
Så hanterar vi tillsammans
vårt avfall – Avfallsplan 2020
Reviderad 2018

www.umea.se/kommun

Förebygga

Återanvända

Återvinna 
material

Återvinna 
energi

Deponera



2



3

Alla kommer i kontakt med avfall dagligen – vare sig det är 
blöjor, nagellacksflaskor, äppelskrutt eller tomma kattmats-
burkar. För att avfallshanteringen ska fungera behövs system 
som människor förstår och använder på rätt sätt.

I Avfallsplan 2020 dras riktlinjerna upp för avfalls
hanteringen i Umeå kommun under de kommande åren.

Varför behövs en avfallsplan?
Syftet med en avfallsplan är att:
• Tydliggöra kommunens ambitioner på avfalls området 

och utgöra ett styrdokument för hela kommunen.
• Uppnå nationella miljökvalitetsmål då det  

gäller avfall.
• Ge ansvariga politiker en helhetsbild över 

avfallshanteringen och möjlighet att påverka den.
• Effektivisera utvecklingen av avfallshanteringen genom 

att alla strävar i samma riktning.

• Utgöra ett viktigt strategiskt styrdokument för hela 
kommunen.

• Informera allmänhet och olika verksamhetsutövare om 
planerade förändringar.

Övergripande mål
• Att minska den kommunala avfallsverksamhetens och 

 därmed kommuninvånarnas miljöpåverkan. 
• Att hantera avfallet på bästa sätt för att nå ett lång siktigt 

hållbart kretsloppssamhälle, såväl ur  ekonomiskt, socialt 
som miljömässigt perspektiv.

Vi återvinner i Umeå!

En strävan efter att vara hållbar

Något att hålla sig i på vägen
Avfallshanteringen har en prioritetsordning i fem  trappsteg; 
minimera uppkomsten av avfall, åter användning, materialå-
tervinning, annan återvinning – till exempel av energi – och 
bortskaffande/deponering.

Längs trappan finns ett räcke för att tydliggöra 
 kommunens strävan att nå så högt upp som  möjligt. 
 Trappräcket, som symboliserar vår avfallsplan,  utvecklas 
med hjälp av följande tre huvudfokus.

• Förbättrat omhändertagande av farligt avfall är viktigare 
än annan avfallshantering, eftersom farligt avfall som 
hanteras fel kan skada både människors hälsa och miljön.

• Regional samverkan inom avfallsområdet ska utvecklas.
• Årliga mätningar av medborgarnöjdhet avseende 

kommunens samlade avfallshantering ska göras.
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Förebygga
Avfallets mängd måste minska. Kommunens personal 
 utbildas i avfallshantering och alla fjärdeklassare ska 
 erbjudas lektioner om avfall. 

År 2020 ska: 
• alla anställda på kommunala förvaltningar och bolag ha 

utbildats i avfallshantering
• mängden mat som slängs i kommunal verksamhet  

exempelvis skolor, förskolor, äldreomsorg och 
kommunala personalrestauranger ha minskat med  
15 procent jämfört med 2016.

Farligt avfall
Fundera alltid på om det finns miljövänligare 
 alternativ som du kan välja istället. Sträva efter  
lägre dosering och färre antal olika kemikalier.  
Det minskar även olycksrisken!

”Det man inte skaffar, behöver man 
inte slänga.”
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Återanvända
För att spara värdefulla resurser borde allt mer avfall åter
användas. Därför ska kommunen uppmuntra system för 
återanvändning. Viva Resurs är ett bra exempel. De tar emot 
utrangerat material, bland annat möbler och maskiner, för att 
reparera det och sälja det vidare.

År 2020 ska: 
• det vara möjligt att lämna avfall till återanvändning vid 

samtliga återvinningscentraler i Umeå kommun
• Returmarknaden (VIVA Resurs) ta emot allt utrangerat 

material hos kommunens förvaltningar och bolag för att 
möjliggöra återanvändning

• byggmaterial som är möjligt att återbruka sorteras ut 
inför rivning i/av kommunalägd fastighet

• 40 procent av tillgänglig fosfor i avloppsvatten och 
matavfall nyttjas som näringsämne på produktiv mark.

Farligt avfall
Elektronik räknas också som farligt avfall och istället 
för att kasta sin fungerande tv, klocka eller damm
sugare, kan man sälja eller skänka bort den.

”Det som är skräp för en, är ett 
fynd för en annan.”
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Återvinna material
Om människor i Umeå kommun förstår och är nöjda med 
avfallshanteringssystemet, så sorterar de på rätt sätt – rätt 
sak på rätt plats – och gör det möjligt att omhänderta de 
olika avfallsslagen på ett optimalt sätt.

År 2020 ska: 
• allt farligt avfall sorteras ut ur hushållsavfallet
• 97 procent av avfallet i matavfallskärlet vara  

rätt sorterat
• avfall från samtliga kommunala förvaltningar och bolag 

källsorteras i alla förpackningsfraktioner, matavfall och 
farligt avfall

• 30 procent av verksamhetsutövarna med hushålls
liknande avfall välja att sortera matavfall

• 70 procent av avfallet källsorteras istället för att slängas  
i det gröna kärlet

• 50 procent av den totala mängden matavfall sorteras ut
• alla hushåll i kommunen erbjudas möjlighet till 

utsortering av matavfall.

Farligt avfall
Kemikalier, elavfall, batterier, lampor och  datorer 
klassas som farligt avfall och ska  lämnas på en 
återvinnings central. 

”Det man återvinner,
behöver man  
inte utvinna.”
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Vem ansvarar för vad?
Vissa producenter har ansvar för sina produkter, även när 
de blir till avfall. Detta kallas producentansvar och gäller till 
exempel förpackningar, elavfall, bilar och däck. 

Återvinningsstationerna (ÅVS), där man sorterar 
 tidningar, glas, plast, metall och pappersförpackningar, ägs 
och sköts av Förpacknings och tidningsinsamlingen AB  
(FTI AB) och deras entreprenörer. Kommunen (Vakin) 
ansvarar för de bemannade återvinningscentralerna (ÅVC), 
exempelvis den på Gimonäs.

Alla företagare har ansvar för att det avfall som 
 uppkommer i den egna verksamheten tas omhand på ett 
korrekt sätt. Fastighetsägare har dessutom ansvar för att 
informera boende/verksamma i fastigheten om gällande 
regler för avfallshantering.

Vanliga medborgare, det vill säga du och jag, ansvarar för 
att sortera och hantera vårt avfall enligt gällande system.
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Återvinna energi
Att på ett effektivt sätt överföra och återvinna energi 
från ett medium till ett annat minskar miljöpåverkan och 
ökar nyttjandegraden av den tillgängliga  energin. Avfalls
förbränningen i Umeå ingår som en del i  produktionen 
av fjärrvärme och el. Det är en åtgärd som minskar 
 användningen av fossila bränslen.

År 2020 ska: 
• minst 85 procent av den producerade metangasen vid 

avloppsreningsverket på Ön nyttiggöras.

Farligt avfall
Spillolja, impregnerat trä och kemi kalier förbränns  
i anläggningar som är anpassade efter den typen  
av avfallsbränsle.

”Energi kan inte förbrukas  eller 
 skapas, bara omvandlas.”
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Deponera
Den gamla tidens soptipp är ett minne blott! Dagens depo-
nier är moderna anläggningar med säkerhet för  människa 
och miljö i fokus. Avfall deponeras då det ska tas ut ur 
kretsloppet. Det finns ett antal ämnen som bör fasas ut ur 
samhällets resursanvändning, till exempel tungmetaller, så 
att de inte felaktigt hamnar i mark och vatten.

År 2020 ska: 
• alla nedlagda deponier med kommunal myndighetstillsyn 

vara efterbehandlade.

Farligt avfall
Flygaska från avfallsförbränning, asbest och  
viss förorenad jord är exempel på ämnen som  
ska deponeras. 

”Det som ska ut ur kretsloppet,  
ska in i deponin.”
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Avfallsplanen påverkar så gott som alla Umeås invånare 
varje dag. För att uppfylla alla mål i planen kommer det att 
krävas investeringar, arbete, engagemang och vilja, både hos 
dem som arbetar vid Umeå kommun, men också hos alla 
kommuninvånare.

Konsekvenser för miljön
Alla de mål som finns med i avfallsplanen bedöms leda till en 
positiv miljöpåverkan. Total miljöpåverkan från det avfall som 
hanteras i Umeå kommun beror dock på hur mycket varor och 
tjänster som tillverkas,  konsumeras och kasseras i samhället 
samt vad dessa innehåller.

Konsekvenser för ekonomi och personal
De största ekonomiska och personella resurserna krävs till 
utbildningsinsatser och till att kvalitetscertifiera slammet 
från Öns avloppsreningsverk.

Information och kommunikation
Det finns behov av utökad kommunikation liksom 
 information på nya sätt och nya språk. Information 
 efterfrågas också om uppnådda resultat samt effekter  
på miljön.  Avfallsplanens mål kräver informations och  
kommunikationssatsningar.

Vad händer sedan?
Vakin samordnar uppföljningen av avfallsplanen, både  
i samband med målåren 2012 och 2016 samt vid avfalls
planetidens slut år 2020. Nya delmål kan komma att tas fram 
under resans gång samt nya planer för tiden efter år 2020.

Vill du veta mer?
Avfallsplanen är ett stort dokument med tillhörande bilagor. 
Vill du se hela avfallsplanen kan du läsa den på
www.umea.se eller www.vakin.se.

Så påverkar avfallsplanen
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Avfall
Varje föremål, ämne eller substans som 
 innehavaren gör sig av med eller avser eller är 
skyldig att göra sig av med.

Avfallshantering
Verksamhet eller åtgärd som utgörs av 
in samling, transport, återvinning och 
 bortskaffande av avfall.

Biogas
Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av 
biologiskt material, huvudsakligen  bestående 
av metan och koldioxid.

Brännbart avfall
Sådant avfall som brinner utan energi tillskott 
efter det att förbrännings processen startat.

Bygg- och rivningsavfall
Avfall som uppkommit vid nybyggnad, till
byggnad, renovering, ombyggnad eller rivning 
av byggnad.

Deponi
Kontrollerat upplag för avfall som inte  
avses flyttas.

Elektriskt och elektroniskt avfall
Avfall från elektriska och elektroniska 
 produkter inklusive alla komponenter, ut
rustningsdelar och förbrukningsvaror som har 
haft en elektrisk eller elektronisk funktion. 
Omfattas av producentansvar.

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

Farligt avfall
Avfall som har en eller flera farliga egen skaper, 
till exempel giftigt, cancer fram kallande, explo
sivt eller brandfarligt.

Hushållsavfall
Avfall som kommer från hushåll och avfall 
från annan verksamhet som till sin typ eller 
sammansättning liknar det avfall som  kommer 
från hushåll.

Icke brännbart avfall
Avfall som inte kan förbrännas även om energi 
tillförs, exempelvis sten, metaller.

Industriavfall
Avfall som uppkommit genom en 
 verksamhetsprocess.

Insamling
Uppsamling, sortering eller blandning av avfall 
för vidare transport.

Kompostering
Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts 
ner under förbrukning av syre (s.k. rötning).

Källsortering
Sortering eller separering av avfall på  
samma plats där avfallet uppkommit, till 
 exempel i hushållet.

Lakvatten
Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller 
innehålls av avfall under deponering, mellan
lagring eller transport.

Miljöstation
Mindre anläggning för mottagning av hushål
lens farliga avfall, ofta placerad invid en bensin
station eller förlagd till en åter vinningscentral.

Producentansvar
Producenters ansvar för vissa utpekade 
produkter under hela dess livscykel inklusive 
design, produktion och omhänder tagande  
som avfall. Dit hör bland annat elavfall, för
packningar och bilar.

Tillsyn
Kontroll från myndighet över verksamhet  
som bedriver viss verksamhet, särskilt miljö
farlig sådan.

Återanvändning
Användning av en kasserad produkt utan 
 föregående förädling.

Återvinning
Användning, behandling eller omhänder
tagande av material, näringsämnen eller energi 
från avfall.

Återvinningscentral, ÅVC
Bemannad större anläggning för mottagning 
av grovavfall, trädgårdsavfall etcetera. Vakin 
ansvarar för dessa.

Återvinningsstation, ÅVS
Obemannad mindre anläggning för   mottagning 
av förpackningar och retur papper. Ansvar för 
dessa anläggningar har  Förpacknings och 
tidningsinsamlingen AB, FTI AB.

Ordlista



Besök: Stadshuset, Skolgatan 31A 
Postadress: 901 84 Umeå 

09016 10 00 
umea.kommun@umea.se 

www.umea.se/kommun

Har du frågor?  
Kontakta oss gärna!
Vakin
09016 19 00 
kundservice@vakin.se 

Umeå kommun
09016 10 00
umea.kommun@umea.se


