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Förslag till avfallsplan för Umeåregionen 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta planen ”Resurshushållning för ett cirkulärt 

samhälle” att gälla från 2021-04-01. 

Ärendesammanfattning 

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner har på uppdrag av 

Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan. Arbetet har skett i en bred projektorganisation 

med en regional projektgrupp. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat workshops.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse avfallsplan, 2021-01-12 

Avfallsplan Umeåregionen, 2020-09-23 

Bilaga 1 Handlingsplan, 2020-09-23 

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning, 2020-09-23 

Bilaga 3 Nedlagda deponier, 2020-09-23 

Bilaga 4 Uppföljning, 2020-09-23 

Bilaga 5 MKB, 2020-09-23 

Ärendet 

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner har på uppdrag av 

Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan. Arbetet har skett i en bred projektorganisation 

med en regional projektgrupp. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat workshops.  

Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning enligt 15 kap. 41 § Miljöbalken (SFS 

1998:808). En miljöbedömning av avfallsplanen har genomförts, eftersom planen enligt 6 kap. 

Miljöbalken bedöms kunna innebära betydande positiv miljöpåverkan. 

Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunerna minska avfallsmängderna, öka 

återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning 

mot ett mer hållbart samhälle där användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer 

om cirkulär ekonomi. 

 

Planen innehåller tre (3) övergripande mål för avfallshanteringen som anger inriktningen på längre sikt 

och som är vägledande för alla som ger upphov till avfall. Nyckeltal med målvärden anger på en mer 

konkret nivå vad som ska uppnås. Till målen hör åtgärder som ska genomföras för att målen ska kunna 

nås. Nyckeltal och åtgärder avser i första hand de avfallsslag som kommunerna har rådighet över. 
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Målen utgår från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, globala hållbarhetsmålen, den 

nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt 

diskussioner i avfallsplaneringsprocessen. 

Avfallsplanens övergripande mål är: 

1. Minska avfallsmängderna 

2. Öka återvinningen 

3. Minska miljöpåverkan 

 

Avfallsplanen innehåller nyckeltal och målvärden om bl.a. 

 Minskad total mängd hushållsavfall, mat- och restavfall och matsvinn 

 Miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 

 Ökad andel hushållsavfall för materialåtervinning och biologisk behandling 

 Andel rätt sorterat avfall i matavfall 

 Minskad nedskräpning 

 Inget farligt avfall i restavfallet 

 Enbart fossilfria drivmedel för kommunernas insamling av avfall 

 

Flera åtgärder i avfallsplanen handlar om att förbättra förutsättningarna för att förebygga och återvinna 

avfall genom att exempelvis utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på 

återvinningscentralerna, förbättra källsorteringen i kommunala verksamheter och ställa krav i 

upphandlingar i syfte att förebygga avfall. Andra åtgärder handlar om att höja kunskapsnivån hos 

medborgarna genom information om kopplingen mellan konsumtion, avfall och miljö samt utbildning 

i cirkulär ekonomi för kommunanställda. I avfallsplanen finns även åtgärder som syftar till att minska 

nedskräpningen. 

Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder kommer att initieras på uppdrag av 

kommunstyrelsen i respektive kommun och ske med den frekvens som följer av tidplanen för 

åtgärderna enligt handlingsplanen. 

Förslaget till avfallsplan har remitterats till flera remissinstanser. Lagstadgad utställning av planen för 

samråd har skett. 

Avfallsplanen är väl genomarbetad och har tagits fram i bred samverkan.  

Beslut ska skickas till: 

Samtliga kommunala verksamheter, bolag och stiftelser.  

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Från ett jämställdhetsperspektiv bedöms alla kommunmedborgare beröras av planen och på ett rättvist 

sätt. 

Konsekvenser verksamhet 
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Genomförande av avfallsplanen väntas bidra till att avfall förebyggs, att de resurser som har tagits i 

anspråk används på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt och att avfall som uppstår så långt 

möjligt återvinns i form av råvaror vid framställning av nya produkter. 

Genomförandet av avfallsplanen bedöms kunna innebära betydande positiv miljöpåverkan enligt 6 

kap. Miljöbalken. 

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Förslaget till avfallsplan har remitterats till flera remissinstanser. Lagstadgad utställning av planen för 

samråd har skett.  

Konsekvenser på andra fattade beslut 
Ersätter nu gällande avfallsplan för Robertsfors kommun antagen av Kommunfullmäktige 2006-02-23 

§ 10 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärderna i avfallsplanen kan kräva ökade resurser för bland annat information samt tillfälliga 

resursförstärkningar eller omprioriteringar för exempelvis vissa utredningar eller projekt. 

Resurser 
Samverkan mellan olika funktioner inom och mellan kommunerna i Umeåregionen bedöms underlätta 

arbetet med det fortsätta arbetet med planen. 

 


