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Uppföljning av föregående plan 
 
Älvsbyns kommuns föregående avfallsplan antogs 2013-10-23. Planen innehåller ett antal 
verksamhetsmål och åtgärder, som skulle vara uppnådda eller utförda till 2017.  
 
Mål 
 
Materialåtervinning 
Minskning av det insamlade hushållsavfallet med 10 % till år 2017 genom ökad källsortering. Målet är 
ej uppnått, under 2016 samlades 1610 ton hushållsavfall in, vilket motsvarar en ökning på 7 % av 
hushållsavfallet jämfört med 2012. En plockanalys av matavfall och brännbart hushållsavfall är utförd 
under december 2015. Information har skett vid flertal tillfällen.  
 
Mängden felsorterat matavfall som slängs i brännbart avfall ska minska med 5 % till år 2017 jämfört 
med 2010. Målet uppnått för flerfamiljshus där det minskat från 16 % och för villor minskade det 
med 4 %. Information har skett vid flertal tillfällen.  
 
Energiutvinning 
Älvsbyns Energi AB ska sträva att utvinna biogas av matavfall. Matavfall skickas för 
biogasframställning.  
 
Deponering 
Mängden osorterat deponiavfall som deponeras ska maximalt uppgå till 250 ton år 2014 och 200 ton 
år 2017. Under 2014 var mängden 93 ton och under 2016 var det 239 ton. En stor mängd kom från 
byggnation av nya villområdet, därför blev mängden högre under 2016. 
Informationsmål 
Kontinuerlig uppdatering av information om avfallshantering och källsortering ska finnas på Älvsbyns 
Energi ABs och Älvsbyns kommuns hemsida. Älvsbyns Energi har informerat på hemsidan, samt helt 
ny hemsida under 2017. Information i miljöalmanackan som delas ut till alla hushåll, Älvsbyns 
kommuns informationsblad som ges ut fyra gånger per år, Älvsbyns annonsblad, utskick till alla i 
kommunen samt till alla skolor och förskolor. Målet uppfyllt. 
 
Vid minst ett tillfälle under genomförandetiden ska en enkätundersökning skickas ut. Målet är ej 
uppfyllt.  
 
Avfall från verksamheter 
Mängden felsorterat material i brännbart och matavfall levererat från verksamheter och 
flerfamiljshus ska minska.  Informera fastighetsägare om sortering, eventuellt utöka antalet 
kärl/hämtningsfrekvens samt möjligheteten att införa ytterligare sortering i husen.  
Information till alla fastighetsägare är utskickad, 10 blad, för att sättas upp alternativt kopiera och 
dela ut till alla hyresgäster samt info allmänt om sortering och abonnemang samt sorteringsavgifter.  
 
Farligt avfall 
Farligt avfall ska omhändertas, lagras och transporteras på ett kompetent och ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt säkerställt sätt av såväl hushåll som företag.  
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Mängden farligt avfall i hushållens kärlavfall ska minska. Från år 2010 till år 2015 har mängden farligt 
avfall (elektronik, batterier, ljuskällor mm) i det brännbara kärlet minskat med 50 %. Plockanalys 
genomförd. Informationsinsatser genomförda och information finns på hemsidan. 
 
Nedskräpning 
Nedskräpningen utomhus på platser som allmänheten har tillträde till ska minska. Översyn av 
sopkorgar för strategisk placering, alternativt behov av fler genomförd. 
Olaga dumpning av avfall i skog och mark minskar. Informationsinsatser är genomförda.  
Höja medvetenheten och kunskapen om nedskräpningsproblemet. Anordna skräpplockardagar, 
kommunen har representerats.   
 
Slam och aska 
Målsättning att bygga en anläggning i Korsträsk där slam kan frystorkas och efterkomposteras 
tillsammans med aska från värmeverket och ger en produkt som ska återföras som växtnäring till 
naturen i form av jord. Anläggning byggd. För att upprätthålla bra kvalitet på slammet, genomförs 
informationsinsatser att inte spola ned avfall i avloppet. Informationsinsatser gjorda. 
 


