
 

 

Bilaga 2. Framtida insamlingssystem och anläggningar 

1. Behov av nya insamlingssystem och anläggningar 

Invånarantalet i Strömsunds kommun har de senaste åren legat relativt stabilt eller minskat något. 

De avfallsanläggningar som finns idag bedöms vara väl lokaliserade och dimensionerade för det 

behov som finns.  

Kommunen planerar att utreda möjligheterna till förbättrad service genom fastighetsnära insamling 

och ökade öppettider på återvinningscentralen. 

Nationella krav på ökad återvinning och utsortering av avfall kan innebära behov av nya 

insamlingssystem och förändringar av befintliga avfallsanläggningar. Eftersom det finns gott om 

lediga ytor på befintliga anläggningar ser kommunen idag inget behov av nya anläggningar. Befintliga 

slamanläggningar har tillstånd att ta emot slam till och med 2030 respektive 2031. Innan tillstånden 

löper ut kommer slamhanteringen att ses över. 

2. Behov av nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem och 

anläggningar 

Befintliga anläggningar och insamlingssystem fungerar väl och kommunen ser inget behov av 

nedläggningar eller stora förändringar. För källsortering av matavfall från hushåll och verksamheter 

behöver inte insamlingssystemet ändras i större skala, utan istället kompletteras befintliga 

restavfallsbehållare med behållare anpassade för matavfall. 

3.  Avfallsflödenas framtida utveckling  

Befolkningsmängden bedöms minska något i framtiden. Trots detta kan avfallsmängderna ändå öka 

om konsumtionen ökar. Med tanke på det arbete som görs för att öka återvinning och minska 

mängden avfall bedöms ändå den sammanlagda mängden uppkommet avfall inte öka nämnvärt.  

Då antalet gästnätter i kommunen är stort i förhållande till den fasta befolkningen kan utvecklingen 

av turismen ha stor betydelse för avfallsflödena. 

4. Platser för avfallsanläggningar i översiktsplanen och i övrig fysisk planering 

Kommunen är glest bebyggd och befintliga avfallsanläggningar bedöms vara tillräckliga för 

överskådlig tid. Det har därför inte funnits något behov av att avsätta särskilda platser i kommunens 

översiktsplan för framtida hantering av avfall. Vid detaljplanering av nya bostäder avsätts utrymme 

för fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial och övrigt avfall. 

 


	Bilaga 2. Framtida insamlingssystem och anläggningar
	1. Behov av nya insamlingssystem och anläggningar
	2. Behov av nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem och anläggningar
	3.  Avfallsflödenas framtida utveckling
	4. Platser för avfallsanläggningar i översiktsplanen och i övrig fysisk planering


