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1. Inledning 
 
Varje år sammanställer kommunen Gröna nyckeltal för att mäta förändringar 
inom miljöområdet över tiden. Gröna Nyckeltal är ett sätt att i siffror och dia-

gram åskådliggöra trender för miljötillståndet, miljöpåverkan, resursanvänd-
ningen och miljöarbetet. Eftersom det är en omöjlighet, både ekonomiskt och 

praktiskt, att mäta alla företeelser i miljön och samhället har några parametrar 
valts ut.  
 

De fem områden där Gröna nyckeltal presenteras i denna rapport är: 
 

 Naturvård 
 Avfall 

 Slam 
 Energianvändning  
 Luftmiljö 

 
Nyckeltalen baseras framförallt på statistik från kommunens förvaltningar, egna 

undersökningar, statliga myndigheter och Statistiska centralbyrån. Referenser-
na för respektive nyckeltal finns angivna under kapitel 8. En sammanställning 
av nyckeltalen för de senaste fem åren redovisas i bilaga 1. 

 
Tanken är att de Gröna nyckeltalen ska ge enkel och överskådlig information 

om utvecklingen på miljöområdet till allmänhet och beslutsfattare. En helt full-
ständig bild av miljötillståndet i kommunen skulle kräva betydligt fler mätning-
ar. 

 
 

Arvidsjaur april 2014 
 

Åsa Andersson 

Miljö- och byggenheten 
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2. Sammanfattning 
 
Naturvård 
Av kommunens totala landareal (569 906 ha) är 6,2 % skyddad genom reser-

vatsbildningar. Ser man till kommunens totala yta (611 310 ha) är ca 5,8 % 
skyddad. 

 
Inom kommunen finns cirka 4 000 sjöar och tjärnar större än 1 ha. Flera stora 
älvar rinner genom kommunen. Kommunens vattenmiljöer har stora värden för 

naturvård, kulturvård och friluftsliv. I Arvidsjaur är våra främsta vattenburna 
utsläppskällor kommunala avloppsreningsverk, industrier, skogsbruk och en-

skilda avlopp. Lokala problem med gödningseffekter har förekommit vid bristfäl-
ligt fungerande avloppsanläggningar. Det finns omkring 950 enskilda avlopps-
anläggningar i kommunen. Endast hälften av de enskilda avloppen uppskattas 

hålla godkänd standard.  
  

Under åren 2012-2013 inventerade miljö- och byggenheten de enskilda och 
kommunala avloppen vid sjöarna Järvträsket och Sandträsket. Sommaren 2014 
ska avloppen vid sjön Lomträsket inventeras. 

 
I samtliga sjöar där muskel från gädda analyserats med avseende på kvicksilver 

har låga värden uppmätts, jämfört med gränsvärdet för gädda som är 1 mg/kg. 
I Arvidsjaursjön överskreds gränsvärdet på 0,5 mg/kg för abborre i två fiskar. 
Livsmedelsverket har tagit fram särskilda kostråd gällande fiskkonsumtion som 

man ska följa.  
 

Avfall 
Antalet besökare på återvinningsgården i Arvidsjaur ligger på en fortsatt hög 

nivå, 37 314 besökare. Beräknat per invånare i kommunen lämnades ungefär 
lika mycket papper, plast, glas och metall till återvinning som året innan.  För 
elektronik är trenden däremot uppåtgående.   

 
Mängden hushållsavfall per person ökade under åren 2006-2012, men har nu 

minskat med 13 kg per person. År 2013 lämnade en Arvidsjaurbo i genomsnitt 
197 kg hushållsavfall till förbränning.  
 

Mängden vitvaror som lämnats in sedan år 2005 har varierat mellan 30-90 ton 
per år. De årliga variationerna i vitvaruinlämning kan bero på ekonomiska kon-

junktursvängningar och på bytescykler för vitvaror hos de lokala fastighetsbola-
gen 
 

Slam 
Det kommunala avloppsslammet ligger fortsatt klart under gränsvärdena för 

tungmetaller (bly, kadmium och kvicksilver). De haltvariationerna som före-
kommer tros bero på punktutsläpp från enskilda verksamheter. Halten bly är 
den lägsta uppmätta halten sedan redovisningen togs med i de Gröna nyckelta-

len år 2003. 
  

Energianvändning 
Den totala energianvändningen har minskat lite sedan 1990. Sedan år 2007 har 
energianvändningen varit ganska konstant. Transportsektorn står för 47 % och 

hushållen 26 % av den totala energianvändningen. I kommunen är 7 % av alla 
personbilar s.k. miljöbilar. 
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Elförbrukningen och oljeförbrukningen i fastigheterna som underhålls av kom-
munens fastighetsavdelning fortsätter att minska. Andelen förnyelsebar energi 

(biobränsle och fjärrvärme) är nu 43 %. Levererad energi från fjärrvärmeverket 
visar en svagt uppåtgående trend. 

 
Luftmiljö 
Några luftmätningar har inte genomförts de senaste åren. Tidigare mätningar 

har visat att halterna av lättflyktiga organiska kolväten (VOC) låg under miljö-
kvalitetsnormen för bensen. Dygnsmedelhalten för sot låg också under gräns-

värdet.  
 
Utsläppen av växthusgaser per invånare är högre i Arvidsjaurs kommun jämfört 

med genomsnittet för Sverige. Det kan bero på att Arvidsjaurs kommun har 
ganska stora utsläpp från transportsektorn i förhållande till antalet invånare.  

 
Utsläppen av kväveoxid per invånare minskar. Det har uppnåtts genom åtgär-
der främst inom vägtrafiken, genom stegvis skärpta avgaskrav på personbilar 

och tunga fordon. Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Arvidsjaur och 
Norrbotten ökade ganska kraftigt under år 2010. Det beror främst på att vin-

tern var mycket kallare än åren innan. 
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3. Naturva rd 

3.1 Skog och skogsbruk 
Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, internationell medlemsor-
ganisation som ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekono-

miskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC verkar för ett frivilligt ackredite-
ringsprogram med övergripande principer och riktlinjer som anpassas till de 

olika ländernas lokala förutsättningar. Här följer några exempel på vad ett FSC-
certifierat skogsbruk innebär i Sverige: 
 

- Nyckelbiotoper, skogsområden som hyser sällsynta växter och djurarter,  
sparas och sköts för att bevara mångfalden. Skogsägaren avsätter frivilligt  

5 % av sin skog för att skapa höga naturvärden i framtiden.  
- FSC kräver utbildning, säkerhet och arbetstrygghet för skogsarbetarna.  
- Särskild hänsyn tas till hotade arter, även utanför nyckelbiotoper.  

- Skogen sköts så den på sikt får mer av naturskogens kvalitéer. Skogen får 
ett betydande inslag av både lövträd och döda träd vilket är viktigt för många 

lavar, mossor, fåglar och insekter.  
- God ekonomi och långsiktig avkastning är en av FSCs hörnstenar. Vid av-

verkning tas virkesvärdet väl tillvara samtidigt som hänsyn tas till skogens 
ekologiska processer.  

- Mångbruk präglar skogens nyttjande, dvs. att virkesproduktion, renskötsel, 

friluftsliv, jakt, fiske, och annat utnyttjande bedrivs med hänsyn till varandra 
och miljö.  

- Skogsägaren erkänner samernas rätt till bete för sina renar.  
- Hänsyn tas till fornlämningar och kulturmärken. 
 

Inom Arvidsjaurs kommun är det idag Sveaskog och SCA som bedriver FSC-
certifierat skogsbruk. Av produktionsarealen 392 053 ha skogsmark (Skogssty-

relsen, 2003) bedrivs FSC-certifierad skogsbruk på 312 452 ha (Svenska FSC, 
2011) d v s 79,7 % (nyckeltal 1 - Svenska FSC-rådet, Skogsstyrelsen).  

3.2 Skyddad natur 
Vid årsskiftet 2013/2014 fanns det 54 naturreservat till en sammanlagd yta av 

ca 35 390 hektar. Det finns även 27 biotopskyddsområden på sammanlagt 
142,6 ha som Skogsstyrelsen löst in från privata markägare och 17 naturvårds-
avtal på privat mark. Av den totala landarealen (569 906 ha) är ca 6,2 % skyd-

dad (nyckeltal 2 - Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Statistiska centralbyrån).  Av 
kommunens totala yta (611 310 ha) är ca 5,8 % skyddad genom reservatsbild-

ningar. 
 
 

 
 

 
 

 

 
Fig. 1. Skyddad natur Arvidsjaur 

 

Statistik t.o.m. april 2014 – Arvidsjaur 

 

Total landareal: 569 906 ha   

Areal skyddad natur genom naturreservat: 35 390 ha (54 st.) 

Areal skyddad natur genom biotopskyddsområden:143 ha (27 st.)  

Andel skyddad natur av total landareal: 6,2 % 
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I statistiken över skyddad natur ingår inte de Natura 2000-områden som också 
finns i kommunen. Vi har valt att inte ta med dessa eftersom de flesta Natura 

2000-områden redan är skyddade som naturreservat. Fyra av de övriga Natura 
2000-områdena är Nimtek, Byskeälven, Piteälven och Åbyälven som berör fler 

kommuner än Arvidsjaur. 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har gemensamt tagit fram en nationell 
strategi för formellt skydd av skog. Enligt beslut i den nationella strategin ska 

70 000 ha produktiv skogsmark skyddas formellt i Norrbottens län under peri-
oden 1999-2010. Sveaskog och Naturvårdsverket tecknade år 2008 ett avtal 

om att ca 70 000 hektar av Sveaskogs produktiva skogsmark i Sverige kan av-
sättas som naturreservat utan ekonomisk ersättning för bolaget. De mer än 400 
naturskogsområdena identifierades i samband med en nationell inventering av 

skyddsvärd skog på statlig mark som Naturvårdsverket presenterade 2004. För 
Arvidsjaurs del innebar det att ungefär 25 nya naturreservat skulle bildas. På-

gående reservatsbildningar framgår av bilaga 2.  

3.3 Sjöar och vattendrag 
Inom kommunen finns cirka 4 000 sjöar och tjärnar större än 1 ha samt många 
vattendrag i varierande storlekar. Flera stora älvar rinner genom kommunen. 

Kommunens vattenmiljöer har stora värden för naturvård, kulturvård och fri-
luftsliv. Samtliga älvar med tillrinningsområden är riksintressanta och ingår i 
Natura 2000-nätverket.  Lax, flodpärlmussla och utter är exempel på skydds-

värda arter som förekommer. 

3.3.1 Vattenkvalitet 

I kommunen har vi generellt sett en bra vattenkvalitet där få sjöar och vatten-
drag är negativt påverkade av mänskliga faktorer. De naturliga faktorer som 

påverkar den kemiska vattenkvaliteten är geologi, klimat och naturlig tillförsel 
av näringsämnen från atmosfären. Den mänskliga påverkan sker genom punkt-
utsläpp (avloppsanläggningar, industrier m.m.) och diffusa utsläpp (läckage 

från jordbruksmark och skogsmark samt atmosfärisk deposition). 
 

I Arvidsjaur är våra främsta vattenburna utsläppskällor kommunala avloppsre-
ningsverk, industrier, skogsbruk och enskilda avlopp. Lokala problem med göd-
ningseffekter har förekommit vid bristfälligt fungerande mindre avloppsanlägg-

ningar. 
 

Ramdirektivet för vatten (EG 2000/60/EG) införlivades under år 2000. EU:s 
medlemsstater har genom direktivet enats om en likartad förvaltning av alla 
vatten vilket innebär att god kemisk och ekologisk status ska vara uppnådd i 

alla vatten senast år 2015. I Arvidsjaurs kommun är det fyra sjöar (Järvträsket, 
Sandträsket, Västra och Östra Ringlet) som riskerar att inte klara miljökvali-

tetsnormen för ekologisk status till år 2015 p.g.a. övergödning. En sjö (Stor-
träsket) riskerar att inte klara miljökvalitetsnormen till år 2015 p.g.a. risk för 
försurning.  

 
I VISS - Vatten Informations System Sverige finns kartor över alla Sveriges 

större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Där kan alla som är in-
tresserade se hur de större (>1 km²) sjöarna och vattendragen mår.  
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3.3.2 Påverkan från enskilda avlopp  

Det finns omkring 950 enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Mindre än 
hälften av de enskilda avloppen uppskattas hålla godkänd standard. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten kan påverka sjöar, vattendrag och grundvatten. De kan 
förorena både egna och grannars vattentäkter och ge upphov till dålig lukt. Ut-

släppen kan också påverka badvatten, fiske och bidra till övergödning av sjöar 
och vattendrag. 

 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden antog 2012-01-25 riktlinjer för enskilda 
avlopp. Av dessa framgår att inventering av enskilda avlopp bör prioriteras i de 

områden som inte uppnår god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen 
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, NFS 2008:1. I kommunen är det fyra 
sjöar som inte riskerar att klara miljökvalitetsnormen för ekologisk status till år 
2015 p.g.a. risk för övergödning. Dessa är Järvträsket, Sandträsket, Västra och 

Östra Ringlet. 
 

Miljö- och byggenheten inventerade de enskilda avloppen och de kommunala 
avloppen vid sjöarna Järvträsket och Sandträsket år 2012 och 2013. Arbetet 
med att åtgärda de bristfälliga avloppen pågår. Sommaren 2014 ska avlopp in-

venteras vid sjön Lomträsket. 
 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 2013-09-13 på uppdrag av regeringen 
redovisat styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanlägg-
ningar. HaV fick utredningsuppdraget eftersom åtgärdstakten (1-2 %) för små 

avlopp är så låg att antalet anläggningar som behöver åtgärdas ökar för varje 
år. I utredningen föreslår HaV bl.a. nya reduktionskrav för små avloppsanlägg-

ningar och att alla gamla avlopp ska omprövas - inom tio år från det att före-
slagen lagstiftning trätt i kraft. Eftersom principen att förorenaren betalar ska 
gälla föreslår utredningen ett nytt avgifts- eller skattesystem som ska omfatta 

alla fastigheter med enskilda avlopp.  

3.3.3 Kvicksilver i fisk 

Under några år har miljö- och byggenhet kontrollerat kvicksilverhalt i gädda 
från olika sjöar i kommunen. Fem gäddor från varje sjö har analyserats. Gädda 

är en rovfisk och får därför i sig mer kvicksilver än annan fisk. Resultatet visas i 
figur 2 på nästa sida. Förändringarna av halterna mellan provtagningstillfällena 
är överlag små. I samtliga sjöar i kommunen där gädda har analyserats har 

låga värden uppmätts, jämfört med gränsvärdet.  Gränsvärdet som gäller inom 
EU avser högsta tillåtna kvicksilverhalter inom vissa livsmedel som säljs. För 

fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 milligram per kilo (mg/kg). För vissa fiskarter 
som gädda och ål, är gränsvärdet 1,0 mg/kg. Halten 1 mg/kg fisk tillämpades 
tidigare som gräns för svartlistning av sjöar. Nu gäller istället allmänna kostråd 

för fisk.  
 

Nya analyser av gädda kommer att utföras under år 2014. 

Vattenråden i norrbotten genomförde en mätning av kvicksilver i matfisk under 
år 2011. Resultatet från den mätningen finns redovisat i en egen rapport som 

Länsstyrelsen i Norrbotten sammanställt, Kvicksilver i matfisk – Mätkampanj i 
samarbete med Vattenråden i Norrbotten 2011. Sammanlagt 112 fiskar från 23 
olika sjöar och vattendrag i länet skickades in för analys. I Arvidsjaur analyse-

rades fiskar från Arvidsjaursjön (abborre), Jäknajaure (harr) och Moskoselet 
(abborre). I Arvidsjaursjön överskreds gränsvärdet på Abborre i två fiskar. 
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Det är viktigt att tänka på att fisk är nyttigt och att det är bra att äta fisk 2-3 

gånger i veckan, bara man väljer olika sorter. Fisk är rik på vitaminer och mine-
raler. Fet fisk som strömming, sill, lax och makrill innehåller fleromättade fett-

syror som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.  Livsmedelsverket 
har tagit fram särskilda kostråd gällande fiskkonsumtion. De finns på Livsme-

delsverkets webbplats (www.livsmedelsverket.se). Anledningen är just att vissa 
fiskar innehåller höga halter av miljöföroreningar. Kvinnor som försöker bli gra-
vida, är gravida eller ammar bör inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver of-

tare än 2-3 gånger per år. Särskilda kostråd finns även för fisk som kan inne-
hålla PCB och dioxin. Det gäller strömming, vildfångad lax och öring från Öster-

sjön, Bottenhavet, Bottenviken, Vänern och Vättern och röding från Vättern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 2. Kvicksilveranalyser av 

gäddmuskler i sjöar inom Ar-

vidsjaurs kommun  

 

 
 
 
 
 
 

Sjö 

Halt (mg Hg/kg gäddmuskel) 

 

före 2001 2001 2002 2008 

Abraure 0,30 (-85) 0,4 - 0,48 

Akkajaure - 0,46 0,37 0,23 

Arvidsjaursjön 0,32 (-92) 0,32 - 0,53 

Bauktsjaur - - - 0,50 

Ellijaure 0,42 (-80) 0,51 -   

Gierdaure 0,43 (-80) 0,46 -   

Ketaträsket - - - 0,33 

Jäknajaur     

Lappträsket 0,31 (-84) - -   

Laukersjön - - 0,15 0,18 

Laxtjärnen 0,36 (-93) - -   

Ljusträsket 0,45 (-92) 0,44 -   

Mausjaur - - - 0,42 

Moskoselet - - - 0,29 

Månsträsket 0,24 (-97) - -   

Pjesker 0,42 (-94) 0,57 - 0,33 

Storavan 0,32 (-84) 0,24 -   

Storträsket 0,37 (-97) 0,38 - 0,27 

Stor-Varjisträsk 0,32 (-85) - -   

Vaksemjaure 0,43 (-80) 0,27 -   

Vuolgamjaure 0,30 (-93) 0,53 - 0,31 
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4. Avfall 
Att ta hand om avfall på ett miljöriktigt sätt medför ofta stora kostnader. Ett 
annat problem är att avfallet är utrymmeskrävande. Förutom de rena miljövins-
terna är det en viktig målsättning att minska avfallsmängderna och öka återan-

vändandet. Mängden avfall brukar vara konjunkturberoende. En stärkt konjunk-
tur ger ökad konsumtion vilket också medför ökad mängd avfall.  

4.1 Besökande vid återvinningscentralen 
Antalet besökande vid återvinningscentralen ligger på en fortsatt hög nivå (fig. 

3). Det var 37 314 besökare år 2013 (nyckeltal 3 – Tekniska förvaltningen).  
 

 
Fig. 3. Antalet besökande (privatpersoner och mindre företag) som lämnat avfall på 

återvinningscentralen 

4.2 Kärl- och säckavfall till förbränning 
Kärl- och säckavfall är det avfall som normalt uppstår i hushållet och som läggs 
i ett kärl eller i en säck som samlas upp i containrar. Även jämförligt hushålls-

avfall från verksamheter som samlas in på ovanstående sätt räknas som kärl- 
och säckavfall. 

 
Mängden kärl och säckavfall per invånare som behandlas genom förbränning 
ökade åren 2006-2012, men visar nu en minskning (fig. 4). Totalt omhändertas 

idag ca 1272 ton kärl- och säckavfall i Arvidsjaurs kommun. Det motsvarar 197 
kg/invånare (nyckeltal 4 – Tekniska förvaltningen).  
 

 
Fig. 4. Mängden kärl- och säckavfall i Arvidsjaur (kg/pers)  
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4.2.1 Jämförelse med länet och riket 

I Sverige samlades det in 2,2 miljoner ton kärl- och säckavfall år 2012, vilket 
ger 231 kg per invånare (Hushållsavfall i siffror – kommun och länsstatistik 

2012, Rapport U2013:16, Avfall Sverige). Genomsnittet för en person i Norrbot-
tens län år 2012 är ca 200 kg per år. Siffrorna har justerats med avseende på 

fritidsboende, gästnätter och in-/utpendling till arbete. 

4.3 Materialåtervinning  
Materialåtervinning innebär att sorterat material kan ersätta andra produktions- 
eller konstruktionsmaterial. Materialåtervinning medför inte bara att uttaget av 

mängden jungfruligt material minskar. Producentansvaret innebär att producen-
terna ska ansvara för insamling och återvinning. 
 

Så här mycket avfall med producentansvar lämnade i genomsnitt en person i 
Arvidsjaur under år 2013: 

 
- Papper (förpackningar och tidningar): 40 kg 

- Glas: 17 kg 
- Plast: 11 kg 
- Metall: 1,5 kg 

- Elektronik: 22 kg 
(Nyckeltal 5 till 9 – Tekniska förvaltningen)  

 

 
Fig. 5. Mängden (kg/person) plast, papper, metall, glas och elektronik som lämnats in 

sedan år 2003. Under mängd plast ingår från och med 2010 både hårda och mjuka 

plastförpackningar jämfört med tidigare år då endast de hårda förpackningarna ingick. 
 

 
Beräknat per invånare i kommunen lämnades ungefär lika mycket papper, 

plast, glas och metall till återvinning som året innan.  För elektronik är trenden 
däremot uppåtgående.   

4.3.1 Jämförelse med län och riket 

I Sverige samlades det in 77 kg förpackningar och tidningar per invånare år 

2012 (Rapport U2013:16, Avfall Sverige). Genomsnittet för en person i Norr-
botten var också 77 kg. I dessa siffror ingår tidningar, förpackningar av glas, 
metall, papper och plast. Siffrorna har justerats med avseende på fritidsboende, 

gästnätter och in-/utpendling till arbete. En genomsnittlig Arvidsjaurbo samlade 
år 2013 in ca 70 kg tidningar och förpackningar.   

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

kg/pers 

Plast

Papper

Metall

Glas

Elektronik



 
11 

 

4.4 Farligt avfall 
Som farligt avfall räknas t.ex. impregnerat virke, asbest, olja, färg, lösningsme-

del, blybatterier, syror, baser, rengöringsmedel, kvicksilver (lysrör, lågenergi-
lampor) och övriga tungmetaller. Vi har valt att se hur mängden inlämnad spill-
olja varierat de senaste åren. År 2003 lämnades ca 2 kg spillolja per person och 

år 2013 lämnades också 2 kg (Nyckeltal 10 - Tekniska förvaltningen). 

 
Fig. 6. Diagrammet visar mängden (kg/pers) spillolja som lämnats in sedan år 2003 

 

4.4.1 Jämförelse med länet och riket 

Under år 2011 samlades det in 5,2 kg farligt avfall per invånare i kommunen 

(Rapport U2012:18, Avfall Sverige) och under 2012 var siffran 5,0 kg som sam-
lades in (Rapport U2013:16, Avfall Sverige). I Sverige samlades det år 2012 in 

66 100 ton farligt avfall från hushållen. 37 180 ton utgörs av impregnerat virke 
och 5 840 ton av asbest. I övrigt ingår småkemikalier, vatten och lösningsme-

delsbaserad färg och oljehaltigt farligt avfall. Elavfall och batterier ingår inte i 
dessa uppgifter. Det blir i genomsnitt 6,9 kg per person (Rapport U2013:16, 
Avfall Sverige). I Norrbotten samlades det in 6 kg per person år 2012, vilket är 

en ökning med nästan 2 kg jämfört med året innan. Siffrorna har justerats med 
avseende på fritidsboende, gästnätter och in-/utpendling till arbete.  

 

4.5 Vitvaror 
Mängden vitvaror som lämnats in sedan år 2005 har varierat mellan 30-90 ton 

per år (fig. 7). De årliga variationerna i vitvaruinlämning kan bero på ekono-
miska konjunktursvängningar och på bytescykler för vitvaror hos de lokala fas-
tighetsbolagen (nyckeltal 11 – Tekniska förvaltningen).  
 

 

Fig. 7. Mängden vitvaror i ton som inlämnats på återvinningscentralen i Arvidsjaur .  
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5. Slam 
Slam som uppkommer vid kommunens olika reningsverk samt delar av det 
slam som hämtas vid enskilda avloppsanläggningar läggs upp för kompostering 
till anläggningsjord. Slammet betrakta idag som en resurs på grund av dess 

höga näringsinnehåll. I dagsläget är det dock inte aktuellt att sprida slam på 
åkermark för odling av spannmål, främst på grund av att ett flertal livsmedels-

företag inte godtar leveranser från slamgödslad mark. 
 

5.1 Slamkvalitet och gränsvärden 
Slammets innehåll av tungmetaller och vissa organiska föroreningar är av avgö-

rande betydelse för hur slammet kan användas. Gränsvärden finns för tillåtna 
halter av tungmetaller och dessa mäts regelbundet sedan ett antal år. Förore-

ningshalterna i slammet mäts i milligram av ämnet per kilogram torrsubstans 
slam (mg/kg TS). På detta sätt undviks betydelsen av hur torrt slammet är då 
man analyserar det. Gränsvärden för tungmetaller är satta som den högsta 

mängd som får ingå i avloppsslam som sprids på åkermark. 
 

Gränsvärdena för slam som får spridas på åkermark är för: 
 

- Bly: 100 mg/kg TS,  
- Kadmium: 2 mg/kg TS 

- Kvicksilver: 2,5 mg/kg TS  
 

5.2 Tungmetaller i avloppsslam 
Det kommunala avloppsslammet ligger klart under gränsvärdena för de tre 
tungmetallerna. De haltvariationer som förekommer tros bero på punktutsläpp 

från enskilda verksamheter (Nyckeltal 12 – Tekniska förvaltningen).  
 
 

 
Fig. 8. Bly-, kadmium- och kvicksilverhalter från Arvidsjaurs avloppsreningsverk 
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6. Energianva ndning  
Många av dagens miljöproblem har starka samband med storleken på energi-
användningen och sättet att använda energi. För att uppfylla nationella och reg-
ionala miljömål krävs att energin produceras och nyttjas på ett resurssnålt sätt 

som är förenligt med kretsloppstänkandet. 

6.1 Total energianvändning  
Den totala energianvändningen i Arvidsjaurs kommun uppgick år 2011 till  
296 GWh (nyckeltal 13 – Statistiska centralbyrån). I den total energianvändning 

ingår följande sektorer industri- och bygg, jordbruk, transport, hushåll, offentlig 
verksamhet och övriga tjänster. Figur 9 visar energianvändningen mellan åren 

1990 och 2011. Nyare siffror finns inte att tillgå i statistiska centralbyråns data-
bas. 
 

 
Fig.9. Total energianvändning i Arvidsjaur 

 
6.2 Energianvändning i hushållssektorn 
Hushållen står för 26 % (77 GWh) av den totala energianvändningen i kommu-

nen.  I Arvidsjaur var energianvändningen i hushållen (småhus, flerbostadshus 
och fritidshus) 11 913 kWh/invånare år 2011 (nyckeltal 14 – Statistiska 
centralbyrån). År 2010 var genomsnittet i Sverige 9 053 kWh/invånare. Skillna-

den beror framförallt på att den kalla årstiden är både längre och kallare för 
befolkningen i Arvidsjaur jämfört med huvuddelen av Sveriges övriga befolk-

ning. Det krävs därför mer energi att värma upp bostäderna. Trenden är att 
energianvändningen minskar. Ökningen under år 2010 beror på att året var kal-
lare än åren innan. 

 
Fig.10. Energianvändning för hushåll per invånare i Arvidsjaur och Sverige. 
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6.3 Energianvändning i transportsektorn 
Energianvändningen i transportsektorn uppgår 2011 till 139 GWh (nyckeltal 15 

– Statistiska centralbyrån). Transportsektorn står för ungefär 47 % av kommu-
nens totala energianvändning.  

6.3.1 Miljöbilar 

Den 1 januari 2013 infördes en ny definition för så kallad miljöbil (MB2013).  
 

 MB2007 är de personbilar som nyregistrerades innan 1 januari 2013 och upp-
fyllde kriterierna för miljöbil i Förordning (2007:380) om miljöbilspremie och 

sedan Vägtrafikskattelagen (2006:227) lydelsen innan 1 januari 2013.  
 MB2013 är de personbilar som nyregisterats efter den 31 december 2012 och 

uppfyller kriterierna för miljöbil i Vägtrafikskattelagen (2006:227). 

 
I redovisningen nedan har vi valt att redovisa andelen fordon i MB2007 och 

MB2013 separat, eftersom nyregistrerade personbilar under 2013 som uppfyller 
kraven för MB2007 inte redovisas i statistiken. I Arvidsjaur är 7 % av personbi-

larna miljöbilar, vilket motsvarar 261 bilar (nyckeltal 16 – Statistiska centralby-
rån). 
 

 
Fig. 11. Andel miljöbilar i slutet av år 2013.  

 

6.4 Oljeförbrukning i kommunala fastigheter 
Oljeförbrukningen har sedan 1983 års nivå på 830,4 m3 minskat till 8,2 m3 år 

2013 (nyckeltal 17 – Tekniska förvaltningen).  
 

 
Fig. 12. Oljeförbrukningen i m3 för uppvärmning av kommunen ägda anläggningar och 

fastigheter  
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6.5 Elförbrukning i kommunala fastigheter 
Den total energianvändning i kommunens uppvärmda fastigheter visar en 

nedåtgående trend. (nyckeltal 18 – Tekniska förvaltningen). I statistiken ingår 
inte de kommunala bolagens energianvändning.  
 

 
Fig. 13. Total energianvändning i kommunens uppvärmda fastigheter 

 

6.6 Förnyelsebar energi – kommunala anläggningar 
Andelen förnyelsebar energi, dvs. energi från biobränsle och fjärrvärme utgör 
idag ca 43 % (nyckeltal 19 – Tekniska förvaltningen) av de kommunala anlägg-

ningarnas energiförbrukning. I den totala energiförbrukningen ingår förutom 
uppvärmning av fastigheter även gatubelysning och belysning vid elljusspår 

m.m. Trenden är att den förnyelsebara energin ökar. 
 

 
Fig. 14. Procentandelen förnyelsebar energi (biobränsle och fjärrvärme) av kommunala 

anläggningars totala energiförbrukning under år 2004-2013. 

 

6.7 Vägbelysning 
Ett nytt nyckeltal för i år är hur mycket energi som förbrukas för kommunens 
vägbelysning. Under år 2013 förbrukades 867 MWh (nyckeltal 20 – Tekniska 

förvaltningen).  

6.8 Levererad energi från fjärrvärmeverket 
 
 

 
Fig. 15. Utveckling av levererad energi från fjärrvärmeverket i Arvidsjaur 
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7. Luftmiljö  

7.1 Luftmätningar 
Mellan åren 2002 och 2005 pågick ett lokalt investeringsprogram vid kommu-

nen. I projektet ingick att mäta luftkvaliteten i samhället och att bygga ett 
biobränslebaserat fjärrvärmeverk i kommunen. De mätningar som genomfördes 

för att mäta luftkvaliteten var VOC (flyktiga organiska kolväten) och sot under 
tre perioder; år 2003, år 2003/2004 samt år 2004/2005. Luftmätningarna ge-
nomfördes på tre platser i samhället; vid Teckans kiosk, Fridhemsskolan och 

Stortorgets förskola. Av mätningarna framkom att halterna av lättflyktiga orga-
niska kolväten (VOC) låg under miljökvalitetsnormen för bensen. Dygnsmedel-

halten för sot låg också under gränsvärdet. Rapporterna från mätningarna finns 
på kommunens hemsida under Miljöanalyser eller kan fås av Miljö- och byggen-
heten. Luftmätningar är kostsamma att genomföra och några nya luftmätningar 

är inte inplanerade i dagsläget. 

7.2 Utsläpp av växthusgaser 
Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Utan den 
skulle medeltemperaturen vid jordens yta vara omkring -18°C. Naturliga växt-

husgaser som finns i atmosfären är framförallt vattenånga och koldioxid. Våra 
mänskliga aktiviteter förstärker växthuseffekten utöver naturliga variationer. 

För att kunna jämföra effekten av olika växthusgaser som t.ex. koldioxid, me-
tan och lustgas räknas bidraget från varje enskild gas om till motsvarande 
mängd koldioxid, s.k. koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Exempel på utsläppsre-

ducerande åtgärder är att minska energianvändningen och övergå till förnyelse-
bara energikällor. Det totala utsläppet av växthusgaser har inte varierat särskilt 

mycket på flera år. Den sektor som dominerar utsläppen i Arvidsjaur är trans-
portsektorn som står för 67 % av utsläppen år 2011 (fig. 16). 
 

 
Fig. 16. Utsläpp av växthusgaser i Arvidsjaurs kommun, ton/CO2-ekv (nyckeltal 21 – 

Svenska miljöemissionsdata i samarbete med Naturvårdsverket, RUS och Energimyn-

digheten) 

I figur 17 redovisas utsläpp av växthusgaser per invånare i Arvidsjaurs kommun 

i jämförelse med genomsnittet för Sverige (nyckeltal 22 – Svenska miljöemiss-
ionsdata i samarbete med Naturvårdsverket, RUS och Energimyndigheten). Ut-
släppsmängden per invånare är högre i Arvidsjaur jämfört med genomsnittet för 

Sverige. Det kan bero på att Arvidsjaurs kommun har ganska stora utsläpp från 
transportsektorn i förhållande till antalet invånare.  Den hållbara nivån på ut-

släpp av växthusgaser ligger i intervallet 0,7-1,5 ton per invånare och år (Kli-
matkontot, IVL Svenska miljöinstitutet). 
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Fig.17. Utsläpp av växthusgaser per invånare i Arvidsjaurs kommun (ton CO2-ekv./inv 

och år) 

 
7.3 Utsläpp av kväveoxider 

Kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. 
Merparten av utsläppen av kväveoxider härrör från fordon, främst person- och 

lastbilar och från arbetsmaskiner. Utsläppen i Sverige har haft en jämn mins-
kande trend sedan mitten på 1990-talet. Det har uppnåtts genom åtgärder 

främst inom vägtrafiken, genom stegvis skärpta avgaskrav på personbilar och 
tunga fordon. Men trenden har hittills dämpats av att trafiken samtidigt har 
ökat. I figur 18 redovisas utsläppen av kväveoxider per invånare i Arvidsjaur, 

Norrbotten och Sverige (nyckeltal 23 – Svenska miljöemissionsdata i samarbete 
med Naturvårdsverket, RUS och Energimyndigheten). 

 

 
Fig.18. Utsläpp av kväveoxider per invånare i Arvidsjaur, Norrbotten och Sverige (kg 

NOx /inv) 

 
I Sverige drivs arbetet med att minska utsläppen av kväveoxider främst via åt-
gärdsstrategin för effektivare energianvändning och transporter. Inom EU finns 

en gemensam strategi för bättre luftkvalitet inom det så kallade CAFE-
programmet (Clean Air For Europe), det finns även flera direktiv för att minska  

utsläppen av luftföroreningar som kväveoxider, till exempel genom skärpta ut-
släppskrav för personbilar, tunga fordon, motorcyklar och arbetsmaskiner. Åt-
gärder som effektiviserad energiproduktion och effektiviserade transporter 

medför även lägre utsläpp av kväveoxider. De åtgärder som vidtas för att 
minska utsläppen från biltrafik i större tätorter bidrar också till att uppfylla del-

målen om minskade halter av kvävedioxid och bens(a)pyren 
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7.4 Utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
Flyktiga organiska ämnen eller VOC (engelsk förkortning) är ett samlingsnamn 

för ett stort antal gasformiga ämnen, som kan vara skadliga för människors 
hälsa och miljön. VOC bidrar, under sommarhalvåret, till bildning av marknära 
ozon. De bildas vid ofullständig förbränning och avges också vid avdunstning 

från lösningsmedel och bensin. 
 

Utsläppen kommer främst från vägtrafik och användning av lösningsmedel. Ut-
släppen av VOC i Sverige minskade kontinuerligt under 1990-talet och planade 

ut under 2000-talet. En stor del av minskningen beror på införandet av den ka-
talytiska avgasreningen för personbilar. Tidigare fanns beräkningar på att den 
småskaliga vedeldningen orsakade stora utsläpp av VOC, detta visade sig vara 

fel, utsläppen från vedeldning anses nu vara måttliga.  
 

Genom EU-lagstiftningen införs stegvis skärpta avgaskrav för motorcyklar, små 
bensindrivna arbetsredskap samt bestämmelser rörande begränsning av lös-
ningsmedelsanvändning i vissa verksamheter.  

 
I figur 19 redovisas utsläppen av flyktiga organiska ämnen per invånare i Arvid-

sjaur, Norrbotten och Sverige (nyckeltal 24 – Svenska miljöemissionsdata i 
samarbete med Naturvårdsverket, RUS och Energimyndigheten). Trenden från 
år 2000 är att utsläppen av flyktiga organiska ämnen ökar i Arvidsjaur och 

norrbotten, samtidigt som utsläppen ligger på ungefär samma nivå om man ser 
till hela Sverige. Att utsläppen i Arvidsjaur och norrbotten ökade ganska kraftigt 

under år 2010 beror sannolikt på att vintern var mycket kallare det året än åren 
innan.  
 

 
Fig.19. Utsläpp av flyktiga organiska ämnen per invånare (kg/inv) 
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8. Ka llfö rteckning 
 
Naturvård  
Nyckeltal 1-2 Svenska FSC-rådet 

  Skogsstyrelsen  
  Länsstyrelsen 

  Statistiska centralbyrån 
 
Avfall  

Nyckeltal 3-11 Tekniska förvaltningen/Johan Åberg 
 

Slam  
Nyckeltal 12 Tekniska förvaltningen/Mårten Enoksson 
 

Energi  
Nyckeltal 13-16 Statistiska centralbyrån 

Nyckeltal 17-19 Tekniska förvaltningen/Sara Persson 
Nyckeltal 20 Tekniska förvaltningen/Mårten Enoksson 
 

Luftmiljön 
Nyckeltal 21-24 Svenska miljöemissionsdata, Naturvårdsverket, 

RUS och Energimyndigheten (www.smed.se) 
 
Nyckeltal 25-26 IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

  Rapport nr U 866, U 992 och  
  U 1755 
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Bilaga 1. Grö na Nyckeltal i sammandrag 

Naturvård  2013 2012 2011 2010 2009 

Nyckeltal 1 FSC-certifierade skogsbruk av 
prod.areal 

79,7 % 79,7 % 79,6 % 79,6 % 79,6 % 

Nyckeltal 2 Andel skyddad mark av total landareal 6,2 % 5,8 % 5,8 % 5,3 % 4,5 % 

Avfall       

Nyckeltal 3 Antal besökare på Arvidsjaurs åter-
vinningsgård 

37 314  34 208  34 755  33 242  31 757  

Nyckeltal 4 Mängden hushållsavfall per invånare 197 kg 210 kg 208 kg 200 kg 195 kg 

Nyckeltal 5 Mängden insamlat pappersmaterial 
per invånare 

39,6 kg 40,9 kg 47,1 kg 44,3 kg 32,8 kg 

Nyckeltal 6 Mängden insamlat glas per invånare 16,7 kg 15,6 kg 17,1 kg 12,4 kg 14,2 kg 

Nyckeltal 7 Mängden insamlad plast per invånare 11,2 kg 11,3 kg 20,8 kg 19,7 kg 11,1 kg 

Nyckeltal 8 Mängden insamlade metallförpack-
ningar per invånare 

1,5 kg 1,2 kg 3,0 kg 1,4 kg 1,2 kg 

Nyckeltal 9 Mängden insamlad elektronik per 
invånare 

21,8 kg 16,9 kg 15,4 kg 13,5 kg 10,9 kg 

Nyckeltal 10 Mängden insamlad spillolja per invå-
nare 

2,0 kg 0,8 kg 1,5 kg 1,8 kg 0,7kg 

Nyckeltal 11 Mängd vitvaror som inlämnats 30 ton 65 ton 59 ton 72 ton 66 ton 

Slam       

Nyckeltal 12 Bly (Pb), Kadmium (Cd) och kvicksil-
ver (Hg) i slam från Arvidsjaurs AVR – 
mg/kg TS 

Pb    Cd   Hg 
2,4;   0,4;   0,3 

Pb    Cd   Hg 
5,3;   0,3;   0,2 

Pb   Cd    Hg 
11,9; 0,6;   0,5 

Pb    Cd   Hg 
7,4;    0,3;   0,5 

Pb   Cd   Hg 
6,3;   0,3;   0,3 
 

Energi       

Nyckeltal 13 Den totala energianvändning en i 
kommunen 

- - 296 GWh 304 GWh 305 GWh 

Nyckeltal 14 Uppvärmning och elanvändning i 
bostäder per invånare 

- - 11 913 kWh 12 658 kWh 12 730 kWh 

Nyckeltal 15 Energianvändning inom transportsek-
torn - Arvidsjaur 

- - 139 GWh 144 GWh 126 GWh 

Nyckeltal 16 Andel miljöbilar i kommunen 7 % - - - - 

Nyckeltal 17 Oljeförbrukning för uppvärmning av 
kommunens ägda anläggningar och 
fastigheter 

8,2 m
3 

12,5 m
3
 11,9 m

3 
15,4 m

3 
10,5 m

3 

Nyckeltal 18 Total energianvändning i kommunens 
uppvärmda fastigheter 

8 468 MWh 8 633 MWh 8 231 MWh 8 659 MWh 8 494 MWh 

Nyckeltal 19 Andel förnybar energi (pellets, värme-
pump, fjärrvärme) av den totala ener-
giförbrukningen för kommunens ägda 
och drivna fastigheter 

43 % 45 % 44 % 47 % 47 % 

Nyckeltal 20 Energianvändning för vägbelysning 867 MWh - - - - 

Tätortsluft       

Nyckeltal 21 Växthusgaser, CO2-ekv  
(ton per år) 

- - 55 444 
 

56 727 56 000 

Nyckeltal 22 Växthusgaser, CO2-ekv  
(ton per invånare) 

- - 8,6 8,7 8,5 

Nyckeltal 23 Kväveoxider (kg/invånare) - - 27 29 29 

Nyckeltal 24 Flyktiga organiska ämnen 
(kg/invånare) 

- - 45 49 38 

 
Luftmätningar under perioden år 2003-2005   2005 2004 2003 

Nyckeltal 25 Periodmedelvärden av sot vid 
Teckans kiosk (T), Fridhems-skolan 
(F) och Stortorget (S) 

  T  F S 
12    10 6 
(µg/m

3
) 

T  F S 
14    10 7 
(µg/m

3
) 

T F S 
9 6 5 
(µg/m

3
) 

Nyckeltal 26 Bensen (vinterhalvår) vid Teckans 
kiosk (T), Fridhemsskolan (F) och 
Stortorget (S) 

  T  F S 
2,0 1,4 1,4 
(µg/m

3
) 

T F S 
2,7 2,0 2,1 
(µg/m

3
) 

T F S 
2,0 1,3 1,2 
(µg/m

3
) 

 
Befolkningsutveckling (31 december) 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Invånare 6 751 6 665 6 622 6 529 6 494 6 467 6 471 
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