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Sammanfattning 

En avfallsplan är ett av kommunens styrande dokument tillsammans med 
renhållningsföreskrifterna och det beskriver hur Årjängs kommun ska jobba 
med avfallsarbetet fram till 2018. Syftet med en avfallsplan är att minska 
mängden och farligheten i avfallet och samtidigt ta tillvara på mer resurser i
avfallet. 
 

Varje kommun är enligt gällande lag skyldig att ha en avfallsplan. En avfallsplan är en

plan för hur avfallshanteringen ska utvecklas och förbättras i framtiden. De 

mål och åtgärder som föreslås är framtagna av två arbetsgrupper med tjänstemän från 

samhällsbyggnadsavdelningen, politiker från olika nämnder samt en representant från 

kommunens avfallsentreprenörer.    

 

Mål för avfallsplanen 
Kommunen föreslår 5 övergripande mål i avfallsplanen som sedan kompletteras med 

undermål samt åtgärder för att uppnå målen. Målen har jobbats fram genom arbetsgrupperna 

och har tagits med hänsyn till gällande lagstiftning, nationella miljömål, nationella 

avfallsplanen samt även från nulägesanalysen. Nedan ser du vilka övergripande mål med 

undermål som föreslås: 

Minska mängden avfall 

1. Kommunen ska verka för att kärl- och säckavfallet till förbränning ska minska till 

2005-års nivå tom år 2018 (från 191,7 kg/per person till 173 kg/per person). 

2. Årjängs kommun ska delta i minst 2 nationella avfallskampanjer varje år. 

Minskat matsvinn och bättre resurstillvaratagande 

1. Hushållens matavfall ska minska med minst 5 % till år 2018.  

2. Avloppsslammet skall utredas och brukas. Ambitionen är att det skall användas som 

brukbar jord. Det får dock inte utgöra en olägenhet för människa eller miljön.   

3. Det återvinningsbara materialet i hushållsavfallet ska minska tom 2018. 

Ökad tillgänglighet 

1. Kommunen ska år 2018 erbjuda kommuninvånarna fler insamlingsmöjligheter än 

2012 samt ge invånarna bättre förutsättningar för att sortera sitt avfall.   

Minska mängden farligt avfall 

1. Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska till 2018.  
 

Mål för avfall som kommunen inte råder över 

1. Minst 10 företag i Årjäng kommun ska miljödiplomera sig till år 2018
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1. Inledning 

Avfallsplanen för Årjängs kommun är ett vägledande dokument som tillsammans med 

renhållningsföreskrifterna är styrande för avfallshanteringen fram till år 2018. Planen 

innehåller en nulägesbeskrivning av de förhållanden som ger upphov till avfall samt 

beskrivning om hur avfallet behandlas, insamlas, tillhandatas och materialåtervinns.  

 

Utifrån nulägesanalysen, revidering av föregående avfallsplan och utgående från nationella, 

regionala och lokala miljökvalitetsmål, så har framtida strategier, mål och åtgärder fastställts. 

Avfallsplanens mål är satta med fokus på:   

- Avfallsminimering  

- Insamling och behandling 

- Minskad farlighet 

 

I två sammansatta arbetsgrupper med politiker och tjänstemän så har en vision och framtida 

mål och riktlinjer arbetats fram för att vägleda hur kommunens avfallshantering ska utvecklas 

i framtiden.  

 

”Årjängs kommuns strävan är att ha en fungerande avfallshantering 

där tydlighet, information och bra service är kommunens ledord. Vår 

framtidsvision är att påverkan på miljö och hälsa skall vara minimal och 

att resurserna i avfallet i så hög grad som möjligt skall tas tillvara. Vi 

vill vara en del av framtidens utveckling och vara ett föredöme inom 

kommunal avfallshantering”  

 

1.1 Förändringar sedan förra avfallsplanen  

Sedan 2009, i avtal med Åmotfors Energi AB, så körs alla brännbara hushållssopor till 

Åmotfors och förbränns i en värmepanneanläggning. Detta har skett pga. en lagförändring 

som innebär att det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall.  

Tidigare skedde insamlingen av hushållssopor i två fraktioner, brännbart hushållsavfall och 

restavfall. Idag sorteras avfallet enbart i en fraktion för brännbart hushållsavfall medan 

restavfall numera lämnas in på någon av kommunens två återvinningscentraler.         

 

1.2 Utgångspunkter och arbetssätt för avfallsplanen  

Vid arbetet med att ta fram en ny avfallsplan så har utgångspunkten varit att ta hänsyn till 

gällande lagstiftning på området, lokala förutsättningar samt undersökningar och nationella 

miljömål. I arbetet med att sätta upp mål och strategier för avfallsplanen så har vi utgått ifrån 

EU:s avfallstrappa med prioriterad rangordning 1-5 (avfallstrappan är implementerad i Svensk 

lagstiftning genom Miljöbalken 2:5):  

1. Förebygga  

2. Återanvända 

3. Materialåtervinna  

4. Energi-utvinna 

5. Bortskaffa 

Implementeringen av avfallstrappan har skett genom att de ”preliminära” mål och åtgärder 

som har framarbetats har bedömts utifrån miljönyttan. Det betyder att de mål och åtgärder 

som har fastställts för förslag har värderats högst i urvalsprocessen genom rangordningen 1-5 

enligt avfallstrappan där 1 rangordnas som högsta miljönyttan. Dock så har även ytterligare 

faktorer vägts in som ex de som nämnts tidigare.  
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1.3 Arbete med arbetsgrupper  

För att jobba fram vilken vision, vilka mål och vilka åtgärder Årjängs kommun åtar sig i 

framtiden så bildades 2 typer av styrgrupper. Den ena gruppen har varit en arbetsgrupp som 

bestått av ett brett spann av tjänstemän för att täcka in flera olika perspektiv kring 

avfallsfrågor. Den andra gruppen har varit en politisk referensgrupp med politiker som 

representerat olika nämnder och partier i kommunen. Tanken med grupperna har varit att få 

ett brett perspektiv och för att bilda en samsyn i hur avfallsarbetet ska utvecklas i framtiden. 

Christoffer Henriksson och Cathrin Sköld har varit projektledare för båda grupperna. 

Grupperna har bestått av:   

 

Arbetsgrupp tjänstemän  
Christoffer Henriksson (Miljöingenjör)  

Cathrin Sköld (Va- och renhållningschef)  

Tomas Lennartsson (Plan- och lovingenjör) 

Britt-Marie Öjstrand (Bygg- och miljöchef)  

Olle Olsson (Olsson och Hall Renhållning AB)  

 

Politisk referensgrupp 

Maurice Leroy (Socialnämnden och Kommunstyrelsen)  

Kristina Kristiansson (Kommunstyrelsen)   

Anna-Lena Knutsson (Kommunstyrelsen) 

Esbjörn Andersson (Kommunstyrelsen) 

Katarina Johannesson (Kommunalråd) 

Annika Holmstrand (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

Totalt har 8 möten arrangerats mellan oktober-januari. De 3 första mötena skedde separat 

mellan grupperna och de 5 resterande mötena var en sammanslagning av båda grupperna. 

Samtidigt under arbetsprocessen har information och upplysning om avfallsarbetet gått ut till 

flera nämnder, till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige i Årjängs kommun.            

 

1.4 Miljöbedömning  

Under arbetet med att ta fram mål och åtgärder för kommande avfallsplan så har också en 

miljöbedömning av målen/åtgärderna funnits med som bedömningsgrund. Allt eftersom 

målen och åtgärderna klarlagts så har också en miljöbedömning gjorts för behovet av en 

miljökonsekvensbeskrivning eller inte. I länsstyrelsens yttrande så ansåg man att ingen 

miljökonsekvensbeskrivning krävdes då planen inte ansågs föranleda till tillståndspliktiga 

åtgärder eller uppfylla någon av kriterierna i Bilaga 4 i Förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar. Årjängs kommun resonerade samtidigt på samma grund som 

länsstyrelsen och tog sedermera beslutet att planen inte anses medföra betydande 

miljöpåverkan.        

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

1.5 Definitionslista  

Här tydliggörs vissa typer av ord och uttryck som används i planen:  

 

Avfall är alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med eller  

avser alternativt är skyldig att göra sig av med och som finns med i någon av 

avfallskategorierna i bilaga 1 till avfallsförordningen och/eller i bilaga 2 till samma 

förordning. 

 

Bortskaffande är en avfallshantering som innebär att innehavaren gör sig av med avfallet 

utan att det återvinns eller att det lämnas till någon som samlar in eller transporterar bort de 

(avfallsförordningen 2011:927 4§).  

 

Elektriskt och elektroniskt avfall är bl.a. spis, torktumlare, elektriska leksaker,  

glödlampor, lysrör, armaturer, dammsugare, borrmaskin, skrivare, datorer och klockor. 

 

Farligt avfall som uppkommer i hushåll är tex spillolja, lösningsmedel som lacknafta och 

fotogen, bekämpningsmedel, färgrester, fotokemikalier, lim, kylarvätska, bilbatterier och 

småbatterier, lysrör och lågenergilampor. 

 

Hushållsavfall definieras enligt 2 § 15 kap Miljöbalken som "avfall som kommer från hushåll 

samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet". 

Som exempel på avfall och orenlighet som härrör från hushåll kan nämnas sopor, köksavfall, 

latrin och slam från slambrunnar och slutna tankar. Likaså hänförs till hushållsavfall 

skrymmande hushållsavfall (se nedan). Till hushållsavfall räknas även överblivna läkemedel, 

hushållens farliga avfall och trädgårdsavfall. 

Med avfall, som är jämförligt med hushållsavfall, menas avfall från industrier, storkök, 

affärsrörelser och annan likartad verksamhet som uppkommer som en direkt följd av att 

människor, oavsett ändamål, uppehåller sig inom lokal, område eller anläggning. Som 

exempel kan nämnas toalettavfall, avfall från personalmatsalar, restauranger samt avfall från 

friluftsaktiviteter.  

 

Skrymmande hushållsavfall är avfall som inte får plats i ordinarie avfallsbehållare och som 

uppkommer vid normalt boende, tex möbler, cykel, barnvagn odyl. Till skrymmande 

hushållsavfall räknas också mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden. Avfall från 

sådana arbeten (till exempel målning, tapetsering, slipning av golv och byte av 

förslitningsdetaljer) anses därför vara hushållsavfall.  

 

Bygg- och rivningsavfall är avfall som kommer från omfattande byggarbete (större 

reparation, renovering, ombyggnad och rivning etc.). Avfallet uppstår främst på grund av 

byggverksamhet och inte av boende. Avfall från omfattande arbeten kan inte anses komma 

från hushåll och kan således inte klassas som hushållsavfall.   

 

Insamling av avfall är uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport. 

 



 

7 
 

Återvinning av avfall är ex. förbränning av avfall med energiutnyttjande samt 

återanvändning av komponenter. 

 

Producentansvar - Producenterna har ansvar för det avfall som omfattas av lagstadgat 

producentansvar. Idag finns det åtta grupper av producentansvar. Dessa är: förpackningar av 

olika materialslag, returpapper, däck, bilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier, 

läkemedel samt radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Ansvaret är lite olika utformat 

men gemensamt är att producenterna ska ordna system för insamling och återvinning.  

 

Återvinningscentral är en bemannad anläggning med begränsat öppethållande för 

mottagning av sorterat avfall som hushållen själva får transportera bort (dvs trädgårdsavfall, 

batterier, elektronik, farligt avfall, grovavfall o dyl).  

 

Återvinningsstationer är obemannade platser med containrar och liknande behållare där 

hushåll och andra kan sortera främst returpapper och förpackningar som ska omhändertas av 

särskilda producenter. 

 

Fraktion är olika typer av uppdelningar vid sortering så som ex glas, papper och metall.  

 

Kärl är en behållare för förvaring, i detta fall för avfall.  

 

Restavfall är material som inte kan sorteras ut. Det kan varken materialåtervinnas, rötas eller 

förbrännas. Restavfall sorteras ut separat och lämnas på någon av kommunens 

återvinningscentraler.    

 

Träaska är avfall som uppkommer vid vedeldning. Det är dock endast vedeldningsaska som 

får återföras till egen tomtmark. Exempelvis får inte aska som bildats från eldning av villaolja 

kombinerat med ved inte återföras till mark. Träaska bör helst inte spridas på trädgårdsland 

eller andra livsmedelsodlingar.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

2. Mål och strategier 

För att jobba utifrån den vision som satts upp delas målen upp i 5 olika delområden med 

underliggande mål och åtgärder för att målen ska kunna uppfyllas. De mål och åtgärder som 

är uppsatta är de som har prioriterats som viktigast utifrån befintliga resurser, 

nulägesanalysen, gällande lagstiftning och övriga nationella mål samt planer som berör 

avfallsområdet. När det gäller kostnadsanalyser av åtgärderna så har inte det varit en 

bedömningsgrund. Antal åtgärder är bedömt utifrån vilka resurser som det finns att avsätta 

idag i form av tid. När det gäller kostnader och avsättning av pengar, så får den bedömningen 

göras då respektive åtgärd sker.  

 

Strukturen av målen består utav ett övergripande mål som följs utav mätbara delmål med 

underliggande åtgärder för att uppnå målen. Delmålen är kopplade till det övergripande målet 

och det ska finnas en mätbarhet i delmålet.     

 

2.1 Minska mängden avfall  

1. Kärl- och säckavfallet till förbränning ska minska till 2005-års nivå tom år 

2018 (från 191,7 kg/per person till 173 kg/per person) 

2. Årjängs kommun ska delta i minst 2 nationella avfallskampanjer varje år 

Åtgärder Ansvarig enhet 
1. Riktad information till 

kommuninvånarna  

(Information om förebyggande av avfall 

samt hur privatpersoner kan ta tillvara på 

sitt avfall genom ex källsortering och 

kompostering = samhällsvinster)  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

2. Årjängs kommun ska delta i minst 2 

nationella avfallskampanjer varje år 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 
Motivering 

Första steget på EU:s avfallstrappa är att förebygga avfall och genom att minska kärl- och 

säckavfallet och genom att satsa på information så ska målet bidra till att detta tillämpas. 

Strategin bygger på att göra invånarna medvetna om avfallets påverkan genom att upplysa om 

problemet medialt men också genom den samhällsinformation som kommer till invånarna 

direkt på posten. Målen är även mätbara, de går att följa upp varje år och det bidrar till det 

regionala miljökvalitetsmålet, avfallsmängden ska inte öka (som finns under det övergripande 

miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö).   

 

Uppföljning 

Mätning av målen ska ske genom en plockanalys på hushållsavfallet (med liknande metod 

som användes 2012) och renhållningsansvarig ska se till att driva de nationella kampanjerna. 

Nästa plockanalys skall ske 2018 medan de nationella kampanjerna ska följas upp årligen. 

Uppföljningen skall ske av den ansvariga enheten.   
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2.2 Minskat matsvinn och bättre resurstillvaratagande  

1. Hushållens matavfall ska minska med minst 5 % till år 2018.  

2. Avloppsslammet skall utredas och brukas. Ambitionen är att det skall 

användas som brukbar jord. Det får dock inte utgöra en olägenhet för 

människa eller miljön.   

3. Det återvinningsbara materialet i hushållsavfallet ska minska tom 2018. 

 

Motivering 

Att material- och energi återvinna är en viktig del för att få ett hållbarare kretslopp. Genom att 

identifiera och göra resursinsatser, där det finns potential att effektivisera inom 

avfallsområdet, så tar vi ett steg framåt i utvecklingen. Målen med matavfall kan även kopplas 

till den nationella avfallsplanen (främst målen ”minskat matavfall” samt ”återvinning av 

näring och energi från matavfall”).   

 

Uppföljning 

Mål ett och tre ska följas upp genom en plockanalysmätning. Plockanalysen skall ske enligt 

samma metod som 2012 och den ska ske år 2018. Mål två är en lokal likväl som nationell 

utmaning som bör ha hög prioritet. Kommunen brukar just nu fram till 2014 slammet som 

kompostmaterial för ett sluttäckningsarbete på Furskogs deponi. Målet måste därför följas upp 

och nås under 2014. Uppföljningen skall ske av den ansvariga enheten.     

 
 

 

 

 

 

Åtgärder Ansvarig enhet 
1. Årjängs kommun ska tillsammans 

med närliggande kommuner utreda 

möjligheter att ta tillvara på 

matavfallet genom att t.ex. 

investera/finansiera i en 

rötningsanläggning 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

1. Kommunen ska uppmuntra 

invånarna till kompostering genom 

att upplysa om miljövinster och 

minskade taxekostnader  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

2. Provtagning och utredning om 

avloppsslammet ska utföras, och 

vara ett beslutsunderlag, för vad 

slammet ska komma att användas till 

efter sluttäckningen vid Furskog.  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

3. Riktade informationsinsatser Samhällsbyggnadsavdelningen 
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2.3 Ökad tillgänglighet 

1. Kommunen ska år 2018 erbjuda kommuninvånarna fler 

insamlingsmöjligheter än 2012 samt ge invånarna bättre förutsättningar för 

att sortera sitt avfall.   

 

Motivering 
Målet går hand i hand med kommunens vision att erbjuda god service och att tydliggöra för 

invånarna. Vi vill också minska riskerna för att farligt avfall ska hamna ”fel” i avfallskedjan 

genom att skapa bättre och enklare möjligheter för invånarna att avlämna det. Att satsa på ett 

utvecklat samarbete och mer information om second hand kedjor är också en möjlighet att 

bidra till att den nationella avfallsplanens textilmål uppfylls (Återanvändning av textil och 

materialåtervinning av textilavfall ska öka) samtidigt som resurseffektiviseringen till 

återanvändning kan förbättras. Målen går också hand i hand med den nationella avfallsplanens 

mål ”elavfall och batterier” eftersom vi tror att fler och enklare insamlingsmöjligheter för 

småelektronik kommer att innebära att fler lämnar det på rätt plats. Kommunen är också ett 

viktigt föredöme inom offentlig sektor och genom att ge individen ett alternativ att sortera sitt 

avfall på offentliga platser så påvisar man tydligt att man är beredd att ta sitt ansvar. Ar!  

Uppföljning 
Varje år skall en sammanfattning göras av vilka åtgärder som gjorts samt så ska en planering 

ske för vilka åtgärder som ska vidtas följande år. År 2018 så skall alla åtgärder kontrolleras 

och vara genomförda. Uppföljningen skall ske av den ansvariga enheten.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder Ansvarig enhet 
1. Årjängs kommun ska se över 

möjligheter att förenkla samt minska 

riskerna vid insamling av farligt 

avfall och små elektronik. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

1. Alla papperskorgar på kommunens 

offentliga platser ska bytas ut mot 

flerfackspapperskorgar 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

1. Längre öppettider på ÅVC vissa 

dagar på året 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

1. En övergripande kommunal 

avfallspolicy skall implementeras och 

alla kommunens verksamhetschefer 

ska ansvara för att den realiseras.   

Samhällsbyggnadsavdelningen 

tillsammans med alla kommunens 

verksamhetschefer 

1. Utveckla samarbete med lokala 

second hand kedjor samt informera 

om möjligheter att återanvända 

produkter  

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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2.4 Minska mängden farligt avfall  

1. Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska till 

2018.  

 

Motivering 
Genom att utreda potentiella miljöriskområden från gamla deponier och sätta in åtgärder där 

påverkan anses ge olägenhet för människa och miljö, så kan vi säkerställa en bättre tillvaro 

och en hållbarare framtidsutveckling. Dessa två gamla deponier är de som i nuläget kan anses 

som potentiella riskområden, vilket därav ger dem hög prioritet. Det är dock viktigt att påpeka 

att alla gamla deponier ska säkerställas från att ge olägenhet för människa och miljö. Vi vill 

även upplysa invånarna om de risker och farligheter det innebär för människa och miljö vid 

felaktig avfallshantering. Målet bidrar till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö.         

 

Uppföljning 

Inventering och riskbedömning av de gamla deponierna skall senast i slutet av 2014 finnas 

med i planeringsarbetet för kommande år. Måluppfyllelsen i sig skall kontrolleras 2018. När 

det gäller övriga mål är de endast kopplade till det övergripande målet, dvs. att det inte har en 

specifik mätbarhet. Målen som sådana kan ändå följas upp varje år där man utvärderar det 

ordinarie rutinarbetet som finns och planerar för förbättringar på området. Ex så skickar 

kommunen varje år ut information om sophämtning, slamtömning mm till invånarna där man 

även informerar om hur man ska hantera farligt avfall osv. Denna typ av information är ett 

exempel på ett rutinarbete som görs varje år där potential för förbättringar finns. Även 

kommunens nylanserade hemsida är ett annat exempel där man kan nå ut till invånarna med 

tydlig information på ett bra sätt. Rutinarbetet skall därför ses över en gång per år för att se 

över hur arbetet kan utvecklas i framtiden. Uppföljningen skall ske av den ansvariga enheten.       

 

 

 

 

Åtgärder Ansvarig enhet 
1. Kommunen ska identifiera, inventera 

och riskklassa de gamla deponierna 

vid Trantjärn och Töcksfors. 

Åtgärder ska ske där riskerna 

förväntas ge olägenhet för människa 

och miljö. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

- En ökad resurseffektivisering på 

informationsinsatser ska öka 

kunskapen hos kommuninvånarna 

och leda till att befolkningen blir mer 

medvetna om avfallets farlighet och 

påverkan på människa och miljö. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

- Riktad information till invånarna om 

hur man t.ex. beter sig när man 

målar och tvättar av penslar m.m.  

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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2.5 Mål för avfall som kommunen inte råder över  

1. Minst 10 företag i Årjäng kommun ska miljödiplomera sig till år 2018.  

 

Uppföljning 

Arbetet och resurser för att få jobba med miljödiplomering måste avsättas från och med 2014. 

Arbetet skall därefter utvärderas en gång per år. Målet kräver att en halvtidstjänst avsätts för 

att kunna arbeta mot detta mål. Uppföljningen skall ske av den ansvariga enheten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder Ansvarig enhet 
1. Kommunen ska erbjuda de lokala 

företagen en möjlighet och stöd för 

att miljödiplomera sig 

Kommunstyrelsen 

1. Kommunen ska sprida information 

och upplysa kommunens företag om 

miljödiplomering 

Kommunstyrelsen 
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3. Nulägesanalys 

3.1 Faktorer som påverkar avfallets mängd och sammansättning  

 

3.1.1 Geografi och fakta  

Årjäng är beläget vid västra delen av Värmland. Kommunen gränsar i väster mot Norge och 

det är ungefär 12 mil till Oslo. Ca 10 mil i motsatt riktning mot Norge så kommer du till 

Karlstad.  

I kommunen finns det över 6000 hushåll varav ca 3900st bor i tätorterna Årjäng, Töcksfors 

och Lennartsfors medan övriga är bosatta på landsbygden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Näringsliv 

I Årjäng finns det 737 företag som har minst ett eller flera arbetstillfällen. Årjäng utgörs 

mycket av småföretagare. De vanligaste branscherna är tillverkning, handel och tjänster. Över 

40 % av befolkningen bedriver eller är engagerade i företagande.   
 

3.2 Kommunal avfallsorganisation  
I kommunen finns det 2st återvinningscentraler vid Furskog och vid Töcksfors. Furskog har 

öppet 3 gånger i veckan under vintersäsongen samt 4 ggr i veckan under sommarsäsongen (1 

april till 31 oktober) och öppettiderna är alltid 4 timmar. Töcksfors har öppet 2 gånger i 

veckan under vintern samt 3 gånger i veckan under sommarsäsongen och öppettiderna är 

alltid 4 timmar. Båda återvinningscentralerna har även alltid öppet en helgdag i veckan. Både 

drift av återvinningscentralerna samt insamling av hushållsavfall sköts genom entreprenörer.  

 

3.3 Hushållsavfall och behandlingssystem 

 

3.3.1 insamling av hushållsavfall  

För villor och fritidshus så hämtas brännbart hushållsavfall varannan vecka (fritidshus har 10 

tömningar/år). För flerfamiljshus hämtas brännbart hushållsavfall 1 gång i veckan. Allt kärl- 

och säckavfall går sedan till en förbränningsanläggning i Åmotfors och omvandlas energi.  

 

3.3.2 Restavfall  

Restavfallet är det avfall som blir över när all utsortering av hushållsavfallet har gjorts. 

Exempel på restavfall är kattsand, keramik, porslin, säkringar och spegelglas. Varje individ är 

själv skyldig att köra iväg sitt restavfall till någon av kommunens återvinningscentraler. I 

vissa flerfamiljshus i kommunen så finns det kärl för restavfall som sopbilen hämtar 1 gång i 

månaden.  

 

 

Kommunfakta 

Yta 1420 km2 

Antal invånare 9 827 

Befolkningstäthet/per km2 1,4 

Antal hushåll 6 493 

Hushåll i en- och tvåfamiljshus 3 400 

Hushåll i flerbostadshus 1 449 

Fritidshus 1 644 

Antal som hemkoposterar 962 
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3.3.3 Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är ansvariga för att tidningar och förpackningar 

samlas in och återvinns i Sverige. Det är ett samarbete mellan de 4 materialbolagen 

Plastkretsen, Metall-Kretsen, Returkartong och Pressretur och de omfattas av förordningen 

om och förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2006:1273).      

 

 I Årjängs kommun finns det 8st återvinningsstationer plus möjlighet att lämna förpackningar 

och tidningar vid båda återvinningscentralerna. Det som lämnas till FTI är plastförpackningar, 

tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar. Varje år så 

samråder kommunen med FTI där bl.a. behov, nuläge, förbättringsmöjligheter och framtida 

utveckling diskuteras.    

 

3.3.4 Skrymmande hushållsavfall   

Skrymmande hushållsavfall är avfall som inte får plats i ordinarie avfallsbehållare och som 

uppkommer vid normalt boende, tex möbler, cykel, barnvagn odyl. Till skrymmande 

hushållsavfall räknas också mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden. Avfall från 

sådana arbeten (till exempel målning, tapetsering, slipning av golv och byte av 

förslitningsdetaljer) anses därför vara hushållsavfall. Hushållen ansvarar själva för att 

skrymmande hushållsavfall körs iväg till någon av kommunens återvinningscentraler.   

På återvinningscentralen i Furskog finns det även en återanvändnings container för sådant 

som direkt kan komma att återanvändas som exempelvis cyklar, leksaker m.m. Det sker 

genom återvinsten som är en second hand butik som ägs och samordnas av kommunen. 

Skrymmande avfall hanteras på olika sätt beroende på typ för att sedan bortskaffas eller 

återvinnas av kommunens olika avtalsaktörer.    

 

3.3.5 El-avfall 

Kyl, frys, glödlampor, lågenergi lampor, lysrör och övriga elektroniska produkter är typer av 

avfall som hamnar under El-avfall. Detta lämnas till återvinningscentralerna och sorteras ut i 

olika fraktioner enligt de anvisningar som finns. El-avfallet hämtas och vidare behandlas 

sedan av EL-Kretsen i Sverige AB där produkterna demonteras och förädlas till nya råvaror 

eller energi.    

 

3.3.6 Farligt avfall 

Farligt avfall kan lämnas på båda återvinningscentralerna. På återvinningscentralerna 

mellanlagras det farliga avfallet för att sedan tas om hand av Stena Recycling AB för 

behandling och återvinning. Exempel på farligt avfall är batterier, spillolja, oljefilter, 

färgavfall, bekämpningsmedel m.m. De egenskaper som oftast utmärker farligt avfall är att de 

är cancerframkallande, giftiga, frätande, ekotoxiskt, fosterskadande, smittförande eller 

brandfarligt.  

 

3.3.7 Däck  

Däck med eller utan fälg kan lämnas in på båda återvinningscentralerna. Producentansvaret 

för däck ligger på Svensk Däckåtervinning AB. Däck utan fälg kan du även lämna in hos alla 

som säljer däck.  

 

3.3.8 Bilar 

Uttjänta bilar omfattas av producentansvaret och kan lämnas in hos en auktoriserad 

bilskrotningsfirma.    

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20061273.htm
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3.3.9 Slamhantering och latrin 

All slamtömning genom kommunen sköts av entreprenör. De tömmer bl.a. slam från de 

mindre avloppsreningsverken, från brunnar och avlopp samt från slutna tankar.    

 

Förmultningsanläggning för latrin får anordnas inom fastigheten under förutsättning att 

anläggningen sköts på ett sådant sätt att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppstår. Inrättning och omhändertagande av latrin skall anmälas skriftligt till bygg- och 

miljönämnden.  

  

3.4 Avfallsmängder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tabellen är jämförande mellan år 2007 och 2011. Tabellen visar insamlade och lämnade 

mängder av olika avfallsslag till återvinningscentralerna och återvinningsstationerna. När 

det gäller statistiken från FTI (producentansvar) så är den inte fullständig pga. att avfallet 

hämtas över kommungränserna utan att del vägas, vilket inte ger en helt representativ bild för 

kommunen.   

 

3.4.1 Service skillnader 

Sedan 2007 så har servicen förändrats en del. Framförallt är det tillgängligheten som har blivit 

bättre då renhållningskollektivet kontinuerligt jobbar med att förbättra tider och datum för 

kunden. Båda återvinningscentralerna har även en FTI insamling. Vid Furskogs 

återvinningscentral finns det också en insamlingscontainer för saker som direkt kan 

återanvändas som cyklar, kläder m.m. Det sker genom second hand butiken återvinsten.   

 

 3.5 Plockanalys av hushållsavfallet  

En plockanalys av hushållsavfallet visar vad som slängs i hushållsavfallet och hur stor varje 

fraktion är. Plockanalysen för 2012 utgjordes av 15 fraktioner (9 primärfraktioner samt 6 

sekundärfraktioner). Vid insamlingen så gjordes ett urval av 2 lastbilar där ena lastbilen 

representerade tätorten och den andra representerade landsbygden. Plockanalysen gjordes vid 

Lunden miljöstation i Eda tillsammans med Eda kommun. Resultatet visade följande:    

Insamlade mängder  2011 2007 

Kärl- och säckavfall 1 884 ton 1 725 ton 

Grovavfall till ÅVC  594 ton 360 ton 

Insamlade mängder 

producentansvar 

543 ton 600 ton 

Farligt avfall från hushåll 138 990 kg 126 215 kg 

El avfall 206 113 kg 85 700 kg 

Batterier totalt 12 610 kg 21 800 kg 

Avfall till deponering totalt 381 ton 441 ton 
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*Matavfallet är lite högre än i praktiken pga. att den fraktionen inte har efterkorrigerats 

(smuts, fukt och renhetsgrad ca 90-95 %,) som vissa andra fraktioner har gjorts (all papper 

och all plast samt glas och metallförpackningar).     
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3.5.1 Jämförliga data 

I resultatet så jämförs även medelvärdet för 2012 med den senaste plockanalysen som gjordes 

2005. Resultatet visar att sorteringen av tidningar och pappersförpackningar har blivit bättre 

sedan 2005. Matavfallet ligger däremot högre även om resultatet visar lite högre siffror än i 

verkligheten (pga. okorrigerad fraktion). I övrigt så är det inte stora skillnader för vad som 

hamnar i soppåsen. Dock så skulle ca 36,5 % av det som slängs i soppåsen kunna sorteras ut 

med det system som finns idag. Om allt matavfall också skulle komposteras så finns det 

potential för att 88 % av avfallet i soppåsen skulle kunna sorteras ut. 
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3.5.2 Genererade mängder hushållsavfall per person  

  Årjäng 2005 Årjäng 2012 

Fraktion kg/inv. år kg/inv. år 

Tidningar 15,89 8,85 

Pappersförpackningar 10,52 7,41 

Annat papper  6,8 

Plastförpackningar 20,04 20,26 

Glasförpackningar 2,48 5,75 

Metallförpackningar 2,23 2,58 

Elektriska och elektroniska 0,36 1,26 

   

Biologiskt nedbrytbart/matavfall 62,45 82,43 

Blöjor och bindor 11,69 9,58 

Textilier 7,41 6,96 

Annat brännbart 14,73 26,92 

Annat obrännbart 25,11 9,84 

Farligt avfall 0,08 1,16 

Trädgårdsavfall  1,77 

Summa, årligt 
hushållsavfall/invånare 173,00 191,7 

*Statistiken är baserad på plockanalysen 2012 och insamlade mängder hushållsavfall 2011.      

Tabellen visar hur många kg av varje fraktion vi slänger per invånare/år i vårt hushållsavfall. 

Statistiken visar att vi idag slänger 18,7 kg mer hushållsavfall per person än senaste 

plockanalysen 2005. En stor bidragande orsak är för att matavfallet ökat med ca 20 kg per 

person. I övrigt så är det små skillnader mellan de olika fraktionerna där bl.a. det obrännbara 

avfallet har minskat totalt sett.  

 

3.5.3 Avfallsmängder per år 

Matavfallsmängder som hamnar i hushållsavfallet uppskattas bli ca 900-960 ton per år om vi 

räknar från 2011 års statistik. Material som skulle kunna sorteras ut från soppåsen ligger totalt 

på mellan 690-700 ton per år (tidningar och papper, pappersförpackningar, annat papper, 

plastförpackningar, övrig plast, metall, glas, textil, farligt avfall och WEEE).  
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3.5.4 Jämförelse mot Eda kommun  

Viktmässigt så slängdes det endast 167 kg hushållsavfall per invånare/år i Eda 2011, alltså 

24,7 kg mindre än i Årjäng. I den procentuella statistiken kan vi också se att fraktioner av 

tidningar, pappersförpackningar och några ytterligare fraktioner är lägre i Eda. Matavfallet 

däremot ligger lite högre i Eda vilket är till följd av att andra material som hamnar i soppåsen 

är lägre.  

 

3.5.5 Taxeskillnader mellan kommunerna 

För att få ett perspektiv på statistiken så skiljer sig taxorna mellan kommunerna. I Eda 

kommun är taxan viktbaserad vilket innebär att kunden betalar per kg hushållsavfall vid varje 

tömning. I Årjängs kommun så är taxan fast, d.v.s. kunden betalar en fast summa varje år och 

då ingår insamling av hushållsavfall tillsammans med fritt antal besök på kommunens 

återvinningscentraler.  

Syftet med en viktbaserad taxa är att motivera kunden att sortera ut sitt avfall och på så sätt bli 

belönad med en lägre kostnad. I Årjängs modell finns det också en typ av belöningssystem 

som innebär att du betalar en mindre abonnemangskostnad desto mindre kärl du använder till 

fastigheten. Om du även väljer att använda kompost så får du en rabatterad kostnad.  

Resultatet av plockanalysen för Eda kommun ser du nedan:  
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3.6 Enkätundersökning för kommuninvånarna 

Årjängs kommun har gjort en enkätundersökning för kommuninvånarna i syfte att få en bild 

av hur invånarna tänker och tycker kring avfallsfrågor. Enkäten skickades ut till 600 slumpvis 

utvalda invånare där lite mer än hälften skickades ut till kommunens tätorter och övriga gick 

ut till kommunens landsbygdbosatta. De frågor som ställdes var följande:  
1. Sorterar ni ut förpackningar och tidningar? 

2. Komposterar ni matavfall? 
3. Eldar du någon typ av avfall från din fastighet? 
4. Lämnar ni avfall på någon av kommunens återvinningscentraler?  
5. Har ni någon gång de senaste 2 åren slängt skräp av större mängd i naturen?     

6. Om möjlighet till förpackningsinsamling vid bostaden fanns, mot en mindre årsavgift, skulle 

ni vara intresserad av det? (eget kärl vid varje villa/radhus) 
7. Händer det att du häller ut medicin i avloppet/slänger i hushållssoporna? 
8. Tycker ni renhållningsavgiften är rimlig, i förhållande till, det ni får? 

 

 
Sammanställning av områden: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning för Årjäng 
 
Sorteras det hemma?  
Pappersförpackning 
Plastförpackning 
Metallförpackning 
Glasförpackning 
Tidningar 

% 

100 
93 
87 
93 
100 
100 

Kompostering matavfall 32 

Eldning av avfall, ja?  
Trädgårdsavfall 
Trä 
Förpackningar 

13 
3 
6 
10 

Lämnas avfall till ÅVC, ja? 
Trädgårdsavfall 
Trä 
Metallskrot 
Farligt avfall 
Förpackningar/tidningar 
Deponi 
Brännbart 
Elektronikavfall 

81 
26 
29 
55 
64 
39 
55 
48 
74 

Slängt större mängd skräp  
i naturen, nej?  

100 

Förpackningsinsamling nära  
bostaden mot kostnad?  

 
32 

Häller ut medicin i avlopp, ja? 3 

Rimlig renhållningsavgift, ja? 71 

Sammanställning för Töcksfors 
 
Sorteras det hemma?  
Pappersförpackning 
Plastförpackning 
Metallförpackning 
Glasförpackning 
Tidningar 

%  

100 
81 
92 
96 
100 
88 

Kompostering matavfall 15 

Eldning av avfall, ja?  
Trädgårdsavfall 
Trä 
Förpackningar 

27 
19 
19 
12 

Lämnas avfall till ÅVC, ja? 
Trädgårdsavfall 
Trä 
Metallskrot 
Farligt avfall 
Förpackningar/tidningar 
Deponi 
Brännbart 
Elektronikavfall 

88 
11 
38 
85 
81 
50 
54 
50 
85 

Slängt större mängd skräp  
i naturen, nej?  

100 

Förpackningsinsamling nära  
bostaden mot kostnad?  

 
23 

Häller ut medicin i avlopp, ja? 0 

Rimlig renhållningsavgift, ja? 65 
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3.6.1 Resultatet 

Årjäng och Töcksfors ska representera tätort medan övriga representerar landsbygd. 

Svarsfrekvensen för enkätundersökningen låg på 34,5 % (205 personer av 600 svarade) och 

de flesta som svarade var från tätorten, vilket innebär att resultatet för landsbygden inte kan 

anses representativt men det kan påvisa skillnader i grova drag. Om man jämför hur väl folk 

sorterar och lämnar sitt avfall så kan man se att det ser ganska liknande ut mellan områdena. 

När det gäller eldning av avfall så är siffrorna väldigt höga för landsbygden. Även om antal 

inkomna svar är låg (ej helt representativt) så är det en fingervisning om att det eldas väldigt 

mycket avfall på landsbygden, det vanligaste som eldas är pappersförpackningar, tidningar 

och träavfall. I övrigt är det inga stora skillnader. Resultatet visar också att de flesta är nöjda 

med den nuvarande renhållningsavgiften.  

 

 

 

 

 

Sammanställning för 
Fågelvik 

 
Sorteras det hemma? 
Pappersförpackning 
Plastförpackning 
Metallförpackning 
Glasförpackning 
Tidningar 

% 

100 
85 
92 
92 
92 
92 

Kompostering matavfall 54 

Eldning av avfall, ja? 
Trädgårdsavfall 
Hushållssopor 
Trä 
Förpackningar 

77 
31 
8 
38 
5 

Lämnas avfall till ÅVC, ja? 
Trädgårdsavfall 
Trä 
Metallskrot 
Farligt avfall 
Förpackningar/tidningar 
Deponi 
Brännbart 
Elektronikavfall 

100 
0 
8 
100 
92 
54 
77 
69 
100 

Slängt större mängd skräp 
i naturen, nej? 

100 

Förpackningsinsamling nära 
bostaden mot kostnad? 

 
38 

Häller ut medicin i avlopp, ja? 0 

Rimlig renhållningsavgift, ja? 92 
 

Sammanställning för 
Karlanda 

     
Sorteras det hemma?  
Pappersförpackning 
Plastförpackning 
Metallförpackning 
Glasförpackning 
Tidningar 

%  

100 
92 
83 
100 
100 
100 

Kompostering matavfall 67 

Eldning av avfall, ja?  
Trädgårdsavfall 
Hushållssopor 
Trä 
Förpackningar 

50 
8 
- 
50 
33 

Lämnas avfall till ÅVC, ja? 
Trädgårdsavfall 
Trä 
Metallskrot 
Farligt avfall 
Förpackningar/tidningar 
Deponi 
Brännbart 
Elektronikavfall 

92 
0 
0 
83 
83 
17 
67 
33 
75 

Slängt större mängd skräp  
i naturen, nej?  

100 

Förpackningsinsamling nära  
bostaden mot kostnad?  

 
33 

Häller ut medicin i avlopp, ja? 0 

Rimlig renhållningsavgift, ja? 83 
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3.6.2 Övriga synpunkter om enkäten 

Vid vissa frågor fick de svarande motivera varför de väljer vissa alternativ och de fick även 

möjlighet att tillägga övriga synpunkter om avfallshanteringen i kommunen för att få en 

fördjupad bild om vad invånarna tycker. En sammanfattning av de vanligaste svaren ser du 

nedan:  

 

Vanligaste anledningarna till att inte ha kompost:  

- Dålig lukt, kostnad, ingen kunskap, bor i lägenhet, smutsigt, omständigt, hund och för 

lite matavfall. 

Vanligaste anledningen till att man eldar avfall:  

- Långt till återvinningscentral, det finns en tomt att elda på, många anger att de har 

egen vedpanna och flera tycker det är lättvindigt.   

Anledning till att renhållningsavgiften är bra:  

- Får bra service, kunden får mycket för pengarna, det är trevligt bemötande vid 

återvinningscentralerna och det fungerar.  

Några övriga synpunkter:  

- Flera har nämnt att de vill ha viktbaserad taxa. Andra tycker att det borde vara mer 

öppettider på återvinningscentralerna och många tycker att det borde bli bättre vid 

återvinningsstationerna sommartid pga. att turister inte källsorterar och det slängs 

sopor i naturen pga. Att containrar blir överfulla sommartider. 

- Invånare vill ha bättre anvisningar om hur man sopsorterar 

- Initiera en insamlingstävling bland kommunens föreningar där de får 1 krona per 

insamlat kilo skrot som vägs in vid Furskog ÅVC. De 3 främsta föreningarna blir extra 

belönade. Detta är en bra metod för att förhindra att stora mängder skräp hamnar på fel 

ställe och ger långtgående effekter på människa, natur och djur.  

- Information på fler än ett språk, speciellt sommartid. Både ÅVS och ÅVC. 

- Återvinningscentraler borde vara öppna under vårstädningen och dagen innan alla 

storhelger.  

 

3.7 Förbättringspotential i Årjäng 

Potentialen för förbättringar är stora på avfallsområdet. Teknikutvecklingen går kraftigt 

framåt, nya förordningar tillkommer och nya nationella mål sätts. Nya strategier jobbas fram 

för att öka återvinningen av det återvinningsbara materialet och resurser läggs för att detektera 

och få koll på gamla deponier och deras miljöpåverkan. För att förbättra och lösa dessa 

problem så krävs det ett rejält arbete och en samordningsfunktion på både nationell, regional 

och lokal nivå. Riktlinjer måste vara tydliga och alla måste dra åt samma håll. Samtidigt så 

skiljer sig situationerna stort mellan olika kommuner. En gränsdragning måste dras hos varje 

kommun eftersom skillnaden är stor då det gäller storlek, resurser och det geografiska läget. I 

Årjängs kommun har förbättringar skett succesivt. När det gäller det biologiska avfallet så är 

andelen som har hemkompost idag hela 23 % (21 % 2012), andelen som är nöjda med 

avfallshanteringen är hög och kommunen tillsammans med nuvarande 

renhållningsentreprenör har varje år jobbat med förbättringar både inom den egna 

organisationen men också ut mot kunder. Samtidigt visar både plockanalysen 2012 samt 

enkätundersökningen att det finns stor potential för förbättringar. Även om flera typer av 

fraktioner har blivit bättre sorterade historiskt så ökar ändå avfallsmängderna totalt sett vilket 

också leder till att större volymer inte kan tas tillvara på. Enligt enkäten så finns det en 

procentuell andel som eldar avfall och kommunens miljöavdelning får varje år göra många 

kostnadskrävande insatser där människor har slängt större skräp i naturen. Årjängs kommun 

har också flera gamla deponier som måste inventeras och kontrolleras genom provtagning för 
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att få koll på och agera mot källor/gamla verksamheter som kan ha en negativ miljöpåverkan. 

Flera av dessa åtgärder är dock kostnadskrävande och det ger inga ekonomiska intäkter. 

Därför måste dessa åtgärder ha en långsiktig plan med åtgärdsplaner år för år.  

Förutom att jobba ut mot invånarna och ut mot företag så måste kommunen också vara ett 

föredöme utåt. Större resurser skulle kunna satsas på skolor (för att förändra attityder och 

beteenden på lång sikt), på att förbättra den interna logistiken och genom att i ett kontinuerligt 

arbete jobba för att förbättra avfallsområdet i respektive verksamhet.  

Ett nyckelord i kommunens framtida arbete är också ordet tillgänglighet. Ett sätt att öka 

återvinningen av material är att förenkla insamlingen. Årjängs kommun har idag goda 

förhållanden vad gäller insamlingsplatser samt öppettider i förhållande till 

befolkningsmängden men det finns fortfarande möjligheter att förbättra det. Exempel på 

tillgänglighetsanpassning på avfallsområdet är att skapa centrala mindre insamlingar av 

avfallsslag som inte kan lämnas på återvinningsstationer, ex farligt avfall, elektronik eller 

grov avfall. Detta förenklar för ex människor med handikapp och människor som saknar 

körkort eller bil. Det kan också få en synergieffekt så att fler människor börjar sortera upp 

dessa avfallsslag bättre.    
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4. Nulägesbeskrivning övrigt avfall 

4.1 Hushållsavfall som kommunen ansvarar för 

Årjängs kommun är enligt lag ansvarig för insamlingen av hushållsavfall. Det är dock inte 

bara hushåll som producerar hushållsavfall, utan det kan även komma från ex verksamheter 

som storkök, personalrum eller butiker. Hushållsavfall är enligt definition avfall som kommer 

från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (Miljöbalken 15 kap 2 §).  

Insamlingen av hushållavfall sker i entreprenörsregi (genom kommunens försorg) där 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren lägger sitt brännbara hushållsavfall i ett 

avfallskärl, som sedan töms enligt det tömningsintervall som fastställts enligt gällande 

renhållningstaxa.    

 

Total insamlad mängd hushållsavfall 2012 var 1303 ton. Avfallet omlastas efter hämtning på 

återvinningscentralen i Furskog för att sedan vidaretransporteras till Åmotfors Energi där 

avfallet förbränns och energi återvinns i deras fjärrvärmeverk.   

 

4.2 Övrigt verksamhetsavfall 

Över 40 % av Årjängs befolkning bedriver eller är engagerade i företagande. De tre största 

privata sysselsättningarna är tillverkning, handel och tjänster. I tabellen nedan ser vi hur 

mycket verksamhetsavfall som genereras i kommunen när det gäller brännbart-, trä- och 

restavfall, som lämnas in till kommunens återvinningscentraler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 HANZA Elektromekan 

HANZA Elektromekan är ett av Årjängs största företag när det gäller genererade 

avfallsmängder. De producerar och erbjuder en rad olika tjänster och varor när det gäller 

råmaterial, montering, ytbehandling, plåtproduktion och mycket mer. I tabellen nedan så 

redovisas olika typer av avfallsmängder som de har genererat under 2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsavfall   Mängder 2012 

Brännbart Årjäng 832 ton 

Brännbart Töcksfors 387 ton 

Träavfall Årjäng 171 ton 

Träavfall Töcksfors 193 ton 

Restavfall Årjäng 98 ton 

Restavfall Töcksfors 125 ton 

Totalt 1 806 ton 

Avfallstyp   Mängder 2012 Mottagning för vidare 

hantering/behandling 

Brännbart verksamhetsavfall 24 080 kg Olsson och Hall AB 

Wellpapp 5 400 kg Olsson och Hall AB 

Returpapper 1 490 kg Olsson och Hall AB 

Limrester och limmunstycken 113 kg Stena Recycling AB 

Lodpasta etc.  133,85 kg Stena Recycling AB 

Oljefilter 12 kg Stena Recycling AB 

Emulsion 1 956 kg Stena Recycling AB 

Oljor 17 kg Stena Recycling AB 

Fluss och lösningsmedel 371 kg Stena Recycling AB 

Batterier 38,1 kg Stena Recycling AB 

Aerosol lack 255,6 kg Stena Recycling AB 
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5. Nedlagda deponier 

Kommunen har 16 gamla avfallsupplag där verksamheten är avslutad.  
Tio av dessa ligger långt från bostäder och att områdena skulle komma att exploateras i framtiden 
anses ej troligt. Inga större vattendrag finns heller i närheten av dessa deponier. För detaljuppgifter 
om dessa avfallsupplag hänvisas till Länsstyrelsens kartering av gamla avfallsupplag 1984. 
De 6 kvarvarande deponierna med riskklassificering 1984 redovisas nedan:  

Deponi Drifttid Beräknad volym Riskklass  

     

Furskogs 
avfallsupplag 

1975- <2000 ton/år 2 Är i drift. Rening 
av lakvatten med 
luftning samt 
infiltration har 
installerats sen 
klassningen.  

Trantjärnstippen Fram till 1976 <2000 ton/år 1 (åtgärdsprogram 
behöver utformas 
och genomföras) 

Lagd vid mindre 
tjärn, avvattnas till 
Järnsjön 

Smolmark Fram till 1976 <300 ton/år 4 Delvis exploaterad 
av vägbebyggelse 

Sandaholms 
avfallsupplag 

Fram till 1976 <100 ton/år 3 Nära bad och 
campingplats 

Töcksfors 
avfallsupplag 

Fram till 1976 <800 ton/år 3 70 m från 
Prästviken vid 
Töck 

Noranetippen Fram till 1976 <100 ton/år 3 Lagts på mosse 
som avvattnas till 
Abborrtjärn och 
vidare till Stora 
Bör  

 

Av dessa är Furskog fortfarande i drift. Deponering där kommer att ske som längst till 31 december 
2008 och sedan kommer avslutning och sluttäckning att ske. I den kartering av gamla avfallsupplag 
som gjordes av Länsstyrelsen 1984 klassades en äldre och avslutad tipp högre än de övriga och 
ansågs i behov av ytterligare undersökningar och eventuella åtgärder. Provtagning har skett från 
1979 till 1996, men sedan avslutats. Några åtgärder har ej skett på platsen.  

Förutom dessa finns fyra nedlagda barktippar  

 Econova, Töcksfors 

 Före detta Töcksfors träindustri AB 

 Lennartsfors mekaniska (?) 

 Mindre fiberbankar finns i viken i Lennartsfors som ett minne från ett numera nedlagt träsliperi 

 Årjängs såg, Årjäng 
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6. Uppföljning av tidigare mål 

6.1 Mål för hantering av avfall inom det kommunala ansvaret  

1. Återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras 

i angiven ordning. 

Målet är att använda den resurs avfallet utgör så effektivt som möjligt, minska förbrukning av 

energiråvaror och begränsa klimatpåverkan. Kommunen skall vara öppen för samarbete och 

informationsfrämjande insatser gällande företag och organisationer som arbetar med 

återanvändningsverksamhet i kommunen. Samarbete med materialbolagen och andra 

avfallsaktörer utvecklas och förbättras för att uppnå ett säkert omhändertagande och en god 

service. Detta för att invånare skall känna att de kan vända sig till en part ”Avfallsbranchen” 

och på så vis få gehör och hjälp gällande avfall. Möjlighet till ökad källsortering inom 

kommunens egen verksamhet skall arbetas fram och information skall spridas till alla 

anställda. Även möjlighet till ökad källsortering på gator och torg i Årjängs kommun skall 

utredas. För att försöka stävja nedskräpning i kommunen skall alternativ med betalsäckar 

utredas, dvs att istället för att ha kärl vid fastigheten kunna köpa in säckar för hushållsavfallet 

som sen kan lämnas gratis på ÅVC.  
 

Kommentar om målet:  

Målet har låg mätbarhet och alla tänkta åtgärder är ej genomförda.  

 

Det som har skett är: 

. Samarbete med fastighetsbolag 

. Betalsäckar har utretts men bedömts som en dålig lösning. 

. Det finns en insamling för kläder (Återvinsten) vid Återvinningscentralen i Furskog.  

. Riktade insatser mot företagare angående eldning av avfall. 

     

Målet kan anses delvis uppfyllt 

 

2. Förutsättningar ska skapas för återvinning av allt farligt avfall i kommunen. 

Målet är att vi skall leva i en giftfri miljö och att inte övergöda och försura. Förutsättning för 

att uppnå detta mål är att förbättra insamlingssystemet och tillgänglighet för att avlämna 

farligt avfall. Resurser skall även läggas på informationsspridning och kontinuerlig 

folkbildning för att öka engagemanget gällande avfall. Utredning skall ske angående ökat 

samarbete för insamling av farligt avfall t ex med bensinmackarna i kommunen.  

 

 

Kommentar om målet:  

Idag lämnas det mer farligt avfall till ÅVC än tidigare. Kommunen har varit noga med att 

informera om vart och hur det farliga avfallet ska lämnas i broschyrer och på kommunens 

hemsida. Kommunen har även följt med på Avfall Sveriges kampanjer angående farligt avfall. 

Nationella skräpplockardagar har även anordnats lokalt med någon form av belöning. 

Dessutom har interna insatser skett ute på återvinningscentralerna genom förbättrade rutiner 

för mottagande av farligt avfall. Dock så har inget nytt insamlingssystem tillkommit.  

 

Målet kan anses delvis uppfyllt 

 

 

3. Kommunens avfallsanläggningar ska hålla en hög och enhetlig standard. 
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Målet skall leda till att ha en god bebyggd miljö, begränsa klimatpåverkan, ha en giftfri miljö 

och begränsa nyttjandet av ändliga resurser. Deponin i Furskog skall avslutas på ett 

miljöriktigt och säkert sätt. För de gamla tippar som kan innebära olägenhet och skada för 

miljö och människor skall kontrollprogram och åtgärdsplan upprättas. Kompostanläggningen i 

Furskog skall utföras och bedrivas så att inte olägenhet och skada för människor och miljö 

uppstår. Återvinningscentralen i Töcksfors skall flyttas alternativt ersättas med annan 

likvärdig service. Riktlinjer skall tas fram för vilka krav som skall ställas på entreprenörerna 

gällande hur säkerhets- och miljöfrämjande arbete skall bedrivas. I samarbete med 

entreprenörer på respektive anläggning skall rutiner för personal och regler för arbete på 

anläggningarna uppdateras och eventuella ändringar implementeras.  

 

Kommentar om målet:  

De flesta åtgärderna har skett. Årliga miljörapporter säkerställer att avfalls- och 

kompostanläggningen kontrolleras. Båda kommunens entreprenörer för avfallsanläggningarna 

har en egen miljöpolicy och har genomgått vissa kurser på området. Avslutning av deponin i 

Furskog pågår och kontrollprogram håller på att tas fram.  

 

Målet kan anses delvis uppfyllt 

 

4. Kommunen ska verka för att organiskt avfall återvinns genom biologisk behandling. 

Målet är att undvika övergödning av naturen och begränsa klimatpåverkan. 

Avloppsslam från reningsverken i kommunen skall genomgå biologisk behandling i form av 

samkompostering med hästgödsel. Upprättande av kvalitetsplan och möjlighet att på sikt 

tillverka och sälja jord skall utredas. Vid eventuell flytt av reningsverket i Töcksfors eller 

utökande av reningsverket i Årjäng skall utredning göras om eventuell rötkammare. 

Kommunen skall vidare undersöka möjligheterna och vara öppen för regionala samarbeten 

gällande kompostering av matavfall, främst matavfall från restauranger, affärer och storkök. 

Fortsatt uppmuntran av hemkompostering för privatpersoner skall ske. 

 

Kommentar om målet:  

Kommunen har uppmuntrat till kompostering samt erbjudit invånarna möjligheten att köpa 

kompost genom kommunens försorg. Kommunens egen slamhantering från reningsverken 

komposteras idag tillsammans med hästgödsel och trädgårdsavfall som sedan används till 

sluttäckning på deponin i Furskog. Angående regionalt samarbete med kompostering av 

matavfall så har fokus flyttats till att idag mer handla om att ta tillvara på avfallet genom 

rötningsanläggningar där matavfallet i slutprodukten blir till biogas eller liknande. Dock så 

har detta ännu inte aktualiserats regionalt i västra Värmland.  

 

Målet kan ej anses uppfyllt 

 

5. Kontinuerlig information till kommuninvånarna ska motivera till ett fortsatt stort engagemang 

i avfallsfrågorna. 

Informationsinsatser skall göras kontinuerligt och minst 1 gång per år i form av utskick till 

abonnenterna i kommunen. Dels ska där tydligt framgå hur avfallshanteringen fungerar i 

kommunen och vilka rutiner enskilda personer skall följa gällande avfallshantering. 

Informationen skall även syfta till att öka engagemanget gällande avfallshanteringen och ge 

information om vad som händer med avfallet efter insamlingen.  Arbete med information 

skall bedrivas genom olika informationskanaler och vara lätt tillgängligt, tydligt och 

intressant. Arbete skall också bedrivas med att informera på fler sätt och språk än vad som 

sker i dag. Efter förfrågan skall invånare kunna få information på minst engelska om 
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sopsorteringen i kommunen. Mätning av information och hur väl invånare upplever att de får 

information om sopsortering skall mätas genom enkätstudier minst vart 5:e år.   

 

Kommentar om målet:  

Kommunen har jobbat med nationella projekt samt EU-projekt. Bl.a. så har Värmland ett 

starkt nätverk vad gäller avfallsfrågor där regionala kampanjer genomförts. Även kampanjer 

från Avfall Sverige- och håll Sverige rent har utnyttjas. Vid återvinningscentralerna sker även 

samarbete med SFI där studiebesök genomförs.   

 

Målet kan anses uppfyllt 

 

6.2 Mål för hantering av avfall som faller under andras ansvar  

För att fasa ut farliga ämnen skall samarbete ske med näringslivet och med försäljningsställen 

om möjligheten att använda alternativa produkter. Här skall kommunen informera och 

inspirera handlarna till val av mindre miljöfarliga produkter i försäljning och tillverkning.  

Målet kan ej anses uppfyllt 
  

6.3 Övrigt om målen 

Kommunen har jobbat med mycket åtgärder och förbättringar totalt sett på avfallssidan. Dock 

så har vissa mål från den gamla avfallsplanen inte kunnat införlivas vilket har berott på olika 

orsaker. En orsak är den skiftande marknaden där tidigare tilltänkta lösningar/förbättringar har 

fått ett bättre alternativ eller ett nytt perspektiv efter hand. En annan faktor är att kommunen 

endast haft en halvtidstjänst för renhållningen vilket skapat tidsbrist och gjort att vissa saker 

fått prioriterats bort.   
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Bilaga 1: Uppgifter till länsstyrelsen 

1. Administrativa uppgifter 

Kommun: Årjängs kommun 

År: 2013 

Datum när planen antogs: xxxx 

Ansvarig nämnd: xxxx 

Övriga medverkande nämnder: xxxx 

 

2. Kommunens befolkning och struktur (2 §) 

Befolkning, totalt: 9827 (2011) 

Datum: 2011 

Antal hushåll i småhus: 3400 

         i flerbostadshus: 1449 

         i fritidshus: 1644 

 

3. Avfall som kommunen ansvarar för (3 §) 

Totalt insamlad mängd avfall:  

Kärl- och säckavfall: 1303 ton (2012) 

Träavfall: 1 341 ton 

Järn (kommunskrot): 363,790 ton 

Restavfall: 484 ton 

Kompost (slam, trädgårdsavfall och hästgödsel): 360 ton 

Täckmassor: 8,66 ton 

 

Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling: 0 

Insamlad mängd farligt avfall: ca 44 ton 

 

4. Avfall som omfattas av producentansvar (4 §) 

Insamlade mängder avfall: 

Förpackningar och tidningar som samlas in via återvinningsstationer: 573 ton  

Diverse elektronik: 107,154 ton 

Kylskåp och frysar: 41,852 ton 

Vitvaror: 71,661 ton 

Batterier: 4,292 ton 

Lysrör: 1,357 ton 

Ljuskällor: 1,352 ton 

Metaller: 22,709 ton 

Däck: 20,440 ton 

 

 

5. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall (5 §) 

Anläggningens namn: Furskogs avfallsupplag 

SNI-kod: 90.004-2 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Mellanlagring av farligt och 

icke farligt avfall samt sluttäckning av deponi 

Typ av avfall som tas emot: Hushållsavfall, restavfall, organiskt avfall och 

verksamhetsavfall 

Totalt mottagen avfallsmängd: Ca 10 446 ton 

Anläggningens kapacitet: Uppgifter saknas 
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Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd:  

Organiskt avfall: 6000 ton/år 

Mellanlagring av icke farligt avfall: 5000 ton/år 

Mellanlagring av farligt avfall: 300 ton/år 

 

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall (5 §) 

Anläggningens namn: Töcksfors återvinningscentral 

SNI-kod: 90.002-2, 90.005-2 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Mellanlagring av farligt och 

icke farligt avfall 

Typ av avfall som tas emot: Hushållsavfall, restavfall, organiskt avfall och 

verksamhetsavfall 

Totalt mottagen avfallsmängd: Ca 3 174 ton (2012) 

Anläggningens kapacitet: Uppgifter saknas 

 

 

6. Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och  

regionala mål 

Lokala mål för avfall som kommunen ansvarar för (7 §): 

 

Övergripande mål  

Minska mängden avfall 

Detaljmål 

 Kärl- och säckavfallet till förbränning ska minska till 2005-års nivå tom år 2018 (från 

191,7 kg/per person till 173 kg/per person) 

 Årjängs kommun ska delta i minst 2 nationella avfallskampanjer varje år 

 

Övergripande mål 

Minskat matsvinn och bättre resurstillvaratagande 

Detaljmål 

 Hushållens matavfall ska minska med minst 5 % till år 2018.  

 Avloppsslammet skall utredas och brukas. Ambitionen är att det skall användas som 

brukbar jord. Det får dock inte utgöra en olägenhet för människa eller miljön.  

 Det återvinningsbara materialet i hushållsavfallet ska minska till 2018.  

 

Övergripande mål 

Ökad tillgänglighet 

Detaljmål 

 Kommunen ska år 2018 erbjuda kommuninvånarna fler insamlingsmöjligheter än 2012 

samt ge invånarna bättre förutsättningar för att sortera sitt avfall.  

 

Övergripande mål 

Minska mängden farligt avfall 

Detaljmål 

 Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska till 2018. 

 

Lokala mål för avfall som kommunen inte ansvarar för (8 §): 

Detaljmål 

 Minst 10 företag i Årjängs kommun ska miljödiplomera sig till år 2018.  
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Bilaga 2: Kommunikationsplan 

1. Förutsättningar 

Kommunikationsplanen är ett instrument för att ta fram en ny avfallsplan. Syftet är att ta fram 

en organisation och en plan för hur kommunikation ska ske. Det övergripande syftet är att 

använda kommunikationsplanen som ett medel för att nå ett bra resultat för avfallsplanen.  

2.  Målgruppsanalys 

Avfallshanteringen berör flera olika områden och engagerar såväl privatpersoner som 

företag/organisationer och politiker. I en kommunal avfallsplanering finns möjligheten att 

förbättra och utveckla avfallshanteringen för hela kommunen. Därför är det viktigt med en 

tydlig plan för att beakta olika perspektiv, idéer och åsikter.  

Viktiga målgrupper som bör fångas upp i arbetet med kommunikation och förankring är: 

- Politiskt perspektiv med representanter för politiska partier och nämnder 

- Kommunalt förvaltningsperspektiv som VA, fastighetsförvaltning, inköp m.m.  

- Myndighetsperspektiv som exempelvis miljötillsynsorganisation, räddningstjänst samt 

länsstyrelsen 

- Avfallssidans perspektiv som beställarfunktion, kundtjänst, utredare, 

insamlingspersonal, och personal vid ÅVC och behandlingsanläggningar 

- Entreprenörperspektiv för de entreprenörer som finns inom avfallshanteringen 

(insamlingsentreprenörer)  

- Fastighetsägare/boendeperspektiv  

- Verksamhetsutövare/näringslivsperspektiv 

- Intresseorganisationer       

3. Organisationsplan  

Utifrån målgruppsanalysen så krävs det en organisation och en tydlig plan för hur olika 

perspektiv kan fångas upp. De viktigaste målgrupperna att fånga upp perspektiv från är de 

olika kommunala förvaltningarna, från renhållningsentreprenör, tillsynsmyndigheten, 

allmänheten, företag och närliggande kommuner. Nedan redogörs hur perspektiv från dessa 

målgrupper ska beaktas i framtagandet av avfallsplanen:  

Kommunala förvaltningar 

Representanter från förvaltningar som VA, renhållning, miljö- och byggavdelningen, plan och 

byggsidan samt representanter från kommunens olika politiska nämnder ska ingå i två olika 

arbetsgrupper som en del av bakgrundsarbetet till att ta fram en ny avfallsplan. Syftet är att 

olika perspektiv ska beaktas, viktiga förbättringsområden ska belysas och gemensamt 

framarbetade mål och åtgärder ska sättas.  
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Renhållningsentreprenör 

Åsikter och perspektiv från kommunens renhållningsentreprenörer ska fångas upp genom att 

en representant (som representerar både insamlingen av hushållsavfall samt skötsel av 

kommunens återvinningscentraler) skall ingå i den arbetsgrupp som sätter upp mål och 

åtgärder för att utveckla avfallsarbetet i framtiden. Kommunens entreprenörer är även 

tilltänkta som remissinstans för avfallsplanen.  

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är kommunens tillsynsmyndighet för Furskogs avfallsanläggning. Länsstyrelsen 

är en obligatorisk remissinstans för avfallsarbetet och en samrådsaktör i samband med 

avfallsarbetet.  

Allmänheten och företag 

För att fånga allmänhetens- och företagens perspektiv på avfallshanteringen så ska alla under 

hela avfallsprocessen kunna skicka in förslag och idéer på förbättringar. Detta skall ske 

genom att kommunen upplyser om detta på hemsidan och ger allmänheten möjligheten att 

skriva detta till en mailadress specifikt inriktad för avfallsplanen. Det skall även göras en 

enkätundersökning där 600 olika hushåll i kommunen ska svara på exempelvis hur bra de är 

på att sortera samt vad de tycker om avfallshanteringen i stort. Allmänheten kommer även ha 

möjlighet att lämna sina synpunkter på avfallsplanen under utställningsperioden för 

avfallsplanen.  

Närliggande kommuner 

Årjängs kommun har bl.a. startat upp avfallsplansarbetet tillsammans med Eda kommun 

genom en gemensam information- och uppstartsdag. Kommunerna har även genomfört en 

plockanalys för respektive kommun.  

3.1 Organisation 

Organisationen för avfallsarbetet kommer efter målgruppsanalysen och organisationsplanen 

att se ut enligt följande:      

Arbetsgrupp tjänstemän  
Christoffer Henriksson (Miljöingenjör)  

Cathrin Sköld (Va- och renhållningschef)  

Tomas Lennartsson (Plan- och lovingenjör) 

Britt-Marie Öjstrand (Miljöchef)  

Olle Olsson (Olsson och Hall Renhållning AB)  
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Politisk referensgrupp 

Maurice Leroy (Socialnämnden och Kommunstyrelsen)  

Kristina Kristiansson (Kommunstyrelsen)   

Anna-Lena Knutsson (Kommunstyrelsen) 

Esbjörn Andersson (Kommunstyrelsen) 

Katarina Johannesson (Kommunalråd) 

Annika Holmstrand (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

Övriga referenser och samrådsparter 

Länsstyrelsen 

Årjängs bostadsbolag 

Räddningstjänsten 

Alla politiska partier 

FTI 

Eda kommun 

Allmänheten 

Övriga intressenter 

 

 

4. Kommunikation 
 
Organisationen är uppbyggd efter hur planprocessen kommer att genomföras. De grupper som 

ska arbeta fram mål och åtgärder är arbetsgruppen tillsammans med den politiska 

referensgruppen. Övriga referenser eller samrådspartners kommer att få möjlighet att lämna 

synpunkter och idéer på avfallsplanen innan avfallsplanen går ut på utställning. När det gäller 

allmänheten får de möjlighet att lämna idéer under hela planprocessen medan de får lämna 

synpunkter på avfallsplanen under utställningsperioden.  

4.1 Information- och kommunikationssätt 

För att alla ska få möjlighet att påverka och uttrycka sina synpunkter och idéer för hur 

avfallshanteringen ska skötas och förbättras i framtiden är den centrala delen att alla ska få 

vara med och kunna påverka. Ett av de viktigaste kommunikationsverktygen idag är genom 

internet. Information om avfallsplanen och möjlighet att lämna synpunkter ska finnas 

tillgängligt här. När avfallsplanen ska på utställning skall även information om den och 

planen i sig finnas tillgänglig enligt vad gällande lagstiftning säger samt på kommunens 

hemsida.  

Grundidén med att ta med en representant från kommunens olika nämnder är för att planen 

ska få kännedom och en god genomslagskraft i alla kommunens förvaltningar. Några av 

kommunens politiker har även medverkat på en gemensam uppstartsträff om 

avfallsplansarbetet tillsammans med Eda kommun där deltagarna har fått information om vad 

en avfallsplan är och vad det innebär. Dessutom har information om vad en avfallsplan är och 

hur arbetet har gått till presenterats för alla nämnder i Årjängs kommun.     
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Bilaga 3: Beslut om miljöpåverkan 
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Bilaga 4: Samrådsredogörelse 

 
Förfarande 
 

Planförslaget med samrådshandlingar har skickats ut till följande:  

Årjängs kommun:  

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Stöd- och omsorgsnämnden 

 

Länsstyrelsen Värmland 

Förpackning- och tidningsinsamlingen 

Årjängs bostads AB 

 

Tiden för yttranden har varit mellan 2013-09-05 till 2013-10-31.  

 

Utställning för allmänheten har funnits tillgängligt på Årjängs folkbibliotek, Töcksfors 

bibliotek, Årjängs kommunhus samt på Årjängs kommuns hemsida.  

 

Utställning för allmänheten har skett mellan 2013-12-02 till 2014-01-05.  

 

Yttrande 
Nedan redogörs följande yttranden som inkommit:  

 

Barn- och utbildningsnämnden:  

Nämnden har inget att erinra mot avfallsplan och renhållningsföreskrifterna 2013 för Årjängs 

kommun.  

 

Länsstyrelsen Värmland:  

 

Allmänt 

1. En renhållningsordning består av två dokument, en avfallsplan samt 

renhållningsföreskrifter. Årjängs kommun har nu en avfallsplan och en 

renhållningsordning vilket strider mot definitionerna i Miljöbalken 15 kapitlet 11§.  

 

Kommentar: Justering har skett. Dokumenten heter numera Renhållningsföreskrifter och 

Avfallsplan, dessa utgör kommunens Renhållningsordning. 

 

 

2. Uppgifterna i avfallsplanen ska minst ses över vart fjärde år enligt Avfallsförordningen 

(2011:927) 80§. Då avfallsplanen kommer antas sent under 2013 sträcker den sig 

lämpligen från 2014-2017, för att på så sätt motsvara kraven i Avfallsförordningen. Den 

remitterade planen sträcker sig från 2013-2018 vilket innebär att uppgifterna i planen ska 

ses över innan planens utgång.  
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Kommentar: Planen kommer att antas under början på 2014. Renhållningsordningen har 

därför ändrats till att föreslås gälla mellan 2014-2018. Planen bör inte förkortas då målen 

planlagts fram tom 2018. Vi ser heller inga hinder med att planen skall ses över innan 

planens utgång.  

 

3. Enligt Naturvårdsverket föreskrifter och råd (2006:6) om innehållet i kommunal 

avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning 12 § ska planen innehålla en beskrivning 

av hur miljöbedömningen har genomförts. I detta fall har Årjängs kommun beslutat att 

planen inte medför betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning därför inte 

behöver göras. Redogörelse för processen samt underlag inför detta beslut bör därför 

redogöras för i planen.  

 

Kommentar: Miljöbedömningsprocessen har lagts till i inledningsstycket punkt 1.4.  

 

Avfallsplan 

1.4 definitionslista  

1. Definitionen av begreppet bortskaffande är felaktigt. Förbränning enligt Avfallsförordning 

(2011:927) Bilaga 2 är ett återvinningsförfarande. Definitionen av bortskaffande regleras i 

bilaga 3.  

 

Kommentar: Justering har gjorts.   

 

2. Det är oklart om bygg- och rivningsavfall som uppkommer hos privatpersoner där 

privatpersonen själv har rivit och byggt klassas som hushållsavfall eller ej. Frågan är 

reglerad i kommunens förslag till nya föreskrifter, vilket innebär att kommunen anser sig 

ha rådighet över detta avfall, d.v.s. att det är hushållsavfall. Samtidigt kan skrivningen 

under definitionen av ”grovavfall” och ”hushållsavfall” tolkas som att bygg- och 

rivningsavfall inte är en fråga för kommunen. Detta måste justeras så att avfallsplanen 

överensstämmer avseende hantering av bygg- och rivningsavfall.  

 

Kommentar: Definitionslistorna och föreskrifterna har ändrats och förtydligats angående 

detta. Detta regleras numera under skrymmande hushållsavfall samt under bygg- och 

rivningsavfall.    

 

3. Under definitionen om producentansvar har man missat att det även är producentansvar 

för batterier och läkemedel, d.v.s. det är sju olika grupper av avfall som omfattas av 

producentansvar. 

 

Kommentar: Justerat till de totalt åtta grupper av producentansvar som finns idag.  

 

2. Mål och strategier 

 

1. Det är oklart vad som är strategier, delområden och mål. Detta bör förtydligas i planen. 

Det varierar också om målen eller åtgärderna är tidssatta vilket innebär att planen inte 

tydliggör vilka mål eller åtgärder som ska vidtas först. 

 

Kommentar: Åtgärderna är en del av strategin för att uppnå de uppsatta målen, alltså 

strategin finns konkretiserat direkt i åtgärderna för målen. Alla mål är inte tidssatta men 

alla mål ska följas upp innan avfallsplanens slut och alla åtgärder ska ha skett under 

avfallsplanen giltighetsperiod.  
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2. Det saknas också vilken avdelning/funktion som ansvarar för uppföljningen (både den 

statistiska och samt uppföljningen av om åtgärderna är utförda eller ej) och när i tid 

uppföljningen ska ske, för vissa av åtgärderna/delmålen. Detta ska finnas för samtliga mål 

enligt (NFS 2006:6) 10§.   

 

Kommentar: Det står direkt kopplat till målen på ansvarig enhet. Det har nu även tillagts 

i textdelen.   

 

 

3. Generellt bör uppföljning av mål respektive åtgärder finnas med direkt anslutning 

respektive mål och åtgärd, för det ska bli lättare att läsa och följa upp planen.  

 

Kommentar: Vi ser ingen problematik i det nuvarande upplägget. 

 

4. Det framgår inte heller hur de lokala avfallsmålen kopplar till de nationella 

miljökvalitetsmålen och de preciseringar som gäller för dessa. Se vidare i 

Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (2006:6) om innehållet i kommunal avfallsplan och 

länsstyrelsens sammanställning 7§. Observera att de regionala delmålen under de 

nationella miljökvalitetsmålen inte gäller längre.  

 

Kommentar: Exempelvis i mål 2.4 minska mängden farligt avfall står det angivet hur 

avfallsmålet är kopplat till det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. I övriga mål 

preciseras nyttan och bakgrunden till målen under rubriken motivering.  

 

5. Det är en stor mängd fritidshus i kommunen, men avfallsplanen saknar mål och åtgärder 

kring detta. Om fritidshusen är i utländsk ägo kan informationsinsatser behöva göras på 

flera språk, vilket kräver mer resurser från kommunen. 

 

Kommentar: Instämmer och i mål 2.2 minskat matsvinn och bättre resurstillvaratagande i 

åtgärden riktade informationsinsatser så kan en sådan insats bli aktuell.  

  

6. 2.1. ”Minska mängden avfall” innehåller varken delmål eller åtgärder som knyter an till 

delområdet. Minska mängden avfall innebär främst att produkter inte blir avfall över 

huvud taget eller att man eftersträvar minskad konsumtion som i sin tur innebär mindre 

mängd avfall. Länsstyrelsen tolkar delområdet som att Årjängs kommun menar att man 

ska minska mängden osorterat avfall som går till förbränning. Om det är detta kommunen 

åsyftar bör rubriken på delområdet förändras, alternativt krävs andra delmål och åtgärder 

som berör ökad återanvändning och minskad konsumtion.    

 

Kommentar: Minskad mängd kärl- och säckavfall kan innebära mindre 

konsumtion=mindre avfallsmängder, ökad utsortering av producentansvarsmaterial 

(=mindre avfallsmängder från producentansvaret till förbränning). Delmålet kan också 

innebära insatser mot förebyggande eller insatser för ökad kompostering(=mindre 

avfallsmängder av biologisk karaktär i kärl- och säckavfallet). Det övergripande målet 

minska mängden avfall är visserligen definitionsmässigt bunden till total mängd mindre 

avfall och därför kanske delmålen inte har en direkt koppling. Men en minskad mängd 

kärl- och säckavfall till förbränning kan vara en produkt av förebyggande insatser och 

kan således ändå ses som ett tydligt samband till det övergripande målet minska mängden 

avfall.        
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7. 2.2 Mål 3, se under punkt 2.1. Det är oklart vari skillnaden ligger mellan delområdet och 
delmålet. 
 
Kommentar: Att delta i två avfallskampanjer per år är ett delmål som har en mätbarhet 

men det är även en direkt åtgärd, därav anledningen till att målen är lika preciserade.   

 

8. Åtgärd 3. Vad menas med åtgärden ”Riktade informationsinsatser”? Mot en viss målgrupp 

eller för att öka sorteringen av ett visst avfallsslag? 

 

Kommentar: Det är insatser direkt mot kommunens invånare och det kan innebära allt 

från informationsbroschyrer till digitala vägledningar på kommunens hemsida. Vilken 

information som skall stå beror på vilken bedömning den ansvariga enheten gör på vilken 

del som behöver extra insatser, som har en direkt koppling till de överliggande målen. 

 

9. 2.3 Åtgärd 4. Det kommer att bli mycket förvirrande om alla kommunala verksamheter 

ska upprätta sin egen avfallspolicy. Begreppet policy är mycket vitt och kan omfatta allt 

från budskap i stil med ”alla ska källsortera papper” till en mer detaljerad redogörelse för 

hur man motverkar uppkomst av avfall genom inköpsrutiner till att man sorterar alla 

fraktioner som går att sortera. Generellt bör kommunen vara ett föredöme och bör därför 

kartlägga samtliga avfallsströmmar för samtliga kommunala verksamheter, upphandla 

källsortering för samtliga fraktioner där kommunen enligt lag eller förordning är skyldig 

att källsortera samt följa upp det interna källsorteringsarbetet. I en avfallsplan kan man 

också ha med mål och åtgärder som handlar om inköpsrutiner för att minska mängden 

farligt avfall, för att underlätta återbruk med mera, inom den kommunala verksamheten. 

 

Kommentar: Alla kommunala verksamheter skall ha en och samma policy som gäller för 

hela kommunen. Där kan ex de åtgärder som ni nämner bli aktuella att innefattas i denna 

policy.  

 

10. 2.4 Delområde, mål och åtgärder hänger inte samman. Mål och åtgärd 1 hänger samman 

samt delområdet och åtgärd 2. Åtgärd 3 hänger fritt för sig själv. Det är också oklart vad 

delområdet innebär. Menas att man ska minska mängden farligt avfall i säck- och 

kärlavfallet och i naturen? Att mängden farligt avfall till ÅVC minskar kan ju snarare vara 

negativt för miljön eftersom det är dit man vill att avfallet lämnas. Det är också oklart hur 

uppföljningen ska gå till.  

 

Kommentar: Två av åtgärderna är endast kopplade till det övergripande målet medan den 

första åtgärden är kopplad till delmålet.  

 

11. Åtgärd 1 innebär att Årjängs kommun tänker sig att endast åtgärder behöver vidtas när det 

är risk för betydande miljöpåverkan. Någon sådan definition finns inte i Naturvårdsverkets 

föreskrifter och råd (2006:6) om innehållet i kommunal avfallsplan och länsstyrelsens 

sammanställning 6§. Enligt förskriften gäller att kommunen ska förebygga olägenhet och 

redovisa planerade och vidtagna åtgärder, för de deponier där kommunen varit 

verksamhetsutövare, redan i avfallsplanen. Det är oklart i planen vilka deponier där 

kommunen varit verksamhetsutövare. 

 

Kommentar: Justering har gjorts.  
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12. 2.5 Det är oklart om miljödiplomering leder till minskade avfallsmängder, mindre mängd 

osorterat avfall med mera. Kommunen har redan effektiva verktyg för att arbeta med 

avfallsfrågorna hos verksamhetsutövarna, genom den miljötillsyn som kommunen är 

skyldig att utföra. Det är därför lämpligt att kommunen i sin tillsynsplan får extra resurser 

för sådan riktad tillsyn. Miljödiplomering omfattar betydligt fler miljöfrågor, än just 

avfallsfrågorna vilket innebär att riktad tillsyn är en betydligt mer kostnadseffektiv åtgärd, 

för att uppnå planens mål, än miljödiplomering.  

 

Kommentar: Miljödiplomering är ett verktyg som definitivt ger verksamhetsutövare en bra 

struktur och skapar förutsättningar för en resurseffektivare verksamhet. Den innefattar 

självklart fler miljöfrågor men avfallsdelen bidrar självklart till förbättringar på detta 

område (som även kan säkerställas och intygas).  

 

3. Nulägesanalys 

1. 3.3 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (2006:6) om innehållet i kommunal 

avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning 3§ p.4 ska avfallsplanen ha en beskrivning 

av hur hushållsavfallet bortskaffas eller återvinns. Detta saknas idag i planen för latrin, det 

farliga avfallet och grovavfallet med mera.  

 

Kommentar: Justeringar har gjorts. 

 

4. Nulägesbeskrivning övrigt avfall 

1. 4.2 Vad gäller HANZA elektromekans avfallsuppgifter saknas uppgifter om hur avfallet 

bortskaffas eller återvinns, se NFS 2006:6 4§. OBS! Kommunen är ofta en stor 

verksamhetsutövare och kommunens egna generade avfallsströmmar bör också redovisas 

här. Saknas sådan statistik bör det kommenteras och reflekteras i mål och åtgärder i 

planen. Se även kommentar under 2.3.  

 
Kommentar: Justering har gjorts. 
 
Renhållningsföreskrifter 

1. §1 Samtliga förordningar och förskrifter som påverkar avfallsplanen samt de lokala 

avfallsföreskrifterna bör finnas med antingen i Avfallsplanen eller i de lokala 

förskrifterna. En beskrivning av hur förordningarna och föreskrifterna påverkar 

kommunens avfallshantering bör också finnas med När vissa av de paragrafer som 

centrala myndigheter beslutat även finns inne i de lokala förskrifterna bör hänvisning till 

relevant central förordning eller förskrift finnas med. Detta för att förenkla uppdatering av 

de lokala föreskrifterna, när centralt beslutade förordningar och förskrifter ändras. 

 

Kommentar: De styrande lagar och förordningar som finns hänvisar vi till. Däremot 

hänvisar vi inte till alla specifika föreskrifter vilket vi inte ser som nödvändigt.  

 

2. §2 Kommunen är skyldig att ta emot hushållsavfall som utgörs av producentansvar om 

kommunen upprättat avtal med en producent. De flesta kommuner har exempelvis avtal 

och tar därför emot kyl- och frysvaror, batterier med mera. 2§ andra stycket blir därför i 

strid med dessa avtal.  

 

Kommentar: Justering har gjorts.  
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3. 3§ och 25 § Kommunen har inte ensamrätt för det avfall som är hushållsavfall men också 

omfattas av producentansvar. Exempelvis är producenten skyldig att ta emot ett kasserat 

kylskåp om en privatperson köper ett nytt kylskåp. Det samma gäller för andra elektriska- 

och elektroniska varor, batterier med mera.   

 

Kommentar: Justering har gjorts.   

4. 38§ Batterier och laddningsbara apparater med mera ska inte lämnas på en 

återvinningsstation (endast förpackningar och returpapper). Batterier och laddningsbara 

apparater får också lämnas till försäljningsstället på samma sätt som blybatterier. OBS det 

bör förtydligas att med godkänd transportör menas en transportör som: 1. Har tillstånd för 

transport av farligt avfall. 2. Har avtal med en producent eller ett insamlingssystem. 

 

Kommentar: Justering har gjorts.  

 

5. 41§ Träaska finns inte som definition i avfallsförordningen utan kan anses utgöra 

hushållsavfall. Om kommunen vill skapa ett eget begrepp bör definitionen av träaska 

beskrivas under 1.4. Det är viktigt att inte aska som uppstått vid förbränning av 

exempelvis villaolja och ved i samma panna återförs till mark. 

 

Kommentar: Vi har många människor som eldar med vedpannor vilket gör att det bildas 

mycket aska i kommunen. Vi kommer därför fortsätta med denna hänvisning men 

förtydliga definitionen i definitionslistan.  

 

6. 42§ Se kommentar under 1.4 avseende bygg- och rivningsavfall.   

 

Kommentar: Justering har gjorts.  

 


