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1.0 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Gällivare Kommun har tagit fram en ny avfallsplan som ska gälla 2020–2024. Avfallsplanen är en revidering 

av föregående avfallsplan.  

1.2 Behov av och syfte med miljöbedömning 
Enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen ska behovet av en miljöbedömning vid framtagande av 

ny avfallsplan, eller större ändring av befintlig avfallsplan bedömas. Syftet med miljöbedömningen är att väga 

in miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen av om avfallsplanen innebär 

betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. Miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 

2017:966). 

Avfallsplanen för Gällivare anger bland annat förutsättningar för förbränning, deponering, biologisk behandling 

och bortskaffande av avfall. Dessa förutsättningar innebär att avfallsplanen enligt lagkrav 

(miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966)) har betydande miljöpåverkan.  

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 
Den 25 november 2019 beslutade Gällivare kommuns kommunstyrelse att genomförandet av avfallsplanen 

kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet har gjorts tillgängligt för allmänheten genom 

sammanträdesprotokoll.  

1.4 Avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap 10 § Miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner, länsstyrelser och andra 

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Syftet med att 

avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen är; 

 dels att koncentrera arbetet på de miljöfrågor som är mest relevanta för den aktuella planen, 

 dels att bidra till bra samrådsprocesser som fokuserar på de viktigaste frågorna, 

 samt att den ska kunna utgöra ett bra beslutsunderlag.  

Xx xx 2019 skickades underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Xxx 

synpunkter har inkommit på avgränsningsområdet. 

 

  



2019-12-10 

 

 
 2

 

2.0 AVFALLSPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN 

2.1 Avfallsplanens syfte 
Avfallsplanens syfte är att kartlägga avfallshanteringen i kommunen samt att skapa en kommunal 

avfallsstrategi som går i linje med de miljömål som riksdag och regeringen arbetar efter. Den är också ett 

styrdokument för kommunens agerande inom avfallsområdet. Planen är inte juridiskt bindande men anger 

kommunens inriktning. Avfallsplanen innehåller målsättningar som ska följas upp årligen.  

2.2 Avfallsplanens innehåll 
Avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter (1) om vad kommunala avfallsplaner ska innehålla. I 

avfallsplanen redovisas mål och åtgärder som ska förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar 

för, beskrivning av nuläge avseende mängder och behandling av avfallet, nedlagda deponier och uppföljning 

av föregående avfallsplan. Dessutom redovisas en bedömning av framtida insamlingssystem och 

anläggningar.  

I Gällivare kommuns avfallsplan (2) redovisas långsiktiga mål som brutits ner i ett antal kortsiktiga mål. 

Målsättningarna skall följas upp årligen. De långsiktiga målen, ca 10–15 år framåt, är: 

 Vårt avfall ska inte belasta miljön för framtida generationer. 

 Kommunen ska verka för en hållbar konsumtion och ökad återanvändning. 

 Kommunen ska stödja omhändertagandet av återanvändbart avfall. 

 Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska. 

 Mängden avfall till förbränning och deponi ska inte öka. 

 Sortering av farligt avfall ska förbättras. 

 Kommunen ska verka för att ständigt förbättra logistiken inom avfallshanteringen. 

 Kommunen ska använda mer och mer förnyelsebara drivmedel för avfallstransporter. 

 Hushåll, kommunen och verksamheter ska bli bättre på att återanvända, sortera och återvinna. 

 Verksamheter ska öka återanvändningen, öka återvinningsgraden och bli bättre på att omhänderta 

farligt avfall på rätt sätt. 

 Nedskräpningen ska minska. 

Gällivare kommuns lokala mål och åtgärder skall bidra till att uppnå de nationella målen och har delats in i fyra 

områden vilka är:  

1. Mål och åtgärder för avfall som kommunen ansvarar för (hushållsavfall samt kommunens 

verksamhetsavfall) 

 Målet är att återanvändningen och återvinningen av avfall som kommunen ansvarar för ska öka. 

 Målet är att införa insamling av matavfall för hushåll och verksamheter år 2020.  

 Målet är att avfallets innehåll av skadliga ämnen ska minska. En viktig del i detta är att farligt avfall 

lämnas till rätt omhändertagande. Farligt avfall lämnas till ÅVC på Kavaheden, Skaulo, Ullatti, 

Nilivaara, Nattavaara, Dokkas och Hakkas. 

 Målet är att öka insamlingen av fett via fettavskiljare. 
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Dessa mål ska uppnås med hjälp av följande åtgärder: 

 Gällivare kommun ska informera hushållen minst två gånger per år om varför och hur man förebygger att 

avfall uppstår, hur man återanvänder, hur man återvinner avfall och sorterar ut farligt avfall, 

förpackningar, brännbart avfall och matavfall. Informationen ska alltid finnas tillgänglig på kommunens 

hemsida. Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen ansvarar för att informationen skickas ut och hålls 

uppdaterad. 

 Kommunen ska fortsätta arbeta för att produkter och avfall som lämnas på återvinningscentralen styrs till 

återanvändning och förberedelse för återanvändning genom återvinningsmarknaden, via privata aktörer 

eller andra system. Återvinningsmarknaden ska utvecklas. Kommunen ska arbeta för att 

medvetandegöra och tydliggöra kopplingen mellan produktion, konsumtion och avfall.  

 Insamlingssystemen ska kontinuerligt förbättras ur ett helhetsperspektiv, d.v.s. förbättra 

återvinningsstationernas ytor och uppställning och utveckla grovavfallshämtning.   

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

Kommunen ska arbeta för att möta behovet på tillgänglighet på Kavahedens återvinningscentral. 

 Kommunen ska samarbeta med aktörer som tar emot begagnade produkter och erbjuda dem platser för 

insamling inom kommunen. Det kan till exempel ske på återvinningscentralen, men även på andra 

platser i kommunen. 

 I kommunens planering av nya bostäder och verksamheter ska avfallshanteringen beaktas så att 

tillgänglighet till hushållsnära tömning av t ex förpackningar med producentansvar underlättas. 

 Insamlingen av farligt avfall ska öka genom att informera om vad som är farligt avfall och hur det ska tas 

omhand och var det kan lämnas, vid ÅVC på Kavaheden och på landsbygden. 

 Kommunen kommer informera hushåll och verksamheter om när insamling av matavfall börjar och hur 

matavfall ska samlas in. Kärl kommer att ställas ut vid villor och i flerfamiljshus och verksamheter. 

Kommunen kommer att inventera hushåll och företag som ska vara abonnenter. 

 Kommunen ska informera hushåll och verksamheter om hur fett ska samlas in. Kommunen kommer att 

inventera företag som ska vara abonnenter, kontakta företag och entreprenör samt ekonomiavdelning för 

att ordna det praktiskt. 

 Återanvändningen inklusive förberedelse för återanvändning av textilier, möbler, elektronik etc. ska öka i 

kommunens verksamheter genom att inventera befintlig utrustning som kan återanvändas före inköp av 

ny utrustning. I samband med upphandling och inköp ska krav ställas som gynnar återanvändning. 

Kommunen ska även ställa krav i samband med upphandling på att minska emballage och transporter.  

 Vid nybyggnad och rivningar av kommunens anläggningar ska krav ställas så att byggande sker 

resurseffektivt och att återanvändning och återvinning beaktas vid rivning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens planering. 

 Matsvinnet ska minska och avfallssorteringen ska förbättras i kommunens verksamheter (skolor, 

förskolor, äldreomsorg, kommunhus etc) genom att Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen 

informerar om hur man undviker att matavfall uppstår och hur matavfallet ska sorteras. Kommunen ska 

även uppmuntra till initiativ inom kommunens verksamheter som minskar matsvinnet och ökar 

utsorteringen av matavfall. 

 Hanteringen av avfall från gaturenhållning ska förbättras genom att informera om nedskräpning och 

utveckla insamlingssystem som minskar mängden avfall från gaturenhållning. 
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 Vad som är farligt avfall och hur det ska tas omhand och var det kan lämnas är också en viktig del av 

informationsinsatserna. Farligt avfall lämnas vid ÅVC på Kavaheden och på landsbygden. 

 Kommunen ska informera om vad som får spolas ned i avloppet för att minska mängden farliga ämnen i 

slammet. 

 

2. Mål och åtgärder för övrigt avfall 

 Målet är att minst 50 % av industriavfallet och verksamhetsavfallet ska materialåtervinnas eller 

komposteras till år 2022 jämfört med år 2017. De företag som lämnar hushållsavfall till kommunens 

renhållning ska också källsortera i brännbart, matavfall och deponirest. 

 Målet är att avfallets innehåll av skadliga ämnen ska minska. En viktig del i detta är att farligt avfall 

lämnas till rätt omhändertagande. Hushåll ska lämna farligt avfall lämnas till ÅVC på Kavaheden eller 

på landsbygden. Verksamheter ska lämna farligt avfall till en godkänd mottagare och transportör. 

 Målet är att andelen industri- och byggavfall till återvinning ska öka med minst 10 % till år 2022 

jämfört med år 2017. 

 

Dessa mål ska uppnås med hjälp av följande åtgärder: 

 Kommunen ska även fortsätta arbeta för att produkter och avfall som lämnas på Kavahedens 

återvinningscentral styrs till återanvändning och förberedelse för återanvändning genom 

återvinningsmarknaden Alltinget. Där kan även företag och verksamheter lämna vitvaror, elektronik, 

möbler och andra begagnade saker för försäljning. Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen ansvarar 

för dessa verksamheter. 

 Vid bygglov och rivningslov ska krav ställas så att byggande sker resurseffektivt och att återanvändning 

och återvinning beaktas vid rivning. Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen ansvarar för att krav ställs 

vid ansökningar. I översikts- och detaljplaneringen ska kommunen avsätta ytor för avfallshantering och 

återanvändningsverksamhet.  

 En stor del av träavfall går idag till energiutvinning och för att stimulera företag att sortera bättre kan 

taxan för osorterat avfall höjas. Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen ansvarar för att följa upp 

avfallstaxan och föreslå hur taxorna ska stimulera återvinning. 

 Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen ansvarar för att följa upp och informera om avfallshantering vid 

sin tillsyn.  

 Matsvinnet ska minska och avfallssorteringen ska förbättras i företag och verksamheter genom 

regelbunden riktad information till företag och verksamheter om hur de undviker att matavfall uppstår och 

hur matavfallet ska sorteras. Informationen ska finnas på kommunens hemsida, sociala medier och 

tidningar. Kommunen ska även informera företag om möjligheter att samarbeta med organisationer som 

förmedlar tjänster som minskar matsvinnet genom att tex mat som inte går åt från restauranger kan 

säljas bort till ett lägre pris istället för att hamna i soppåsen. En förundersökning pågår för att utreda hur 

matavfall kan samlas in och tas omhand på ett mer resurseffektivt sätt. 

 För att minska avfallets innehåll av farliga ämnen ska information riktad till företag och verksamheter 

finnas på kommunens hemsida. 
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3. Mål och åtgärder för förpackningsavfall och returpapper 

 Målet är att öka och förbättra källsorteringen för att få renare fraktioner som är lättare att återvinna 

och på så sätt även öka materialåtervinningen. 

 Det finns idag ingen bränslebrist i Norrbotten och omhändertagande av brännbart avfall är en 

kostnad för kommunen. Ökad återvinning och utsortering av material som faller under 

producentansvar kan leda till minskade mängder brännbart avfall och därmed mindre utgifter för 

kommunen. 

 Kommunen informerar om hur förpackningsavfall och returpapper kan ska återvinnas och var det ska 

lämnas på sin hemsida i samråd med FTI. Kommunen informerar även om hur kommuninvånarna 

och verksamheter kan förebygga att förpackningsavfall och returpapper uppstår och hur det kan 

återanvändas. 

Dessa mål ska uppnås med hjälp av följande åtgärder som utförs av FTI. FTI har ett utvecklingsprogram 

kallad 7-punktsprogrammet (3) som innebär: 

1. Återvinningsstationer. En tydlig satsning på upprustning och skötsel av återvinningsstationer. 

2. Fastighetsnära insamling. En satsning för ökad fastighetsnära insamling för hushåll, till 50 procent. 

3. Samarbete. Tydliga samverkansavtal med alla Sveriges 290 kommuner. FTI satsar dessutom vidare på att 

driva olika utvecklings- och samarbetsprojekt med kommuner och andra intressenter 

4. Kvalitetskontroller. Löpande kvalitetskontroller längs hela återvinningskedjan där hushållens betyg är 

vägledande för förbättringar. 

5. Informationsinitiativ. FTI ska utveckla stöd till kommunerna för att säkerställa en effektiv information till 

hushållen. 

6. Återvinningsbara förpackningar. Vi vill ge verktyg för förpackningsutvecklare, inköpare och 

hållbarhetschefer att göra ännu smartare val av förpackningsmaterial. 

7. Materialåtervinning. FTI vill bidra till bättre materialåtervinning via bättre sortering, behandling och 

försäljning av återvunnet material. 

4. Mål och åtgärder för att minska nedskräpning 

 Kommunen ska arbeta för att förebygga och minska nedskräpning. 

Dessa mål ska uppnås med hjälp av följande åtgärder: 

 Identifiera och inventera problem relaterade till nedskräpning för att kunna utveckla en handlingsplan 

med fungerande åtgärder för att minska nedskräpningen med hjälp av Naturvårdsverket, stiftelsen Håll 

Sverige Rent och Havs- och vattenmyndighetens vägledning om nedskräpning till kommunerna: 

Strategiskt arbete för minskad nedskräpning, Rapport 65519. 

 Genomföra aktiviteter mot nedskräpning tillsammans med olika aktörer inom kommunen. Det kan till 

exempel handla om fler papperskorgar, tätare tömning, skolprojekt, lokala informationskampanjer och 

skräpplockaraktiviteter. 

 Följa upp effekten av de aktiviteter som görs, till exempel via skräpmätningar. 

 Utveckla samverkan mellan kommunens olika funktioner. 

 Genomföra dialoger och utbyta erfarenheter med andra kommuner för att lära av goda exempel.  
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 Prioritera åtgärder för att förebygga och minska nedskräpning av plast som kan leda till marin 

nedskräpning och uppkomst av mikroplaster. 

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och program 
Det finns andra planer och program som Gällivare kommuns avfallsplan förhåller sig till genom att påverka 

och påverkas av. Framförallt av målen om att öka återvinningen och spara på naturresurser i och med arbetet 

med hållbarhet. De planer och program som påverkar eller kan påverka avfallsplanen är:  

 Detaljplaner 

 Översiktsplan 

 Fördjupad översiktsplan 

 Kommunplan, målstyrning 2020-2022 

 Miljöplan 2018-2020 

 

3.0 METOD FÖR MILJÖBEDÖMNING AV AVFALLSPLAN 

3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar 
Kommunala avfallsplaner avser att främja hållbar utveckling och har därför en positiv påverkan på miljön och 

människors hälsa. Gällivare kommuns avfallsplan främjar hushållningen av naturresurser och ökar 

möjligheterna till återanvändning och återvinning av hushållens mat- och restavfall, farliga avfall och 

grovavfall. 

Detaljeringsgraden och omfattningen av innehållet i miljöbedömningen bör avgränsas utifrån rimlighet i det 

enskilda fallet. Enligt 6 kap 13 § miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen ”innehålla de uppgifter som är 

rimliga med hänsyn till: 

1)  Bedömningsmetoder och aktuell kunskap. 

2)  Planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad. 

3)  Allmänhetens intresse. 

4) Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i 

tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder. 

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområden 

I Miljöbalkens 6 Kap. 2 § beskrivs de områden och miljöaspekter som bör tas hänsyn till vid en 

miljöbedömning. Av dessa bedöms de nedanstående miljöaspekterna och effekterna vara väsentliga för 

genomförande av Gällivare kommuns avfallsplan:  

 Befolkning och människors hälsa.  

 Mark och vatten.  

 Luft och klimatfaktorer.  

 Materiella tillgångar och resurshushållning.  

 Bebyggelse och kulturmiljö.  
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Dessa områden är de som miljöbedömningen tar upp och som kan kopplas till de olika mål och åtgärder som 

finns uppställda i Gällivare kommuns avfallsplan. Miljöbedömningen inkluderar även de kumulativa effekter 

som anses relevanta. Fokus ligger på de avfallsfrågor som Gällivare kommun kan styra avseende behandling 

av avfall.  

I 6 Kap. 7 § Miljöbalken står det att genomförandet av planen skall miljöbedömas utifrån ovanstående 

miljöaspekter och redovisas i form av omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan 

samt att beslutet skall göras tillgängligt för allmänheten.  

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 

Den geografiska avgränsningen omfattar Gällivare kommun. Däremot sker transporter av avfall till 

anläggningar utanför kommunens gränser och avfallshanteringen är därav inte endast lokal. En generell 

bedömning av transporternas miljöpåverkan inkluderas därför i bedömningen men inte den miljöpåverkan som 

uppstår från behandling av avfallet i andra kommuner. Den tidsmässiga avgränsningen är kopplad till 

tidsrymden för målen formulerade i avfallsplanen.  

3.1.3 Svårigheter i samband med miljöbedömning 

En avfallsplan är till skillnad från en detaljplan endast ett strategiskt dokument vars utfall av planerade 

åtgärder kan var svåra att mäta och bedöma jämfört med en detaljplans fysiska åtgärder.  

3.2 Nollalternativet 
Enligt 6 Kap. Miljöbalken 11 § skall sannolika scenarion för miljöns utveckling och miljöförhållanden 

presenteras i en MKB i det fall planen eller programmet inte genomförs.  

Nollalternativet innebär att den planerade avfallsplanen för 2020–2024 ej beslutas eller genomförs. Det skulle 

medföra att den föregående avfallsplanen fortlöper. I den föregående avfallsplanen har åtgärder genomförts 

och därmed behövs tidsplanen revideras och målen samt åtgärder uppdateras för att tydligt kunna arbeta med 

minskade avfallsmängder samt öka återvinningen. Utan en aktuell avfallsplan skulle arbetet för att nå 

miljömålen som är satta på nationell, regional samt lokal nivå bli svårare att nå och de positiva effekterna kan 

riskera att utebli eller försenas. Avfallsförordningen beskriver också att en avfallsplan skall ses över minst var 

fjärde år och revideras vid behov. Nollalternativet medför att denna lagstiftning inte uppfylls och kan därmed 

inte vara ett relevant alternativ.  

3.3 Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 Kap. Miljöbalken finns flertalet juridiska styrmedel kallade miljökvalitetsnormer. Syftet med dessa är 

att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön samt att avhjälpa skador på eller olägenheter för 

människors hälsa eller miljön. Det innebär mer konkret att regeringen får för vissa geografiska områden 

meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Det finns miljökvalitetsnormer för:  

 Luft (normer för halter av utomhusluft) 

 Buller (Kartläggning och rapportering av omgivningsbuller)  

 Vatten (statusklassificering samt gräns och riktvärden för fisk-och musselvatten) 

Kommuner och myndigheter ansvarar tillsammans för att miljökvalitetsnormerna följs.  

3.4 Globala mål för hållbar utveckling 
Det finns 17 globala mål för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling 2015 (4). De kallas också 

för Agenda 2030 då de syftar till att vara uppfyllda vid år 2030. De finns fyra stora områden som samtliga 

medlemsländer (inklusive Sverige) skall uppnå till 2030 och dessa är  
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1) Avskaffa extrem fattigdom 

2) Minska ojämlikheter och orättvisor i världen 

3) Främja fred och rättvisa 

4) Lösa klimatkrisen 

De nationella målen bygger på de globala målen för hållbar utveckling och när nya nationella mål tas fram i 

Sverige tas hänsyn till dessa. Det kommer dock inte innebära några stora förändringar för målen rörande 

avfallshantering i Sverige. I kap 3.5–3.9 beskrivs de mål på EU samt nationell nivå som berör 

avfallshanteringen och därmed är relevanta för Gällivares avfallsplan.   

3.5 Miljömål inom EU 
Eftersom miljöproblemen ofta påverkas av verksamheter i andra länder behövs det gränsöverskridande 

samarbeten mellan EU:s medlemsländer. I maj 2018 fattades beslut om att revidera EU:s avfallslagstiftning 

som ska bidra till en mer cirkulär ekonomi. Avfallspaketet berör sex direktiv:  

 Avfallsdirektivet (2008/98/EG) 

 Direktivet om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG) 

 Direktivet om deponering av avfall 1999/31/EG), 

 Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (2012/19/EU) 

 Direktivet om batterier och ackumulatorer (2006/66/EG) 

 Direktivet om uttjänta fordon (2000/53/EG) 

Dessa ändringar ska enligt EU bidra till minskade avfallsmängder samt ökad återanvändning och återvinning 

av produkter och material. Bindande avfallsmål har också fastställts för 2025, 2030 och 2035. 

Ändringarna ställer högre krav på källsortering av farligt avfall från hushåll, textilavfall och biologiskt avfall 

samt minska antalet deponier. Dessa regler träder i kraft den 5:e juli 2020 och är därmed något som behöver 

beaktas i Gällivare kommuns avfallsplan.   

3.6 Miljökvalitetsmål 
De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska i huvudsak vara uppnådda till år 2020 (5). Målen beskriver de 

kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt 

hållbara på lång sikt. Avfallshanteringen har också betydelse för möjligheten att uppnå generationsmålet om 

att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 

ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  För att underlätta möjligheterna att nå 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen fastställer regeringen etappmål inom prioriterade områden. 

Etappmålen ska vara steg på vägen för att inom en generation skapa förutsättningar för att nå ett eller flera 

miljökvalitetsmål och generationsmålet. Naturvårdsverket ansvarar för mål och åtgärder inom avfallsområdet. 

Läs mer på http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/.  Hur de uppfylls i Gällivares avfallsplan kan ses i kapitel 

3.9. De som rör avfallshantering är främst: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 God bebyggd miljö 
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3.7 Etappmål 
Etappmålen syftar till att underlätta möjligheterna till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. För 

avfall gäller:  

 Ökad resurshållning i byggsektorn. Här skall insatser verkställas så att förberedandet för återanvändning, 

materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads – och rivningsavfall är minst 

70 viktprocent senast år 2020.   

 Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Här skall insatser verkställas så att minst 50 procent av 

matavfallet från hushåll, storkök, butiker, och restauranger sorteras och behandlas biologiskt för att ta 

tillvara växtnäringen samt att minst 40 procent av matavfallet behandlas så att energi kan tas tillvara 

senast år 2020. 

 Utöver etappmålen för avfall finns det även etappmål för begränsad klimatpåverkan som lyder 

 Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de 

verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta innebär att 

utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke 

handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige 

och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren 

utveckling (CDM). 

3.8 Nationell avfallsplan 
En avfallsplan samt ett avfallsförebyggande program för Sverige är fastställd av Naturvårdsverket som gäller 

2018–2023 (6). I den beskrivs Sveriges arbete med att förebygga avfall och få en avfallshantering som är mer 

resurseffektiv och giftfri. Syftet med planen och programmet är att fungera som ett stöd för olika aktörer i 

deras arbete att genomföra åtgärder som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen, etappmålen och målen i Agenda 

2030 som är kopplat till avfallshantering och avfallsförebyggande.  

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 
De nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt den nationella avfallsplanen har varit vägledande i 

formuleringen av de lokala mål och åtgärder som är relevanta för kommunen. Redan idag bidrar Gällivare 

kommuns mål för avfall som kommunen ansvarar för samt övrigt avfall till att uppfylla de nationella och 

regionala miljömålen genom att införa insamling av matavfall, öka återanvändning och återvinning av material 

samt genom att minska avfallets innehåll av skadliga ämnen. Nedan anges de mål och åtgärder i 

avfallsplanen som särskilt bidrar till att uppfylla de olika miljökvalitetsmålen. Avfallsplanens åtgärder bedöms 

som positiva för de nationella målen.  

3.9.1 Begränsad klimatpåverkan 

Åtgärder som syftar till att minska avfallsmängder och öka källsortering bidrar till att uppfylla 

miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Samma gäller för de åtgärder som syftar till att minska och 

minimera matsvinn.  

3.9.2 Giftfri miljö 

Avfallsplanens åtgärder som syftar till att minimera utsläpp från nedlagda deponier samt minska risken för 

spridning till mark och vatten av giftiga ämnen hjälper till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö”. Insatser 

som hjälper till att samla in farligt avfall och utveckla hanteringen av detta på återvinningscentraler bidrar 

också.  
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3.9.3 God bebyggd miljö 

Åtgärder i avfallsplanen som bidrar till kontroll av nedlagda deponier, att effektivisera markanvändning, minska 

nedskräpning och minska avfallsmängder bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.  

 

4.0 BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar de miljöaspekter som är beskrivna i kapitel 3.1.1 

gällande avfallshantering tillsammans med de nationella miljömålen. En sammantagen bedömning av målen 

och åtgärderna för varje huvudområde kommer att presenteras nedan.  

4.1 Befolkning och människors hälsa 
Här bedöms åtgärder som säkrar hanteringen av farligt avfall, hur insamlingen påverkar i form av buller samt 

minskad nedskräpning. Dessutom bedöms planen utifrån huruvida strukturer eller miljöer som är värdefulla för 

människors hälsa kan påverkas. Positiva effekter förväntas från genomförandet av avfallsplanen. 

Ett av delmålen för hälsa i generationsmålen är: 

”Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på 

människors hälsa främjas”. 

För att avfallsplanen skall bidra till målet är det viktigt att utvärdera åtgärder som påverkar markanvändning, 

hantering av farligt avfall, bullernivåer och nedskräpning.  

4.1.1 Nuläge och förutsättningar 

Farligt avfall uppkommer både i hushåll och kommunala samt privata verksamheter. Farligt avfall innehåller 

ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön och vid osäker hantering finns risk för spridning och 

negativ påverkan på människor. Farligt avfall från hushåll tas emot vid återvinningscentralerna på Kavaheden, 

i Skaulo, Ullatti, Nilivaara, Nattavaara, Dokkas och Hakkas. För företag finns möjlighet att beställa egen 

transport och destruktion av entreprenörer. Insamlat farligt avfall transporteras till godkända anläggningar för 

destruktion eller energiutvinning eller annat omhändertagande beroende på vad det består av. 

Nedskräpning är på en nationell nivå ett problem för många kommuner. Invånare upplever ofta skräpiga 

miljöer som mer otrygga. Problemen kan ibland bero på att återvinningsstationer inte töms eller städas 

tillräckligt ofta men också på att människor har invanda mönster och beteenden som kan leda till 

nedskräpning. Ofta hänger det samman med hur tydligt eller otydligt informationen är kring återanvändning, 

källsortering och återvinning. Men också på grund av återvinningsstationernas tillgänglighet. 

Buller uppkommer i samband med avfallshanteringen genom insamlingsfordon och tömning av behållare. Det 

klassas som kortvarigt buller men kan ända orsaka problem för människors hälsa genom störd sömn och 

stress vilket vidare kan leda till andra besvär såsom trötthet, irritation, högt blodtryck och andra hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beskriver bland annat att störningar från 

trafikbuller ska minimeras.  

4.1.2 Negativ miljöpåverkan 

Det bedöms att en negativ påverkan på människors hälsa kan uppstå. Till exempel genom ökade bullernivåer 

och luftföroreningar i samband med insamling av avfall med diverse transporter.  

Dock är omfattningen av negativ miljöpåverkan bedömd som liten eftersom den föreslagna avfallsplanen ej 

har några planerade åtgärder som påverkar bullernivåerna i större skala.  



2019-12-10 

 

 
 11

 

4.1.3 Positiv miljöpåverkan 

Det bedöms att en positiv miljöpåverkan kommer uppstå i form av åtgärder för att minska nedskräpningen och 

bättre hantering av farligt avfall. Informationsåtgärderna bedöms också skapa en positiv miljöpåverkan på 

invånarna då de blir mer upplysta kring hur avfallet ska samlas in. Effekterna av minskad nedskräpning 

bedöms vara ökad trygghet och positiva upplevelser av offentliga miljöer. 

4.1.4 Åtgärder  

För att minska de negativa effekterna på människors hälsa vid genomförande av avfallsplanen bör hänsyn tas 

tidigt i processen till avfallshanteringen när nya bostadsområden planeras eller övrig fysisk planering av 

offentliga miljöer. Detta för att minimera och motverka buller, nedskräpning och skapa en bra hantering av 

avfall.  

4.2 Mark och vatten 
Här behandlas de åtgärder minskar förorening av mark och vatten såsom nedskräpning och dumpning av 

avfall i naturen samt åtgärder vid nedlagda deponier, återvinningscentraler och avfallsanläggningar. Utöver 

detta bedöms även föreningssituationen kring lakvatten från deponier och schaktmassor från ökad återvinning 

av avfall. Här kan det finnas både positiva och negativa effekter från genomförandet av avfallsplanen.  

4.2.1 Nuläge och förutsättningar 

Lakvatten från nedlagda deponier bidrar till utsläpp till mark och vatten. Sedan deponiförbudet trädde i kraft år 

2001 förbränns, komposteras eller återvinns nästan allt avfall, endast ca 3–4% går till deponi. Inom Gällivare 

Kommun finns 40 identifierade nedlagda deponier/upplag. Majoriteten, 37 av dessa är kommunala och har 

avslutats. Deponierna har yttäckts med några få undantag där uppgifter saknas. Den enda aktiva deponin 

idag är den godkända deponin på Kavahedens avfallsanläggning. I dagsläget finns inga planerade åtgärder 

för avslutade deponier. De nedlagda deponierna har inventerats i två omgångar 1984 och 2003–2004 av 

miljökontoret i Gällivare. Riskbedömning är gjord 1984 och 1991 utifrån underlaget från 1984.  

I Gällivare ligger Kavahedens avfallsanläggning och ÅVC där det finns en deponi för icke-farligt avfall, en för 

farligt avfall och ytterligare en för inert avfall. På Kavahedens ÅVC kan hushåll och verksamheter lämna 

metallskrot, trä, förpackningar och returpapper, elektronik och farligt avfall samt bygg- och rivningsavfall mm. 

Farligt avfall från hushåll tas även emot och mellanlagras. Anläggningen ligger ca 5 km norr om Gällivare 

centrum.  

Återvinningscentraler finns i Skaulo, Ullatti, Nilivaara, Nattavaara, Dokkas och Hakkas. Återvinningscentralerna 

(ÅVC) är bemannade och tar emot grovavfall från hushåll, träavfall, metallskrot, deponi, elektronik (inkl. 

ljuskällor, vitvaror mm), bilbatterier, småbatterier och farligt avfall. Här kan hushållen sortera sitt avfall som 

sedan körs in till Kavahedens avfallsanläggning där avfallet vägs och läggs på mellanlager innan det bearbetas 

eller körs vidare för behandling.  Driften av byarnas centraler utförs på entreprenad. Det är entreprenörernas 

jobb att hålla öppet, sköta om centralerna, se till att tömning sker och informera alla besökare om hur de ska 

sortera sitt avfall. 

Insamlingsstationer för förpackningar av plast, papper, metall och glas samt tidningar finns i tätorten (10 st) 

och på landsbygden i Dokkas, Hakkas, Koskullskulle, Malmberget, Nattavaara, Skaulo, Stora Sjöfallet och 

Ullatti. FTI ansvarar för och skötseln och tömningarna utförs av deras entreprenörer. Tömningsintervallen är 

anpassat efter hushållens beräknade volymer. Återvinningsstationerna finansieras av avgifter på de varor vi 

köper. 

Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid hantering av farligt avfall. 
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4.2.2 Negativ miljöpåverkan 

De nedlagda deponierna utgör en risk för utsläpp till mark och vatten och det kan krävas åtgärder för att 

minimera de riskerna. Om läckage av miljöfarliga ämnen uppstår kan effekterna skapa störningar i 

ekosystemet. Då det just nu inte finns någon plan för flera av de nedlagda deponierna kan åtgärder och 

ytterligare bedömningar behövas framöver, eventuells starta med en ny inventering. Det bedöms att det 

föreligger en risk för utsläpp till mark och vatten och att utsläppets omfattning kommer att reglera 

konsekvenserna på miljön.  

Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och vatten men då inga åtgärder 

finns för att hantera de nedlagda deponierna så bedöms inte genomförandet av planen heller minska riskerna.  

4.2.3 Positiv miljöpåverkan 

Genomförandet av planen påverkar mark och vatten positivt genom minskade utsläpp. Om åtgärder planeras 

för de nedlagda deponierna kommer det uppstå positiva miljöeffekter från det i form av minskad risk för 

utsläpp. Positiva effekter bedöms också uppstå i samband med att ökningen av mängden avfall motverkas i 

samhället tack vare ökad återanvändning och minskade mängder farligt avfall. Den ökade 

materialåtervinningen och återanvändningen bidrar till att mindre material behöver utvinnas från jordskorpan 

och minskar då i sin tur tillförsel av giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Det blir på lång sikt därmed 

stora positiva effekter på miljön. 

4.2.4 Åtgärder  

Några förslag att ta hänsyn till vid genomförande av planens åtgärder för att motverka negativ påverkan och 

öka positiv miljöpåverkan presenteras nedan.  

Informationen om nedlagda deponier samt den stora mängden av dem pekar på ett behov av bättre kunskap 

om riskerna för utsläpp från deponierna. Senaste inventeringen av deponierna gjordes 2003-2004 och en ny 

inventering och riskbedömning skulle kunna bidra till ny kunskap och möjlighet att planera framtida åtgärder 

för deponierna. Med dagens kunskapsläge kan bedömningen av utsläppsriskerna visa ett annat resultat än de 

som gjordes på 90-talet. Sluttäckning som syftar till att förhindra läckage av miljöfarliga ämnen är dyrt och 

även andra liknande metoder kan vara kostsamma och därför är det viktigt att förbättra kunskapsläget. En 

riskklassning som finns med i avfallsplanen är ett viktigt initialt steg. Kontroller av läckage av miljöfarliga 

ämnen kan inte endast finnas med som åtgärd för att minska riskerna utan fler åtgärder kommer behövas. 

Vari ansvaret för finansiering ligger är en viktig fråga som bör prioriteras tidigt i planeringsprocessen. De 

deponier som bidrar till störst risker för läckage till luft och vatten kan undersökas av tillsynsmyndigheter som i 

sin tur kan ställa krav på förbättringar inom rimlig tid.  

4.3 Luft och klimatfaktorer 
Här bedöms åtgärder som reglerar utsläpp från transporter samt gas från deponier som bidrar till global 

uppvärmning i form av växthusgaser och övriga luftföroreningar. Här kan både positiva och negativa effekter 

uppstå vid planens genomförande genom både ökade och minskade utsläpp av växthusgaser och andra 

luftföroreningar. 

4.3.1 Nuläge och förutsättningar 

Kväve- och svaveloxider är de vanligaste luftföroreningarna tillsammans med marknära ozon. Luftföroreningar 

med höga halter ställer till problem för människor och deras hälsa, speciellt nära föroreningskällan och inom 

tätt befolkade områden. Ca 5000 förtida dödsfall i Sverige per år är orsakat av höga partikelhalter. (7). Generellt 

i Gällivare kommun så är luftföroreningar låga men blir något högre i tätorterna och består av i huvudsak 

kvävedioxid och partiklar. Kvalitén på utomhusluft och riktvärden styrs av luftkvalitetsförordningen (SFS 

2010:477). Avfallshanteringen är i dagsläget helt beroende av transporter med tyngre fordon för insamling av 
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avfall samt transporter till behandlingsanläggningar. Även de privata transporterna till och från 

återvinningstationerna för att göra sig av med olika avfall behöver räknas in. Utsläppen från vägtrafik är ett av 

de största bidragen till klimatpåverkande gasutsläpp. I samma storleksordning kommer även utsläpp från 

industrier.  

Sammantaget är det en relativt liten del av utsläppen av klimatpåverkande gaser i kommunen som kommer 

från avfallshanteringen. En del av avfallet behandlas inom kommunen på behandlingsanläggningen 

Kavaheden. Vissa avfallsslag kan behandlas i närliggande kommuner. 

4.3.2 Negativ miljöpåverkan 

Det bedöms att luftkvaliteten och klimatet kan påverkas negativt. Ökade transporter uppstår i samband med 

avfallsinsamling och hantering vilket ökar utsläppen av kväveoxider, koldioxid och partiklar till luft. För 

människans hälsa blir det konsekvenser i form av nedsatt lungfunktion och cancer. Ett förändrat klimat och 

högre temperatur är också negativa miljöeffekter som uppstår. Då många hushåll ligger på långa avstånd från 

varandra i Gällivare kommun blir det relativt små avfallsmängder som samlas in i förhållande till 

transportsträckorna och utsläppen från fordonen. 

Dock bedöms omfattningen av dessa miljökonsekvenser vara relativt små med hänsyn till avfallshanteringens 

andel av de totala utsläppen från transportsektorn.  

Deponigas avgår från Kavaheden avfallsanläggning och deponi. Deponigasen innehåller metan som även den 

påverkar klimatet på ett negativt sätt.  

4.3.3 Positiv miljöpåverkan 

Eftersom avfallsplanen genomförande kommer leda till minskade mängder uppkommet avfall och, en ökad 

återanvändning och återvinning samt minskat matsvinn och ökad insamling av matavfall bedöms en positiv 

miljöpåverkan kunna uppstå gällande luftkvalitet och klimatfaktorer.  

Insamling av matavfall bidrar till skapandet av biogas som kan nyttjas som fordonsbränsle istället för fossila 

bränslen. Detta kan hjälpa till att minska koldioxidutsläppen och partiklar till luften. Ett fordon som drivs med 

bensin eller diesel och sedan ersätts med biobränsle minskar klimatpåverkan med 90 %. (Enligt Avfall 

Sverige, rapport 2014:14 kan en personbil köra nästan 2 kilometer på den mängd biogas som produceras från 

1 kg matavfall).  

Gällivare kommuns avfallsplan innehåller åtgärder som syftar till att uppmuntra initiativ som leder till minskat 

matsvinn. Detta bidrar positivt till miljön genom att minska trycket på livsmedelsproduktionen och därmed 

också minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.  

4.3.4 Åtgärder  

För att minska negativ påverkan på luft och klimat vid genomförande av planen föreslås:  

 Fastighetsnära insamling och en välplanerad rutt inför avfallsinsamling. Maximera avfallsinsamlingen i 

samband med långa körningar.  

 Avfall från mat bör behandlas på en anläggning så att biogas kan produceras vilket kan minska 

användningen av fossilt bränsle. 

 Transporter som används vid insamling av avfall bör bidra så lite som möjligt till klimatförändringar  
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4.4 Materiella tillgångar och resurshushållning 
Åtgärder som påverkar återvinning av material och avfall samt förebyggande av avfall samt en hållbar 

konsumtion behandlas i det här kapitlet. Till exempel utveckling av återvinningscentraler, matavfallsinsamling, 

fastighetsnära insamling. Positiva effekter förväntas vid genomförande av avfallsplanen.    

4.4.1 Nuläge och förutsättningar 

I Gällivare kommun sker insamling av avfall både från kommunala och privata verksamheter och hushåll. 

Hushåll och verksamheter lämnar sitt avfall i kärl vid fastigheten där det hämtas och transporteras vidare till 

Kavahedens avfallsanläggning för omlastning. Den brännbara fraktionen transporteras vidare till Kiruna för 

energiutvinning. Flera hushåll i Gällivare har någon form av hemkompost för trädgårdsavfall och köksavfall. 

Trädgårdsavfall från kommunens grönytor och kyrkogårdar körs till Kavaheden. Grovavfall hämtas eller 

transporteras av hushåll och verksamheter till Kavahedens ÅVC där det sorteras. Deponirest hämtas 

tillsammans med grovavfall en gång per år hos hushållen och kan även lämnas på ÅVC. Deponirest 

deponeras på Kavaheden. År 2017 uppgick mängden avfall från hushåll till 507 kg/invånare (8). Mängden 

avfall är ungefär lika år 2012 och år 2017.  

4.4.2 Negativ miljöpåverkan 

Avfallsplanens genomförande bedöms inte medföra några negativa miljöeffekter gällande materiella tillgångar 

och resurshushållning. 

4.4.3 Positiv miljöpåverkan 

De positiva miljöeffekterna är bedömda att uppstå till följd av planens genomförande i form av minskade 

mängder avfall, ökad återvinning och ökad återanvändning. De planerade åtgärderna för att öka 

resurshushållningen i livsmedelskedjan kommer vid genomförande att kunna bidra till tillvaratagande av 

växtnäring, energiutnyttjande och minskat matsvinn vilket bedöms som positiv miljöpåverkan då mängden 

fossila bränslen kan minska. Åtgärder som tas för att öka återanvändning, materialåtervinning och 

materialutnyttjande bedöms ha en positiv miljöpåverkan.   

Åtgärder som rör information om returpapper och förpackningsavfall samt källsortering bedöms vara positiva 

för miljön.  

De åtgärder som beskriver en ökning av återanvändning av textilier, möbler, elektronik etc. genom att 

inventera befintlig utrustning i kommunala verksamheter och ställa krav vid upphandlingen av köp för att öka 

återanvändning bedöms leda till positiv miljöpåverkan. 

4.4.4 Åtgärder  

Informationsinsatser som genomförs i syfte att öka sortering, återanvändning och återvinning hos invånarna 

behöver stor uthållighet då beteenden och mönster som skall ändras ofta kräver lång tid för att fastställas. Hur 

och när informationsinsatser görs är därför av stor vikt för resultatet.  

Att det finns återvinningsstationer som är tillgängliga och hushållsnära kan bidra till en ökad återvinning som i 

sin tur ger positiv miljöpåverkan.  

Vid planering av nya bostäder och verksamheter i kommunen bör avfallshanteringen tas i beaktning så att till 

exempel avfallsinsamlingen förenklas och att återvinning av förpackningar med producentansvar underlättas.  

4.5 Bebyggelse och kulturmiljö 
Fysisk planering och byggande på grund av ändrade insamlingssystem bedöms här och hur de eventuellt 

påverkar bebyggelse och kulturmiljö.  Till exempel lokalisering av nya avfallsanläggningar, eller ändringar av 
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befintliga liksom återvinningscentraler och återvinningsstationer. Både positiva och negativa miljöeffekter kan 

uppkomma vid genomförandet av planen.  

4.5.1 Nuläge och förutsättningar 

I Gällivare kommun finns det platser, anordningar, anläggningar och system för att hantera avfall, t.ex: 

‐ Papperskorgar och källsortering i offentlig miljö, Återvinningsstationer (ÅVS). Återvinningscentraler 
(ÅVC). Alltinget, återvinningsmarknad, Kavahedens avfallsanläggning osv.  

Behovet av nya insamlingssystem och anläggningar ses över kontinuerligt. En ombyggnation av Kavahedens 
ÅVC utfördes 2014. En omprövning av hela Kavahedens avfallsanläggning har påbörjats för att den bättre ska 
anpassas till de avfallsfraktioner och mängder som tas emot och som kan förutses tas emot de närmaste 10 - 
15 åren. Kommunen ska också utreda behovet av en egen anläggning för omhändertagande av matavfallet 
eller om det ska transporteras till en anläggning i regionen.  

4.5.2 Negativ miljöpåverkan 

Om vissa av de planerade åtgärderna genomförs som skulle innebära en ombyggnation eller tillbyggnation av 

avfallsanläggningar bedöms att en negativ miljöpåverkan kan uppstå till följd av ökad markanvändning. 

Konflikter om markanvändning kan också uppstå.  

4.5.3 Positiv miljöpåverkan 

Det bedöms som att positiv miljöpåverkan kan uppstå till följd av åtgärderna som rör om eller tillbyggnad av 

existerande avfallsanläggningar då det kan innebära en effektivare och klimatsmartare hantering av avfall.  

4.5.4 Åtgärder  

God planering av avfallslösningar är viktiga för att säkerställa bra service och för att kunna utnyttja markyta på 

ett effektivt sätt. Utformningen av nya anläggningar eller ombyggnad av befintliga är avgörande för att 

begränsa negativ miljöpåverkan på stadsmiljön. Till exempel så kan en framtida avfallsanläggning som ligger 

längre ifrån Gällivare än Kavaheden bedömas få positiva effekter på miljön i form av minskade deponigaser, 

minskad tung trafik inne i staden och mindre buller.  

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter 
Alla miljöaspekter har en koppling till varandra. En åtgärd kan påverka flera av aspekterna samtidigt och 

bedömas som både positiv och negativ för miljön. Till exempel om en ny avfallsanläggning för matavfall byggs 

så blir det positiva miljöeffekter då det kan skapa förutsättningar för ökad återvinning av matavfall som i sin tur 

leder till minskat tryck på livsmedelproduktionen och minskar mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären 

samt att energin kan nyttjas, men det kan också uppstå negativ miljöpåverkan i form av ökade transporter 

som bidrar till mer utsläpp av växthusgaser.  
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5.0 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

5.1 Betydande miljöpåverkan 
Syftet med avfallsplanen är att gynna en hållbar utveckling. Planen har i grunden en positiv påverkan på 

människors hälsa och miljön och genomförandet av den bedöms leda till flera positiva miljöeffekter såsom 

förbättrad resurshushållning, minskad föroreningstyngd på miljön och mindre tryck på växthuseffekten.  

De åtgärder som på lång sikt bedöms bidra till störst positiv miljöpåverkan är:  

 Verksamheter ska öka återanvändningen, öka återvinningsgraden och bli bättre på att omhänderta farligt 

avfall på rätt sätt. Bland annat genom att kommunen fortsätter arbeta för att produkter och avfall som 

lämnas på Kavahedens återvinningscentral styrs till återanvändning och förberedelse för återanvändning 

genom återvinningsmarknaden Alltinget.  

 Identifiera och inventera problem relaterade till nedskräpning för att kunna utveckla en handlingsplan 

med fungerande åtgärder för att minska nedskräpningen med hjälp av Naturvårdsverket, stiftelsen Håll 

Sverige Rent och Havs- och vattenmyndighetens vägledning om nedskräpning till kommunerna: 

Strategiskt arbete för minskad nedskräpning, Rapport 65519. 

 Matsvinnet ska minska och avfallssorteringen ska förbättras i företag och verksamheter genom 

regelbunden riktad information till företag och verksamheter om hur de undviker att matavfall uppstår och 

hur matavfallet ska sorteras. En förundersökning pågår för att utreda hur matavfall kan samlas in och tas 

omhand på ett mer resurseffektivt sätt. 

 Insamlingssystemen ska kontinuerligt förbättras ur ett helhetsperspektiv, d.v.s. förbättra 

återvinningsstationernas ytor och uppställning och utveckla grovavfallshämtning.   

5.2 Nationella miljömål 
De nationella miljömålen och målen för avfallsplanen följer Sveriges nationella avfallsplan inom områden som 

ökad återvinning, återanvändning och sortering av hushållsavfall, övrigt avfall och matavfall. Även insatser för 

minskat matsvinn går att finna i den lokala avfallsplanen som är en del de nationella miljökvalitetsmiljömålen. 

Arbetet mot en mer hållbar utveckling och att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen finns med i Gällivare 

avfallsplan och åtgärderna kommer kunna bidra till positiva effekter för miljön.  

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan 
Nedan beskrivs förslag att ta hänsyn till vid genomförande av planens åtgärder för att motarbeta negativ 

miljöpåverkan eller öka positiv miljöpåverkan: 

 God planering av avfallslösningar är viktiga för att säkerställa bra service och för att kunna utnyttja 

markyta på ett effektivt sätt. 

 Informationsinsatser som genomförs i syfte att öka sortering, återanvändning och återvinning hos 

invånarna behöver stor uthållighet då beteenden och mönster som skall ändras ofta kräver lång tid för att 

fastställas. Hur och när informationsinsatser görs är därför av stor vikt för resultatet.  

 Fastighetsnära insamling och en välplanerad rutt inför avfallsinsamling. Maximera avfallsinsamlingen i 

samband med långa körningar.  

 Införa insamling av matavfall och arbeta för minskat matsvinn. 

 Transporter som används vid insamling av avfall bör bidra så lite som möjligt till klimatförändringar  
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 En ny inventering och riskbedömning av Gällivare kommuns nedlagda deponier för att kunna säkerställa 

minskade risker för utsläpp av giftiga ämnen till mark och vatten i framtiden.  

5.4 Sammanfattande bedömning 
Miljökonsekvenserna som uppstår till följd av genomförd avfallsplan bedöms sammanfattningsvis vara 

positiva. De få negativa konsekvenserna bedöms som små och går främst att urskilja i samband med 

transporter av avfall. Avfallsplanens inriktning är tydligt kopplad till en hållbar utveckling och de nationella 

miljömålen. 

  

6.0 UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA 
MILJÖPÅVERKAN 

Uppföljning av planens mål och åtgärder bör ske årligen eller med andra lämpliga intervall. Resultatet av 

uppföljningen bör presenteras för berörda ansvariga politiker. Kommunen ska följa upp arbetet med 

informationsinsatser genom en enkät till kommuninvånarna och till kommunens verksamheter. En plockanalys 

ska också utföras för att följa upp hur sorteringen av avfall som kommunen ansvarar för fungerar. 
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