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Bakgrund 
Enligt 5§ i landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag ska 
kommunerna besluta om kommunala avfallsplaner för organiserandet och 
utvecklandet av avfallshanterings verksamheten i kommunen.  
Landskapsregeringen har i landskapsförordning (2018:90) §25 beslutat vad de 
kommunala avfallsplanerna ska innehålla.  
 
Kommunen ska till landskapsregeringen för kännedom lämna den kommunala 
avfallsplanen, med de uppgifter som behövs för att utarbeta avfallsplanen för Åland. 
Kommunen ska utvärdera och vid behov uppdatera den kommunala avfallsplanen 
minst vart sjätte år. 

 
Förhållanden som påverkar avfallsmängd  
 

Saltviks kommun har ca 1850 invånare fördelat på ungefär 820 hushåll. Det finns 
också ungefär 600 fritidshus i kommunen och några turistanläggningar av olika slag. 
Det avfall som insamlas i kommunens regi utgör hushållsavfall inklusive farligt avfall. 
Majoriteten av avfallet utgör dock avfall som lyder under producentansvar, vilket 
alltså borde insamlas av producenterna. Även största delen av det brännbara avfallet 
består egentligen av förpackningsavfall med producentansvar.  

 

Insamlingssystem  
 

I kommunen finns en bemannad återvinningscentral, Returdepån, som tar emot allt 
slags avfall, företrädesvis från hushåll och fritidshus. För Returdepån finns ett 
sammarbetsavtal mellan Saltviks och Finströms kommuner där invånarna i båda 
kommuner har rätt att nyttja Returdepån på lika villkor. 
Det finns även två miljöstationer för insamling av förpackningsavfall med 
producentansvar. Förpackningsavfallet lyder under producentansvar och ska 
insamlas och hanteras av producentansvarsorganisationen.  
 
Saltviks kommun har beslutat att inte ha någon fastighetsnära hämtning av avfall i 
kommunal regi. Kommunen har istället beslutat i enlighet med 37 § avfallslagen att 
den som vill kan avtala med en avfallstransportör om hämtning av avfall.  
Farligt avfall och grovavfall för kommuninvånarna själva till ÅVC, Returdepån.  

 
Från ÅVC, Returdepån insamlas från invånare i Saltvik och Finström årligen ca:  

 
Avfall,   kg 2016  2017  2018  
Blandplast   9460 11270  13180  
Brännbart restavfall  31400  31000  26080  
Grovavfall (deponi)  25220  34120  44062  
Träavfall   52280  52620  44040  
Metall   48080  53830  50560 
Kartong     7240  
Papper   6200 3640 4760  

 
Totalt kg, avfall:  172 640  186 480  189 920  
 
Totalt kg, farligt avfall:  28 300  32 264  30 276  
 
Det samlas även in avfall som lyder under producentansvar så som förpackningar, 
däck, papper, elektronikskrot samt glas mm.  
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Anläggningar för återanvändning  
 

I kommunen finns inga anläggningar för återanvändning av avfall annat än den 
lagstadgade returhörnan vid ÅVC, Returdepån, i enlighet med 8 § 
landskapsförordning (2018:90) om avfall.  

 

Nedlagd deponi  
 

Alldeles invid Retudepån finns den avvecklade och sluttäckta gamla deponin. 
Sluttäckningen har ett miljötillstånd MPN-02-15, vilket senare ersatts av 
miljögranskningsbeslut MB-2017-308.  
Uppföljning av miljöpåverkan sker genom av Åmhm fastställt kontrollprogram.  

 

Åtgärder mot nedskräpning  
 

Åtgärder för att förebygga och minska nedskräpning implementeras tidigt i 
undervisningen i dagis och skola genom sopsortering, kompostering och betydelsen 
av att inte skräpa ned i naturen.  
Information sker även löpande genom kommunens infoblad och på kommunens 
hemsida. 
Kommunen har utplacerade sopkorgar på strategiska platser så som rastplatser och 
vid badstränder. Dessa kontrolleras och töms 1-2 gånger i veckan under högsäsong. 
De två miljöstationerna blir ofta överbelastade och nedskräpade sommartid vilket 
kräver extra tillsyn.  

 

Mål  
 

Enligt avfallsförordningen 25 § ska den kommunala avfallsplanen bl.a. ha 
nedanstående mål.  

 
Ökad återanvändning  

Kommunen har vid ÅVC, Returdepån, sedan tidigare en välfungerade Returhörna där 
man kan lämna funktionsdugliga föremål som tex, möbler, böcker, husgeråd mm, 
som andra sen kan hämta.  
 

Ökad materialåtervinning  
Ökad materialåtervinning kan nås genom information, kontroll och handledning vid 
mottagning av avfall så att det mottagna avfallet blir rätt sorterat. Därigenom blir 
fraktionerna så rena som möjligt och materialet kan bättre återvinnas.  
 

Öka annan avfallsbehandling  
Kommunen har ingen egen avfallsbehandling men allt insamlat avfall hanteras av 
upphandlad entreprenör och förs till mottagare med nödvändiga tillstånd. Avfall som 
inte kan materialåtervinnas kommer att energiåtervinnas och i sista hand deponeras.  
 

Insamling och behandling  
Kommunen har en ÅVC, Returdepån, som tar emot alla slag av avfall. Upphandlad 
entreprenör tillgodoser transport och vidare hantering av avfallet. 
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Minskad mängd och farlighet  
Att minska mängden avfall är svårt, det gäller i så fall att få kommuninvånarna att 
konsumera mindre för att på så sätt minska mängden avfall. Kommunens ambition 
bör vara att samla in så mycket avfall som möjligt och på så sätt få en miljömässigt 
god hantering, istället för att riskera att avfallet hamnar på fel plats och ut i naturen.  
 

Måluppföljning  
Ovanstående mål och åtgärder ska nås genom information till kommuninvånare 
genom infoblad, hemsida samt kontroll och uppföljning. ÅVC, Returdepån är 
bemannad under öppethållningstiderna och information och kontroll kan utföras vid 
mottagning.  

 

Uppföljning och revidering  
 

Kommunen ska utvärdera och vid behov uppdatera den kommunala avfallsplanen 
minst vart sjätte år. 

 

 


