömfattning. 

 
Detta a r ett arbete söm 
diskuterats, men inte pa bö rjats. 
Resursbrist. 

Fra n öch med na sta entreprenadperiöd skall 
slamanla ggningarna A skilje öch Försmark inte 
la ngre nyttjas. 

 
 

Slamavskiljare bö r ID-ma rkas fö r att fa  ett 
effektivare debiteringssystem  

Idag ligger avskiljarens köördi-
nater i verksamhetssystemet. Det 
inneba r att ID-ma rkning inte 
la ngre a r nö dva ndigt. 

Kömmunen ska ö ka införmatiönen till 
industrier öch fö retag att sörtera vid 
ka llan samt kömpöstera sitt avfall. 

 
 

Resursbrist. 

Fö rpackningar öch emballage fra n fö retag 
ska inte depöneras eller fö rbra nnas, utan i 
sa  stör utstra ckning söm mö jligt sörteras 
fö r materiala tervinnas. 

 
 

Kömmunen ska arbeta fö r att hitta en 
acceptabel lö sning fö r insamling av 
fö rpackningar fra n fö retag i 
Ta rnaömra det. 

 
Lökal entreprenö r har samarbete 
med IL Recycling, öch erbjuder 
fö retagen fastighetsna ra 
insamling.  

Kunskap öch medvetenhet öm hur husha ll öch 
fö retag kan minska ma ngden farligt avfall ska ö ka.  

 

Kömmunen skall vara behja lplig genöm 
införmatiön, ra dgivning öch fa  till sta nd 
effektivare insamling av farligt avfall fra n 
verksamheter. 

 
 

Ma ngden pröducerat farligt avfall ska 
minskas genöm införmatiön öm 
utbytesprincipen 

 
Resursbrist 
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Hantering av riskavfall fra n hemtja nsten 
öch kömmunens gruppböende skall ses 
ö ver. 

 
 

Kömmunen skall underla tta fö r husha llen att 
la mna sitt farliga avfall  

 

Kömmunen skall inte la ngre ha ett utö kat 
ansvar fö r transpörter av farligt avfall fra n 
verksamheter. Fö retaget fa r va lja fritt 
utifra n regelsystemet vem söm skall 
transpörtera avfallet 

 
 

Kömmunens insta llning a r att depönering 
vid anla ggningen ska upphö ra öch 
ömra det slutta ckas 

 
 

Avfallsanla ggningen i Störuman skall efter 
slutta ckningen fungera söm 
a tervinningscentral fö r nedre delen av 
kömmunen. 

 
Slutta ckning ej a nnu klar. 
Det kanske finns 
la mpligare platser fö r en 
ny A VC. 

Kömmunen bö r undersö ka mö jligheten att 
anla gga en ny depöni fö r inert avfall, 
alternativt avtal med na gön na rliggande 
kömmun öm samarbete. 

 
 

Verksamheter öch industrier ansvarar fö r 
att det egna avfallet hanteras pa  ett riktigt 
sa tt. 

 
 

 

2.4 HANDLINGSPROGRAM 

 
Tabell 2. Tabellen visar kommunens planerade åtgärder under 2004–2007 samt 
om åtgärderna genomförts. 

 

Åtgärd Har åtgärden 

utförts? 

Containersystemet skall bytas ut mot kärlhämtning 
 

Tömningsintervallet för kärl skall utökas till var 

fjortonde dag .  

Utökade informationsinsatser till både 

verksamheter och hushåll skall ske.  

Grovavfallshämtning skall erbjudas byarna två 

gånger per år.  

Taxan för kärltömning skall differentieras och 

baseras på vikt.  
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Taxan för verksamhetsavfall inlämnad på 

återvinningscentralen skall differentieras.  

Studieförbunden skall uppmuntras att anordna 

studiecirklar i kompostering och annan sortering.  

Årliga insamlingar av farligt avfall skall ske. 
 

De sju avfallsdeponier som avslutats efter 1993 ska 

inventeras.  

Kontrollprogram ska upprättas och följas för de 

deponier som hänförs till klass 2.  

Kommunen skall upphöra med deponering vid 

avfallsanläggningen i Storuman senast 2007-12-31.  

Sluttäckningen av avfallsanläggningen i Storuman 

skall vara avslutad 2008-12-31.  

År 2007 ska en enkät göras för uppföljning av 
målen 

 

 

 


