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Avfall i Sundsvall
Det finns flera anläggningar som är viktiga för att hantera avfall i kommuner. Dessa beskrivs
nedan.

Blåberget
Vid Blåbergets avfallsanläggning sker mottagning och sortering av olika typer av avfall innan
det går till förbränning, återvinning eller deponering. Huvuddelen går till förbränning och
återvinns som energi. Material som ska återvinnas skickas till extern part för återvinning. Av
den fraktion som ska deponeras sker det inom området i ett markområde avsett för deponi. På
Blåberget kan företag lämna avfall till återvinning.

Korstaverket
Utsorterat brännbart hushålls- och verksamhetsavfall energiåtervinns med hög
energieffektivitet i Korstaverkets avfallsförbränningsanläggning. Från
avfallsförbränningsanläggningen produceras fjärrvärme och el. Cirka 15 % av
energiinnehållet blir el och resten fjärrvärme. Anläggningen behandlar cirka 200 000 ton
avfallsbränslen per år från Västernorrland och närliggande regioner.
Återvinningscentraler
Kommunen har tre återvinningscentraler för hushållens avfall. Dessa är Kretsloppsparken
utanför Blåberget, Svartviks återvinningscentral och Johannedals återvinningscentral. På alla
återvinningscentraler finns även möjlighet att lämna in saker och kläder till återbruk.
Erikshjälpen Second Hand har en butik på Kretsloppsparken där de säljer saker till förmån för
välgörande ändamål. Antal besökare på återvinningscentralerna har ökat väsentligt sedan de
öppnades och antalet besökare är nu långt över det antal som anläggningarna har
dimensionerats för. Öppettider har utökats för att öka tillgängligheten.
Snöupplag
I Sundsvall finns en anläggning för snöupplag i Nacksta med sedimenteringsdamm och
oljeavskiljare för att rena smältvattnet. Det finns även ett antal mindre snöupplag utan teknisk
rening spridda i kommunen. Detta för att undvika alltför långväga transporter.
Läs mer i avsnittet ”Förorenade områden och snödeponier”.
Avfallsanläggningar för industri
Det finns också några anläggningar som tar hand om avfall från olika industrier. Kring dessa
kan det finnas särskilda skyddsavstånd. Skyddsavstånden finns i kommunens digitala karta. I
bilaga 5 till avfallsplanen finns kommunala och icke kommunala tillståndspliktiga
avfallsanläggningar angivna. Utöver dessa finns anläggningar där företag och hushåll kan
lämna avfall till återvinning till exempel Byggrecyclings anläggning på fastigheten Bydalen
1:1. Det finns även andra anläggningar tar emot avfall, flera täkter tar emot avfall i form av
massor.

Lagar, regler och normer
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning med avfallsplan och lokala
föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen ska redovisa vilka mål och åtgärder som
kommunen långsiktigt planerar för att avfallets mängd och farlighet ska minska samt för att
minska nedskräpning. Avfallsplanen omfattar allt avfall i kommunen – både det som
kommunen har ansvar för och övrigt avfall. Renhållningsordningens beslutas av
kommunfullmäktige, ses över var fjärde år och uppdateras vid behov. Avfallsplanen gäller för
Sundsvalls kommunkoncern och dess geografiska område.
Se Renhållningsordning och avfallsplan.

I översiktsplanen ska områden för avfallshantering pekas ut.

Mål – EU, nationella och regionala
Det finns mål för att minska avfall, både globala och nationella. I Sundvalls avfallsplan finns
mer att läsa kring detta.
https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2019/04/Bilaga-4-Miljömål-april2019.pdf

Kommunala beslut
Förslag till Renhållningsordning och avfallsplan arbetas fram under 2019 och ska beslutas av
kommunfullmäktige. Uppgifter som rör fysisk planering finns med i denna text om avfall. Se
Renhållningsordning och avfallsplan för mer information.

Avfallshantering – trender och jämförelser
Sundsvalls avfall i siffror
Nedan återfinns grafer som redovisar mängd hushållsavfall i kommunen fördelat i olika
fraktioner. För tabeller och mer information se http://livsmiljobarometern.sundsvall.se
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Antal ton hushållsavfall per avfallskategori i Sundsvall. Datakälla Reko Sundsvall.
Sundsvall är en ganska genomsnittlig kommun när det gäller avfallsmängder. I Avfallsplanen
finns målsättningar och åtgärder för avfallshanteringen i kommunen.
Framtida avfallshantering och avfallsflöden
I framtiden kommer kundernas krav på en enklare hantering av avfall att öka. Det innebär att
det kommer att behövas ett mer flexibelt system för insamlingen av hushållsavfall. Det
kommer att finnas behov av att kunna ställa om med kortare tidsperspektiv och kunna
utveckla fler behovsanpassade tjänster genom att testa nya, innovativa lösningar tillsammans
med andra aktörer, inom och utom avfallsbranschen.
När det gäller återvinningscentralerna så kan ovanstående krav på enkelhet också leda till att
allt fler vill att hämtning av grovavfall vid fastigheten sker inom hela kommunen och inte
enbart i glesbygden. Återvinningscentralerna kan komma att behöva omvandlas för att mer
fungera som kretsloppsparker, där återbruk och återvinning går hand i hand.
Insamlingssystem
Skärpta krav från regeringen på insamling av matavfall samt fastighetsnära insamling av
förpackningar och tidningar gör att kommunerna måste agera. Samarbeten mellan kommuner
kommer att vara viktigt för att få till robusta system och göra det så bra som möjligt för alla
kunder, oavsett förutsättningar.

Aktuella anspråk och konflikter
Enligt avfallsplanen finns det ett behov av att se över kommunens återvinningscentraler. I det
fall detta innebär att ny mark behöver tas i anspråk är det viktigt att hantera det i
Översiktsplan Sundsvall 2040.
Även förändringen gällande fastighetsnära insamling kan komma att påverka planeringen i
viss mån. Framförallt i de områden det blir aktuellt med kvartersnära insamling, där
fastighetsnära insamling inte går att lösa pga utrymmesbrist.

Läs mer
Renhållningsordning och Avfallsplan (remissversion)
https://sundsvall.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/renhallningsordning-20202030/

