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 1. Bakgrund
Riksdag och regering har under 1990-talet i skilda beslut reglerat hur den framtida avfalls-
hanteringen i Sverige skall hanteras. Besluten innebär att den kommunala avfallshanter-
ingen ställts inför ett betydande omställningstryck.

Kortfattat innehåller riksdagens mål bland annat följande formuleringar:

• Avfallets innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen skall minimeras främst genom
åtgärder i produktionsledet

• Avfallets mängd skall minimeras genom åtgärder i både produktions- och konsum-
tionsledet

• Avfall som uppkommer skall återanvändas i största möjliga utsträckning

• Mycket hårda miljökrav skall ställas på omhändertagande av avfall som inte kan
återvinnas

• Avfall till förbränning eller deponering skall vara sorterat

• Utformningen av framtidens avfallshantering skall inte bindas till en teknisk
lösning.

I miljökvalitetsmålen som skall uppnås under en generation, dvs omkring 2020-2025,
uttalas bland annat följande:

• Den totala mängden avfall och avfallets farlighet skall minska

• Avfall och restprodukter ska sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper
och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan staden och dess omgiv-
ning

• Samtliga avfallsdeponier skall senast år 2008 ha uppnått en enhetlig standard och
uppfylla högt ställda miljökrav

• Tillförsel av näringsämnen till kustvatten, sjöar och vattendrag samt grundvatten
bör i huvudsak underskrida nivåer där de har ene negativ effekt på människors
hälsa, biologisk mångfald eller möjligheterna till en allsidig användning
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• Den totala mängden deponerat avfall bör ha minskat med 50-70 % till år 2005
räknat på 1994 års nivå.

Med utgångspunkt från ovanstående har Naturvårdsverket uttalat följande rörande balan-
serad användning av olika metoder för avfallsbehandling.

• Återvinning, inklusive förbränning med energiutvinning, är att föredra framför
deponering

• Materialåtervinning, inklusive biologisk behandling är att föredra framför förbrän-
ning. Men tillämpning av denna regel måste ske med stor hänsyn till avfallets
egenskaper, praktiska förutsättningar, ekonomi och marknad

• Förbränning, biologisk behandling och andra typer av materialåtervinning är från
miljösynpunkt acceptabla metoder förutsatt att det ställs krav på avfallets kvalitet
och på reningsåtgärder.

För att påskynda utbyggnadstakten av ny kapacitet för biologisk återvinning och förbrän-
ning har deponiskatten höjts i olika omgångar. Detta har ur kundperspektivet skapat ett
problem för renhållningsverksamheten. Medborgarna utför mer av insamlingsarbetet
genom att sortera, transportera till återvinningsstationer. Samtidigt som mängden minskar
höjs avgifterna beroende bland annat på skatter och andra avgifter. Detta förhållande
ställer stora krav på kommunernas information och kommunikation med kunderna.
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 2. Förhållandet i Norrbotten

2003 träffade kommunerna i Norrbotten en överenskommelse om framtida samverkan
inom avfallsområdet. Avtalet finns med i denna rapport som bilaga. Huvudinriktningen i
överenskommelsen är att alla ska bli vinnare på ett samarbete. Det framförs även att man
förfogar över en framtida konkurrensfördel då kommunerna äger anläggningar för för-
bränning, biologisk behandling och deponering. Man uppdrar även till Kommunförbundet
i Norrbottens arbetsutskott att leda organiseringen av det fortsatta arbetet.

För verkställighet av arbetet har länet uppdelats i regioner där Fyrkanten är en del. Det
framkommer även att en av uppgifterna för samverkansgruppen är att utarbeta ett gemen-
samt sätt att styra och utveckla avfallsverksamheten och ett gemensamt sätt att följa upp
och utvärdera densamma via nyckeltal och statistik. Vid våra samtal med företrädare för
kommunerna i Fyrkanten konstateras att nyckeltalsprojektet för styrning och uppföljning
inte kommit till stånd.

Genom Kommunförbundet Norrbotten har samverkansarbetet drivits och det utges ett
nyhetsbrev där det informeras om hur arbetet fortskrider.

I nyhetsbreven har bland annat beskrivits vilka aktiviteter som planerats och genomförts.
Aktiviteterna bygger på behovsinventering.

Följande har noterats:

Erfarenhetsutbytesdag för ÅVC-personal

Erfarenhetsutbytesdag för personal inom kundtjänst/adm

Länsavfallsträff rörande renhållningstaxor, föreskrifter och avfallsinformation

Seminarium för förtroendevalda och tjänstemän rörande taxor och föreskrifter.

Det har även framkommit behov av insamlingskommunerna (Arvidsjaur, Arjeplog,
Älvsbyn, Jokkmokk, Överkalix, Övertorneå och Pajala) att ingå i en gemensam beställar-
organisation i form av kommunalförbund eller bolag. Slutrapport avseende detta arbete
lämnas i början av september.

Fyra säkerhetsrådgivare har påbörjat utbildning. Kommunerna kan vid behov nyttja dessa
personer för självkostnadspris vid behov av säkerhetsrådgivartjänster.
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Man har även tagit fram en regional avfallswebb. (www.norrbottensavfallswebb.se)

Frågor rörande ersättningar för upplåtande av mark för återvinningsstationer samt ersätt-
ning för städning, snöröjning m m vid Åvs.

Länsstyrelsens roll i samverkansprojektet är oklar och har diskuterats i projektet.

http://www.norrbottensavfallswebb.se/
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 3. Förhållanden i Fyrkanten

Organisationen i de tre studerade kommunerna är olika. Boden och Älvsbyn har huvud-
delen av sin driftverksamhet utlagd på privata entreprenörer med de tekniska förvaltning-
arna i respektive kommun som beställare.

I Piteå har man lagt ut i det närmaste alla renhållningsfrågor på sitt renhållningsbolag.
Endast myndighetsfrågor hanteras av kommunen.

Fyrkantskommunerna bedöms ligga väl till vad gäller servicenivå, ekonomi och teknik.
Kommunerna har väl fungerande insamlingssystem, återvinningscentraler och återvin-
ningsstationer.

Avgifterna ligger på en acceptabel nivå. 2001 beräknade Renhållningsverksföreningen att
avgiften för en normalvilla med veckohämtning borde ligga på ca 1400 kr per år. Härefter
har skatterna höjts och avgifterna 2005 uppgår till följande belopp:

Boden 1463

Piteå 1512

Älvsbyn 1991

Luleå 2130  Hämtning brännbart avfall var 14 dag. Jämförelsevilla 1715

Skellefteå 2510

En utredning som den 8 juli lämnades till regeringen föreslår ytterligare skattehöjningar
för att minska deponeringen. I detta förslag ska skatten på utsorterat brännbart avfall och
organiskt avfall beskattas med 470 kr/ton, övrigt avfall till deponi beskattas med nuva-
rande 370 kr/ton. Sammantaget innebär detta att kommunerna har behov av att höja av-
gifterna.
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 4. Bodens kommun

Redan 1998 ingick Bodens kommun i ett samarbete med övriga Fyrkantskommuner
genom att samverka i upphandling av bruna och gröna kärl. Jokkmokks kommun deltog
även i detta samarbete. Man arbetade även tillsammans med upplägget avseende sortering
och återvinning.

Kommunen har tillsammans med övriga kommuner deltagit i framtagande av den regio-
nala avfallsplanen. Fyrkantskommunerna träffas regelbundet 4-6 gånger per år och disku-
terar gemensamma frågor. I detta samarbete har även Kalix under senare tid deltagit, man
talar i dag om 5-kantssamarbete.

Det har gjorts försök att samverka i upphandling av påsar för det komposterbara avfallet.
Tyvärr blev det inget av denna samverkan då Älvsbyn och Luleå valde att köpa majs-
stärkelsepåsar medan Piteå, Boden och Kalix valde papperspåsar.

Boden har en egen lösning av hanteringen av det komposterbara avfallet genom sin
rötgasanläggning. Boden har kapacitet att även ta hand om Älvsbyns komposterbara avfall
men då Älvsbyn har ett 10-årigt avtal med Norrlandsjord har detta inte blivit av. Även
Kalix, Luleå och Piteå har avtal med Norrlandsjord rörande det komposterbara avfallet.
Avtalslängderna varierar mellan kommunerna.

Intressant i Boden är att kommunen kommer att förädla den gas som produceras i rötgas-
anläggningen till drivmedel för kommunens fordon. Kommunen har beviljats s k LIP-
medel för detta.

Den allra viktigaste frågan för Bodens kommun i dag är hur den framtida deponin ska
hanteras. Kommunen samarbetar med Luleå kommun i denna fråga. Enligt kommunens
handläggare har ärendet i dag gått i stå beroende på vissa överklagningar och dispensan-
sökning från Luleå kommun. Även Piteå kommun söker förlängning av sitt deponi-
tillstånd. Piteå har markerat intresse av att delta i utredningsarbetet med en framtida
gemensam deponianläggning i Fyrkanten. Detsamma gäller för Älvsbyn. Tanken är att
denna anläggning ska kunna vara i drift 2012-2013.

Inom informationsområdet och utbildningsområdet samverkar Fyrkantskommunerna bra,
enligt handläggaren.

Bodens kommun anlitar All-Miljö som entreprenör för insamlandet av sopor.
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Beträffande förbränningen av det brännbara avfallet framkommer att priserna vid de tre
förbränningsanläggningar (Boden, Kiruna och Umeå) som anlitas är likartad. Boden skulle
vilja ha mer transparenta kalkyler från förbränningsanläggningarna för att bättre kunna
bedöma prissättningen. Boden betalar samma avgift som övriga kommuner för förbrän-
ningen. Konkurrensfördelen för Boden är att man inte har några transportkostnader att tala
om.

En annan fråga som är aktuell för Boden är hur det så kallade producentansvaret ska till-
lämpas i praktiken. Frågan behandlas på länsnivå genom särskilt tillsatta arbetsgrupper. 

Sammantaget är Boden nöjda med samverkan och ser deponifrågorna som den allra vikti-
gaste frågan för framtiden.
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 5. Älvsbyns kommun

Älvsbyns kommun är mycket nöjda med samverkan inom Fyrkanten. På grund av att
kommunen är liten har man inte möjlighet att ständigt hålla sig uppdaterad i alla föränd-
ringar som förekommer inom området. Man har stor hjälp ifrån främst Piteå och Luleå i
frågor som rör regelverk och författningar. Man är även nöjd med samarbetet i upphand-
lingsfrågor och man har sett positiva ekonomiska effekter av samverkan. 

Upphandlingar avseende Farligt avfall har skett i samverkan med Luleå och detta har gett
positiv priseffekt för Älvsbyn.

Skötsel av Återvinningscentralerna har upphandlats gemensamt och Förpackningsinsam-
lingen betalar nu ersättning till kommunen för markupplåtelser. Verksamheten fungerade
inte bra i början men man har på senare tid noterat påtagliga förbättringar från entrepre-
nören.

Inom området järnskrot har man numera avtal med Kuusakoski som betalar för det
hämtade järnskrotet. Tidigare fick kommunen betala för att bli av med skrotet.

Restavfallet levereras till Piteå som fraktionerar avfallet. Kommunen har inget avtal med
Piteå om denna tjänst utan man behandlas som vilken extern kund som helst.

Det brännbara avfallet levereras till Boden. Älvsbyn har avtal med Boden fram till års-
skiftet 2006/2007. Älvsbyns kommun har noterat att Boden har nått kapacitetstaket. Boden
kommer att bygga en ny panna som blir klar 2007. Denna panna kommer att klara Fyr-
kantens behov av förbränning. Man har förhoppningar att den nya pannan inte kommer att
medföra fördyringar då pannan även kommer att producera elenergi och genom detta
kommer skatten att minska. Man har på grund av kapacitetsbrist i Boden tvingats till
dyrare transporter till Umeå.

Man har även träffat överenskommelse med Plastkretsen om ersättning för förbränning av
mjukplast. Kommunen betalar enligt en schablon som ligger till grund för avtalet.

Det komposterbara avfallet levereras till Norrlandsjord i Luleå, kommunen har ett långt
avtal med Norrlandsjord (7år).

Älvsbyn har löst sitt insamlingsarbete genom ett avtal med ATL i Piteå/Älvsbyn. Avtalet
går ut den 31/8 2007.
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Älvsbyn fakturerar inte fritidshusen för renhållningsavgifter. Vi bedömer det angeläget att
kommunen snarast ser till att dessa fastigheter kommer med i registren och att även ren-
hållningsavgift faktureras dessa kunder.

Kommunen har positiva erfarenheter av samverkan inom informationsområdet och utbild-
ning. Man har även uttalat vikten av att man hittar en bra lösning för en gemensam depo-
nianläggning i Fyrkanten.

Älvsbyn har även nyligen övergått från papperspåsar till majsstärkelsepåsar avseende det
komposterbara avfallet.

Kommunen har uttalat att följande förbättringsåtgärder är önskvärda.

Trots förbättring är det önskvärt med mer ordning och reda vid Återvinningsgårdarna.

Man har även uttalat att sorteringen kan bli bättre och man har drabbats av tilläggsavgifter
för att avlämnat komposterbart innehållit restavfall. Man tycker att om man samverkar
borde detta ha kunnat lösas på annat sätt.

Man vill även få tillstånd ett bättre nyttjande av slam från avloppsreningsverket tillsam-
mans med aska från Fjärrvärmeverket. Ambitionen är att nyttja dessa massor som anlägg-
ningsjord. I dag anlitar kommunen 5 mindre entreprenörer för tömning av enskilda av-
loppsbrunnar, slammet används för gödsling av entreprenörernas åkermark.

Kommunen har även uttalat att ekonomin avseende verksamheten ser ut att hålla sig inom
ramarna.
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 6. Piteå kommun

Piteå kommun har en unik lösning med sitt renhållningsaktiebolag som i princip hanterar
alla frågor förknippade med renhållningsverksamheten. Kommunen har ingen egentlig
kompetens inom renhållningsområdet. Kommunens inflytande sker genom ägardirektiv
och genom att Kommunfullmäktige är den instans som beslutar om taxorna. Kommunen
har även genom Miljö- och Byggnadsnämnden tillsynsansvaret över avfallsanläggningen.

Renhållningsbolaget framhåller fördelarna med Piteås organisation där bolaget har större
möjligheter att samordna verksamheterna genom sitt totalansvar. Man slipper onödiga
gränsdragningsfrågor och kan helt koncentrera sig på det operativa arbetet.

Kommunen har inbjudits att delta i arbetet med att hitta en lokalisering av den gemen-
samma deponianläggningen för Fyrkanten. Arbetet har i dagsläget gått i stå på grund av
hantering av inkomna besvär rörande deponin.

Kommunen har tecknat avtal med Norrlandsjord rörande det komposterbara avfallet.
Kommunens avtal sträcker sig över 5 år med option på ytterligare 2 år. Kommunen har
även kontakter med Skellefteå kommun, som undersöker bygge av en rötkammare med
två linjer. En för matavfall och avloppsslam samt en linje för sorterat komposterbart mate-
rial. Kommunen har genom detta möjligheter, att om det bedöms lämpligt även ansluta sig
till den anläggning som Skellefteå planerar att bygga.

Renhållningsbolaget ser möjliga vinster genom att på ett bättre sätt samordna transpor-
terna till förbränningsanläggningarna. Man framför att en samordning mellan Luleå och
Piteå skulle kunna ge positiva effekter på ekonomi och miljö. Då kilometerskatterna lik-
som hanteringskostnaderna ökar skulle en bättre samordning ge lägre kostnader.

Piteå framhåller även att en bättre samordning mellan alla kommuner i länet inom upp-
handlingsområdet skulle göra alla till vinnare. Man framhåller förhållanden i Västerbotten
där kommunförbundet har tagit initiativ till en samordning av upphandlingar inom ren-
hållningsområdet. Man lyfter särskilt fram upphandling av metallskrot där större volym
ger bättre pris för respektive kommun. Liknande möjligheter redovisas för följande frak-
tioner: brännbart avfall, träfraktion, farligt avfall och behandlingsformer. Man ser även
möjligheter till att åstadkomma bättre ekonomi genom att arbeta med att fylla transport-
fordonen med returtransporter. Piteå ser ett behov av bättre affärsmässighet inom området
men man ser ingen som naturligt kan ta tag i frågorna. Min personliga uppfattning är att
denna fråga måste drivas politiskt och att den som naturligt borde driva frågan är antingen
det eventuellt kommande Kommunalförbundet eller kommunförbundet Norrbotten.
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Piteå har även lyft fram producentansvaret för kyl och frys samt elreturavtalet. Avtalen
innebär kortfattat att kommunen insamlar och lagrar materialet medan producenterna
ombesörjer transport och destruktion. Kommunen uppskattar att dessa överenskommelser
innebär minskade kostnader för Piteå med ca 500 000 kr.

Piteå har även framhållit vikten av att det inledningsvis nämnda nyckeltalsprojektet
genomförs men man har inte hittat någon som kan driva ett sådant projekt. Man är över-
tygad om att genom nyckeltalen skulle man kunna effektivisera verksamheten.

 7. Avslutning

Fyrkantskommunerna bedöms ligga väl till vad gäller servicenivå, ekonomi och teknik.
Kommunerna har väl fungerande insamlingssystem, återvinningscentraler och åter-
vinningsstationer. (SWECO, VBB, VIAK-utredning 2002)

Som framgår ovan finns det områden som ytterligare behöver utvecklas men att det även
behövs politiska beslut för att driva frågorna vidare.

Från Bodens kommun har framförts att en ytterligare samordning inom upphandlings-
området är angeläget för att förbättra ekonomin av verksamheten. 

Frågan om den framtida deponianläggningen för Fyrkanten är den mest aktuella för
Bodens kommun. Bodens arbete med att omvandla gasen från rötgasanläggningen till
bränsle är mycket intressant. 

Boden har även uttalat att den framtida tillämpningen av det så kallade producentansvaret
är mycket aktuell.
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