
Bilaga 3 Avfallsplan Kalix kommun 

Bilaga 3.  Måluppföljning av den tidigare avfallsplanen  
 
I den förra avfallsplanen från år 2000 finns mål inskrivna. Kopplat till målen finns ett antal 
åtgärder, nedan angivna med kursiv stil. 

- Mängden avfall till deponi ska minskas. För år 2002 deponerades 17141 ton mot 
1029 ton 2008. 

- Införande av viktbaserad avfallstaxa. Viktbaserad avfallstaxa infördes 2002. 
- Införande av hämtning av två fraktioner, brännbart och komposterbart avfall hos 

hushållen. 2002 infördes hämtning av brännbart och komposterbart avfall hos 
hushållen. 

- Mängden brännbart avfall till deponi skall vid ingången av 2002 vara 0 ton 
(deponiförbud på brännbart). Brännbart avfall skickas till Boden för förbränning. 

- Mängden komposterbart avfall till deponi skall 2005 vara 0 ton (deponiförbud 
komposterbart avfall). Komposterbart avfall skickas till Norrlandsjord för 
kompostering. 

- Källsortering och kompostering ska uppmuntras. Kommunmedborgarna skall tydligt 
och konkret informeras om hur att källsortera. Källsorteringsguide för Kalix kommun 
gavs ut inför året 2002. Denna föregicks av Kalix Miljöblad som gavs ut under åren 
2000-2001 

- Farligt avfall ska sorteras ut från övrigt avfall och lämnas till kommunens 
miljöstationer. Kommunen informerar om vad som menas med farligt avfall och var 
insamlingsplatser finns via källsorteringsguiden. 

- Ökad insamling av avfall med producentansvar till 3060 ton 2005. Mängden avfall 
med producentansvar som insamlats har ökat. Dock inte lika mycket som angetts i 
avfallsplanen 2000. Från 1020 ton 1998 till 1750 ton 2008 är ökningen på den 
insamlade mängden. 

- Avloppsslam till deponering skall senast 2005 vara 0 ton (deponiförbud för 
komposterbart avfall). 

- Nyttjande av biogas för uppvärmning av Djuptjärns skola startades i november 2005. 
- Gemensamma komposteringsanläggningar för, t.ex. en by, skulle uppföras i en 

omfattning av 5 – 10 stycken till 2005. Ingen gemensam komposteringsanläggning 
har uppförts. 

 
 
Förutom gemensamma komposteringsanläggningar och den uppsatta mängden för 
insamling av avfall med producentansvar har målen i hög grad uppfyllts. 
 
 

Vad gör Kommunen för att ha en bra avfallshantering? 
 
 
* Bibehålla dagens insamlingssystem med två fraktioner, brännbart och komposterbart avfall 
samt vägning av avfallet i samband med hämtning. 
* Öka dagens tillgänglighet för hushållen till återvinningscentralen (ÅVC) och sorterings- 
rampen för grovavfall samt mottagning av hushållens farliga avfall.  

* Öka renhetsgraden i det komposterbara avfallet 

* Minska det brännbara avfallet genom ökad information till hushållen om vikten av att sortera 
ut material med producentansvar till återvinningen.  

* Verka för 100 procentig utsortering av hushållens farligt avfall ur övrigt avfall. 

*Verka för minskad nedskräpning på allmänna platser och i natumiljö. 
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* Öka andelen avloppsslam som används i jordbruket. 
  
 
Från och med 1:a januari 2009 är Kalix kommun avsändarkommun för avfall. Någon egen 
behandling förutom kompostering av avloppsslam sker inte. 
 
Under hösten 2009 uppförs nya avfallsfickor för mellanlagring av brännbart avfall, 
komposterbart avfall, grov- och restavfall.  
 


