
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Denna renhållningsordning gäller för Gällivare kommun och berör 
dig som bor och verkar i kommunen. 
 
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som 
består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.  
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Inledning 
Del ett av renhållningsordningen utgörs av avfallsplanen och del två 
består av föreskrifterna för avfallshantering. Avfallsplanen har 
koncentrerats för att den ska vara lättare att ta del av och detta har gjort 
att en del uppgifter måste redovisas i bilagor. Dessa bilagor innehåller 
information som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
kommunala avfallsplaner. 
 
Avfallsplanens syfte är att kartlägga avfallshanteringen i kommunen men 
också att skapa en kommunal avfallsstrategi som går i linje med de 
miljömål som riksdag och regering arbetar efter. Planen är inte juridiskt 
bindande men anger kommunens ambition och inriktning. Avfallsplanen 
innehåller målsättningar som ska följas upp årligen.  
 
Föreskrifterna är lokala och talar om hur avfallshanteringen ska utföras. 
Föreskrifterna bestämmer exempelvis hur avfallet ska vara emballerat, 
fyllnadsgrader i kärl och hur avfallet ska sorteras. 
 
Föregående renhållningsordning är från 2004 och gällde även för Kiruna, 
Jokkmokk och Pajala kommuner. Då fanns avsikten att samarbeta kring 
upphandlingar, avtal, transporter och biologisk behandling. Samarbeten 
inom dessa områden har dock inte funnits. I föregående avfallsplan 
fanns inte heller några mål redovisade. 
 
Renhållningsordningen har arbetats fram av service- och 
teknikförvaltningen i samarbetet med miljö- och byggkontoret. 
Renhållningsordningen ska fastställas av kommunfullmäktige efter 
samrådsförfarandet. 



Lagar, regler och styrmedel 
Nedan följer en avfallsagenda för åren 2008-2015 som tar upp större 
förändringar i de lagar, förordningar och regler som styr 
avfallsverksamheten.  
 
2008  
• Samtliga aktiva deponier ska följa förordning och föreskrift om deponering av avfall. 
• Ny förordning om batterier träder i kraft 31 december 2008. 
 
2009  
 Nytt ramdirektiv om avfall från Europeiska gemenskapen, tidigaste genomförande i 

Sverige.  
 
2010  
• Nationellt mål att 35 procent av matavfall från hushåll, restauranger, storkök och 
butiker ska till biologisk återvinning. 
• Nationellt mål att minst 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas genom 
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. 
• Nationellt mål att allt lämpligt matavfall och därmed jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrier med mera återvinns genom biologisk behandling.  
 
2015  
 Nationellt mål att minst 60 procent av fosforföroreningarna i avlopp ska återföras till 

produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. 
 
 

Nytt ramdirektiv och avfallshierarki 
EU-parlamentet har under 2008 röstat igenom ett nytt ramdirektiv för 
avfall. Avfallshierarkin införs som en prioritetsordning för 
avfallshanteringen. Hierarkin prioriterar att man i första hand ska sträva 
efter att förhindra att avfall uppkommer framför allt genom förbättrade 
produktionsmetoder men också genom förändrade konsumtionsmönster.  
 
Avfall som uppkommer ska om möjligt återanvändas och i andra hand 
återvinnas. Återvinning kan ske genom att materialet eller energin 
återvinns eller att näringsämnena går i ett kretslopp. I sista hand ska 
avfall deponeras.  
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Miljömål på olika nivåer 
EUs miljöhandlingsprogram: Vår framtid, vårt val 2010 antogs 2002 och 
gäller till 2012. Kommissionen har fastställt fyra områden där det behövs 
förnyade insatser och initiativ, och föreslår att kraftfulla åtgärder vidtas 
för att: bekämpa klimatförändringen, skydda den biologiska mångfalden, 
ta itu med miljö- och hälsofrågor och skapa en hållbar användning av 
naturresurser och hållbar avfallshantering. 
 
Sveriges miljökvalitetsmål 
De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska i huvudsak vara uppnådda till år 
2020. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra 
gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt 
hållbara på lång sikt. Det övergripande målet är att vi skall lämna över ett 
samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturvårdsverket ansvarar för mål och åtgärder inom avfallsområdet. 
Miljökvalitetsmål som avfallet främst berörs av är:  
 
God bebyggd miljö  
Den totala mängden genererat avfall ska inte öka och den resurs som 
avfall utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som 
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Särskilt gäller: 

 Senast år 2010 ska minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas 
genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.  

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

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

16. Ett rikt växt- och djurliv 



 Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrier mm återvinnas genom biologisk behandling. 
Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med 
annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter 
behandling återföra till växtodling.  

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

 
Regionala och kommunala miljömål 
Norrbottens miljömål är de samma som de 15 första nationella 
miljökvalitetsmålen. Norrbotten har ambitionen att uppfylla de krav som 
ställs i de nationella miljökvalitetsmålen och delmålen. 
 
Kommunerna har lokalt ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och 
har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala 
anpassningar av de nationella miljömålen. Gällivare kommun har idag 
inga fastställda eller kommunicerade miljömål. 
 



Om Gällivare kommun och avfall 
I Gällivare kommun bor 18 703 människor. Ungefär en femtedel 
av dessa bor på landsbygden. Befolkningen minskar framöver 
med ett hundratal personer årligen enligt befolkningsprognosen. 
 
Det finns 8 922 hushåll i kommunen varav 4 980 är villahushåll 
och  
3 942 är lägenhetshushåll. Det finns även 416 småhusenheter, 
fritidshus i kommunen och 610 företag. 
 
En jämförelse mellan abonnemang och hushåll visar att det finns villor, 
fritidshus och företag som saknas som abonnenter, utan att de blivit 
undantagna från bestämmelserna. 
 
Gällivare kommun är en glesbygdskommun där basindustrin utgörs av 
gruvnäringen. De största arbetsgivarna är följaktligen gruvbolagen LKAB 
och Boliden. Många privata företag är verksamma inom 
verkstadsindustrin vilka också har gruvnäringen som bas. Övriga stora 
arbetsgivare är landsting och kommun. Gruvornas upp- och nergångar 
påverkar även avfallsmängder och typ av avfall.  
 
Avfallet från hushållen antas vara någorlunda konstant även om antalet 
invånare minskar över åren. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
från verksamheter förväntas öka när informationsinsatser görs då 
ungefär hälften saknas som abonnenter idag. 
 
Avstånden för hämtning av hushållsavfall är långa på grund av den stora 
landsbygden. Avfolkningen på landsbygden resulterar i långa transporter 
där förhållandevis små avfallsmängder samlas in. Producenternas 
insamlingssystem är bristfälliga på landsbygden vilket gör att det 
producentansvarsbelagda avfallet slängs i det kommunala sopkärlet. När 
det sker innebär det ökade kostnader för kommunen i form av hantering 
och sorteringsavgifter. Gällivare Kommun har en väl utbyggd service för 
hushållens grovavfall och farliga avfall på landsbygden med sex 
återvinningscentraler och miljöstationer. 
 
Verksamhetsavfallet beräknades öka under 2008 till följd av den 
expansion och byggnation som pågick inom kommunen tillsammans 
med husflyttningarna och husrivningarna. Verkligheten visar dock att 
mängden verksamhetsavfallet som kommit in till Kavahedens 
avfallsanläggning är någorlunda konstant under 2006, 2007 och 2008. 
Detta ger oss anledning att analysera vart avfallet tar vägen.  
 



Avfall från gruvorna sköts ofta genom totalentreprenad där 
helhetslösningar resulterar i att avfall omsätts utanför kommunen utan 
någon behandling på den kommunala anläggningen. Gruvornas 
expansion och totalentreprenader på avfallsområdet har också bidragit 
till nya avfallsaktörer på den lokala marknaden. Detta har gjort att 
konkurrensen ökat vilket ger företag större utbud och valmöjlighet. Men 
det medför också att verksamheten på Kavaheden konkurrensutsätt på 
ett positivt sätt.  
 
Exempel på annat avfall som lämnar kommunen är flygaska och 
pannsand från värmeverket. Detta avfall har under ett par år 
transporteras till Bodens kommun för biologisk behandling. Avfallet har 
tidigare deponerats på Kavaheden men används numera som ingrediens 
vid tillverkning av anläggningsjord i Boden. Enligt värmeverket sker detta 
bland annat av ekonomiska skäl. 
 
Värdet på avfall kan mycket snabbt förändras. Om 
Kavaheden ska vara en partner att räkna med i framtiden 
innebär det att vi måste hänga med när marknaden svänger 
genom att bland annat anpassa avgiften efter avfallets 
värde. 
 
Potentiella positiva samarbeten med energigymnasiet och 
teknikbyn är av intresse då avfall är nära sammanlänkat 
med energifrågor. 



Avfallsmål i Gällivare 
 
Rätt hantering och rätt kvalitet på avfallet 
 
Vilken målsättning har vi? 
Alla som har avfall som omfattas av kommunens monopol ska känna till 
detta och vara abonnent hos kommunen så att vi säkerställer att avfallet 
hanteras korrekt. 
 
Hushåll och verksamheter ska känna till hur avfall ska sorteras, varför 
det ska sorteras och var det kan/ska lämnas. 
 
Varför? 
Säck- och kärlavfall (hushållsavfall), slam och latrin, fett, grovavfall och 
hushållens farliga avfall ansvarar kommunen för. Dessa avfallsslag ska 
hanteras av kommunen eller av kommunen utsedda entreprenörer. Detta 
för att förhindra otillåtna tömningar och utsläpp samt annan felaktig 
hantering. 
 
Vad/hur ska vi göra det? 

 Inventering av abonnenter som saknas på gröna tunnan och 
slamtömningen. Gäller både hushåll och företag. 

 Fettavskiljare – inventera företag som ska vara abonnenter, kontakta 
företag och entreprenör samt ekonomiavdelning för att ordna det 
praktiskt.  

 Se till att insamlingskärl som används vid avfallstömning är de rätta 
enligt lokala föreskrifter. Motverka användning av säckar som 
placeras utmed kärl för att förbättra arbetsmiljön vid tömning. 

 Latrinkärl som används i kommunen och sedan lämnas in till 
Kavahedens ÅVC ska vara av komposterbart material för att de ska 
kunna behandlas inom kommunen och till en låg kostnad. 

 Information, utbildning och kommunikation om sortering, 
avfallshantering, regler och krav. 



Öka återanvändningen 
 
Vilken målsättning har vi? 
Återanvändningen ska successivt öka. 
 
Varför? 
Genom att återanvända sparar vi resurser på flera olika sätt. Först och 
främst sparar vi material och energi när exempelvis möbler kommer till 
användning igen. Dessutom sparar vi pengar inom avfallshanteringen, 
d.v.s. abonnenternas pengar, varje gång någonting återanvänds istället 
för att slängas bort.  
 
Vad/hur ska vi göra det? 
 Arbeta för att utveckla återvinningsmarknaden och öka flödet material 

till marknaden och minska flödet material till återvinningscentralen. 
 Medvetandegöra och tydliggöra kopplingen mellan produktion, 

konsumtion och avfall. 
 Informera allmänheten om återvinningsmarknaden. 



Öka återvinningen 
 
Vilken målsättning har vi? 
Öka och förbättra källsorteringen för att få renare fraktioner som är 
lättare att återvinna och på så sätt även öka materialåtervinningen. 
 
Varför? 
Idag slängs mycket material i hushållssoporna som inte hör hemma där. 
Stora mängder avfall kommer också in osorterat på Kavaheden. 
Materialet ska sorteras och lämnas till återvinning så att det gör nytta. 
Kraven på sortering, återanvändning och återvinning ökar. Dessa krav 
kan inte enbart uppfyllas på Kavaheden utan ska förmedlas och delas 
med avfallsproducenter. 
 
Vad/hur ska vi göra det? 
 Information, utbildning och kommunikation 
 Kontinuerligt förbättra insamlingssystemen ur ett helhetsperspektiv, 

d.v.s. förbättra återvinningsstationernas ytor och uppställning och 
utveckla grovavfallsinhämtning. 

 Återvinningscentralerna ska vara välplanerade, välstädade och 
trivsamma för besökare och personal. 

 Arbeta för att möta behovet på tillgänglighet på Kavahedens 
återvinningscentral. 

 
 



Minska mängden och farligheten 
 
Vilken målsättning har vi? 
Mängden hushållsavfall ska minska och avfallets farlighet ska också 
minska genom förbättrad sortering.  
 
Varför? 
För att uppfylla lagkrav och de kvalitetskrav som ställs på avfallet behövs 
en förbättrad sortering. Undermålig sortering leder inte bara till att 
material går förlorade, utan även till utsläpp av miljögifter och ökade 
kostnader.  
 
Vad/hur ska vi göra det? 
 Utöka insamlingen av farligt avfall genom förbättrade öppettider på 

miljöstationerna. 
 Skapa en återvinningsplats på Malmheden där förpackningar och 

tidningar samt el-avfall och farligt avfall kan lämnas. 
 Genomföra ett projekt där matavfall sorteras ut med hjälp av 

köksavfallskvarn eller kompost. 
 Information om smartare och medveten konsumtion samt betydelsen 

av val av produkter ur livscykelsynpunkt och miljösynpunkt. 



Smartare transporter och mindre utsläpp 
 
Vilken målsättning har vi? 
Utsläppen från transporter inom avfallshanteringen ska minska. 
 
Varför? 
Den största negativa påverkan från avfallsverksamheten utgörs av 
transporterna. Mängden utsläpp av koldioxid är helt relaterad till 
mängden förbrukat bränsle. Koldioxid uppmärksammas idag som ett av 
de största miljöhoten. Bland annat ökar mängden koldioxid i atmosfären 
och detta påverkar temperaturen på jorden. 
 
Vad/hur ska vi göra det? 
 Hela tiden arbeta för att ständigt förbättra logistiken inom 

avfallshanteringen 
 Transportera avfall med glesare intervall när det är möjligt 
 Använda fordon som är anpassade efter behovet 
 Arbeta för minskade avfallsmängder eftersom det leder till minskade 

transporter  
 Arbeta för att omsätta avfall lokalt så långt det är möjligt och rimligt 
 Använda mer och mer förnyelsebara drivmedel 



Ingenting på tippen i onödan! 
 
 
Vilken målsättning har vi? 
Varje år ska mängden deponerat avfall minska i förhållande till den totala 
mängden avfall som körs in på Kavaheden. 
 
Varför? 
Avfallet ska tas tillvara på bästa sätt och göra nytta genom 
återanvändning eller återvinning så att resurser i form av material och 
energi tas tillvara. Endast avfall som inte kan tas tillvara och avfall som 
är farligt eller olämpligt ska fasas ut och läggas på deponi. Deponin ska 
alltid vara sista utvägen när inte andra möjligheter finns. 

 
Vad/hur ska vi göra det? 
 Mottagningskrav och kontroll enligt lagstiftning och egenkontroll 
 Anpassad mottagningstaxa 
 Information och kommunikation med kunder  
 Arbeta för nya återanvändnings/återvinningsmöjligheter för avfall som 

nu läggs på deponi. 



Ta reda på om de gamla tipparna förstör vår miljö 
 
 
Vilken målsättning har vi? 
Undersöka miljöpåverkan från avslutade deponier och föreslå vad som 
kan eller bör göras för att minimera en negativ miljöpåverkan. 
 
Varför? 
I de avslutade kommunala tipparna ligger avfall av olika slag, allt från 
vanligt brännbart hushållsavfall till grovsopor. I dessa tippar ligger också 
mängder av farligt avfall såsom batterier, oljor, lysrör och kemikalier. Det 
finns också kylskåp, frysar och annan elektronik. 
 
Vilken påverkan tipparna har på människa och miljö vet vi inte idag. 
Detta måste undersökas och sedan måste tipparna prioriteras och 
åtgärdas om behov finns. 
 
Vad/hur ska vi göra det? 
 Hitta finansiering i form av ex. bidrag för projektet 
 Hitta lämplig person för genomförandet (Student eller exjobbare?) 
 Genomförande av projekt 
 
 
 



Miljöbedömning/behovsbedömning 
Den kommunala avfallsplanen berörs av reglerna om miljöbedömning av 
planer och program enligt miljöbalkens sjätte kapitel, 11-22§. Enligt 
handboken i kommunal avfallsplanering (RVF Rapport  2006:13) ska de 
planer vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
miljöbedömas. För att veta detta görs en behovsbedömning. 
 
Behovsbedömning 
Analysen visar förändringar i struktur och faktainnehåll i planen jämfört 
med tidigare avfallsplan. Det är dock de planerade förändringarna, d.v.s. 
uppsatta mål och åtgärder som ska bedömas utifrån ett miljöperspektiv. 
Mål och åtgärder i den nya avfallsplanen bedöms inte ha en betydande 
miljöpåverkan. I förlängningen kan mål och åtgärder ge en positiv 
påverkan på miljön. 
 
I processen att identifiera åtgärdsområden och utarbeta mål och åtgärder 
har miljöaspekterna funnits med som ledstjärna. En positiv miljöpåverkan 
har eftersträvats. Inget av målen kommer att påverka 
verksamhetsriktningen inom avfalls-anläggningarna, inte heller ange 
förutsättningar för kommande tillstånd, leda till byggnation av fler eller 
andra avfallsanläggningar. Åtgärdernas miljöpåverkan bedöms vara av 
enbart positiv karaktär.  
 
Mål och åtgärder strävar efter en mindre negativ påverkan på miljön 
genom bättre sortering, minskade avfallsmängder, minskade transporter, 
ökad återanvändning och återvinning, minskad deponering och återföring 
av näringsämnen genom utsortering av matavfall. Med anledning av 
detta anses inte en miljökonsekvensbeskrivning behövas. 
 

Synpunkter på förslaget till renhållningsordning 
Förslag till ny renhållningsordning har ställts ut för granskning under 
perioden fjärde augusti till första september 2009. Förslaget har funnits 
tillgänglig på kommunens hemsida och i kommunhusets reception. 
Utställningen föregicks av annons i NSD och Kuriren 
lördagen den första augusti 2009. 
 
Inkomna synpunkter redovisas i sin helhet i bilaga fem 
till avfallsplanen. Synpunkterna har beaktats och några 
ändringar i föreskrifterna har gjorts. 
 

 
 


