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1. Inledning 
 
Miljöredovisningen visar utvecklingen inom ett antal prioriterade miljöområden.  

Gröna Nyckeltal är ett sätt att i siffror och diagram åskådliggöra trender för miljötill-
ståndet, miljöpåverkan, resursanvändningen 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. En sammanställ-
ning av nyckeltalen för de senaste fem åren redovisas i bilaga 1. De Gröna nyckelta-
len ska ge enkel och överskådlig information om utvecklingen på miljöområdet till 

allmänhet och beslutsfattare. 

 
2. Naturva rd 

 

2.1 Skyddad natur 

 
 
I Arvidsjaur finns det 59 naturreservat till en sammanlagd yta av ca 38 211 hektar 

enligt statistiska centralbyrån. Det finns även 27 biotopskyddsområden på samman-
lagt 142 ha som Skogsstyrelsen löst in från privata markägare. Av den totala landa-
realen (569 906 ha) är ca 6,7 % skyddad (nyckeltal 1 - Skogsstyrelsen, Länsstyrel-
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sen, Statistiska centralbyrån).  Av kommunens totala yta (611 310 ha) är ca 6,3 % 

skyddad genom reservatsbildningar. 
 

2.2 Sjöar och vattendrag 

Inom kommunen finns cirka 4 000 sjöar och tjärnar större än 1 ha samt många vat-
tendrag i varierande storlekar. Flera stora älvar rinner genom kommunen. Kommu-

nens vattenmiljöer har stora värden för naturvård, kulturvård och friluftsliv. Samtliga 
älvar med tillrinningsområden är riksintressanta och ingår i Natura 2000-

nätverket.  Lax, flodpärlmussla och utter är exempel på skyddsvärda arter som före-
kommer. 
 

 

 
2.2.1 Vattenkvalitet 

I kommunen har vi generellt sett en bra vattenkvalitet där få sjöar och vattendrag 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 punktutsläpp (avloppsanlägg-

ningar, industrier m.m.) och diffusa utsläpp (läckage från jordbruksmark och skogs-
mark samt atmosfärisk deposition). 
 

I Arvidsjaur är våra främsta vattenburna utsläppskällor kommunala avloppsrenings-
verk, industrier, skogsbruk och enskilda avlopp. Lokala problem med gödningseffek-

ter har förekommit vid bristfälligt fungerande mindre avloppsanläggningar. 
 
I VISS - Vatten Informations System Sverige finns kartor över alla Sveriges större 

sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Där kan alla som är intresserade se 
hur de större (>1 km²) sjöarna och vattendragen mår.  

 

2.2.2 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 av-
loppsvatten kan påverka sjöar, vattendrag och grundvatten. De kan förorena både 

egna och grannars vattentäkter och ge upphov till dålig lukt. Utsläppen kan också 
påverka badvatten, fiske och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag. 

 
Under åren 2012-2016 inventerades avlopp vid sjöarna Järvträsket, Lomträsket, 
Malmesjaure och Sandträsket.  År 2017 fortsätter inventeringarna vid Arvidsjaursjön. 



4 
 

Av kommunens översiktsplan som antogs den november 2015 är en rekommendat-

ion att kommunen årligen genomför avloppsinventeringar. 
 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 2013-09-13 på uppdrag av regeringen re-
dovisat styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar. 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 före-
slår HaV bl.a. nya reduktionskrav för små avloppsanläggningar och att alla gamla 

avlopp ska omprövas - inom tio år från det att föreslagen lagstiftning trätt i kraft.  

 
2.2.3 Kvicksilverhalt i gädda 
 

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 rov-

fisk och får därför i sig mer kvicksilver än annan fisk. Resultatet visas i figur 2. För-
ändringarna 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 istäl-

let allmänna kostråd för fisk.  
 
 

 
 
 

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 mineraler. Fet fisk 
som strömming, sill, lax och makrill innehåller fleromättade fettsyror som kan 

minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.  Livsmedelsverket har tagit fram sär-
skilda kostråd gällande fiskkonsumtion. De finns på Livsmedelsverkets webbplats 

(www.livsmedelsverket.se). Anledningen är just att vissa fiskar innehåller höga hal-
ter av miljöföroreningar. Kvinnor som försöker bli gravida, är gravida eller ammar 
bör inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än 2-3 gånger per år. Särskilda 

kostråd finns även för fisk som kan innehålla PCB och dioxin. Det gäller strömming, 
vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken, Vänern och Vät-

tern och röding från Vättern. 
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Sjö 

Halt (mg Hg/kg muskel) 

                                   

före 

2001 

2001 2002 2008 2014 2016 

Abraure 0,30  0,4 
 

0,48 
 

0,56 

Akkajaure 
 

0,46 0,37 0,23 
 

 

Arvidsjaursjön 0,32 0,32  0,53 0,62 0,44 

Baktsjaur    0,50 
 

0,35 

Ellijaure 0,42  0,51  
  

 

Gierdaure 0,43  0,46  
  

 

Ketaträsket 
 

  0,33 
 

 

Lappträsket 0,31    
  

 

Laukersjön 
 

 0,15 0,18 
 

 

Laxtjärnen 0,36    
  

 

Ljusträsket 0,45  0,44  
  

 

Mausjaur    0,42 
 

0,41 

Moskosel    0,29 
 

 

Månsträsket 0,24    
  

 

Pjesker 0,42  0,57  0,33 
 

 

Ringlet 
  

 
 

0,14  

Storavan 0,32  0,24  
  

 

Storträsket 0,37  0,38  0,27 
 

 

Stor-

Varjisträsk 
0,32 

 
 

  
 

Vaksemjaure 0,43  0,27  
  

 

Vuolgamjaure 0,30  0,53  0,31 
 

 

Fig. 2. Kvicksilveranalyser av gäddmuskler i sjöar inom Arvidsjaurs kommun  

 

3. 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 miljövinsterna är det 
en viktig målsättning att minska avfallsmängderna och öka återanvändandet. Mäng-
den avfall brukar vara konjunkturberoende. En stärkt konjunktur ger ökad konsumt-

ion vilket också medför ökad mängd avfall.  

3.1 Besökande vid återvinningscentralen 
Antalet besökande vid återvinningscentralen fortsätter att öka (fig. 3). Under år 
2016 var det 45 075 besökare (nyckeltal 2 – Samhällsbyggnadsförvaltningen).  
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Fig. 3. Antalet besökande (privatpersoner och mindre företag) som lämnat avfall på återvin-

ningscentralen i Arvidsjaur 

3.2 Kärl- och säckavfall till förbränning 
Kärl- och säckavfall är det avfall som normalt uppstår i hushållet och som läggs i ett 

kärl (gröna tunnan) eller i en säck som samlas upp i containrar. Även jämförligt hus-
hållsavfall från verksamheter som samlas in på ovanstående sätt räknas som kärl- 
och säckavfall. 

 
Mängden kärl och säckavfall per invånare som behandlas genom förbränning har va-

rierat genom åren (fig. 4). År 2016 kastades 194 kg brännbart hushållsavfall per in-
vånare (nyckeltal 3 – Samhällsbyggnadsförvaltningen). I statistiken har hänsyn ta-
gits till fritidsboende, gästnätter och in-/utpendling till arbete. 

 
 

 
Fig. 4. Mängden kärl- och säckavfall i Arvidsjaur (kg/pers)  

 

 

3.2.1 Jämförelse med länet och riket 

I Sverige samlades det in nästan 2,3 miljoner ton kärl- och säckavfall år 2015, vilket 
ger 232 kg per invånare (Hushållsavfall i siffror – kommun och länsstatistik 2015, 
Rapport 2016:33, Avfall Sverige). Genomsnittet för en person i Norrbottens län år 

2015 är 207 kg per år. Siffrorna har justerats med avseende på fritidsboende, gäst-
nätter och in-/utpendling till arbete. 

 

3.3 Materialåtervinning  
 
År 2016 lämnade en person i Arvidsjaur i genomsnitt 66 kg avfall till materialåter-

vinning fördelat enligt följande: 
 

- Papper (returpapper och tidningar): 15 kg 
- Glas: 23 kg 
- Plast: 7 kg 

- Metall: 1,2 kg 
- Elektronik: 20 kg 
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(Nyckeltal 4 till 8 – Samhällsbyggnadsförvaltningen)  

 

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

kommunen till materialåtervinning.  

 
3.4 Farligt avfall 
Som farligt avfall räknas t.ex. impregnerat virke, asbest, olja, färg, lösningsmedel, 

blybatterier, syror, baser, rengöringsmedel, kvicksilver (lysrör, lågenergilampor) och 
övriga tungmetaller. Under år 2016 samlades det in 7,2 kg farligt avfall per invånare 

i kommunen (Rapport 2016:33, Avfall Sverige). (Nyckeltal 9 - Samhällsbyggnads-

förvaltningen). 

 
Fig. 6. Mängden farligt avfall i Arvidsjaur (kg/person).  

 

3.4.1 Jämförelse med länet och riket 

I Sverige samlades det år 2015 in 71 220 ton farligt avfall från hushållen.  
43 000 ton utgörs av impregnerat virke och 3 500 ton av asbest. I övrigt ingår små-
kemikalier, vatten och lösningsmedelsbaserad färg och oljehaltigt farligt avfall. Elav-

fall och batterier ingår inte i dessa uppgifter. Det blir i genomsnitt 7,2 kg per person 
(Rapport 2016:33, Avfall Sverige). I Norrbotten samlades det in ca 5,9 kg per person 

år 2015. Siffrorna har justerats med avseende på fritidsboende, gästnätter och in-
/utpendling till arbete.  

3.5 Vitvaror 
Mängden vitvaror som lämnats in sedan år 2005 har varierat mellan 40-90 ton per år 

(fig. 7). De årliga variationerna i vitvaruinlämning kan bero på ekonomiska konjunk-
tursvängningar och på bytescykler för vitvaror hos de lokala fastighetsbolagen 
(nyckeltal 10 – Samhällsbyggnadsförvaltningen).  
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Fig. 7. Mängden vitvaror i ton som inlämnats på återvinningscentralen i Arvidsjaur .  

 
 

4. Slam 
Slam som uppkommer vid kommunens olika reningsverk samt delar av det slam som 
hämtas vid enskilda avloppsanläggningar läggs upp för kompostering till anlägg-

ningsjord.  

4.1 Slamkvalitet och gränsvärden 
Slammets innehåll av tungmetaller och vissa organiska föroreningar är av avgörande 
betydelse för hur slammet kan användas. Gränsvärden finns för tillåtna halter av 

tungmetaller och dessa mäts regelbundet sedan ett antal år. Föroreningshalterna 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. Gräns-
värden 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  
 

4.2 Tungmetaller i avloppsslam 
Innehållet i det kommunala avloppsslammet ligger klart under gränsvärdena för de 

tre tungmetallerna. De haltvariationer som förekommer kan bero på enskilda punkt-
utsläpp (Nyckeltal 11 – Samhällsbyggnadsförvaltningen). 

  

 
Fig. 8. Bly-, kadmium- och kvicksilverhalter från Arvidsjaurs avloppsreningsverk 
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5. Energianva ndning  
Många av dagens miljöproblem har starka samband med storleken på energianvänd-
ningen och sättet att använda energi. För att uppfylla nationella och regionala miljö-
mål krävs att energin produceras och nyttjas på ett resurssnålt sätt som är förenligt 

med kretsloppstänkandet. 

5.1 Total energianvändning  
Den totala energianvändningen i Arvidsjaurs kommun uppgick år 2015 till  
294 GWh (nyckeltal 12 – Statistiska centralbyrån). I den total energianvändning 

ingår följande sektorer industri- och bygg, jordbruk, transport, hushåll, offentlig 
verksamhet och övriga tjänster.  
 

 
 

Fig.9. Total energianvändning i Arvidsjaur 

 
5.2 Energianvändning i hushållssektorn 
Hushållen står för 27 % (79 GWh) av den totala energianvändningen i kommunen.   

I Arvidsjaur var energianvändningen i hushållen (småhus, flerbostadshus och fritids-
hus) 12 184 kWh/invånare år 2015 (nyckeltal 13 – Statistiska centralbyrån). År 
2015 var genomsnittet i Sverige 7 439 kWh/invånare. Skillnaden beror framförallt på 

att den kalla årstiden är både längre och kallare för befolkningen i Arvidsjaur jämfört 
med huvuddelen av Sveriges övriga befolkning. Sedan år 2004 har energianvänd-

ningen varit ganska konstant.  

 
Fig.10. Energianvändning för hushåll per invånare i Arvidsjaur och Sverige. 
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5.3 Energianvändning i transportsektorn 
Energianvändningen i transportsektorn uppgår 2015 till 129 GWh (nyckeltal 14 – 

Statistiska centralbyrån). Transportsektorn står för 44 % av kommunens totala 
energianvändning.  

5.3.1 Miljöbilar 

Den 1 januari 2013 infördes en ny definition för så kallad miljöbil (MB2013).  
MB2013 är de personbilar som nyregisterats efter den 31 december 2012 och upp-

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

I slutet av år 2016 var 1,6 % av personbilarna i Arvidsjaur miljöbilar, vilket motsva-
rar 59 bilar - en ökning med 25 bilar jämfört med året innan. 
(nyckeltal 15 – Trafikanalys – www.trafa.se). 
 

 
Fig. 11. Andel miljöbilar i Arvidsjaur, Norrbotten och Sverige 

 

5.4 Oljeförbrukning i kommunägda fastigheter 
Oljeförbrukningen har sedan 1983 års nivå på 830 m3 minskat till 9 m3 år 2016 
(nyckeltal 16 – Samhällsbyggnadsförvaltningen).  

 

 
Fig. 12. Oljeförbrukningen i m3 för uppvärmning av kommunens ägda anläggningar och fas-

tigheter  
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5.5 Kommunens totala el förbrukning 
I figuren nedan redovisas förbrukningen för alla kommunens el abonnemang  

(fastigheter, gatubelysning, elljusspår m.m.). År 2016 var den totala elförbrukningen 
7,8 GWh (nyckeltal 17 – Samhällsbyggnadsförvaltningen). Trenden är att elförbruk-
ningen minskar. 

 

 
Fig. 13. Kommunens totala el förbrukning. 

 

5.6 Energiförbrukning för kommunens fastigheter 
Den total energianvändning i kommunens ägda fastigheter redovisas i figur 14.  
I siffrorna ingår inte uppvärmning av vatten- och avloppsanläggningar, återvinnings-
centraler, idrottsplatsen (IP), prästberget eller Vittjåkk. År 2016 var energiförbruk-

ningen 10,3 GWh(nyckeltal 18 – Samhällsbyggnadsförvaltningen).  
 

 
Fig. 14. Energianvändning för kommunens ägda fastigheter, exkl. uppvärmning av vatten- 

och avloppsanläggningar, återvinningscentraler, idrottsplatsen (IP), prästberget eller Vittjåkk  
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Fig. 15. Energiförbrukning per kvadratmeter för uppvärmning av kommunens fastigheter* 

(nyckeltal 19 – Samhällsbyggnadsförvaltningen). 

 
5.7 Förnybar energi – kommunägda fastigheter 
Andelen förnybar energi, dvs. energi från biobränsle och fjärrvärme utgör  
ca 47 % (nyckeltal 20 – Samhällsbyggnadsförvaltningen) av de kommunala fastig-

heternas energiförbrukning på 10,3 GWh. I siffrorna ingår inte uppvärmning av vat-
ten- och avloppsanläggningar, återvinningscentraler, idrottsplatsen (IP), prästberget 
eller Vittjåkk, gatubelysning och belysning vid elljusspår. Trenden är att den förnyel-

sebara energin ökar. 
 

 
Fig. 16. Andel förnybar energi för uppvärmning av kommunägda fastigheter 

 
6. Luftmiljö  

6.1 Luftberäkningar 
SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen genomfört luftkvalitetsberäkningar i Arvid-

sjaurs kommun med hjälp av SIMAIR-väg och SIMAIR-korsning för PM10 (partiklar 
med en diameter mindre än 10 _m) och kvävedioxid (NO2). Halterna av mindre par-

tiklar, PM2.5 (diameter mindre än 2,5 _m), har därefter uppskattats genom en ef-
terbearbetning av resultaten från SIMAIR-väg. Beräkningarna har utförts för år 
2014. Samtidigt som undersökningen i Arvidsjaurs kommun har utförts har liknande 

undersökningar gjorts för alla kommuner i Norrbottens län. Rapporten från luftbe-
räkningen finns på kommunens hemsida. 

 
Beräkningarna visar att luftkvaliteten är mycket god. De avsnitt av Storgatan, Skill-
nadsgatan, Järnvägsgatan, Fjällströmsvägen och Stationsgatan, som beräkningarna 

utförts på visar på nivåer av partiklar och kvävedioxid som med god marginal ligger 
under de nedre utvärderingströsklarna. De yttäckande beräkningarna med SIMAIR-
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korsning visar också på låga nivåer. Även i de centrala delarna av Arvidsjaur där luf-

ten påverkas av flera vägar är nivåerna långt under utvärderingströsklarna. 
Slutsatsen i rapporten var att några ytterligare åtgärder för Arvidsjaurs kommun inte 

är nödvändiga. 

6.2 Luftmätningar 
Mellan åren 2002 och 2005 pågick ett lokalt investeringsprogram vid kommunen. I 
projektet ingick att mäta luftkvaliteten i samhället och att bygga ett biobränslebase-

rat fjärrvärmeverk i kommunen. De mätningar som genomfördes för att mäta luft-
kvaliteten var VOC (flyktiga organiska kolväten) och sot under tre perioder; år 2003, 

år 2003/2004 samt år 2004/2005. Luftmätningarna genomfördes på tre platser i 
samhället; vid Teckans kiosk, Fridhemsskolan och Stortorgets förskola. Av mätning-
arna framkom att halterna av lättflyktiga organiska kolväten (VOC) låg under miljö-

kvalitetsnormen för bensen. Dygnsmedelhalten för sot låg också under gränsvärdet. 
Rapporterna från mätningarna finns på kommunens hemsida under Miljöanalyser 

eller kan fås av Miljö- och byggenheten. Luftmätningar är kostsamma att genomföra 
och några nya luftmätningar är inte inplanerade i dagsläget. 

6.3 Utsläpp av växthusgaser 
Det totala utsläppet av växthusgaser har inte varierat särskilt mycket på flera år. 

Den sektor som dominerar utsläppen i Arvidsjaur är transportsektorn som står för ca 
67 % av utsläppen. Utsläppen per invånare i Arvidsjaur är 8,7 ton.  Genomsnittet i 
Sverige är 6,3 ton per invånare. Väder och temperatur påverkar utsläppen av växt-

husgaser.  
 

6.4 Utsläpp av kväveoxider 

Kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Mer-

parten av utsläppen av kväveoxider härrör från fordon, främst person- och lastbilar 
och från arbetsmaskiner. Utsläppen i Sverige och Arvidsjaur 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. 
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Bilaga 1. Grö na Nyckeltal i sammandrag 

 
 

Naturvård  2016 2015 2014 2013 2012 

Nyckeltal 1 Andel skyddad mark av total land-
areal 

6,7 % 5,9 % 5,9 % 5,8 % 5,8 % 

Avfall       

Nyckeltal 2 Antal besökare på Arvidsjaurs åter-
vinningsgård 

45 075 40 467 37 794 37 314  34 208  

Nyckeltal 3 Mängden hushållsavfall per invånare 194 kg 206 kg 202 kg 197 kg 210 kg 

Nyckeltal 4 Mängden insamlat pappersmaterial 
per invånare 

14,7 kg 18,9 kg 36,0 kg 39,6 kg 40,9 kg 

Nyckeltal 5 Mängden insamlat glas per invånare 23, 0 kg 11,6 kg 22,4 kg 16,7 kg 15,6 kg 

Nyckeltal 6 Mängden insamlad plast per invå-
nare 

7,3 kg 10,8 kg 8,9 kg 11,2 kg 11,3 kg 

Nyckeltal 7 Mängden insamlade metallförpack-
ningar per invånare 

1,2 kg 1,3 kg 1,2 kg 1,5 kg 1,2 kg 

Nyckeltal 8 Mängden insamlad elektronik per 
invånare 

19,6 kg 24,3 kg 20,0 kg 21,8 kg 16,9 kg 

Nyckeltal 9 Mängden farligt avfall per invånare 7,2 kg 8,3 kg 9,3 kg 6,4 kg 5,0 kg 

Nyckeltal 10 Mängd vitvaror som inlämnats 49 ton 77 ton 54 ton 52 ton 65 ton 

Slam       

Nyckeltal 11 Bly (Pb), Kadmium (Cd) och kvicksil-
ver (Hg) i slam från Arvidsjaurs AVR 
– mg/kg TS 

Pb    Cd   Hg 
6,4;   0,3;   0,5 

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

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

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

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

Energi       

Nyckeltal 12 Den totala energianvändning en i 
kommunen 

- 294 GWh 303 GWh 304 GWh 293 GWh 

Nyckeltal 13 Uppvärmning och elanvändning i 
bostäder per invånare 

- 12 184 
kWh 

11 782 
kWh 

12 151 
kWh 

- 

Nyckeltal 14 Energianvändning inom transport-
sektorn - Arvidsjaur 

- 129 GWh 142 GWh 148 GWh 130 GWh 

Nyckeltal 15 Andel miljöbilar i kommunen, 
MB2013 

1,6 % 0,9 % 0,6 % 0,1 % - 

Nyckeltal 16 Oljeförbrukning för uppvärmning av 
kommunens ägda anläggningar och 
fastigheter 

9 m
3 

8,1 m
3
 8,0 m

3
 8,2 m

3 
12,5 m

3
 

Nyckeltal 17 Kommunens totala el förbrukning 7 817 MWh 8 055 MWh 8 154 MWh 8 468 MWh 8 633 MWh 

Nyckeltal 18 Energianvändning i kommunens 
ägda fastigheter (exkl. VA, ÅVC, IP, 
Prästberget och Vittjåkk)  

10 333 
MWh 

10 301 
MWh 

10 726 
MWh 

10 934 
MWh 

11 994 
MWh 

Nyckeltal 19 Energiförbrukning per kvadratmeter 
för uppvärmning av kommunens 
fastigheter 

196 kwh 195 kwh 197 kwh 203 kwh 218 kwh 

Nyckeltal 20 Andel förnybar energi (pellets, vär-
mepump, fjärrvärme) av den totala 
energiförbrukningen för kommunens 
ägda och drivna fastigheter 

47 % 45 %  45 % 43 % 45 % 

 
 

Befolkningsutveckling (31 december) 
 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Invånare 6 529 6 494 6 467 6 471 6 484 6 471 6 442 

 


