
 

 

Bilaga 1 Nuvarande mängd, sammansättning och hantering av avfall  

1. Avfall som kommunen ansvarar för 

1.1 Förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning. 
Beskrivning av förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning.  

Antal invånare, antal hushåll fördelat på boendeform, landareal och näringslivsstruktur är för året 2020 om 

inget annat anges. (Källa: SCB och Strömsund Turism) 

Antal invånare: 11 473 

Antal permanenthushåll småhus: 4 329 

Antal permanenthushåll flerfamiljshus: 1 931 (inkl. lägenheter i byggnader avsedda för andra ändamål) 

Antal fritidshus: 3 906 

Antal gästbäddar/nätter 2020: 126 867 

Befolkningstrend: Minskande befolkning 

Landareal: 10 465 km2 

De flesta arbetstillfällena inom: Vård och omsorg 

 Tillverkning, utvinning 

 Skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske 

 Utbildning 

 Handel 

 Byggverksamhet 

De största arbetsplatserna: Strömsunds kommun 

 SCF Betongelement AB 

 Engcon Nordic AB 

 GELAB 

 

I Strömsunds kommun är fler av innevånarna i åldern 60 – 80 år än i genomsnitt i riket. 

Antalet utlandsfödda i Strömsund är 12 %, jämfört med 19 % i riket.  (Källa: kommunfakta 2019) 
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1.2 Hushållsavfall – insamling och hantering 
Tabell 1. Hantering och slutligt omhändertagande av olika avfallsslag i Strömsunds kommun.  

Restavfall Samlastas i container som transporteras till 
förbränningsanläggning för energiåtervinning.  

Matavfall  Omhändertas som restavfall fram till hösten 2023 då 
matavfallsinsamling införs. Därefter kommer matavfallet att 
samlastas i container som transporteras till rötningsanläggning för 
utvinning av biogas och biogödsel. 

Textilavfall Textilavfall samlas in på kommunens återvinningscentraler i 
välgörenhetsorganisationers insamlingsbehållare. Det insamlade 
materialet går till återanvändning och återvinning.  

Matfett (matlagningsfett, matolja, frityrolja) Matfett samlas in på kommunens återvinningscentraler. Hämtas 
av Svensk Fettåtervinning för vidare återvinning i olika fraktioner.  

Slam  Avvattnas och komposteras med krossat trä för tillverkning av 
täckjord till deponier.  

Latrin  Omhändertas av Gävle kommun för kompostering.  

Fettavskiljarslam Slam från fettavskiljare avvattnas, frystorkas och komposteras i 
slambehandlingsanläggningen tillsammans med avloppsslam. 

Brännbart skrymmande avfall, (som inte får 
plats i restavfallskärlet)  

Källsorteras och krossas för återvinning. Den brännbara delen 
transporteras till förbränningsanläggning för energiåtervinning. 
Metall, trä och deponifraktion utsorteras och hanteras enligt 
nedan.  

Trädgårdsavfall  Komposteras och används som anläggningsjord eller jord till 
växtskikt på deponi.  

Metallavfall, (minst 75 vikt-% metall)  Transporteras till anläggningar som återvinner metallen.  

Obehandlat träavfall, (ex. byggavfall i trä, 
trämöbler och träinredning) 

Krossas och komposteras med slam, för tillverkning av täckjord till 
deponier. 

Målat eller lackat träavfall, (ex. byggavfall i 
trä, trämöbler och träinredning)  

Krossas och transporteras till förbränningsanläggning för 
energiåtervinning. 

Elektronik och annat elavfall  Hämtas av El-kretsen för vidare återvinning i olika fraktioner.  

Farligt avfall  Hanteras och transporteras enligt gällande regler och 
omhändertas genom återvinning eller destruktion på godkända 
anläggningar.  

Deponifraktion, (ex. porslin, fönster, kakel, 
speglar, glas-/mineralull, tegel, betong, gips) 

Transporteras till godkänd deponi i Östersunds Kommun. En del av 
materialet kan användas för anläggnings-ändamål. 

Returpapper Samlas in på återvinningsstationer i samarbete med FTI och 
omhändertas genom återvinning 

1.2.1 Restavfall 

Restavfallet är det som blir kvar när grovavfall, farligt avfall, elektronikavfall, läkemedel, matavfall, 

tidningar, förpackningar och trädgårdsavfall sorterats ut. Restavfall hämtas vid fastigheten, eller på 

en plats anvisad av kommunen. I Strömsunds kommun utförs hämtningen av restavfallet i egen regi 

med komprimerande enfacksfordon fram tills att matavfallsinsamling införs. Vid införandet övergår 

insamlingen från enfacksfordon till tvåfacksfordon. Det innebär att fastighetens mat- och 

restavfallskärl töms på samma insamlingsrutt.  Avfallet hämtas var fjortonde dag hos alla abonnenter 

som valt att få sitt restavfallskärl tömt (behovsanpassad tömning), förutom i undantagsområde B 

(Härbergsdalen) där tömning sker var fjärde vecka under veckorna 36 till 22. Undantagsområde C 

(Storjola) töms av och följer Dorotea kommuns intervall för hämtning av restavfall i kärl. De vanligaste 

kärlstorlekarna är 190 och 370 liter. Om dessa kärlstorlekar inte räcker till kan ytterligare kärl 

beställas.  
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1.2.2 Matavfall 

Matavfall inkluderar både oundvikligt matavfall, som till exempel skal, ben och kaffesump, och 

onödigt matavfall som matrester och livsmedel som inte använts. Naturvårdsverkets statistik visar att 

hushållen står för den största andelen fast matavfall, 693 000 ton matavfall, eller cirka 69 kilogram 

per person år 2018. Matavfall förekommer i alla led i livsmedelskedjan: i primärproduktionen, hos 

grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt i hushållen. Utöver etappmålet om 

75% insamling och återvinning av matavfall senast 2023, så finns det ett fastställt lagkrav om 

obligatorisk insamling av matavfall från första januari 2024. Syftena med källsortering, insamling och 

rötning av matavfall är både att åstadkomma ett kretslopp av växtnäring tillbaka till 

livsmedelsproduktionen och att utvinna biogas från avfallet och producera ett högvärdigt bränsle, 

framförallt för fordon.  

Under hösten 2023 införs matavfallsinsamling i hela Strömsunds kommun. Kommunen tillämpar ett 

frivilligt insamlingssystem i kombination med miljöstyrande taxa. Matavfallet sorteras ut i 

papperspåsar avsedda för matavfall och samlas in i separata 140 liters matavfallskärl. Matavfallet 

hämtas vid fastigheten, eller på anvisad plats av kommunen. Vid införande av matavfallsinsamling 

övergår insamlingen från enfacksfordon till tvåfacksfordon. Det innebär att mat- och restavfallskärlet 

töms på samma insamlingsrutt. Matavfallet hämtas var fjortonde dag hos alla abonnenter som valt 

ett matavfallsabonnemang, förutom i undantagsområde B (Härbergsdalen) där hämtning av matavfallet 

sker var fjärde vecka under veckorna 36 till 22. Undantagsområde C (Storjola) töms av och följer 

Dorotea kommuns intervall för hämtning av matavfall i kärl.  

Det finns också möjlighet att ha en kompost hemma för kompostering av matavfall. 

Hemkompostering är ett bra alternativ, men rötning av matavfall ger bättre klimatnytta då både 

energi och växtnäring kan tas till vara. Energin fås ut i form av biogas och växtnäring i form av 

biogödsel. 

1.2.3 Textilavfall 

Materialåtervinning av textil är en relativt ny företeelse och som är under utveckling. Det pågår också 

diskussioner kring införande av producentansvar för textil. I dag sker den mesta återvinningen av 

textil utomlands, men en svensk forskningsanläggning finns i Kristinehamn som tar emot mindre 

mängder. Det finns också en del intressanta projekt för att automatisera sorteringen av textil på 

några platser i Sverige. I samarbete med välgörenhetsorganisationer har utsorterade textiler börjat 

samlats in på kommunens återvinningscentraler. 

1.2.4 Matfett 

Matfett och matoljor är en viktig resurs som bör nyttjas på ett hållbart sätt. Använda och återvunna 

matfetter och frityroljor kan användas vid tillverkning av ett hundratal olika produkter, till exempel 

tvättmedel, tvål, stearin, plast, gummi, målarfärg och papperskemikalier. Insamlat matfett kan också 

användas vid framställning av biogas och biodiesel. Använda frityroljor och matfetter tas emot på 

kommunens återvinningscentraler. Det insamlade fettet hämtas för vidare återanvändning i olika 

fraktioner.  

1.2.5 Slam, latrin och fettavfall 

Slam från avloppsreningsverk och enskilda avlopps slamavskiljare innehåller mycket näringsämnen. I 

ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle måste denna näring tas tillvara i odling av grödor. På flera 

håll i Sverige används rötat slam från avloppsreningsverk som gödningsmedel i jordbruket. Även 

spridning av ren urin förekommer.  

Tyvärr innehåller slam mer än bara näringsämnen. Det kan finnas föroreningar från industriavlopp, 

men också kemikalier som allmänheten felaktigt hällt i avloppet. På senare tid har miljöeffekter av 
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läkemedelsrester som cellgifter och hormoner från p-piller diskuterats. Ännu vet vi inte hur alla 

ämnen som finns i slammet kan påverka miljön. Tills vidare är det därför vanligt att slam efter rötning 

eller kompostering används i anläggningsjord, där kraven på innehållet av metaller och organiska 

ämnen är lägre än i jordbruket.  

I Strömsunds kommun tas det oavvattnade slammet från enskilda brunnar och det avvattnade 

slammet från avloppsreningsverken till kommunens egna slambehandlingsanläggningar. Slammet 

avvattnas i laguner, frystorkas och komposteras med träflis för att sedan användas som växtskikt vid 

täckning av nedlagda deponier.  

Latrin från hushåll i Strömsunds kommun lämnas på återvinningscentralerna (ÅVC) i av kommunen 

godkända behållare. Därefter skickas latrintunnorna till Gävle Kommun för omhändertagande genom 

kompostering. 

Fettavskiljarslam från restauranger och storkök räknas som med hushållsavfall jämförligt avfall och är 

därför en del av det kommunala ansvaret. Genom fettavskiljare installerade i 

livsmedelsverksamheter som till exempel bagerier, caféer, pizzerior, restauranger och storkök, 

avskiljs fett från avloppsnätet för att undvika att avloppsledningarna sätts igen. Det är 

fastighetsägarens ansvar att se till att det finns fettavskiljare installerad där så krävs och att denna 

underhålls och töms. I Strömsunds kommun tas fettavskiljarslammet omhand på Lidens 

slambehandlingsanläggning. Där avvattnas, frystorkas och komposteras det tillsammans med 

avloppsslam. 

1.2.6 Grovavfall 

Grovavfall är delar av det avfall som normalt uppkommer i ett hushåll, men som inte kan lämnas som 

hushållets restavfallskärl, exempelvis möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall 

eller plast. Grovavfall kan lämnas till kommunens återvinningscentraler i  Rossön, Hoting, Strömsund, 

Gäddede, Hammerdal och Gubbhögen. Grovavfall hämtas även vid fastigheten efter beställning mot 

avgift. 

Följande fraktioner kan lämnas vid ÅVC:  

• Brännbart skrymmande avfall (som inte får plats i sopkärlet)  

• Trädgårdsavfall.  

• Metallavfall (mindre mängder annat material bundet vid metallen godtas, det bör vara minst 75 vikt-% 

metall)  

• Träavfall (ex. byggavfall i trä, trämöbler, träinredning)  

• Elektronik, kyl/frys, vitvaror och övrigt elavfall.  

• Deponifraktion (det som inte går att återvinna eller förbränna ex. porslin, fönster- och spegelglas, glas-

/mineralull, tegel, kakel, betong, gips). 

Grovavfallet hanteras och tas slutligt omhand på sätt som redovisas i tabell 1 ovan.  

1.2.7 Farligt avfall  

Farligt avfall definieras i Avfallsförordningen (2020:614) som ett avfall som innehåller miljöfarliga 

eller hälsofarliga ämnen och därför ska hanteras separat.  

Farligt avfall från hushåll kan bestå av t ex olja, målarfärg, impregnerat träavfall, batterier och 

elektriska apparater. Totalt sett utgör farligt avfall en liten del av hushållsavfallet men på grund av de 

miljöfarliga egenskaperna är det mycket viktigt att det källsorteras och tas omhand på rätt sätt. 

Farligt avfall kan lämnas på samtliga återvinningscentraler i kommunen, eller hämtas vid fastigheten 

efter beställning mot avgift. Småbatterier kan även lämnas vid elkretsens batteriholkar som finns på 

10 platser runt om i kommunen. 
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1.2.8 Returpapper 

Från och med den 1 januari 2022 har kommunen ansvar för insamling av returpapper. Returpapper 

samlas in i samarbete med Förpackningsinsamlingen på de återvinnings-stationer där förpackningar 

kan lämnas. Mängden insamlat material 2021 redovisas i tabell 5 nedan. 

Tabell 2. Mängden mottaget avfall i Strömsunds kommuns avfallshantering år 2021 (ton) 

Avfallstyp  Totalt antal ton Kg per innevånare 

Restavfall1 2954 257 

Grovavfall totalt2 8039 700 

Varav grovavfall till deponi3 179 16 

Matavfall4 0  0 

Latrin5 1 0,08 

Slam oavvattnat  2382 208 

Slam avvattnat6 76 41 

Fettavskiljarslam 56 5 

Matfett 0,36 0,03 

Textilavfall7 0 0 

Farligt avfall⁸ 110 10 

¹ Utgående restavfall från Strömsunds återvinningscentral (ÅVC) där allt restavfall samlastas.  

² Grovavfall: Aska, metall, wellpapp, papper, mjukplast, trä, deponirest, konstruktionsmaterial, grovrens slam,  

   industriplast och brännbart inräknas här. Avfallsmängderna för deponirest baseras på uppgifter från  Östersund. Aska, metall, 

   wellpapp, papper, mjukplast, trä och konstruktionsmaterial baseras på invägd mängd vid Strömsunds ÅVC. Grovrens slam,  

   industriplast och brännbart baseras på mängduppgifter från Reko i  Sundsvall (minus mängd lämnat kärl- och säckavfall från 

   Reko).  

³ Grovavfall till deponi, uppgift från Östersunds kommun som tar emot deponiavfallet.  

⁴ Sorteras inte ut under 2021, ingår i restavfallet fram till hösten 2023.  

⁵ Antalet inlämnade latrintunnor multiplicerat med antagen medelvikt 15kg.  

⁶ Slam avvattnat – Slam från reningsverk som avvattnats vid reningsverket. 

⁷ Sorteras inte ut under 2021, ingår i restavfall och brännbart grovavfall. 

⁸ Mängden farligt avfall utom kyl, frys, vitvaror, elartiklar, blybatterier och småbatterier..   

2. Kommunala avfallsanläggningar som är i drift 

2.1 Återvinningscentraler 

Tabell 3. Uppgifter om tillstånds- eller anmälningspliktiga anläggningar för återvinning och bortskaffande av 

avfall. 

Anläggningens namn Avfallsslag och 
verksamhetskod* 

Hantering och tillåten mängd 
(ton) 

Backe - Rossön  

Fastighetsbeteckning: Bodums-ön 1:34  

Grovavfall och farligt avfall  

Verksamhetskod 90.40, 90.60  

Prövnings-nivå C  

Lagring av avfall som del av att samla 
in det 

Enligt respektive verksamhetskod 

Gubbhögen  

Fastighetsbeteckning: Siljeåsen 2:31  

Grovavfall och farligt avfall  

Verksamhetskod 90.40, 90.60  

Prövningsnivå C  

Lagring av avfall som del av att samla 
in det 

Enligt respektive verksamhetskod 

Gäddede Fastighetsbeteckning: Junsternäs 
1:1  

Grovavfall och farligt avfall  

Verksamhetskod 90.40, 90.60, 
90.110, 90.171 

Prövnings-nivå C  

Mellanlagring och krossning av avfall. 
Kompostering av slam  

Enligt respektive verksamhetskod 

Hammerdal  

Fastighetsbeteckning: Hammerdals-
Prästbord 1:1  

Grovavfall och farligt avfall  

Verksamhetskod 90.40, 90.60  

Prövnings-nivå C  

Lagring av avfall som del av att samla 
in det 

Enligt respektive verksamhetskod 



 

6 
 

Hoting  

Fastighetsbeteckning: Hoting 2:25  

Grovavfall och farligt avfall  

Verksamhetskod 90.40, 90.60  

Prövnings-nivå C  

Lagring av avfall som del av att samla 
in det 

Enligt respektive verksamhetskod 

Strömsund  

Fastighetsbeteckning: Berget 1:28  

Grovavfall, hushållsavfall, farligt 
avfall (och slam se avsnitt 2:2 
nedan) 

Verksamhetskod 90.50, 90.80, 
90.110, 90.161,  

Prövningsnivå B  

Lagring av avfall som del av att samla 
in det 

Sortering och krossning av avfall. 

Mängd enligt tillstånd för 
verksamheten 

2.2 Slambehandlingsanläggningar 

Tabell 4. Tabell över pågående anläggningar för behandling av avloppsslam. 

Anläggningens namn  Avfallsslag och 

verksamhetskod*  

Hantering och tillåten mängd 

att motta och behandla per år  

Rossöns slambehandlingsanläggning 

Bodums-Ön 1:34  

Oavvattnat och avvattnat slam 

Verksamhetskod 90.161 90.110 

Prövningsnivå B  

Motta, avvattna, frystorka och 

kompostera avloppsslam  

2200 ton 

Hammerdals slambehandlingsanläggning 

Ede 5:10  

Oavvattnat och avvattnat slam  

Verksamhetskod 90.161 90.110 

Prövningsnivå B  

Motta, avvattna, frystorka och 

kompostera avloppsslam  

2000 ton 

Jorms slambehandlingsanläggning 

Jorm 1:294  

Oavvattnat och avvattnat slam 

Verksamhetskod 90.375 

Prövningsnivå C  

Motta, avvattna och frystorka 

avloppsslam  

2000 ton 

Hotings slambehandlingsanläggning  

Tåsjö 2:56 och 4:10  

Oavvattnat och avvattnat slam 

Verksamhetskod 90.161 90.110 

Prövningsnivå B  

Motta, avvattna, frystorka och 

kompostera avloppsslam  

2000 ton 

Lidens slambehandlingsanläggning 

Berget 1:28 

Oavvattnat och avvattnat slam 

Verksamhetskod 90.161 90.110 

Prövningsnivå B 

Motta, avvattna, frystorka och 

kompostera avloppsslam 

4000  

*Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

3. Avfall som kommunen inte ansvarar för 

3.1 Verksamhetsavfall  
En stor del av det avfall som uppkommer i en kommun är avfall från företag och andra verksamheter. 

Den del av avfallet som är jämförbart med hushållsavfall (t.ex. avfall från personalrum) ska 

kommunen ta hand om. Övrigt avfall, verksamhetsavfall, ska verksamhetsutövaren själv ta ansvar för. 

Denne ska själv se till att avfallet sorteras enligt gällande förordningar. Verksamhetsavfall omfattar 

ett stort antal typer av avfall som exempelvis trä, plast, gips och metaller. Det kan bland annat vara 

bygg- och rivningsavfall, schaktmassor, butiksavfall och avfall från tillverkning. 

För avfall som kommunen inte ansvarar för ska planen innehålla översiktliga uppgifter om mängder 

och hur detta avfall återvinns eller bortskaffas.  

Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda hämtning eller mottagning av 

verksamhetsavfall/industriavfall från företag. Strömsunds kommun har ändå denna service mot 

företagen. Det finns också andra entreprenörer som tar hand om företagens avfall. I och utanför 

kommunen finns flera företag som hämtar avfall eller tar emot avfall från företagen. Kommunen har 

inte tillräckligt med resurser för att begära in de uppgifter som krävs för att ta fram mer 

övergripande statistik över avfallsmängder från verksamheter.  
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3.2 Producentansvarsmaterial  
Sedan 1994 gäller producentansvar för förpackningar av papper, wellpapp, metall, plast och glas. 

Dessutom gäller producentansvar för däck, bilar, batterier samt elutrustning. Det har också 

tillkommit nya producentansvarsområden. 1 januari 2022 trädde producentansvar för ballonger, 

läkemedel, våtservetter samt tobaksvaror och filter ikraft. Den 1 januari 2023 kommer 

producentansvar för fiskeredskap att träda ikraft. Utöver detta lagstiftade producentansvar finns 

även två former av frivilligt åtagande för återvinning, bygg- och rivningsavfall via Kretsloppsrådet och 

lantbruksplast via Svensk Ensilageplast Retur AB (Svepretur).  

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen och innebär att producenterna har 

både ett fysiskt och ett ekonomiskt ansvar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. 

Kommunerna har ett delat ansvar med producenterna för att informera hushållen om källsortering 

av avfall med producentansvar. En viktig del i detta informationsarbete är att informera hushåll om 

miljönyttan med att minska mängden förpackningsavfall och med materialåtervinning. Kommunerna 

samråder också med producenterna om insamlingen av förpackningar. 

I den sammanställning som redovisar avfall som kommunen inte ansvarar för, tas enbart upp den 

allmänt tillgängliga statistik som finns för producentansvarsmaterialet inklusive tömning av 

återvinningsstationerna (ÅVS), se tabell 3. Antalet skrotade bilar (baserat på utfärdade 

skrotningsintyg) i Sverige har varierat över åren men under de senaste tre åren har antalet ökat 

enligt Transportstyrelsen. År 2018 skrotades totalt 205 173 bilar i landet. Uppgifter om skrotade bilar 

kommer från Jämtlands bildemontering och är det antal som lämnats in vid mottagningsstationerna i 

Strömsund och Gäddede under 2021. Antal fordonsvrak är de som omhändertagits av kommunen 

med stöd av lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Övrig information om 

återvinningsstationerna (ÅVS) redovisas separat under kapitel 4.  

Tabell 5. Mängd insamlat producentansvarsmaterial år 2021 i Strömsunds kommun. 

Material  Totalt (ton) Per innevånare (kg) 

Pappersförpackningar1  291 24,81 

Tidningar1  155 13,47 

Plastförpackningar1  155 13,48 

Metallförpackningar1  26 2,31 

Glasförpackningar1  304 26,47 

Blybatterier  36,6  

Elektriska produkter inkl. småbatterier  185 16,1 

Däck2 92  8  

Material  Totalt (styck) 

Bilar³ (150 registrerade. + 19 fordonsvrak) 169   

¹  Anmärkning: Uppgifterna grundar sig på statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). De redovisade 

    mängderna är inte helt överensstämmande med de mängder som samlats in per kommun eftersom insamlingsfordonet vägs 

    vid lossning efter att ha passerat mer än en kommun.  

²  Däckuppgifterna är beräknade utifrån modellen 1 personbilsdäck (8 kg) per invånare och år.  

³   Bilar – Jämtlands Bildemonterings uppgifter för Strömsund (Liden) och Gäddede (Junsternäsets) mottagningsstationer.   
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4. Avfallsanläggningar i drift som kommunen inte ansvarar för  

4.1 Återvinningsstationer (ÅVS) för förpackningar och returpapper  
Ort Lokalisering, adress Fraktioner 

Backe Lasarettsvägen 18 Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Gubbhögen Gubbhögen 600 Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Gäddede Brogatan 22 Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Gäddede Gäddede återvinningscentral Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Hammerdal Storgatan Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Hammerdal Hammerdals återvinningscentral, Sikåsvägen 8 Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Hoting Parkgatan 1 Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Jormvattnet F.d. ICA Jormboden Glas 

Kyrktåsjö F.d. ICA Nära Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Lidsjöberg Lidsjöberg 105 Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Norråker Borgavägen 9 Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Rossön Bodumsvägen Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Sikås ICA Sikåsbua Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Stora Blåsjön  Glas 

Strömsund OKQ8 Näsviken Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Strömsund Bilbolaget Lövbergavägen 15 Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Strömsund Strömsunds återvinningscentral Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Återvinningsstation (ÅVS) på återvinningscentral (ÅVC) 

Gubbhögen Gubbhögens återvinningscentral Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Gäddede Gäddede återvinningscentral (Junsternäs) Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Hammerdal Hammerdals återvinningscentral Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Hoting Hotings återvinningscentral Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Rossön Rossöns återvinningscentral Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

Strömsund Strömsunds återvinningscentral (Liden) Glas, kartong, metall, plast, tidningar 

4.2 Batteriholkar 
Ort Lokalisering Adress 

Backe Backe Hälsocentral Lasarettsvägen 18 

Gäddede Gäddede återvinningscentral (Junsternäs)  

Hammerdal Hammerdals återvinningscentral  

Hoting Hotings återvinningscentral  

Kyrktåsjö Kyrktåsjö Köpmangatan 11, 

Rossön Rossön Flottningsverkstaden Bodumsvägen 

Rossön Rossöns återvinningscentral  

Strömsund Strömsunds återvinningscentral (Liden)  

Strömsund Bilbolaget Lövbergavägen 15 

Strömsund Näsviken vid OKQ8 Trollövägen 4 A 

4.3 Mottagningsställen för skrotbilar 
Ort Anläggningens namn Fastighetsbeteckning 

Strömsund Strömsund (Lidens) återvinningscentral Berget 1:28 

Gäddede Gäddede (Junsternäsets) återvinningscentral Junsternäset 1:1 
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4.4 Tillståndspliktiga anläggningar för mellanlagring av farligt avfall 
Företagets namn Typ av avfall som tas emot Lokalisering, 

fastighetsbeteckning 

Inlandsbanan AB Uttjänta sliprar Ulriksfors, Risselås 1:51 

Inlandsbanan AB Uttjänta sliprar Stornäset, Stornäset 1:17 

 

4.5 Anmälningspliktiga anläggningar för mellanlagring av avfall 
Företagets namn Typ av avfall som tas emot Lokalisering, 

fastighetsbeteckning 

Bo Ottossons Åkeri AB Träavfall, brännbart avfall, metallavfall, osorterat 
avfall och ensilageplast. 

Strömsund, Vallen 4:11 

Remetall återvinning Metall, batterier, elutrustning Rossön, Bölen 4:5 

Rossöns Allservice Metall, oljeavfall, batterier, elutrustning Rossön, Bodums-Ön 1:63 

Vestas Northern Europe AB Oljeavfall, elavfall, batterier Hammerdal, Åsen 8:3 

Bergvalls Maskinteknik Oljeavfall, glykol, elavfall, batterier, metall. Backe, Backe 4:162 

Åsens Skog och Gräv AB Oljeavfall, glykol, elavfall, batterier. Hammerdal, Hammerdal 3:121 

4.6 Behandlingsanläggning för oorganiskt avfall 
Företagets namn Typ av avfall som tas emot Lokalisering, 

fastighetsbeteckning 

SCF Betongelement AB Betongslam Stamsele, Storön 1:4 

4.7 Företagens deponier för animaliska biprodukter.  
Företagets namn Typ av avfall som tas emot Lokalisering, 

fastighetsbeteckning 

Renålandets Vilt och 
Gårdsprodukter 

Slaktavfall från vilt Bonäset,  

Ströms-Bonäset 1:10 

Åke P Fågel & Vilt AB Slaktavfall från ren Fyrås, Fyrås 2:42 

Görviks Lantbruk HB Slaktavfall från gris Görvik, Görvik 3:56 

Jämtlands Fisk AB Självdöd fisk, slaktavfall från fisk Murunäset, Gussåsen 1:5 

Vattudalens Fisk AB Självdöd fisk, slaktavfall från vilt Södra Ön, Ströms-Ön 1:51 

 


	Bilaga 1 Nuvarande mängd, sammansättning och hantering av avfall
	1. Avfall som kommunen ansvarar för
	1.1 Förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning.
	1.2 Hushållsavfall – insamling och hantering
	1.2.1 Restavfall
	1.2.2 Matavfall
	1.2.3 Textilavfall
	1.2.4 Matfett
	1.2.5 Slam, latrin och fettavfall
	1.2.6 Grovavfall
	1.2.7 Farligt avfall
	1.2.8 Returpapper


	2. Kommunala avfallsanläggningar som är i drift
	2.1 Återvinningscentraler
	2.2 Slambehandlingsanläggningar

	3. Avfall som kommunen inte ansvarar för
	3.1 Verksamhetsavfall
	3.2 Producentansvarsmaterial

	4. Avfallsanläggningar i drift som kommunen inte ansvarar för
	4.1 Återvinningsstationer (ÅVS) för förpackningar och returpapper
	4.2 Batteriholkar
	4.3 Mottagningsställen för skrotbilar
	4.4 Tillståndspliktiga anläggningar för mellanlagring av farligt avfall
	4.5 Anmälningspliktiga anläggningar för mellanlagring av avfall
	4.6 Behandlingsanläggning för oorganiskt avfall
	4.7 Företagens deponier för animaliska biprodukter.



