
Sopor i Fjällvärlden – hur 
fungerar det i Sorsele 
kommun?  
En solig dag i början av mars besöker vi 
Gunnar Brännström, chef för GVA. Han 
sammanfattar sitt uppdrag så här: 
 
”Kommunens ansvar är att erbjuda ett 
fungerande system – sedan är det upp 
till individen att använda det” 
 

 
Infart till ÅVC i Ammarnäs.  

 
Vad ska vi göra med farligt avfall? 
Det ska du lämna hos ÅVC 
(Återvinningscentralen) i Ammarnäs och 
i miljöbodan i Kraddsele. 
Där finns plats för småbatterier, 
färgrester, lampor, lysrör och kemikalier.  
Bilbatterier och däck utan fälg ska 
lämnas hos den firma där du köpte det. 
 

 
Miljöboden i Ammarnäs ÅVC 

Vad gör vi med tidningar och 
förpackningar? 
Vi kallar platsen för ÅVS 
(Återvinningsstation) och den ligger invid 
skolan i Ammarnäs. Den arrangeras av 
FTI - förpacknings och 
tidningsinsamlingen – och Ammarnäs 
Idrottsförening har skötseln. 
Där kan du lämna sorterade burkar, glas 
och plast också.  

 
Sortering med utsikt – ÅVS i Ammarnäs. 

 
Vad är grovsopor? 
Det kan vara gamla madrasser och annat 
som är brännbart, byggavfall, järnskrot, 
faktiskt det mesta från ett hushåll. 
Sådant lämnar du vid ÅVC. 
 

 
Sortering med utsikt  – ÅVC i Ammarnäs 

öppet varje tisdag kl 10.00 – 17.30 



Vad gör jag med en gammal 
skrotbil?  
Den måste gå till en bilskrot. Vi har inget 
utrymme för sådant. 
 
Är en toastol miljöfarlig?  
I sig är den inte det, men du ska ändå 
inte gräva ned den. 
En toastol är inte farligt avfall – det är 
restavfall i ÅVC.  
 

 
Container för restavfall finns vid ÅVC. 

 
Vad gör vi med matavfall?  
Kompostering av matavfall sker hos dig 
själv. Fastighetsägare kan göra en egen 
kompost eller ta med sig till 
storkomposten i Sorsele. 
 
 

 
Elskrot kan lämnas vid ÅVC 

 
Var det något mera? 
Jo, vi har en service att vi tar emot el- 
och elektronikavfall vid vår ÅVC. Där kan 
du lämna vitvaror och elektriska element 
som ska kasseras. Vi ser till att de går 
till återvinning.  
 

Snart har vi sorterat bort allt som 
ska återvinnas – vad gör jag då med 
soppåsen? 
Då behöver du ett eget kärl som vi kan 
komma och tömma.  
Har du inget kärl så finns inget 
erbjudande. Men vi jobbar på det. 
 
 

 
OBS! inga sopkärl utan tunnor för 

returburkar till Ammarnäs IF. 
 

 



Fast boende har alltså ett system 
med kärl och hur fungerar det? 
 
Inte bara kommunbor, utan också 
sommarstugeägare kan skaffa ett kärl.  
Det finns ett fritidshusabonnemang man 
kan lösa. Kärlen töms var annan vecka 
med sopbilen. 
Det går bra att teckna ett abonnemang 
på tel 0952-14061.  
 
Systemet fungerar bra, det har vi sett 
bland annat genom Plockanalysen som 
genomfördes i fjol. Men vi har förstått att 
några vill ha en annan lösning. Det finns 
de som upplever att skötseln av ett kärl 
kan bli problem. Om de lämnar stugan 
och åker bort så står kärlet framme för 
väder och vind och snöar kanske över. 
 

 
Snö – ett hinder för sopsystemet? 

 
Om någon vill ta emot andras 
hushållssopor får den det då?  
Det finns fastighetsägare som delar på 
ett kärl. För oss handlar det om skötsel 
och om abonnemang på kärlet.  
 

 
Skötsel och abonnemang är ett måste för 

att systemet ska fungera. 
 

Hur ska man göra så det fungerar? 
Det går att tänka sig ett gemensamt 
förråd för flera fritidsfastigheter och om 
någon vill sköta ett sådant förråd så 
föreslår jag att den ringer mig.  
0952-14000 är nr till växeln. 
 
Vem finansierar systemet? 
Sorsele Kommun står för sophanteringen 
och den är avgiftsfinansierad.  
Alla fastighetsägare betalar genom sin 
grundavgift till systemet med containers 
för grovsopor och ÅVC.  
Alla brukare betalar genom soptaxan. 
 
Betalsäckar – skulle det fungera?  
Vi tror att det skulle fungera. Men då 
behövs det att en entreprenör i t ex 
Ammarnäs tar på sig skötseln av en 
sådan lösning. 
 
Hur är det med turister och övrigt 
friluftsliv då? Till exempel vandrare 
och fiskare?  
För fiskare har vi sedan många år ett 
samarbete med Ammarnäs FVO på 
rastplatserna vid älven och Tjulån.  
För vandrare har vi bara en god vilja. 
Frågan måste lösas snart för att 
systemet ska fungera fullt ut.  
 
Vad säger vi åt de gäster vi har 
idag? 
Sortera vid ÅVS och ta kontakt med 
turistföretagen i byn för hanteringen av 
soppåsen – de kanske kan hjälpa till 
utan stora kostnader. Men vad ni än gör 
– släng inte soporna osorterade! 
 
Varför ska vi inte lämna osorterat? 
Gunnar Brännström citerar från 
avfallsveriges hemsida:  
"Om varje hushåll i Sverige slänger en 
lågenergilampa om året i sin soppåse 
beräknas 19-34 kg kvicksilver att spridas 
till miljön via soppåsen. Detta kan 
jämföras med att en tesked kvicksilver 
kan förgifta en medelstor sjö."  
 
Det räcker som motivering, säger han 
och vi avslutar samtalet som gett oss 
både tydliga anvisningar och något att 
fundera på. 
 


