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1 Inledning
I denna bilaga till Åre kommuns avfallsplan beskrivs lokala förhållanden som påverkar avfallets
mängd och sammansättning, främst invånare, antal hushåll fördelat på olika boendeformer och
näringslivets sammansättning. Därefter beskrivs nuvarande avfallsmängder och nuvarande
hantering i form av insamlingssystem och avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på:
•

•
•

Avfallsslag som kommunen ansvarar för; hushållens kärl- och säckavfall och därmed
jämförligt avfall från handel, storkök och dylikt, hushållens grovavfall, latrin, slam samt
farligt avfall från hushåll.
Avfallsslag för vilket producentansvar gäller; tidningar, förpackningar, elektriska och
elektroniska produkter, bilar, däck och batterier tyngre än 3 kg.
Övrigt avfall; industriavfall m.m.
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Kommunen ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall och för detta avfall anges
hur det samlas in och behandlas, även mängder presenteras. För avfall som kommunen inte
ansvarar för anges översiktliga uppgifter.
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3 Geografi och befolkning

Bild 1 Åre kommun.

3.1 Geografi
Åre kommun ligger i Jämtlands län och är en fjällkommun med en yta på 7 263 kvadratkilometer.
Genom kommunen löper väg E14 och Mittbanan som förbinder Sundsvall och Trondheim samt
väg 321 som knyter an mot E45 söderut. Flygplatser finns i Vaernes öster om Trondheim
(Trondheim Lufthavn Vaernes) samt på Frösön nära Östersund (Åre Östersund Airport). Åre
kommun har ett varierat landskap med småbrutna beteslägdor i dalgångarna utmed Indalsälven
och Kallsjön. Utmed Storsjön domineras kommunen av öppen jordbruksmark och stora
renbetesfjäll finns i de norra och södra delarna av kommunen.

3.2 Befolkning
Åre kommun har drygt 11 000 invånare (31 dec 2017 hade kommunen 11 263 invånare). Större
delen av befolkningen bor längs E14. Järpen är kommunens centralort med ca 1600 invånare. Åre
dalen och Åre by är de mest expansiva delarna av kommunen där stora investeringar görs främst
inom turistnäringen. De kommande åren visar prognosen att befolkningen i Åre kommun
kommer att öka. Den största ökningen sker åren 2017–2019, då det mesta bostadsbyggandet
kommer att ske enligt det underlag som ligger till grund för prognosen. Under åren 2020–2025
kommer, enligt prognosen, antalet invånare ökar i genomsnitt med 164 personer per år.
Tabell 1. Antal invånare i kommunen och befolkningsprognos för planperioden 2017–20271.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

11 263

11 406

11 693

11 872

12 036

12 201

12 364

12 528

12 692

12 857

13 020

Tabell 2 Fördelning av antal hushåll per boendeform.2
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Boendeform
Småhus
Lägenheter
Fritidshus
Summa

Antal hushåll 2017
3 898
1 933
5 364
11 195

Antal hushåll 2016
3 800
1 906
5 344
11 050

Källa: Sara Larner, Verksamhetscontroller Åre kommun (Befolkningsprognos 2017-2027, Åre kommun) från 201706-29.
2 Källa: SCB 7 juni 2018.
1
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4 Näringsliv
Åre är en av Sveriges populäraste skidorter med drygt 760 000 gästnätter per år (beräknat
genomsnitt från år 2008 till och med år 2017).
Tabell 3 Antalet gästnätter i Åre kommun de senaste 10 åren.3

År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Antal gästnätter
760 303
719 104
767 318
733 755
781 038
762 916
773 600
760 567
790 447
803 656

Turistnäringen har en naturligt dominerande roll i Åre kommuns näringsliv och är grunden till
kommunens positiva utveckling de senaste 20 åren. Logi, restaurang, evenemang, nöje och
aktiviteter är en självklar del av besöksnäringen men även handel, fastighetsuthyrning och
transporter står för betydande volymer. En konsekvens av den expansiva besöksnäringen är en
stor och växande byggbransch, där en och fåmansföretagen dominerar vilket också präglar
näringslivet i kommunen i sin helhet. En stor del av det kommunala planarbetet berör satsningar
inom turismen i form av boenden och infrastruktur, vilket är särskilt märkbart i Åredalen,
Storlien och Bydalen.
De areella näringarna jord- och skogsbruk står för en begränsad del av sysselsättningen men är en
förutsättning för kommunens profil inom småskalig matproduktion och närproducerad mat.
Nord-lock är kommunens största tillverkningsföretag, med tillverkning av patenterade
skruvsäkringssystem, som tillsammans med Norrmontage, som tillverkar transformatorkiosker,
och Åre Chokladfabrik representerar en väletablerad tillverkningsindustri.
Åre kommuns näringsliv präglas av ett mycket starkt entreprenörskap. Det finns ca 2000 företag i
kommunen varav ungefär 700 är aktiebolag4. I Åre kommun är nyföretagandet stort och
näringsgraden, det vill säga andelen sysselsatta inom den privata sektorn, ligger över
riksgenomsnittet liksom antalet kvinnliga företagare. Många av småföretagen finns inom
aktivitets-, evenemangs- och tjänstesektorn. Åre kommun är den största arbetsgivaren med cirka
800 tillsvidareanställda. Stora evenemang som Alpina VM 2019, Alpina World Cup tävlingar,
Fäviken Game Fair (Jakt och Fiskemässa) och Axa Fjällmaraton arrangeras i kommunen.
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5 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar
Alla kommuner i Sverige har ett renhållningsansvar och i Åre kommun har Tekniska avdelningen
Renhållnings enheten ansvaret. Det innebär ansvar för avfallsplanering, insamling, transport och
behandling av hushållens avfall. Insamling, transport och behandling sker med hjälp av
upphandlade entreprenörer.

3
4

Källa: Åre Destination, Therese Sjölundh.
Källa: Näringslivsstrategi 2015, www.are.se
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Åre kommun samlade under 2017 in hushållsavfall från ca 11 195 hushåll, omhändertog slam
från ca 2500 enskilda anläggningar, tog emot grovavfall vid fyra återvinningscentraler och tog
emot hushållens farliga avfall vid tre återvinningscentraler, Järpens, Brattåsens och Hallens
återvinningscentraler. Vid Staas återvinningscentral tas farligt avfall emot några gånger per år. En
gång per år sker en grovavfallsinsamling där hushållens grovavfall och farliga avfall hämtas vid
tomtgräns eller anvisad plats för de som har ett eget sopkärl.

5.1 Hushållens kärl- och säckavfall
Insamling av kommunens hushållsavfall sköts av en upphandlad entreprenör. Hämtning sker som
standard var 14:e dag. Kommuninvånaren bestämmer själv om de vill ha sitt sopkärl tömt genom
att ställa det vid tomtgräns eller på en anvisad plats på hämtningsdagen. Vid flerfamiljshus och
företag kan hushållsavfall hämtas oftare, efter ansökan om extrahämtning. Under 2017 gjordes
1956 extrahämtningar i kommunen. Uppskattningsvis kommer det att bli ca 2 100
extrahämtningar under 2018. Kärl- och säckavfall (hushållsavfallet) körs till Korstaverket,
Sundsvalls energi, utanför Sundsvall där det energiutvinns genom förbränning.
Tabell 4 Volym insamlat kärl- och säckavfall resp år.

Kärl- och säckavfall 2017 2016 2015 2014 2013
Total volym ton
4215 4193 3813 3737 3683
Volymen hushållsavfall som samlas in är betydligt högre under vinterhalvåret då skidsäsongen är
igång.
Tabell 5. Årsvariationer av mängden hushållsavfall i kommunen.

Hushållsavfall
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200
0
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2014
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5.2 Matavfall
I dagsläget finns ingen separat insamling av matavfall från hushållen i kommunen. Matavfallet
samlas in blandat med hushållens kärl- och säckavfall, kallat brännbart avfall i Åre kommun.
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Det är bara ett fåtal hushåll som anmält hemkompost till kommunen, anledningen till det tros
vara att de inte vet om att en anmälan krävs men också på grund av att det är dyrt att anmäla
hemkompostering i dagsläget. Det kostar 1195 kr i handläggningsavgift. Eftersom det är så få
hushåll som anmält att de hemkomposterar är mängderna försumbara.
Det finns ett stort intresse från turismnäringen att kommunen ska ordna med
matavfallsinsamling. Under hösten 2017 påbörjades ett projekt där renhållningsenheten kommer
att erbjuda ett antal verksamheter längs E14, mellan Mörsil och Duved, att samla in matavfallet
separat för att sedan köra det till en biogasanläggning i Verdal, Norge. Det är främst hotell,
restauranger och några livsmedelsbutiker som erbjuds att vara med i projektet. Syftet med
projektet är att utreda hur stora volymer matavfall det handlar om och om det är möjligt att
6 (15)

genomföra insamlingen av matavfall i större skala. Efterhand kommer även ett antal hushåll att
inkluderas i projektet.

5.3 Slam
Insamlingen av slam från enskilda slamanläggningar sköts av en upphandlad entreprenör.
Kommunen har ca 2500 slamkunder.5 Slam från enskilda anläggningar hämtas med främst
avvattnande slambilar som spolar tillbaka vattenfasen i brunnen men även med oavvattnande
slambilar, som tar med sig hela innehållet i brunnen, s.k. konventionell tömning. Slammet som
avvattnats i slambilen har en torrsubstanshalt (ts) på ungefär 15 % medan det oavvattnade
slammet har en ts på ca 1–2 %. Slammet avvattnas i slambilen för att minska transporter, mindre
mängd vatten innebär att slambilen inte behöver åka och tömma lika ofta vilket innebär att
mängden transporter minskar. Under 2017 tömdes 1451 (1375 år 2016) slamanläggningar med
den avvattnande slambilen och 307 (284 år 2016) slamanläggningar tömdes med slambil som inte
avvattnar slammet.
Tabell 6 Antal kubik (m3) slam från enskilda anläggningar, fördelat per respektive tömningsmetod.

Slam
Avvattnat slam, m3
Oavvattnat slam, m3

2017 2016 2015
2013
2014
255
125
181
170
138
2458 2032
1636
1616
1149

Om slamabonnenten har en anläggning med efterföljande infiltrationsanläggning kan de välja att
tömma den varje eller vartannat år. Sluten tank ska tömmas varje år medan BDT-anläggningar
(anläggningar där det är bad-, dusch- och tvättvatten men inte toalett) töms vart fjärde år.
Ytterligare extratömningar kan beställas av kunderna direkt till kommunen, man kan då få tömt
inom 24 timmar eller 5 dygn, mot en extra kostnad.
I kommunen finns det totalt sju slamanläggningar samt ett reningsverket i Vik som tar emot slam
från enskilda anläggningar. Renhållningsenheten driver tre av dessa anläggningar med hjälp av
entreprenörer, Högsta, Brännvallen och Brattåsen. Tekniska avdelningen VA driver Månsåsen
samt Vikverket. Lundstams Återvinning AB driver de övriga två anläggningarna, Kallrör och Åre
Miljögård (ÅMG). Vålådalens VA-förening har en mindre anläggning där kommunen kan lämna
upp till 40 m3 slam per år. Det oavvattnade slammet från enskilda anläggningar läggs i
avvattningslaguner på slamanläggningarna där det avvattnas under ett till två år för att sedan
flyttas till en frystorkyta där det ligger ca ett till två år. Det mobilt avvattnade slammet samt
avvattnat slam från reningsverken läggs direkt på frystorkytor där det blandas med det slam som
kommer från avvattningslagunerna. Slammet ligger på frystorkytorna i ett till två år.
På slamanläggningen i Brattåsen komposteras slammet till en jordförbättringsprodukt efter att det
frystorkats. Renhållningsenheten har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få en
utökning av tillståndet på slamanläggningen i Brännvallen för att få större frystorkytor och en
komposteringsyta.
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Kommunen är indelad i sju slamtömningszoner, enligt kartan nedan. Med anledning av vår
geografiska lokalisering har kommunen den ordinarie slamtömningsperioden från maj till och
med oktober, då det är barmarksperiod.

5

Källa: Future, kunddatabasen för VA och renhållning, Åre kommun.
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Bild 2. Zoner för slamtömning, Åre kommun.

Zon 6
Zon 1
Zon 2
Zon 5
Zon 3:2
Zon 3
Zon 4

Hallen – kommungränsen
Mattmar – Mörsil
Järpbyn och runt Kallsjön
Arvesund – Hammarnäs – Bydalen
Storlien – Såå
Såå – Brattland
Undersåker – Edsåsdalen – Järpen

(maj)
(juni)
(juli)
(augusti)
(september)
(september/oktober)
(oktober)

5.4 Latrinavfall
Kommunen har ca 200 latrinkunder.6 Latrin ska lämnas i biologiskt nedbrytbara säckar eller kärl
märkta med avsedda etiketter på kommunens återvinningscentraler. Omärkta säckar/kärl eller
felaktiga behållare tas också emot men debiteras extra. Latrin samkomposteras tillsammans med
slam från enskilda anläggningar på kommunens slamanläggning i Brattåsen.
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5.5 Grovavfall
Hushållens grovavfall tas emot på kommunens återvinningscentraler samt vid tomtgräns eller
anvisad plats en gång per år, i maj, då kommunen organiserar en insamling av hushållens
grovavfall och farliga avfall. Mindre företag får lämna sitt avfall (gäller ej bygg- och rivningsavfall)
på kommunens återvinningscentraler men debiteras efter vilken typ och hur mycket avfall de
lämnar. Företag med större avfallsvolymer samt bygg- och rivningsavfall hänvisas till de privata
återvinningscentralerna som drivs av Lundstams.
6

Källa: Future, kunddatabasen för VA och renhållning, Åre kommun.

8 (15)

I kommunen finns det i dagsläget fyra återvinningscentraler. Återvinningscentralen i Hallen drivs
av en entreprenör. Övriga återvinningscentraler finns i Järpen, Staa samt Brattåsen och drivs av
kommunens arbetsmarknadsavdelning, AMA.
Grovavfall sorteras i fraktionerna:
• brännbart grovavfall
• träavfall
• metall
• deponi
• konstruktionsmaterial
• kabel
• gräs & löv
• ris & kvist
• asbest (räknas som farligt avfall)
• tryckimpregnerat avfall (räknas som farligt avfall)
Avfallet läggs direkt i containrarna på återvinningscentralerna. Personal på plats hjälper till och
guidar besökarna så att avfallet sorteras i rätt container.
Tabell 7 Andelen grovavfall resp år uppdelat i alla fraktioner.
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Avfallsslag
Grovavfall totalt
Brännbart grovavfall
Träavfall
Metall
Deponi
Konstruktionsmaterial
Kabel
Gräs & löv
Ris & kvist

2017
3168,9
861
853
420
164
526
6,92
11
327

2016
2870,2
818
819
391
162
450
6,24
18
206

2015
2828,4
807,5
778,8
318,2
158,33
470,4
5,54
13,8
275,9

2014
2250,57
673,8
627,31
341,8
102,99
345,6
3,92
8
147,15

2013
1916,67
577,5
468,1
257,3
97,88
420
2,24
13,1
80,55

Efter sortering körs de olika fraktionerna till andra anläggningar beroende på avfallsslag:
• Brännbart grovavfall körs till Lundstams anläggning i Östersund för att krossas innan det
körs till Korstaverket utanför Sundsvall för förbränning och energiutvinning.
• Träavfall samt ris och kvist körs till Jämtkrafts kraftvärmeverk i Östersund för
förbränning.
• Metallavfall och kabel körs till Kuusakoski i Gävle för sortering och vidare återvinning.
• Deponiavfallet körs till avfallsanläggningen i Gräfsåsen utanför Östersund för
deponering.
• Konstruktionsmaterial körs till Lundstams anläggning Åre miljögård i Såå där det bland
annat används som byggmaterial till hårdgjorda ytor.
• Gräs och löv komposteras på Brattåsens slamanläggning tillsammans med slam och latrin.
• Asbest körs också till Gräfsåsen där det deponeras i en speciell asbestdeponi.
• Tryckimpregnerat trä körs till Gräfsåsen där det krossas för att sen skickas till
Korstaverket utanför Sundsvall för förbränning och energiutvinning.
Den befintliga återvinningscentralen i Järpen kommer att ersättas av en ny återvinningscentral.
Arbetet med den nya återvinningscentralen startade under våren 2018 och den beräknas vara klar
innan utgången av 2018.
9 (15)

Under våren 2018 startade Arbetsmarknadsavdelningen upp en återbruksverksamhet med
insamling av material på återvinningscentralen i Järpen, det finns planer på att starta upp
insamlingen av återbruksmaterial även på andra återvinningscentraler i kommunen.

5.6 Farligt avfall
Farligt avfall kan lämnas vid återvinningscentralen i Järpen, Hallen och Brattåsen. På
återvinningscentralen i Staa finns i dagsläget ingen permanent insamling av farligt avfall men
några gånger per år finns det möjlighet att lämna farligt avfall även i Staa då entreprenören har en
mobilinsamling. I maj varje år organiserar kommunen insamling av farligt avfall vid tomtgräns
eller vid anvisad plats i samband med insamling av hushållens grovavfall.
Farligt avfall hämtas på kommunens återvinningscentraler och transporteras av Stena Recycling
till deras återvinningsanläggning i Östersund där det sorteras och skickas till behandling beroende
på avfallsslag. Åre kommun har tillsammans med övriga Jämtlands kommuner ett gemensamt
avtal med Stena recycling för omhändertagande av hushållens farliga avfall. De har också en
säkerhetsrådgivare som hjälper kommunerna med olika frågor och de erbjuder också utbildningar
för personalen på återvinningscentralerna.
Tabell 8 Farligt avfall

Avfallsslag
Farligt avfall,
totalt ton
Asbest
Tryckimpregnerat
trä
Färg, kemikalier
och oljeavfall
Blybatterier

2017
121,1

2016
115,5

2015
138,6

2014
105,7

2013
141,37

2,5
73,8

5,4
66,2

5,7
89,2

4,8
57,6

5,2
100,2

44,8

43,9

43,7

43,3

35,9

13,4

15,7

16,7

17,1

11,4

5.7 Återbruk
Under början av 2018 startade arbetsmarknadsavdelningen (AMA) upp en återbruksverksamhet
med insamling av återbruksmaterial på återvinningscentralen i Järpen. AMA har anställt en
projektledare för återbruket och de kommer också att sköta bemanningen. Renhållningsenhetens
syfte med återbruket är att minska avfallsmängderna och sträva uppåt i avfallstrappan samtidigt
som Arbetsmarknadsavdelningen jobbar för att få människor i arbete, främst de som stått utanför
arbetsmarknaden. AMA kommer bland annat att renovera och förädla det material som kommer
in för att kunna sälja det vidare. Återbruksverksamheten ska även startas upp på kommunens
övriga återvinningscentraler men det är inte klart när eller i vilken omfattning.

5.8 Insamlade avfallsmängder
Nedan redovisas de avfallsmängder som samlats in under 2017 och 2016.
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Tabell 9 Avfallsmängder som samlats in under 2017 och 2016 och omfattas av kommunalt
renhållningsansvar.

Fraktion

7

Insamlad mängd
(ton)

Insamlad mängd
(kg/invånare)

Byte av entreprenör för farligt avfall 1 nov 2013, från RagnSells till Stena recycling.
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Insamlad
mängd riket
(kg/invånare)

Kärl- och säckavfall
Grovavfall
Brännbart grovavfall
Trä
Metall
Konstruktionsmaterial
Deponi
Gräs & löv
Ris & kvist
Kabel
Latrinavfall
Slam
Avvattnat
Oavvattnat
Farligt Avfall
Färg, kemikalier och
oljehaltigt avfall
Asbest
Impregnerat trä

2017

2016

2017

2016

2017

2016

4215

4193

374,2 8

378,2 9

10

467

3168,9

2870,2

281,4

258,9

11

173

861
853
420
526
164
11
327
6,92
4 m3
255 m3
2458 m3
121,1
44,8

818
819
391
450
162
18
206
6,24
2 m3
181 m3
2032
m3
115,5
43,9

2,5
73,8

5,4
66,2

76,4
73,7
75,7
73,9
37,3
35,3
46,7
40,6
14,5
14,6
1
1,6
29
18,6
0,6
0,6
Uppgift saknas
0,18 12 m3
0,13 13 m3
8,0 14 m3
7,2 15 m3
**
**
10,8
10,5
4,0
4,0
0,2
6,6

Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas
7,2

0,5
6

** Omfattar alla anläggningar som tömts konventionellt, vanliga slamanläggningar, tankar samt
större anläggningar över 6 kubikmeter.
Kommunens medborgare sorterar sitt avfall i större utsträckning än övriga riket.

5.9 Reningsverk
Idag finns 19 kommunala reningsanläggningar. De största anläggningarna finns i Storlien och i
Vik (Åre). Kommunala konventionella reningsverk producerar årligen ca 3800 m3 slam varav ca
1600 m3 är avvattnat slam. Av de 19 reningsanläggningarna har nio anläggningar biodammar där
slam sedimenteras, dessa dammar är i flera fall mycket stora och byggda för att tömmas med flera
års mellanrum. Många av dessa behöver tömmas och den årliga slammängden kommer att öka då
dessa töms. Vikverket är i särklass det största reningsverket i kommunen, det tar emot avlopp
från Björnänge i öst till Duved i väst. Slammet som produceras vid denna anläggning består av ett
blandslam; mekaniskt och kemiskt slam. Vikverket får ta emot 5000 m3, max 2000 m³ från
enskilda och övriga kommunala anläggningar och max 3000 m³ slam från enskilda anläggningar.
Slambehandlingen består av förtjockning och avvattning i centrifug. Centrifugen ska ge minst en
TS-halt på 25 % men normalt uppnås 28 %. Det avvattnade slammet transporteras sedan till
extern slammottagningsanläggning. Vikverket producerar årligen ca 1400 m3 (1300–1500)
avvattnat slam. Grovrens som urskiljs i den mekaniska reningen tvättas och pressas för att sedan
transporteras till förbränningsanläggning. Vikverket producerar årligen ca 30 m3
11 195 hushåll 2017
11 050 hushåll 2016
10 Statistik för 2017 ej sammanställt för riket 2018-06-08
11 Statistik för 2017 ej sammanställt för riket 2018-06-08
12 1451 slamanläggningar 2017
13 1375 slamanläggningar 2016
14 307 slutna tankar 2017
15 284 slutna tankar 2016
8

Bilaga 1, Nulägesanalys 2018

9

11 (15)

förbränningssopor från grovrens. En handfull andra reningsverk separerar grovrens från det
mekaniska slammet (Storvallen, Järpen, Ottsjö).
De främsta problemen för reningsverken är att det spolas ner brännbart avfall i avloppet som
t.ex. hår, tops, bindor, trosskydd och kondomer. I Järpen är det sedan några år tillbaka problem
med att det spolas ner hushållspapper, typ torky i avloppet. Det ställer till med problem i
grovrensen eftersom pappret inte löses upp som vanligt toalettpapper och det blir stopp.
Problemen avhjälps nu manuellt med hjälp av en stålkratta.

5.10 Fettavskiljare
Det finns ingen av kommunen organiserad tömning av fettavskiljare. Företagen uppmanas att
själva teckna avtal med entreprenörer för tömning av sin fettavskiljare. Det finns ett behov av
inventering av vilka företagare som har fettavskiljare och i vilken omfattning dessa töms, men det
saknas i dagsläget.

6 Avfall som omfattas av producentansvar
Producentansvaret innebär att tillverkaren har ansvar för att produkten samt emballage samlas in
och återvinns när den har förbrukats. Lagstiftningen om producentansvar innebär även en
skyldighet för konsumenterna att källsortera och lämna tillbaka förbrukade varor och
förpackningar. Syftet med producentansvaret är att ge producenterna ansvaret för
omhändertagandet av uttjänta produkter och därmed driva på en miljöanpassad
produktutveckling och på så sätt öka resurshushållningen och minska miljöbelastningen.
Idag finns producentansvar för förpackningar (wellpapp, kartongförpackningar,
plastförpackningar, träförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar), tidningar,
däck, batterier, bilar, elektronikavfall och läkemedel samt för radioaktiva produkter och herrelösa
strålkällor.

6.1 Förpackningar och tidningar
Materialbolagen Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning
äger tillsammans Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som är ansvariga för att samla in
förpackningar och tidningar i hela landet. I Åre kommun sker insamlingen främst vid
återvinningsstationer men några flerfamiljshus erbjuder också fastighetsnära insamling av
förpackningar och tidningar. Förpackningarna materialåtervinns och materialet återanvänds i nya
förpackningar.
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Det är en del problem med nedskräpning på återvinningsstationerna i kommunen. Några av
stationerna städas tre gånger i veckan, i Järpen och Åre, de övriga stationerna städas en till två
gånger i veckan.
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Bild 3. Återvinningsstationer i Åre kommun. Bild från ftiab.se 2018-05-25.
Tabell 10 Återvinningsstationernas placering samt vilka fraktioner som finns att sortera på respektive
station.

Åvs
Duved
Hallen
Handöl
Huså

Adress
Mångåvägen
Vid ÅVC Hallen
Handöl
Reningsverket
Husåvägen
Järpen
Strandvägen
Kall
Värmeverket Kallvägen
Mattmar
Kvitslevägen 235
Månsåsen
Hembygdsgården
Månsåsen 410
Ottsjö
Posten f.d.
Undersåker Pihls Väg
Åre
Produkthuset/Konsum
S:t Olavsvägen
Mörsil
Åsanvägen 2

Glas
X
X
X
X

Kartong
X
X
X
X

Metall
X
X

Plast
X
X

Tidningar
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

6.2 Däck och bilbatterier
Däck och bilbatterier ska lämnas till försäljningsställen. På kommunens återvinningscentraler tar
vi emot bilbatterier men inte däck. Dessa batterier hämtas av upphandlad entreprenör som även
hämtar farligt avfall.

6.3 Bilar
Bilaga 1, Nulägesanalys 2018

Skrotbilar och bildelar ska lämnas till privata bildemonteringsföretag.
Miljöavdelningen upplever att skrotbilar utgör ett problem i Åre kommun. Skrotbilar som ställts
längs med vägar som sköts av trafikverket hanteras av vägverket, övriga skrotbilsärenden hanteras
av kommunen. Skrotbilar klassas som farligt avfall eftersom de innehåller vätskor och
komponenter som är skadliga för miljön. För skrotbilar finns det ett producentansvar. Det är
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vanligt förekommande att skrotbilar förvaras på den egna fastigheten med risk för förorening av
mark. Det verkar finnas en bristande förståelse för när en bil blir en skrotbil och vad som gäller
för förvaring av skrotbilar på egen fastighet. Miljöavdelningens uppfattning är att det ofta saknas
kunskap hos bilägaren om att skrotbilen utgör ett farligt avfall. Kommunen ser därför ett behov
av att genomföra en informationsinsats.

6.4 Elektriska och elektroniska produkter
Sedan 2001 finns det en förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter. Allt som drivs med sladd och/eller batteri ska sorteras som elektriska eller
elektroniska produkter.
Elkretsen är ett nationellt godkänt insamlingssystem som samarbetar med landets samtliga
kommuner, ett 20-tal transportörer och cirka 30 återvinningsanläggningar. De har kontroll på
hela återvinningskedjan och kan garantera att elavfallet hanteras på ett miljömässigt och effektivt
sätt. Alla komponenter skruvas isär, sorteras och finfördelas och sorteras sedan efter materialslag.
Alla typer av elektriska och elektroniska produkter samlas in på kommunens
återvinningscentraler. I samband med kommunens insamling av grovavfall och farligt avfall finns
det även möjlighet att lämna elektriska och elektroniska produkter.

6.5 Läkemedel
Gamla eller överblivna läkemedel ska lämnas till apotek.

6.6 Övrigt avfall
Det finns ett frivilligt producentansvar för jordbruksplast, t.ex. ensilageplast. Svensk Ensilageplast
Retur AB som ansvarar för insamlingen har tre platser i kommunen där de har insamling i augusti
varje år. Det finns även ett frivilligt producentansvar för kontorspapper.

6.7 Insamlade avfallsmängder
Nedan redovisas de avfallsmängder som samlats in under 2017 (11 263 invånare) samt
2016 (11 088 invånare).
Tabell 11 Avfallsmängder som samlats in under 2017 och 2016 som omfattas av producentansvar.16
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Fraktion

Insamlad mängd
(ton)

Insamlad mängd Insamlad mängd
(kg/person)
riket
(kg/person)
2017
2016
2017
2016

2017

2016

Förpackningar och
tidningar, varav
Tidningspapper

1754,21

1847,15

155,75

166,59

64,13

66,03

427,1

477,0

37,92

43,02

21,70

23,62

Wellpapp- och
kartongförpackningar
Plastförpackningar
Metallförpackningar
Glasförpackningar
Elektriska och
elektroniska produkter,
varav

298,92

295,38

26,54

26,64

13,2

13,24

196,1
39,42
792,69
222

219,1
48,01
807,98
258

17,41
3,50
70,38
19,7

19,76
4,33
72,87
24,4

6,49
1,63
21,11
13,26

6,38
1,6
21,19
13,32

16

fti.se 2017-08-21, elkretsen.se
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Diverse elektronik
Kyl/frys
Vitvaror
Småbatterier
Lysrör och
lågenergilampor
Övriga ljuskällor,
glödlampor
Däck
Blybatterier tyngre än 3 kg
Bilar
Läkemedel
Ensilageplast

112
40,95
60,16
3,98
1,6

118
49,6
78
2,5
0,7

10
3,6
5,3
0,4
0,1

10,6
4,47
7,04
0,23
0,06

6,53
2,22
3,43
0,32
0,04

6,9
2,35
3,52
0,3
0,21

2,5

2,1

0,2

0,19

0,21

0,05

1,17

1,42

Uppgift saknas

Uppgift saknas
13,2
15,7
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas

Uppgifterna inom Åre kommun är osäkra eftersom avfallsinsamlingen sker från fler kommuner
än Åre innan avfallet vägs. Mängderna bedöms i vikt per avfallsslag och kommun.
Avfallsmängderna per hushåll är bedömda utifrån volymer delat på antalet kommuninvånare.
Åre kommuns invånare är bättre på att sortera förpackningar än övriga riket. En förklaring kan
vara att kommunens besökare också slänger sina förpackningar i återvinningsstationernas
behållare.

7 Avfall som ej omfattas av kommunalt ansvar eller
producentansvar
Verksamheter (företag, föreningar m.m.) ansvarar själva för att det avfall som inte omfattas av det
kommunala renhållningsansvaret tas omhand och behandlas på ett miljöriktigt sätt.
Industri samt bygg- och rivningsavfall omfattas inte av det kommunala renhållningsansvaret. På
grund av den stora turismen kommunen har byggs det mycket i kommunen. Avfallsmängderna
varierar från år till år beroende på antalet byggprojekt.
Företag som lämnar farligt avfall är själva skyldiga att se till att den transportör de anlitar har
tillstånd för att transportera farligt avfall, att mottagningsanläggningen har de tillstånd som krävs
samt att upprätta ett transportdokument för varje transport av farligt avfall.
Ett vanligt problem vid byggnation är olämplig placering av schaktmassor. Miljöavdelningen ser
ett behov av en informationsinsats om vad som gäller vid hantering av schaktmassor men också
ett behov av att underlätta återanvändning/cirkulation vad gäller schaktmassor/fyllnadsmassor.
En generell plan för hantering av schaktmassor bör tas fram och krav ställas på redovisning av
omhändertagande av schaktmassor i samband med bygglov.
Kommunens statistik över mängder, sammansättning och hantering är bristfällig när det gäller
verksamhetsavfall.

Bilaga 1, Nulägesanalys 2018

Det finns två privata återvinningscentraler för verksamheter som drivs av Toréns AB och
Lundstams Återvinning AB.
På kommunens återvinningscentraler finns möjlighet för verksamheter att lämna mindre mängder
avfall mot en kostnad.
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