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Sammanfattning  

Denna avfallsplan beskriver i stort nuläget inom området samt avspeglar kommunens 
ytterligare ambitioner med avfallshanteringen. Av planen framgår Bodens kommun har ett 
mycket väl utvecklat system för insamling och omhändertagande av hushållsavfallet. Vidare 
finns i kommunen flera anläggningar för sortering och behandling av övrigt avfall. 

Nedan angivna utvecklingsområden har speciellt beaktats. 

Ökad återvinning 

Bättre kontroll på farligt avfall 

Minskad nedskräpning 

Bättre service för avlämning av avfall till Brändkläppens återvinningscentral 

Utökat samarbete mellan de olika verksamhetsutövarna inom Brändkläppen - Svalget 

För att prioritera mål som kommunen ska arbeta mot genomfördes en signifikansbedömning i 
januari 2008 där både arbetsgruppen och ledningsgruppen deltog. Resultatet av 
signifikansbedömningen var vägledande för den slutliga prioriteringen vilken beslutades av 
ledningsgruppen. 

Avfallsplanen är framtagen genom ett samarbete mellan 
Tekniska förvaltningen: Monica Svensson och Elisabet Påhlsson 
Samhällsbyggnadskontoret: Andreas Löfgren och Katarina Wennman 
Grontmij AB: Per Nilsson och Charlotta Lindberg 

Ledningsgrupp:  
Ove Andersson, Tekniska förvaltningen 
Holger Hansson-Palo, Samhällsbyggnadskontoret 
Roger Bohman, ordförande Tekniska utskottet 
Anders Wikstén, representant för privata hyresvärdar 
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1 Inledning 

1.1.1 Bakgrund 

Föreliggande avfallsplan är en omarbetning och revidering av Bodens kommuns förra 
avfallsplan vilken antogs i juni år 2004. 

Under de år som gått sedan dess har en del hänt inom avfallsområdet. Deponiskatten har 
höjts och förbud mot att deponera organiskt avfall har införts. Kraven på bland annat tätskikt 
för deponier har ökat i och med att gemensamma europeiska regler har införts.  

Den 1 juli 2006 infördes en skatt på avfall till förbränning.  

Lokalt i Boden har anläggningen vid Svedjans 
avloppsreningsverk och biogasanläggning för 
mottagning och behandling av matavfall tagits 
i drift, kompletterats med utrustning för 
uppgradering av biogasen till fordonsgas 
samt med en anläggning för komprimering, 
lagring samt tankning av denna gas. Vidare 
har BEAB investerat i en ny panna med större 
kapacitet att förbränna utsorterat avfall och 
med elenergi som biprodukt. På 
Brändkläppen har samarbetet mellan de tre 
olika verksamhetsutövarna utökats. 

En revidering av nu gällande avfallsplan är 
nödvändig. Denna avfallsplan arbetar i huvudsak med tidsperspektivet fram till år 2012. 
Kommunfullmäktige är enligt kapitel 15 i miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för 
kommunen. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan.  

1.1.2 Ansvar och organisation 

Ansvaret för avfallshanteringen i Sverige är i princip fyrdelat, där kommuner, hushållen, 
producenter och verksamhetsutövare ansvarar för olika delar. 

Enligt miljöbalken skall kommunen meddela föreskrifter om hanteringen av hushållsavfallet 
och kommunen har även en renhållningsskyldighet vilket omfattar insamling och slutligt 
omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Kommunen har också 
ansvaret för att hushållens farliga avfall samlas in och transporteras till en godkänd 
behandlingsanläggning. 

Hushållen skall hantera avfallet i enlighet med de föreskrifter som kommunen meddelat. 

Vidare skall hushållen i enlighet med de olika förordningarna om producentansvar sortera ut 
sitt avfall och lämna det i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.   

Enligt ovan angivna förordningar är det producenterna, d v s den som yrkesmässigt tillverkar, 
importerar eller säljer en vara eller förpackning, som har ansvaret för insamling, bortforsling 
och återvinning av producentansvarsavfallet. Producentansvar gäller idag för förpackningar av 
papper, glas, metall och plast, returpapper, avfall från elektriska och elektroniska 
hushållsprodukter, glödlampor, däck (ej cykeldäck) och bilar. 

För övrigt avfall, d v s det avfall från verksamheter och industrier som inte betraktas som 
hushållsavfall och som inte faller under producentansvaret ansvarar verksamhetsutövaren för 
att det avfall och restprodukter som uppstår tas omhand på ett godtagbart sätt. 
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2 Nulägesbeskrivning inkl ekonomi 

2.1 Insamlingssystem för hushållsavfall  

2.1.1 Hushållsavfall 

Tekniska förvaltningen ansvarar för insamlingen av hushållsavfall. Kommunen anlitar 
entreprenörer för detta och fr.o.m. maj 2007 har Ragn-Sells AB detta uppdrag.  

Vid hämtning av avfall från villafastigheter används 
sidlastande tvåfacksfordon och vid hämtning från 
flerbostadshus, företag, skolor m.fl. med större behållare 
används både en- och tvåfacksfordon. Successivt införs 
i villaområden hämtning av avfall från behållare som står 
uppställda enbart på ena sidan av körbanan. För 
närvarande drivs två insamlingsfordon med biogas från 
Svedjans biogasanläggning. 

Redan år 1998 infördes källsortering vilket innebar att 
hushållen fick två avfallsbehållare, ett brunt för matavfall 
och ett grönt för brännbart avfall. Deponiavfallet hämtas 
vid fastighet en gång per år. 

Det källsorterade brännbara avfallet transporteras sedan 
årsskiftet 2007/08 direkt till värmeverket för 

energiutvinning utan någon förbehandling eller ytterligare sortering. Från villor och fritidshus 
hämtas brännbart avfall normalt var fjärde vecka. Möjlighet finns att få förlängt 
hämtningsintervall till var åttonde vecka. Avfallet från fritidshus hämtas enbart under perioden 
V19-42. Tre storlekar på behållare finns att välja mellan, 140 l, 180 l och 240 l. Möjlighet för 
hushåll att ha en gemensam behållare kärl finns. Upp till tre villahushåll kan ha gemensam 
behållare och två eller fler fritidshushåll kan göra samma sak. Från flerbostadshus, företag, 
skolor m.fl. hämtas brännbart avfall flera gånger i veckan, varje vecka, varannan vecka eller 
var fjärde vecka. Det finns sju storlekar på behållare att välja på, 140 l till 750 l.  

Matavfallet samlas i papperspåsar innan det lägges i behållaren. På prov har s.k. biopåsar 
tillverkade av stärkelse börjat användas av hushållen i Södra Svartbyn och Torpgärdan. 
Matavfallet transporteras till Svedjans biogasanläggning där det efter finfördelning samrötas 
med avloppsslam. Från villor och fritidshus hämtas matavfallet varannan vecka under 
perioden V19-42. Under övrig tid hämtas matavfallet från villor var fjärde vecka. Det finns tre 
behållarestorlekar att välja mellan, 140 l, 180 l och 240 l. Möjlighet finns även att ha en 
gemensam behållare. Upp till tre villahushåll kan dela på en behållare och två eller fler 
fritidshushåll kan göra samma sak. Från flerbostadshus, företag, skolor m.fl. hämtas matavfall 
flera gånger i veckan, varje vecka, varannan vecka eller var fjärde vecka. Det finns 
behållarestorlekar från 140 l till 660 l.  

En gång per år under maj-juni hämtas grovavfall och deponiavfall från villor och fritidshus efter 
beställning. Upp till tre kollin med avfall kan lämnas och hämtningen ingår i den ordinarie 
renhållningsavgiften. Från flerbostadshus hämtas grovavfall efter särskild beställning mot 
ersättning. 

Deponiavfall från flerbostadshus, företag, skolor m.fl. hämtas sex gånger per år.  

Slam från enskilda brunnar hämtas en gång per år av en entreprenör med 
slamsugningsfordon och transporteras till Bodåns pumpstation för inblandning i det 
avloppsvatten som leds till Svedjans avloppsreningsverk. 

Avfallshanteringen i Bodens kommun omsätter ca 20 Mkr per år. Verksamheten är helt 
taxefinansierad. 
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2.1.2 Återvinningscentraler 

I Bodens Kommun finns tre återvinningscentraler, i Harads, i Gunnarsbyn och på 
Brändkläppens avfallsanläggning. Verksamheten vid de tre anläggningarna består av 
mottagning, sortering och omlastning av grovavfall och källsorterat materiel från hushåll och 
småföretagare. Vid återvinningscentralerna kan hushållen lämna skrymmande avfall, farligt 
avfall samt övrigt avfall. Avfallsslagen redovisas i bilaga 9. Vid dessa anläggningar sker en 
kortare tids mellanlagring varefter det utsorterade avfallet transporteras till olika 
behandlingsanläggningar. Ingen övrig behandling sker vid återvinningscentralerna. 

2.1.3 Återanvändning  

Till Återvinningen som drivs av kommunen, kan hushåll, företag och kommunala förvaltningar 
lämna husgeråd, möbler, mattor, radio och TV, elektronik, böcker, fönster, dörrar och 
sanitetsvaror. Produkterna sorteras, kontrolleras och repareras innan de säljs i verksamhetens 
butik. Omkring 75 % av inlämnade produkter blir sålda och omsättningen är ca 2 miljon kr per 
år. Material och produkter som inte säljs sorteras på Återvinningen och körs till Brändkläppens 
återvinningscentral för slutligt omhändertagande. 

Till SAVO:s miljöanläggning lämnas elektronik och elektroniska produkter för förbehandling 
och utsorterat materiel lämnas till återvinning, förbränning eller deponering. 

Röda korsets affär, Kupan, Drottninggatan 21 tar emot och säljer kläder, textilier, husgeråd, 
prylar, leksaker mm. Materialet tas emot i affären eller kan lämnas i insamlingsboxar bakom 
Kupan eller vid Margaretagatan. 

Frälsningsarmén på Nygatan 5 samlar in kläder och textilier. Insamlat materiel används i 
utlandsbistånd.  

2.1.4 Småbatterier  

Kommunen har skyldighet att ta hand om uttjänta batterier. Hushållen kan lämna batterier vid 
alla återvinningsstationer, återvinningscentralerna, SAVO, Återvinningen och på 
försäljningsställen. Hämtning av småbatterier vid flerbostadshus införs successivt. 

2.1.5 Elavfall 

Elektronik och elektroniska produkter lämnas till återvinningscentralerna samt till SAVO på 
Smidesvägen 3. Hämtning av elavfall vid flerbostadshus införs successivt. 

2.1.6 Farligt avfall 

Hushållen kan lämna farligt avfall på återvinningscentralerna samt vid miljöstationen vid 
Återvinningen. 

2.1.7 Läkemedel 

Överblivna läkemedel och stickande avfall som kanyler samlas i speciella behållare lämnas till 
apoteken. Cytostatiska- och cytotoxiska läkemedel räknas som farligt läkemedelsavfall och de 
lämnas på återvinningscentralerna.  
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2.1.8 Spillfetter 

Ragn Sells AB tömmer fettavskiljare i storkök, gatukök, restauranger m.m. och annan 
entreprenör samlar in överblivna vegetabiliska oljor från livsmedelsindustrin, livsmedelshallar, 
storkök, restauranger och gatukök. Insamlingen sker genom ett utbyggt insamlingssystem och 
vegetabiliska oljor återvinns eller återanvänds. 

2.1.9 Mängder hushållsavfall 2007,ton 

Återvinning 2 470  (producentansvar) 
Biologisk behandling 1 249  
Energiutvinning 3 988  
Deponering 26  

2.2 Avfall utanför kommunens och producenternas ansvar 

För detta avfall råder en fri marknad. Trenden går mot ökat material- och energiutnyttjande. 
Deponeringen har i princip upphört. Avfallet kan indelas i följande kategorier: 

Bygg- och rivningsavfall 
Avfall från energiutvinning 
Industriavfall  
Trädgårdsavfall 
Rester från avloppsanläggningar 

Under de senaste åren har mängderna i kommunen av bygg- och rivningsavfall och askor från 
avfallsförbränning ökat. Merparten har efter upparbetning nyttjats till energiutvinning samt som 
anläggningsmateriel. 

2.2.1 Avfallsmängder 2007 

Bygg- och rivningsavfall ton 
Återvinning 200 
Energiutvinning  3 000 
Deponering 366 
  

Avfall från energiutvinning  
Återvinning, bottenaska 16 000 
Flygaska till Norge 650 
Rökgasslam 10 
  

Industriavfall  
Deponering  966 
Kompostering, renslakt 200 
  

Trädgårdsavfall  
Återvinning 300 
Deponering 10 
  

Rester från avloppsanläggningar  
Energiutvinning, grovrens 1 800 
Deponering 85 
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2.3 Anläggningar för avfallsbehandling  

Inom kommunen finns flera verksamheter som sysslar med avfallsbehandling. Det finns 
anläggningar för energiutvinning, biologisk behandling av matavfall, förbehandling av el-avfall, 
upparbetning av verksamhets- bygg- och industriavfall, mellanlagring av metaller samt för 
mottagning, sortering, deponering av hushålls-, bygg och verksamhetsavfall. 

2.3.1 Energiutvinning 

Bodens Energi AB:s värmeverk består av fyra pannor, en biobränslepanna, en avfallspanna, 
en ångpanna och ett oljepannblock vilket består av tre pannor och används som en ren 
avbrottsreserv. I ångpannan förbränns hushållsavfall från kommuner för produktion av el och 
fjärrvärme. Brännbart avfall körs direkt från hushållen till bränslemottagningen där det tippas 
ned i en ficka. I avfallspannan förbränns brännbart industriavfall, som slipers och rivningsvirke 
samt annat avfall och flis. Värmeverket har tillstånd att förbränna 80 000 ton avfall, varav högst 
48 000 ton får förbrännas i avfallspannan. Ångpannan har en effekt på 22 MW värme samt 
kapacitet att producera 40 GWh el av hushållsavfallet. Avfallspannan har en effekt på 22 MW 
värme.  Av värmeverkets totala effekt på 64 MW vid normaldrift kan avfallsförbränningen bidra 
med 44 MW eller 68 % av värmeeffekten. 

2.3.2 Biologisk behandling 

I Svedjans biogasanläggning blandas matavfallet med slam, mals i en kvarn, hygieniseras vid 
70 gr. C under en timme. Avfallet samrötas sedan med avloppsslam i en rötkammare där 
biogas framställs. Biogasen består till ca 70 % av metangas och ca 25 % av koldioxid. Sedan 
2007 uppgraderas gasen så att den kan användas som bränsle i biogasdrivna bilar. Vid 
uppgraderingen ökas andelen metan till ca 97%. Den årliga kapaciteten för anläggningen är  
3 000 ton matavfall samt 30 000 ton slam per år.  

2.3.3 Upparbetning 

Inom Brändkläppens avfallsanläggning bedrivs verksamhet av Restproduktbearbetning i 
Boden AB, REBAB och av Nordmark Miljö AB. 

REBAB driver en maskinell anläggning för bearbetning och sortering av brännbart avfall. I 
anläggningen sker en bortplockning av större ej brännbara föremål, krossning i kvarn och 
separering av metaller. Det färdiga bränslet transporteras kontinuerligt till värmeverket för 
förbränning i avfallspannan. 

Nordmark Miljö AB sorterar och upparbetar verksamhets-, bygg- och industriavfall. 
Mellanlagring sker av flygaska och kalkfraktioner. Verksamhet planeras för tillverkning av 
skogsgödselpellets genom inblandning av bioaska och slam.  

I Svalgets bergtäkt bedriver BDX- företagen och Nordmark Miljö AB verksamhet. 
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BDX- företagen mottager, behandlar och mellanlagrar bygg- och industriavfall. 

Nordmark Miljö AB bedriver mottagning, mellanlagring och behandling av förorenade jordar. 
Tillverkning av anläggningsjord genom inblandning av bark, slam, gödsel, sand och kalk. 
Mellanlagring och granulering av gummi, mellanlagring av kalkfraktioner. 

2.3.4 Förbehandling elavfall 

SAVO som finns på Torpgärdans Västra industriområde arbetar med förbehandling av 
elektriska och elektroniska produkter vilket innebär att miljöfarliga komponenter såsom 
kvicksilver, batterier, kondensatorer (PCB), selentrummor m.m. avlägsnas från olika produkter. 
Vidare separeras metaller. Allt materiel som lämnar anläggningen går till materialåtervinning, 
energiutvinning eller deponering. På SAVO sker även mottagning och mellanlagring av 
småbatterier och kylmöbler. 

2.3.5 Mellanlagring skrot 

Kuusakoski AB på Torpgärdans Östra industriområde mottager metallskrot för återvinning. 
Majoriteten av skrotet består av järn, men även koppar, mässing, aluminium, kabel och 
elektronikskrot hanteras. Dessutom mellanlagras skrotbilar, miljöfarliga småbatterier, 
blybatterier samt en del övrigt farligt avfall för återvinning, som aerosoler, spillolja, färgburkar.  

2.3.6 Mottagning, sortering samt deponering 

På Brändkläppens avfallsanläggning tas hushålls-, bygg-, industri- samt verksamhetsavfall 
emot för sortering, mellanlagring, behandling och deponering. Anläggningen ägs av Bodens 
kommun och driften utförs av tekniska förvaltningen. Gällande tillstånd enligt miljöbalken för 
deponering och biologisk behandling av avfall är tidsbegränsat till och med år 2011, övrig 
verksamhet till utgången av år 2015. 

2.4 System för insamling av produkter med producentansvar 

Producentansvar innebär att den som yrkesmässigt tillverkar, importerar, fyller och/eller säljer 
en vara är skyldig att se till att varan tas omhand och återvinns när den kasseras. Det kan 
innebära såväl material- som energiåtervinning. Producentansvar finns idag för förpackningar 
(plast, metall, glas och papper), returpapper, däck, bilar, elektriska och elektroniska produkter 
samt för glödlampor och vissa belysningsarmaturer. 

Returpapper och förpackningar skall lämnas på någon av de 25 återvinningsstationer (ÅVS) 
som Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, i samråd med kommunen ansvarar för. För 
utökad service tillhandahåller kommunen dessutom sju återvinningsstationer varav två finns 
på återvinningscentraler. Kartong och returpapper samlas in på ytterligare fyra platser. En lista 
för återvinningsstationernas placering finns i bilaga 9. 

Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper vid i första hand de större 
flerbostadshusen är väl utbyggd. Vid en del fastigheter sker även insamling av elektriska och 
elektroniska produkter samt batterier. Utbyggnad pågår med fastighetsnära insamling vid fler 
fastigheter. 

Bildäck lämnas hos däckverkstäderna.  

Skrotbilar ska lämnas till en auktoriserad bilskrotare. Inom 
kommunen finns för närvarande ingen sådan verksamhet. I 
Älvsbyn och Luleå finns de närmast liggande 
skrotningsanläggningarna. Producenterna har ett 
mottagningssystem för skrotbilar, Refero, vilket är ett 
samarbete mellan Sveriges ledande producenter, importörer, 
bilskrotare samt  Stena Recycling AB. Det finns över 100 mottagningsanläggningar i 
Referonätverket idag varav den närmaste finns i Umeå. Privata bilägare kan utan kostnad 
lämna skrotbilar till alla auktoriserade bildskrotar. Hämtas skrotbilen uttas hämtningsavgift. 

Elektriska och elektroniska produkter lämnas på återvinningscentralerna. 

Förpackningar med pant lämnas i butiker. 
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2.5 Måluppfyllelse av nationella mål för avfallshantering 

Naturvårdsverket och Boverket har i februari 2007 sammanställt nationella resultat för 
miljömål. Bedömningen är att målen kan uppnås om ytterligare åtgärder vidtas. 

Boden uppnår redan målen för de avfall som kommunen råder över. Målen om deponerat 
avfall, återvinning av matavfall genom biologisk behandling och återföring av 
fosforföreningarna i avlopp till produktiv mark och åkermark överskrids med god marginal. 
Målet att hushållsavfallet till minst 50% ska återvinnas genom materialåtervinning, inklusive 
biologisk behandling är i princip redan uppnått. 

För det nationella målet gällande ”matavfall och därmed jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrier m.m.” görs ingen utvärdering, eftersom kommunen inte har rådighet över 
livsmedelsindustrier m.m. inom kommunen. 

Nationellt mål Boden Riket 

Mängden deponerat avfall exklusive 
gruvavfall skall minska med minst 50 
% till år 2005 räknat från 1994 års nivå 

Minskat med 85 % från 1997 års 
nivå 

minskat med 85 % 

Senast år 2010 skall minst 50 % av 
hushållsavfallet återvinnas genom 
materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling, 

Ca 50 % av hushållsavfallet 
materialåtervinns. Uppgifterna 
avser av kommunen insamlat 
hushållsavfall för 2007 och av 
förpackningsinsamlingen 
insamlade förpackningar för 2006. 
Grov- och farligt avfall och 
småbatterier samt hemkompost av 
matavfall. 

För att uppnå målet för 
materialåtervinning av 
hushållsavfall krävs att en större 
andel av det avfall som idag 
förbränns sorteras ut och 
materialåtervinns eller behandlas 
biologiskt. 

Senast år 2010 skall minst 35 % av 
matavfallet från hushåll, restauranger, 
storkök och butiker återvinnas genom 
biologisk behandling. Målet avser 
källsorterat matavfall till såväl 
hemkompostering som central 
behandling, 

Ca 50 % återvinns. Cirka 16 % återvinns. 

Senast år 2015 skall minst 60 % av 
fosforföreningarna i avlopp återföras till 
produktiv mark, varav minst hälften bör 
återföras till åkermark. 

Ca 40 % av rötresten återförs till 
jordbruket, 40 % används till 
produktion av anläggningsjord och 
20 % till odling av energiskog.  

Mängden återförd fosfor ur 
avlopp till produktiv mark är 
osäker. En stor del av 
avloppsslammet används till 
bullervallar och täckning av 
deponier. En del används till 
jordtillverkning och gödsling av 
energiskog. Troligen är 
återföringen långt ifrån målet. 
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3 Mål och åtgärder 

3.1 Internationella mål 

Vid FN:s konferens om rättvisa och miljö i Rio år1992 var Sverige ett av många länder som 
skrev under dokumentet Agenda 21. I detta dokument anges mål och riktlinjer för att uppnå en 
hållbar utveckling bl.a. genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot vår miljö. 

EU:s sjätte miljöhandlingsprogram antogs 2002. I det finns prioriteringar för EU:s miljöpolitik 
fram till år 2012. Programmet anger mål inom fyra prioriterade områden: 

Klimatförändringar – bidra till att uppnå det långsiktiga målet om stabilisering av 
koncentrationen av växthusgaser 

Natur och biologisk mångfald – hejda ökenspridning och förlust av biologisk mångfald 

Miljö och hälsa samt livskvalitet – se till att föroreningsnivåerna är så låga att de inte skadar 
människans hälsa eller miljö 
Naturresurser och avfall – bryta koppling mellan ekonomisk tillväxt och avfallsökning 

3.2 Nationella och regionala mål 

Mål för avfallshanteringen har formulerats på såväl nationell som regional och lokal nivå. 

De nationella målen har tagits fram inom16 olika områden och delats in i nationella miljömål 
och nationella delmål. Det övergripande målet är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella miljömålen är: 

 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
Denna avfallsplan berörs främst av miljömålen God bebyggd miljö med ett eget delmål om 
avfall, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Miljömålen har utvärderats och 
Naturvårdsverket föreslår revideringar där de mål som redan uppfyllts tas bort och ersätts med 
andra. 
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3.3 Kommunala mål 

3.3.1 Systemvillkoren 

Kommunens övergripande mål utgörs av de fyra systemvillkor. De utgör grunden för 
ekokommunen Boden och de är enligt följande. 

1. Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen 

Det betyder att fossilbränslen, metaller och mineraler inte får utvinnas i högre takt än 
vad som motsvaras av den långsamma fastläggningen av mineralerna till jordskorpan. 

2. Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen 
Det betyder att vi inte får framställa ämnen, avsiktligt eller oavsiktligt, i högre takt än att 
de kan brytas ner i naturen eller läggas fast i jordskorpan. 

3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte systematiskt 
utarmas 

Det betyder att naturens produktiva ytor inte får skadas eller undanträngas och att vi 
inte får hämta mer ur naturen än vad som återskapas 

4. Effektiv och rättvis resursomsättning. 

Det betyder att mänskliga behov måste uppfyllas med så effektiva metoder som 
möjligt, innefattande en rättvis resursfördelning 

3.3.2 Kommunens miljömål 

Bodens kommun antog i september 2006 lokala miljömål varav ett antal av dessa miljömål 
berör avfallshantering. Miljömålen är tagna med utgångspunkt från de nationella och regionala 
miljömålen. De antagna miljömålen har ersatt Bodens lokala Agenda 21 vilken antogs i mars 
år 2000. 

3.4 Mål och åtgärder för avfallshanteringen i Boden 

För att kunna uppfylla villkoren för Boden som ekokommun skall avfallshanteringen ligga i linje 
med de fyra systemvillkoren,  

Kommunen skall givetvis sätta mål för både det avfall som ligger under kommunalt ansvar och 
det som kommunen inte har ansvar för. Kommunen har dock svårt att påverka hanteringen av 
det avfall som faller utanför kommunens ansvarsområde.  

Det är viktigt att målen skall styra avfallshanteringen mot åtgärder som främjar sortering och 
återvinning samt bidrar till hög kvalitet. De olika verksamhetsutövarnas  behov av mark  på 
Brändkläppen och i Svalget bör ses över i en markanvändningsplan. Vidare bör ytterligare 
möjligheter ges för ökat utveckling av nya tekniker för bearbetning/upparbetning av avfallet. 
Målet skall vara att utveckla ett miljötekniskt centrum i Boden. 

Målen som formulerats för avfallshanteringen i Boden har de kommunala övergripande 
miljömålen och de nationella miljömålen som grund. En avstämning av målen skall göras år 
2010. I de fall det är ett kommunalt eller nationellt mål som utgör grunden för ett mål så har 
detta markerats med kursiv stil. 

3.4.1 Mål och åtgärder för avfall som kommunen ansvarar för 

Mål: Mängden vid hushållen hämtat avfall, ska genom ökad källsortering, ha minskat 
till 4000 ton år 2010. Kommunalt miljömål. 

Åtgärd: Information till avfallslämnare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. 
Ansvarig: Tekniska förvaltningen 
Tidplan: Löpande med början 2008 
Avstämning: 2010 

Åtgärd: Förbättra samverkan mellan kommunen, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. 
Ansvarig: Tekniska förvaltningen 
Tidplan Löpande 
Avstämning: 2010 
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Mål: Information till hushållen om kemikalieanvändning och utbytesprincipen är 
genomförd 2008. En informationskampanj med syfte att sortera ut farligt avfall 
från hushållen genomförs av tekniska förvaltningen. Kommunalt miljömål. 

Mål: Senast år 2010 ska allt farligt avfall sorteras rätt, det vill säga inget farligt avfall 
ska hamna bland brännbart avfall, matavfall, deponiavfall, i avloppet eller bland 
återvinningsmaterial.  

Åtgärd: Kampanj för att öka kunskapen om farligt avfall 
Ansvarig: Tekniska förvaltningen 
Tidplan: Under 2008 
Avstämning: 2010 

Åtgärd: Genomföra plockanalyser vartannat år, stickprovskontroller, 
kvalitetskontroller på avlopp 
Ansvarig: Tekniska förvaltningen 
Tidplan: Plockanalys 2008 och 2010, övriga åtgärder fortlöpande. 

Åtgärd: Öka tillgängligheten att lämna farligt avfall t.ex. genom att införa 
hämtning ute i bostadsområdena. 
Ansvarig: Tekniska förvaltningen 
Tidplan: 2008 
Avstämning: 2010 

3.4.2 Mål och åtgärder för det avfall som kommunen inte ansvarar för 

Mål:  Farligt avfall och el-avfall skall sorteras, förvaras och hanteras på ett från miljö- 
och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt. 

Mål:  Information till företag om kemikalieanvändning och utbytesprincipen är 
genomförd till 2008. Kommunalt miljömål. 

Åtgärd: Information till företag genom uppsökande verksamhet, utskick och informationsträffar 
Ansvarig: Tekniska förvaltningen 
Tidplan: Löpande, ha nått alla senast 2009 
Avstämning: 2010 

Åtgärd: Riktad tillsyn 
Ansvarig: Samhällsbyggnadskontoret 
Tidplan: Löpande, ha nått alla senast 2009 
Avstämning: 2010 

3.4.3 Mål mot nedskräpning 

Mål: Allmänna platser och naturmiljö är inte nedskräpade. Naturvårdsverkets förslag 
till nytt miljömål. 

Åtgärd: Utplacering av fler papperskorgar på lämpliga ställen. Tätare tömningsintervall. 
Regelbunden uppföljning. 
Ansvarig: Tekniska förvaltningen 
Tidplan: Senast 2008 
Avstämning: 2010 

Åtgärd: Snabba insatser för att städa upp rapporterade spontantippar 
Ansvarig: Tekniska förvaltningen /Samhällsbyggnadskontoret 
Tidplan: Löpande 

3.5 Förebyggande arbete 

Kommunen har begränsade möjligheter till att påverka konsumtionen i samhället och därmed 
den totala mängden avfall som uppstår. Däremot kan kommunen med olika styrmedel ex.vis 
utformningen av renhållningsavgifterna försöka öka återanvändning och återvinning av avfall. 
Kommunen skall även förbättra informationen om avfall, på olika sätt uppmuntra till ökad 
fastighetsnära insamling samt erbjuda rådgivning i avfallsfrågor. 
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4 Inverkan på miljön 

4.1.1.1 Miljöbedömning 
Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808, kap 6) och i Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om innehållet i en avfallsplan (NFS 2006:6) skall i en avfallsplan finnas en 
miljöbedömning vilken redovisar att miljöhänsyn beaktats i samband med utformandet av 
avfallsplanen. 

Under arbetet med mål- och åtgärdsformuleringen i avfallsplanen har kommunens 
övergripande mål vilka utgörs av de fyra systemvillkoren beaktats.  

För bedömningen av miljökonsekvenser av mål i avfallsplanen har Sundsvallsmodellen 
används. I denna modell bedöms endast konsekvenser av planerade mål. Således görs ingen 
beskrivning av miljökonsekvenser av den i avfallsplanen beskrivna avfallshanteringen eller av 
planen angivna avfallsanläggningar. 

För samtliga tillståndspliktiga avfallsanläggningar har i samband med tillståndsprövningen 
miljökonsekvensbeskrivningar upprättats för verksamheterna och samråd har genomförts 
enligt gällande lagstiftning. 

Vid bedömningen av miljökonsekvenser av målen har förhållanden, som gällde 2008-01-01 
valts som nuläge. Nollalternativen för målen är att är ingen åtgärd genomförs inom 
avfallsplanens giltighetstid.  

4.1.1.2 Miljökonsekvenser av målen 

För de fyra målen, som berör farligt avfall görs det en gemensam bedömning av 
miljökonsekvenserna. 

Mål: Information till hushållen om kemikalieanvändning och utbytesprincipen genomförs 
under år 2008. En informationskampanj med syfte att sortera ut farligt avfall från 
hushållen genomförs av tekniska förvaltningen.  

Mål: Senast år 2010 ska allt farligt avfall sorteras rätt, det vill säga inget farligt avfall ska 
hamna bland brännbart avfall, matavfall, deponiavfall, i avloppet eller bland 
återvinningsmaterial. 

Mål: Farligt avfall ska sorteras, förvaras och hanteras på ett från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt. 

Mål: Information till företag om kemikalieanvändning och utbytesprincipen genomförs 
under år 2008.  

Miljöpåverkan: Positiv miljöpåverkan. Mängden av farliga ämnen och produkter minskar 
genom att de ersätts med mindre farliga ämnen och produkter. Okontrollerad 
spridning i miljön av farligt avfall minskar. 

Mål: Mängden vid hushållen hämtat avfall ska genom ökad källsortering minska till 4000 
ton år 2010.  

Miljöpåverkan: Positiv miljöpåverkan. Ökad källsortering medför att större mängder av 
hushållens avfall återanvänds eller materialåtervinnes. Uttag av jungfruliga råvaror minskar. 

Mål: Allmänna platser och naturmiljö är inte nedskräpade.  

Miljöpåverkan: Positiv miljöpåverkan. Stads- och naturmiljöer hålls rena från främmande 
material och ämnen. Ingen okontrollerad spridning av oönskade ämnen i mark och vatten. 
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5 Information och kommunikation 

5.1.1.1 Samråd 

Förslag till renhållningsordning bestående av avfallsplan och renhållningsföreskrifter har 
kungjorts i NK och NSD den 2008-04-19. Därefter har renhållningsordningen varit utställd på 
Samhällsbyggnadskontoret under 4 veckor. Berörda och intresserade har då haft tillfälle att 
lämna synpunkter på renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen.  
Samråd med Länsstyrelsen har skett genom Länsstyrelsens medverkan i Norrbottens 
kommunförbunds kommunala samverkansgrupp för avfall.  
Insamlingsentreprenören har lämnat synpunkter på avfallsplan och renhållningsföreskrifter. 

Avfallsplanen har även skickats till Länsstyrelsen i Norrbottens län den 2008-04-16 för 
yttrande. Länsstyrelsen har den 2008-04-30, diarienr 566-5830-08 yttrat sig.  
Kommunen har därefter kompletterat renhållningsföreskrifterna med möjlighet för dispens 
(uppehåll) från årlig slamtömning. 

Länsstyrelsen har den 2008-05-26, diarienr 505-6474-08 yttrat sig. 
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6 Styrmedel 

6.1 Taxor och avgifter 

Kommunens viktigaste styrmedel för avfallshanteringen är renhållningstaxan. Genom taxans 
konstruktion kan man stimulera till önskade beteenden. Renhållningstaxan fastställs av 
kommunfullmäktige. Taxan i Boden är under 2008 uppbyggd på en grundavgift, en 
hämtningsavgift och en behandlingsavgift.  
 

I grundavgiften ingår 

 kostnader för administration och information 
 framtagande av avfallsplaner och renhållningsföreskrifter 
 tillgång till återvinningscentraler och miljöstationer  
 hämtning av grovavfall och deponiavfall (vid enbostads- och fritidsbostad) 

I hämtningsavgiften ingår 

 kostnader för insamling av brännbart, matavfall samt deponiavfall (flerbostadshus) 

I behandlingsavgiften ingår 

 omhändertagande och behandling 
 förvaring, transport och omlastning 
 skötsel av avfallsanläggning, återvinningscentraler och miljöstationer 
 deponiskatt, förbränningsavgifter med mera 

 

Hämtningsavgifterna för enbostadshus och fritidsbostad grundas på behållarestorlek, 
hämtningsintervall samt om gemensam behållare används. För hyreshus, skolor, företag m.fl. 
grundas hämtningsavgiften på behållarestorlek och hämtningsintervall.  
Kommunen överväger införandet av viktbaserade hämtningsavgifter för att stimulera till ökad 
återvinning. 

Vid Återvinningscentralerna kan företag lämna sorterat avfall mot avgift. 

6.2 Planer 

Andra kommunala styrmedel är kommunens renhållningsordning, översikts- och detaljplaner, 
kommunala miljömål samt andra kommunala mål- och plandokument. 
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7 Lagar och förordningar 

Avfallsplaneringen såväl som avfallshanteringen styrs av ett antal lagar och förordningar, 
varav de viktigaste är Miljöbalken (SFS 1998:808) och Avfallsförordningen (SFS 2001:1063).  

Även på EU-nivå finns bestämmelser som påverkar avfallshanteringen i Sverige. 

7.1.1.1 EUs avfallsdirektiv  
Ramdirektivet anger ramarna för hur avfallshanteringen skall bedrivas och varje 
medlemslands avfallslagstiftning skall baseras på detta direktiv. I direktivet anges bl. a. en 
prioritering av olika behandlingsformer för avfall i följande ordning: 

1. Återanvändning 
2. Materialåtervinning 
3. Energiåtervinning 
4. Deponering 

Vidare anges att den som orsakar avfallet också ska bekosta hanteringen. Särskilda direktiv 
har också utfärdats för olika delar av avfallsområdet, till exempel för deponering, farligt avfall 
och el-avfall. 

7.1.1.2 Miljöbalken 
Enligt 15 kapitlet i Miljöbalken är kommunen ansvarig för avfall från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. Ansvaret omfattar insamling, transport och 
behandling. 

För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och 
lokala föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom 
kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. De lokala 
föreskrifterna ska ange under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. Renhållningsordningen skall 
antas av kommunfullmäktige. 

I Miljöbalkens 6 kapitel finns bestämmelser om miljöbedömning och 
miljökonsekvensbedömning av avfallsplaner. 

7.1.1.3 Lag om skatt på avfall 
År 2000 infördes skatt på avfall som deponeras. Skatten uppgår för år 2008 till 435 kr per ton. 

7.1.1.4 Skatt på avfallsförbränning 
En skatt på förbränning av hushållsavfall har införts från och med 2006-07-01. Syftet med 
skatten är att stimulera till ökad materialåtervinning. Skattens storlek beror på vilken typ av 
förbränningsanläggning som används och uppgår för 2008 i Boden till 250 kr per ton. 

7.1.1.5 Förordningen om deponering av avfall 
avfall från och med 2002 och organiskt avfall från och med 2005. I begreppet organiskt avfall 
innefattas allt som består av organiskt kol, d v s bl. a trä, papper och plast. 

7.1.1.6 Förordningar om producentansvar för förpackningar och returpapper 
I förordningar om producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185 uppdaterad t.o.m. SFS 
2004:558) och returpapper (SFS 1994:1205 uppdaterad t.o.m. SFS 2004:557) anges bl. a. att 
avfallsplanen ska innehålla särskilda avsnitt om förpackningar och returpapper och platser för 
insamling av förpackningsavfall och returpapper. Planen ska även innehålla uppgifter om 
åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja 
återanvändning av förpackningar. 

Föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan 
Naturvårdsverkets nya föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) gäller fr.o.m. den 1 augusti 
2006 och ersätter de tidigare föreskrifterna från år 1991. 
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Sammanfattning av lagar, förordningar och föreskrifter som styr och reglerar 
kommunernas och industrins hantering av avfall 

SFS 1998:808 Miljöbalken 
SFS 1987:10  Plan- och bygglagen 
SFS 1975:348 Bilskrotningslagen 
SFS 2001:1063 Avfallsförordningen 
SFS 1997:185 Förordningen om producentansvar för förpackningar 
SFS 1994:1205 Förordningen om producentansvar för returpapper 
SFS 1994:1236 Förordningen om producentansvar för däck 
SFS 1997:788 Förordningen om producentansvar för bilar 
SFS 1997:645 Förordningen om batterier 
SFS 2000:208 Förordningen om producentansvar för glödlampor och vissa  

belysningsarmaturer 
SFS 2005:209 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska  

produkter 
SFS 1999:673 Lag om skatt på avfall 
SFS 2001:512 Förordningen om deponering av avfall 
NFS 2004:10  Föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för  

mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall 
NFS 2004:4  Hantering av brännbart avfall och organiskt avfall 
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8 Bilagor: 

8.1 Definitioner och begrepp 
8.2 Avfallssortering återvinningscentraler 

 8.3 Uppföljning av avfallsplan 2004 
 8.4 Återvinningsstationer Förpacknings- och tidningsavfall 
 8.5 Nedlagda deponier 
 8.6 Uppgifter till länsstyrelsen 
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8.1 Definitioner och begrepp) 

 Avfall 
Varje föremål, ämne eller substans som 
innehavaren gör sig av med eller avser 
eller är skyldig att göra sig av med. (Se 15 
kap 1 § Miljöbalken) 

Brännbart avfall 
Avfall som brinner utan energitillskott efter 
det att förbränningsprocessen startat. 

Bygg- och rivningsavfall 
Avfall från nyproduktion, dvs byggnads- 
och anläggningsverksamhet, avfall från 
rivnings- och renoveringsverksamhet samt 
jord- och schaktmassor. 

Avfallsanläggning 
Anläggning där man delvis eller i sin helhet 
tar emot, sorterar, omlastar, mellanlagrar, 
behandlar och deponerar olika avfallsslag.  

Deponi Avfallshantering 
Kontrollerat upplag för avfall som inte 
avses flyttas. 

Verksamhet eller åtgärd som utgörs av 
insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall. Deponigas 

Biogas som bildas i en deponi. Avfallsplan 
Svenska kommuner ska enligt lag fastställa 
en avfallsplan där man presenterar mål och 
inriktning för avfallshanteringen de 
närmaste åren. 

Dioxin 
Samlingsnamn för 210 klororganiska 
föreningar, varav 17 stycken är mycket 
giftiga och anrikas i fettvävnad. 

Avfall från energiutvinning Ej branschspecifikt industriavfall 
Slagg, askor och rökreningsprodukter från 
koleldning, avfallsförbränning, ved-, flis- 
och torveldning samt oljeeldning. 

Fast och flytande avfall som ej uppkommer 
som en direkt följd av verksamheten och 
som ej kan hänföras till någon av de övriga 
angivna huvudgrupperna. Till gruppen hör 
således främst kasserade förpackningar 
och emballage etc. 

Avfall från behandling av kommunalt 
avloppsvatten 
Slam, rens och sand från kommunala 
avloppsreningsverk samt slam från 
enskilda brunnar. 

Energiåtervinning 
Tillvaratagande av el/värme som alstras i 
en anläggning för avfallsförbränning eller 
tillvaratagande av gas från organiska 
ämnen, t ex i en rötningsanläggning eller 
på deponi. 

Avfall från behandling av industriellt 
avloppsvatten 
Slam och annat avfall från behandling av 
industriellt avloppsvatten. Dock ej farligt 
avfall. Farligt avfall 

Avfall som har en eller flera farliga 
egenskaper, till exempel giftigt, 
cancerframkallande, explosivt eller 
brandfarligt. I avfallsförordningen (SFS 
2001:1063) finns en förteckning över de 
avfallsslag, markerade med asterisk (*), 
som betecknas som farligt avfall. 

Avfall från utvinning av mineraliska 
produkter 
Branschspecifikt avfall från brytning och 
utvinning av malm, mineraler, kol, torv, 
råpetroleum, naturgas etcetera. Till 
gruppen räknas även avfall från anrikning 
och sintring av malm och mineraler. 

Grovavfall Bortskaffning 
Hushållsavfall som är så tungt eller 
skrymmande att det inte är lämpligt att 
samla in i säck eller kärl.  

Slutgiltig behandling av avfall genom 
exempelvis förbränning eller deponering. 

Branschspecifikt industriavfall 
Hushållsavfall Fast och flytande avfall som uppkommer 

som en direkt följd av verksamheten, det 
vill säga processavfall, spill och kassation, 
dock ej farligt avfall. Till gruppen räknas, 
förutom avfall från industrier, även avfall 
från jord- och skogsbruk, partihandel, 
varuhandel och varuförmedling, offentlig 
förvaltning och andra tjänster. 

Med hushållsavfall avses avfall som 
kommer från hushåll samt därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 
(För närmare information se 
Naturvårdsverkets webbplats.) 

Icke brännbart avfall 
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Avfall som inte kan förbrännas även om 
energi tillförs, till exempel sten och metall. 

Inert avfall 
Avfall som inte genomgår några väsentliga 
fysikaliska, kemiska eller biologiska 
förändringar. Inert avfall löses inte upp, 
brinner inte, bryts inte ner biologiskt. 

Kompostering 
Biologisk hantering där lättnedbrytbart 
organiskt avfall bryts ner under förbrukning 
av syre. 

Lakvatten 
Vätska som rinner igenom, tränger ut ur 
eller innehålls av avfall under deponering, 
mellanlagring eller transport. 

Lätt nedbrytbart avfall 
Avfall som lämpar sig för kompostering 
eller rötning. 

Matavfall 
Biologiskt lättnedbrytbart avfall, dvs den del 
av det organiska avfallet som på kort tid 
kan brytas ner i biologiska processer 
(jämför organiskt avfall) 

Miljöstation 
Mindre anläggning för mottagande av 
hushållens farliga avfall. 

Organiskt avfall 
Avfall som innehåller organiskt kol, 
exempelvis biologiskt avfall och plastavfall. 

Park- och trädgårdsavfall 
I huvudsak organiskt avfall från normal 
skötsel av park- och större 
trädgårdsanläggningar etcetera. 

Renhållningsföreskrifter 
Lokala föreskrifter som anger hur 
avfallshanteringen ska utföras. Bestämmer 
sådant som vem som är 
betalningsansvarig, hur avfallet ska vara 
emballerat, fyllnadsgrader i kärl med mera. 

Renhållningsordning 
För varje kommun skall det finnas en 
renhållningsordning som skall innehålla 
den renhållningsföreskrift om hantering av 
avfall som gäller för kommunen samt 
tillhörande  avfallsplan. 

Rötning 
Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för 
bioavfall där biogas bildas. 

Soptipp 
Benäms deponi. 

Tipp 
Benäms deponi. 

Återanvändning 
Användning av kasserade produkter utan 
föregående förädling. 

Återvinning 
Användning av material, näringsämnen 
eller energi från avfall. 

Återvinningscentral - ÅVC 
Bemannad anläggning för mottagande av 
allehanda avfallstyper. 

Återvinningsstation - ÅVS 
Obemannad anläggning för mottagande av 
förpackningar och returpapper från 
privatpersoner. 
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8.2 Avfallssortering - återvinningscentraler 

Återvinningscentralerna är bemannade och där lämnas allt det avfall som inte får lämnas i den 
egna avfallsbehållaren. 

Avfallet lämnas sorterat på återvinningscentralerna enligt nedan: 

Avfallsslag Exempel på vad som kan lämnas 

Brännbart avfall madrasser, trä- och plastmöbler 

Trädgårdsavfall kvistar, löv, gräs 

Byggavfall virke, bräder, fönster, gipsskivor, asbest 

Metallavfall grillar, cyklar, spadar,  

Deponiavfall köksporslin, sanitetsporslin, planglas 

El-avfall TV, dvd-spelare, mikrovågsugn, brödrost 

Farligt avfall lim, oljor, färgrester, sprayer 

Vitvaror kyl, frys, spisar 

Pappersförpackning mjölk- och filpaket, mjölpåse, flingpaket, presentpapper 

Returpapper tidningar, reklam, kataloger 

Glasförpackning burkar, flaskor 

Hårdplastförpackning ketchup- och schampoflaska, glassbytta 

Metallförpackning metallfolie, värmeljushållare, kapsyl, konservburk,  

Vegetabilisk olja oljor från fritöser, utgången olivolja från hushåll 
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8.3 Uppföljning av avfallsplan 2004 

Målen i föregående avfallsplan var mål som grundade sig på Bodens lokala Agenda 21 vilken 
antogs av kommunfullmäktige 2000-03-27. Målen var satta till 2005 och 2015. Utvärderingen 
av måluppfyllelse har i en del fall gjorts för år 2007 på grund av svårighet att sammanställa 
uppgifter för 2005. Ingen utvärdering av målet till 2015 har gjorts eftersom nya mål har 
antagits. 

Utvärdering av målen görs i fyra steg: 

 

Målet helt klart uppfyllt 

 
Målet uppfyllt ganska bra 

 
Målet med tveksamhet uppnått 

 
Målet ej uppnått 

Resultatet av kommunens avfallsarbete mot mål satta till 2005 blev enligt det som följer.  

Mål: Den totala mängden avfall som läggs på 
deponi ska ha minskat med 50 % jämfört med 
1997. 

Mål: Mängden avfall hämtat vid hushållen 
ska genom ökad källsortering ha minskat 
med 50 % jämfört med 1997. 

 

 

Deponerad mängd 
1997       17 515 ton 
2005         2 602 ton 

Minskning med ca 85 % 

Hämtat avfall 
1997          5 590 ton 
2007      5 237 ton 

Minskning med ca 6 % 

Mål: Servicenivån för hushållen att lämna 
återvinningsfraktionerna papper, plast, glas 
och metall samt farligt avfall har successivt 
förbättrats 

Mål: Lokal kompostering ska ha byggts ut i 
många flerbostadsområden. 

Efter uppförandet av Svedjans 
biogasanläggning är lokal kompostering inte 
längre ett prioriterat mål.  

Mål: Villaägarna stöttas med råd och 
utbildning om kompostering. Det organiska 
avfallet ska användas som en näringsresurs i 
lokal odling och i närliggande jordbruk. 

 

Kommunen informerar om 
kompostering till de villaägare som 
efterfrågar handledning 

Sedan 1997 har servicenivån för-
bättrades med ett utökat bestånd av åter-
vinningsstationer i bostadsområden. 
Fastighetsnära insamling har införts vid större 
hyresfastigheter. Farligt avfall lämnas på tre 
återvinningscentraler samt vid Bodens 
Återvinnings marknad. 

Mål: 40 % av de enskilda avloppsanlägg-
ningarna på landsbygden ska vara krets-
loppsanpassade med bl.a. näringsåterföring 
till jordbruksmark. 

Mål: En så hög kvalitet ska ha uppnåtts på 
avloppsslammet från kommunens 
reningsverk att det går att använda i jord- och 
skogsbruk.  

 

Avlopp från enskilda brunnar 
behandlas i Svedjans 
avloppsreningsverk. Ca 40 % av 
avloppslammet används till 
åkermark. 

Alla analyser av avloppsslammets 
kvalité är utan anmärkning 

 

Mål: Samtliga byatippar ska ha undersökts 
och åtgärdats vid behov ur miljösynpunkt. 

Under september-oktober 2007 
kontrollerades och städades ”byatipparna” 
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8.4 ÅVS Förpacknings- och tidningsavfall 

Insamling av förpacknings- och tidningsavfall sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
– FTI. Insamling av glas sköts av Svensk Glasåtervinning AB - SGÅ. FTI och SGÅ 
tillhandahåller 26 återvinningsstationer. Bodens kommun ansvarar för ytterligare 11 
återvinningsstationer inklusive de på Brändkläppens ÅVC och Harads ÅVC. 

Insamling av enbart kartong och tidningar sker på ytterligare fyra platser. FTI sköter 
insamlingen på två och insamlingsentreprenören på två platser. Totalt finns 41 
insamlingsställen i kommunen. 

FTI och SGÅ anlitar under 2008 följande entreprenörer för insamling av förpackningar och 
tidningar: 

Entreprenör Material  
Bodens kommun Glasförpackningar 
Luleå Kommunala Renhållning AB Metall- och hårdplastförpackningar 
I L Recycling Umeå Förpackningar av papper, kartong och wellpapp 
Miljö och Teknik i Kangos AB Returpapper 

Platser med återvinningsstationer 
Bodforsen, Dammgränd   K Norra Bredåker, Avloppsreningsverket  
Bodträskfors, Isbanan   K Norra Svartbyn, Fårhagsvägen  
Bosvedjan, Slipvägen  Prästholmen, Iduns väg 
Brändkläppens ÅVC   K Prästholmen, Prästholmsskolan  
Brännberg, Brännbergsträ  Södra Svartbyn, Gideons väg 
Buddbyn, Buddbygården Sanden, ICA Kvantum  
Centrum, Kaptensgatan  Sanden, Sturegatan Lillskogen  
Centrum, Parkgatan, f.d. busstation Sandträsk, Avloppsreningsverket    K 
Degerbäcken, Byalokalen    K Skogså, Avloppsreningsverket  
Erikslund, Manhemsgatan Svartbjörsbyn, Krusvägen  
Fagernäs, Svartbyvägen  Sveafältet, Konsum  
Flarken, Väg 605   K Sävast, Melonvägen  
Gunnarsbyn, Hallonvägen Sävastön, Teknikvägen  
Harads ÅVC   K Sörbyn, Byalokalen   K 
Harads, Edeborgsvägen Torpgärdan, Industrivägen  
Heden, Smaragdvägen/Glimmervägen Unbyn, Avloppsreningsverket  
Kusån, Byalokalen   K Vittjärv, Skjutbanevägen  
Lakaträsk, SJ    K Övre Svartlå, Industrihuset  
Mockträsk, intill Vändträskån    K  

K = Kommunal insamling 

Platser med 
insamling av kartong och tidningar insamling av tidningar 
Inbyn, Gamla skolan  Fagernäs, Gränsvägen/Skolvägen 
S:a Bredåker, Byalokalen  
Överstbyn, Avloppsreningsverket  
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8.5 Nedlagda deponier 

I kommunen finns totalt 28 st avslutade avfallsupplag varav flertalet är små s.k. byatippar. Det 
senast avslutade upplaget, Bodträskfors stängdes år 2001. Deponerad volym inklusive täck- 
och fyllnadsmassor för de mindre avfallsupplagen beräknas för var och ett till mellan 100 och 
4 000 m3. Samtliga är inventerade under åren 2003 och 2007, sluttäckta och antingen 
gräsbevuxna eller övervuxna med sly. 
Den största avfallsupplaget är Prästholmen i centrala Boden som brukades från 1930-talet 
fram till 1967. Det var i huvudsak hushålls- och slaktavfall som tippades. Avfallet täcktes med 
schaktmassor som bl.a. kom från utgrävningar av husgrunder. På avfallsupplaget i 
Bodträskfors ha ca 13 500 ton avfall deponerats, varav merparten utgörs av bygg-, rivnings- 
och slakteriavfall. Även hushålls- och parkavfall samt sand och rens från avloppsreningsverk 
har deponerats. 

En undersökning enligt ”Metodik för inventering av förorenade områden, MIFO-1” utformat av 
Naturvårdsverket utfördes är 2003 av SWECO VIAK AB. Resultatet av bedömningen 
medförde att de olika objekten inordnades i följande klasser: 

 Klass 1 – Mycket hög risk 
 Klass 2 – Stor risk 
 Klass 3 – Måttlig risk 
 Klass 4 – Liten risk 

Den under hösten 2007 genomförda kontrollen av upplagen noterade förhållanden på och 
omkring upplagen samt en fotodokumentation av upplag och närmaste omgivning 

Tabell. Gamla avfallsupplag, volym och klassificering enligt MIFO 

Nr Ort Period Volym (m3) Riskklass Fastighet 
1 Boden Rörviken 1930-67 40 000 2 Boden 56:9 
2 Bodträskfors (gamla) 1967-75 600 4 Harads 9:87 
3 Bodträskfors (nya) 1975-2001 13 500 4 Harads 2:23 
4 Brännberg 1960-91 4 000 3 Brännberg 1:34 
5 Degerbäcken 1965-74 100 4 Degerbäcken 2:16
6 Edefors 1965-74 600 4 Edefors 6:7 
7 Forsträskhed  1969-99 1 400 4 Forsträskhed 1:2 
8 Gullträsk 1967-77 900 4 Djupsjö 3:93 
9 Gunnarsbyn 1950-78 1 200 4 Gunnarsbyn 8:93 
10 Harads 1971-76 5 600 3 Harads 3:34 
11 Lakaträsk 1969-87 4 200 4 Djupsjö 3:93 
12 Lassbyn 1982-89 2 400 3 Lassbyn 21:1 
13 Norra Bredåker 1969-75 2 000 3 Rörudden 1:7 
14 Norriån 1973-90 900 4 Brändberget 3:2 
15 Sandträsk 1954-74 1 000 3 Sandträsk 1:71 
16 Storsand 1965-74 100 4 Storsand 2:10 
17 Södra Bredåker 1964-74 600 4 Bredåker 11:68 
18 Sävast 1969-76 2 400 4 Sävast 2:5 
19 Sörbyn 1969-76 1 200 4 Sörbyn 4:49 
20 Tallberg 1970-99 1 000 4 Tallberg 1:3 
21 Unbyn (Övre Bodarna) 1965-74 300 4 Unbyn s:12 
22 Valvträsk 1969-87 400 4 Valvträsk 1:7 
23 Övre Svartlå 1971-74 500 4 Svartlå 3:59 
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8.6 Uppgifter till länsstyrelsen  

8.6.1.1 Administrativa uppgifter 

Kommun: Boden 
År: 2007 
Datum när planen antogs:  
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 
Övriga medverkande nämnder: Tekniska utskottet 

8.6.1.2 Kommunens befolkning och struktur (2§) 

Befolknings, totalt: 27 828 
Datum: 2007-12-31 
Antal hushåll i småhus:        7 200 
  i flerbostadshus: 7 000 
  i fritidshus:          1 500 

8.6.1.3 Avfall som kommunen ansvarar för (3 §) 

Totalt insamlad mängd avfall: 5 377 ton 
Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling: 1 249 ton 
Insamlad mängd farligt avfall: 73 ton 

Brännbart avfall 3 988 
Grovavfall       53 (5 ton återvinning) 
Matavfall  1 249 
Farligt avfall       73 
Småbatterier       14 

Angivna mängder och avfallsslag är enligt Naturvårdsverkets vägledning till definition av 
hushållsavfall daterad 2008-01-16 och allmänna råd tillhörande NFS 2006:6. 

 
Karta över Bodens kommun 
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8.6.1.4 Avfall som omfattas av producentansvar (4 §) 

Insamlade mängder av förpackningar och tidningar 
Insamlade mängder av förpackningar och tidningar (2007), insamlingsentreprenörer samt FTIs 
kommentarer. Uppgifterna kommer från www.ftiab.se.  
 

Material Mängd Anmärkning 

Glasförpackningar  15,91 Insamlat av Bodens kommun. Mängd i kg per fast 
boende 2007. 

Pappersförpackningar (inkl 
wellpapp) 

16,48 Insamlingsresultaten anges i kg per fast boende 
invånare och år. Från och med 2006 redovisas endast 
insamlingen från hushållen. Det innebär att siffrorna 
inte är jämförbara med tidigare års, eftersom de då 
även inkluderade insamlingen från företag. Uppgifterna 
bygger delvis på statistik över områden som kan bestå 
av flera kommuner, varvid insamlingsresultaten har 
fördelats jämnt mellan berörda kommuner i förhållande 
till antalet invånare. 

Metallförpackningar 2,55 Insamlingsresultaten anges i kg per fast boende 
invånare och år. Från och med 2006 redovisas endast 
insamlingen från hushållen. Det innebär att siffrorna 
inte är jämförbara med tidigare års, eftersom de då 
även inkluderade insamlingen från företag. Uppgifterna 
bygger delvis på statistik över områden som kan bestå 
av flera kommuner, varvid insamlingsresultaten har 
fördelats jämnt mellan berörda kommuner i förhållande 
till antalet invånare. 

 Plastförpackningar 3,89 För plast anges insamling av hårda plastförpackningar 
från hushållen. 

 Tidningar 49,85 Insamlingsresultaten anges i kg per fast boende 
invånare och år. Med tidningar menas även tidskrifter, 
kataloger och reklamutskick. 

 

Insamlad mängd av bildäck 

 

223 ton (uppskattat med nyckeltalet  
8 kg/innevånare, år.  
Källa: Svensk däckåtervinning) 

Insamlade blybatterier vid 
kommunens ÅVC och miljöstationer  

 

29 ton 

 

Insamlade skrotbilar 

 

I Norrbotten samlades omkring 6150 skrotbilar in 
2006. Med ledning av att Bodens befolkningsandel är 
ca 11 % av länets ger det ca 680 skrotbilar.  
(Källa: www.bilsweden.se) 

Insamlade mängder 2007 av 
elektriska och elektroniska produkter 

 

Elektronik  287,4 ton 

Vitvaror kyl/frys 2 094 st 

Vitvaror  2 370 st 
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8.6.1.5 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall (5 §) 

Brändkläppens avfallsanläggning 
SNI-kod: 90.002-1, 90.002-3, 90.003-1, 
90.004-2, 90.004-5, 90.005-1, 90.006-2, 
26.6-1, 90.006-5, 90.006-7 
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Behandling, sortering, 
mellanlagring och deponering. 
Typ av avfall som tas emot: Stabiliserad 
flygaska och rökgasrester från 
avfallsförbränning, bottenaskor, hushålls- 
och verksamhetsavfall, byggavfall, rötrest, 
trädgårdsavfall, asbest, el-avfall, farligt 
avfall och inert avfall. 
Totalt mottagen avfallsmängd 2007: 23 025 
ton, varav 57,7 ton farligt avfall, 165 ton 
elektronik, lysrör 21 ton, lysrörslampor 8 
ton, glödlampor 19 ton, kyl/frys 827 st, 
övriga vitvaror 1 710 st 
Anläggningens kapacitet: Enligt tillstånd 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 40 
200 ton 

Harads ÅVC 
SNI-kod: 90.002-4, 90.005-2 
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Sortering, demontering 
Typ av avfall som tas emot: Grovavfall, 
trädgårdsavfall, byggavfall, elavfall, farligt 
avfall 
Totalt mottagen avfallsmängd under år 
2007: 493 ton, varav 8,3 ton farligt avfall, 
kyl/frys 265 st, övriga vitvaror 190 st  
Anläggningens kapacitet: - 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: - 

Gunnarsbyns ÅVC 
SNI-kod: 90.002-4, 90.005-2, 90.002-2C, 
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Sortering, demontering 
Typ av avfall som tas emot: Grovavfall, 
byggavfall, elavfall, farligt avfall 
Totalt mottagen avfallsmängd under år 
2007: 257 ton, varav 4,6 ton farligt avfall, 
kyl/frys 124 st, övriga vitvaror 96 st 
Anläggningens kapacitet: - 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: - 

Svedjans avloppsreningsverk och 
biogasanläggning 
SNI-kod: 90.001-1, 90.003-1 
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Mekanisk rening, kemisk 
fällning, biologisk rening, hygienisering och 
rötning. 
Typ av avfall som tas emot: Avloppsvatten, 
avloppsslam och matavfall 
Totalt mottagen avfallsmängd  2007: 
Biogasanläggning: avloppsslam ca 22 000  
 
 

ton, matavfall ca 1 200 ton, ca 30 ton fett, 
ca 1 ton latrin, ca 200 ton gränsmjölk, 5 ton 
potatisskal. Avloppsrening: Avloppsvatten 
ca 4 273 300 m3 
Anläggningens kapacitet: 
Avloppsreningsverket är dim. för 30 000 pe 
och ett inkommande flöde på 650 m3/h med 
en föroreningsbelastning avseende BOD7 
och fosfor på 3000 kg/d respektive 168 
kg/d. Biogasanläggningen har tillstånd att 
mottaga och behandla 30 000 årston 
avloppsslam samt 3 000 årston organiskt 
avfall. 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: Se 
anläggningens kapacitet ovan 

Bodens värmeverk 
SNI-kod: 90.004-2, avser 
avfallsförbränning. 
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Förbränning av avfall. 
Mellanlagring av slipers, rivningsvirke, och 
högst 300 ton avfall som skall förbrännas 
vid anläggningen. 
Typ av avfall som tas emot: Rivningsvirke, 
brännbart avfall 
Totalt mottagen avfallsmängd: Avser 2006, 
rivningsvirke 11 725 ton, brännbart avfall 
46 534 ton 

Anläggningens kapacitet: Se tillåten 
avfallsmängd enligt tillstånd. 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 80 
000 ton. I avfallspannan får högst 48 000 
ton förbrännas. 
 

Restproduktbearbetning i Boden AB 
(REBAB), Brändkläppens 
avfallsanläggning  
SNI-kod: - 
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Maskinell anläggning för 
bearbetning och sortering av avfall. I 
anläggningen krossas avfallet i kvarn för 
utsortering och separering av metaller och 
icke brännbart avfall. Slutprodukten förädlat 
avfallsbränsle, FAB, transporteras till 
värmeverket för förbränning i 
avfallspannan.  
Typ av avfall som tas emot: 
verksamhetsavfall, hushållsavfall 
Totalt mottagen avfallsmängd 2007: 59 239 
ton 
Anläggningens kapacitet: - 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 
40 000 ton 



Nordmark Miljö AB, Brändkläppens 
avfallsanläggning 
SNI-kod: 37-1, 90.004-2, 90.002- 
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Utsortering med 
sorteringsgrävare, krossning och siktning. 
Typ av avfall som tas emot: osorterat 
verksamhetsavfall 
Totalt mottagen avfallsmängd 2007: 11 542 
ton 
Anläggningens kapacitet: Under tillstånd 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd:  
46 000 ton 

Nordmark Miljö AB, Svalgets 
avfallsanläggning 
SNI-kod: 90.005-1,  90.006-5,  37-1,  26.7-
1,  90.006-2 
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Biolimpor (kompostering av 
massor), utsortering med 
sorteringsgrävare, mobil gummiklipp,  
Typ av avfall som tas emot: Förorenade 
massor, mesakalk, bioaska, betong, 
gummi/däckklipp 
Totalt mottagen avfallsmängd 2007: 9 137 
ton 
Anläggningens kapacitet: Under tillstånd 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 
34 000 ton 

BDX Företagen AB, Svartbjörsbyn 11:77, 
Bodens kommun 
SNI-kod: 90.002-3 och 90.004-2 
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Mottagning, behandling och 
mellanlagring av bygg- och industriavfall. 
Typ av avfall som tas emot: Asfalt, tegel, 
betong och jordmassor. 
Totalt mottagen avfallsmängd 2007: 7 600 
ton  
Anläggningens kapacitet: Enligt tillstånd 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 
Mellanlagring av 60 000 ton och 
behandling av 40 000 ton/år. 

SAVO, Torpgärdan 10:1, Bodens kommun 
SNI-kod: 90.008-2, 90.002-4, 90.005-2  
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Demonterar elektronik med 
handverktyg. Tar bort miljöfarliga 

komponenter (batterier, kvicksilverbrytare, 
kondensatorer). Delar bildskärmsglas. 
Typ av avfall som tas emot: 
Hushållsprodukter, IT-utrustning, 
telekomutrustning, TV audio och 
videoutrustning, kamera och fotoutrustning, 
spel och leksaker, armaturer, 
medicinteknisk- och laboratorieutrusning. 
Totalt mottagen avfallsmängd 2007: 726,8 
ton:    
Anläggningens kapacitet: 900 ton/år 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 850 
ton/år 

Kuusakoski Boden 
SNI-kod: 37-2, 90 005-2, 90008-1,  
90 008-2 
Metoder som används för återvinning eller 
bortskaffande: Sortering och bearbetning 
genom skärning, pressning och klippning. 
Materialen omlastas sedan för vidare 
transport till ytterligare bearbetning och 
återvinning. 
Typ av avfall som tas emot: Framförallt 
metallskrot tas emot för återvinning. 
Majoriteten av skrotet består av järn, men 
även koppar, mässing, aluminium, kabel 
och elektronikskrot hanteras. Dessutom 
mellanlagras skrotbilar, miljöfarliga 
småbatterier samt blybatterier. Dessutom 
mellanlagras en del övrigt farligt avfall för 
återvinning som aerosoler, spillolja, 
färgburkar, Hg-haltiga ljuskällor mm med 
Ragnsells som verksamhetsutövare. 
Totalt mottagen avfallsmängd: Mängden 
skrot som hanteras på anläggningen 
uppgår till omkring ca 7000 ton per år samt 
ca 50 ton elektronikskrot och 100 st 
skrotbilar per år. 
Anläggningens kapacitet: Obegränsad 
beroende på maskin och 
personalbesättning. 
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: För 
bearbetning 10 000 ton/år 
Mellanlagring av 400 ton bilbatterier och 
några kg miljöfarliga batterier per år 
Mellanlagring av max 50 bilar/tillfälle 
Förbehandling av elektronikskrot, ej 
begränsad mängd
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