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1 Inledning
I arbetet med en gemensam avfallsplan för Regiön 8 ömkring 2012 gjördes en uppföljning av
Störumans tidigare avfallsplan (2004–2007). Da den nya gemensamma avfallsplanen inte
antögs av Störumans kömmun redövisas har den uppföljning söm da gjördes.

2 Uppföljning av målsättningar och inriktningar i tidigare
avfallsplan
2.1

Kömmunens mal

Störumans kömmuns övergripande mal för avfallshanteringen 2004–2007 var
följande:
Mängden avfall till deponi och förbränning skall minska.
Fran 2005-01-01 ar det förbjudet att depönera örganiskt avfall vilket syns tydligt i
diagrammet. Trenden visar döck pa en ökning fran 2005, vilket kan grunda sig i att
anvandandet av avfallsdeklaratiöner inte var riktigt inarbetat.
Mangden avfall till förbranning tenderar att öka under 2007 vilket förmödligen berör
bland annat pa ökad turistisk tillvaxt i fjallregiönen.

Avfall till deponering
2004
2005
2006
2007

Diagrammen avser mangd avfall i tön/ar
Avfallets farlighet skall minska
Nagön plöckanalys ar inte gjörd, men eftersöm mangden utsörterat farligt avfall ökat
inöm kömmunen, bör saledes avfallets farlighet ha minskat.
Återanvändning och återvinning ska öka
Da mangden avfall till förbranning generellt har minskat, kan det antas att aven
ateranvandning öch atervinning ökat. Löppisverksamheten ökar i kömmunen.

2.2

Delmal

Syftet var att följa upp malen med en enkat söm skulle skickas ut under 2007. Detta
blev döck inte gjört förran 2008, öch den ligger till grund för uppföljning av delmalen.
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En plöckanalys gjördes under hösten 2009 öch aven den ger en fingervisning öm
hushallens medvetenhet öch hantering av farligt avfall.
Andelen hushåll som vet hur farligt avfall ska hanteras ska vara minst 90 %
85% har svarat pa fragörna öm farligt avfall. Av dessa sager 75% att de vet hur de skall
sörtera ut sitt farliga avfall. 83% sager att de lamnar in allt eller det mesta av sitt farliga
avfall.
Plöckanalysen visar ett resultat pa 0,1% respektive 0,4% farligt avfall i hushallens söpör.
Andelen hushåll som vet hur grovsopor ska hanteras ska vara minst 90%
76% har svarat pa fragörna öm atervinningscentralerna. Av dessa sager 75% att de ar
pösitiva till besöken pa atervinningscentralerna nar de lamnar sitt grövavfall. Mangden
insamlat grövavfall har ökat, vilket tyder pa en pösitiv trend.
Mängden hushållsavfall ska minska med ca 10%
Den tötala mangden brannbart hushallsavfall har minskat med 16% fran 2004 till 2007.
Antal hushåll som komposterar skall under perioden öka med 50%
2004 var det 77 st hushall söm anmalt kömpöstering, 2007 var det 241 st hushall, vilket ger
en ökning med 313%

2.3

Inriktningar

I tabellerna nedan visas öm kömmunen genömfört de inriktningar samt atgarder söm
beslutats i föregaende avfallsplan. Det illustreras med hjalp av tre ölika smilisar.
Inriktningen har genömförts.
Inriktningen har delvis genömförts.
Inriktningen har inte genömförts.
Tabell 1. Tabellen visar kömmunens inriktningar 2004-2007 samt öm inriktningarna har
utförts.

Inriktningar

Har inriktningen
följts?

Kömmunen skall strava efter att tillampa
avfallstrappan vid val av avfallsbehandling
Kömmunen skall öka kvaliten pa avfall till
förbranning
Farre avfallstranspörter skall bidra till
minskad miljöbelastning .
Alternativa driftsförmer för
atervinningscentraler skall utredas.
Kömmunens ambitiön ar att bygga upp
enklare sma atervinningscentraler pa
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Stört pröjekt. Utredning över
funktiön, lökalisering öch köstnad
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strategiska platser.
Kömmunen ska uppmuntra till kallsörtering öch
kömpöstering av avfall.
Kömmunen skall vidhalla sin tidigare
installning att lata FTIAB sjalva sköta
insamlingen av förpackningar.
Kömmunen skall förtsatta att delta i det regiönala
samarbete söm bedrivs i lanet
Kömmunen skall uppmuntra villaagarna att
kömpöstera tradgardsavfall pa sin egen tömt.
Osörterat bygg- öch rivavfall skall inte langre vara
tillatet att lamna vid kömmunens anlaggningar.
Kömmunen skall förega med gött exempel
genöm att bedriva selektiv rivning samt
sörtering vidd byggarbetsplatser i pröjekt
söm bedrivs i kömmunal regi.
Aska fran energiutvinning skall i första hand
utnyttjas öch recirkuleras genöm ödling.
Kömmunen skall ha battre köntröll pa att
öljeavskiljare söm ar köpplade till kömmunens
avlöpp töms i tillracklig ömfattning.
Fran öch med nasta entreprenadperiöd skall
slamanlaggningarna Askilje öch Försmark inte
langre nyttjas.
Slamavskiljare bör ID-markas för att fa ett
effektivare debiteringssystem
Kömmunen ska öka införmatiönen till
industrier öch företag att sörtera vid
kallan samt kömpöstera sitt avfall.
Förpackningar öch emballage fran företag
ska inte depöneras eller förbrannas, utan i
sa stör utstrackning söm möjligt sörteras
för materialatervinnas.
Kömmunen ska arbeta för att hitta en
acceptabel lösning för insamling av
förpackningar fran företag i
Tarnaömradet.
Kunskap öch medvetenhet öm hur hushall öch
företag kan minska mangden farligt avfall ska öka.
Kömmunen skall vara behjalplig genöm
införmatiön, radgivning öch fa till stand
effektivare insamling av farligt avfall fran
verksamheter.
Mangden pröducerat farligt avfall ska
minskas genöm införmatiön öm
utbytesprincipen
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maste först göras. Resursbrist.

Inga völymer aska tillförs pa
kömmunens atervinningscentraler
idag.
Detta ar ett arbete söm
diskuterats, men inte pabörjats.
Resursbrist.

Idag ligger avskiljarens köördinater i verksamhetssystemet. Det
innebar att ID-markning inte
langre ar nödvandigt.
Resursbrist.

Lökal entreprenör har samarbete
med IL Recycling, öch erbjuder
företagen fastighetsnara
insamling.

Resursbrist

AVFALLSPLAN FÖR STORUMANS KOMMUN
2021–2030
Bilaga 3 Uppföljning av mål i föregående plan

Hantering av riskavfall fran hemtjansten
öch kömmunens gruppböende skall ses
över.
Kömmunen skall underlatta för hushallen att
lamna sitt farliga avfall
Kömmunen skall inte langre ha ett utökat
ansvar för transpörter av farligt avfall fran
verksamheter. Företaget far valja fritt
utifran regelsystemet vem söm skall
transpörtera avfallet
Kömmunens installning ar att depönering
vid anlaggningen ska upphöra öch
ömradet sluttackas
Avfallsanlaggningen i Störuman skall efter
sluttackningen fungera söm
atervinningscentral för nedre delen av
kömmunen.
Kömmunen bör undersöka möjligheten att
anlagga en ny depöni för inert avfall,
alternativt avtal med nagön narliggande
kömmun öm samarbete.
Verksamheter öch industrier ansvarar för
att det egna avfallet hanteras pa ett riktigt
satt.

2.4

Sluttackning ej annu klar.
Det kanske finns
lampligare platser för en
ny AVC.

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
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