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ABSTRACT 
To achieve the stricter material recycling goals in Sweden in 2020 plastic-, metallic- and paper 

packages need to be better sorted from the household waste. Household waste might have the 

highest environmental impact compared with other sorts of waste but household waste has the 

highest potential to lower its impact. Waste pick-up analysis from 67 percent of Sweden's 

municipalities between 2013 and 2016 show that a Swedish household waste contains 34.5 

percent packaging and recycled paper that could be sorted for recycling. The producers of that 

material have the responsibility to collect it but it does not work as well as planned because of 

different circumstances. One way to increase the recycling of the material from the household 

waste and then achieve the material recycling goals is that municipalities offer simpler and 

increased service in the form of source sorting closer to the households. 

 

Previous studies have compared the systems of optical sorting and multi compartment bin, 

which offer separation at sources closer to the households. Moreover, those systems have been 

compared with the most common system in Sweden today, two bins, which do not involve 

increased service. The systems have not been compared with quantitative methods based on 

economics or the environment, nor with a new concept called district collection. This report 

has compared the four systems. The aspects that have been compared are the environmental 

aspects and economical aspects by using the tools lifecycle assessment and lifecycle cost 

assessment. Moreover, the systems have been fictive studied in an area in the municipality of 

Kristinehamn, in order to get closer to reality. 

 

The results indicate that the collection system district collection had the lowest environmental 

impact followed by multi compartment bin and then optical sorting. Moreover, the system with 

two bins has the highest impact in the studied environmental impact categories according to 

the assumptions that have been applied in the study. The lifecycle assessment indicates that the 

benefits with material recycling is higher than the environmental impacts of increased 

transportation. The system with lowest lifecycle cost is the system with two bins and then the 

district collection. The system with highest lifecycle cost is the system optical sorting and the 

system with the second highest cost is multi compartment bin according to the assumptions 

that have been applied in the study. One conclusion from the study is that it is important to 

investigate more aspects than environmental impact and costs when to decide collection 

system. It is because the results depends on the other aspects as well like the users experience 

about the system. 

 

Keywords: pre-separation at source, material recycling, lifecycle assessment, lifecycle cost 

assessment, district collection, system with two bins, optical sorting, multi compartment bin   



 III 

SAMMANFATTNING 
För att kunna uppnå de tuffare materialåtervinningsmålen som börjar gälla i Sverige år 2020 

måste utsorteringen av bland annat plast-, papper- och metallförpackningar öka. Hushållsavfall 

beskrivs som en av de mest miljöpåverkande kategorin av avfall men samtidigt den kategori 

där det finns mest potential för förbättringar genom bättre hantering. Plockanalyser från 67 

procent av Sveriges kommuner mellan åren 2013 och 2016 visar att ett svenskt villahushålls 

restavfall innehåller 34,5 procent förpackningar och returpapper som skulle kunna sorteras ut 

för materialåtervinning. Ett sätt att öka utsorteringen av producentansvarsmaterial från 

restavfallet och då kunna uppnå materialåtervinningsmålen är att kommuner erbjuder enklare 

samt ökad service i form av källsortering närmare hushållen.   

Tidigare studier har jämfört systemen optisk sortering och fyrfackskärl, som båda innebär 

källsortering närmare hushållen, med det vanligaste systemet i Sverige idag, tvåkärl, som inte 

innebär en ökad service genom kvalitativa metoder. Systemen har inte jämförts med 

kvantitativa metoder utifrån ekonomi eller miljö och inte heller med ett nytt koncept som heter 

Kvartersnära insamling. Den här rapporten har därför jämfört de fyra systemen utifrån 

aspekterna miljö och ekonomi med hjälp av verktygen livscykel- och livscykelkostnadsanalys 

som applicerades i ett område i Kristinehamns kommun för att på så sätt komma närmare 

verkligheten.  

Resultatet visar att systemet kvartersnära insamling har lägst miljöpåverkan i de undersökta 

miljöpåverkanskategorierna och därefter fyrfackskärl, optisk sortering och högst 

miljöpåverkan har systemet tvåkärl utifrån förutsättningarna och antagandena som har 

applicerats i studien. Livscykelanalysen visar att miljönyttan med materialåtervinningen 

överväger konsekvenserna av ökade transporter. Systemet med lägst livscykelkostnad är 

tvåkärl och sedan kvartersnära insamling, optisk sortering och dyrast livscykelkostnad har 

fyrfackskärl utifrån antaganden och de förutsättningar som använts i studien. En slutsats från 

rapporten är att det är viktigt att även undersöka andra aspekter förutom ekonomi och miljö vid 

val av insamlingssystem då resultatet till stor del beror på andra aspekter bland annat 

användarens uppfattning om systemet.  

 

Nyckelord: källsortering, materialåtervinning, livscykelanalys, livscykelskostnadsanalys, 

tvåkärl, optisk sortering, fyrfackskärl, kvartersnära insamling   
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BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR SOM ANVÄNDS I RAPPORTEN 
Producentansvar De företag som tillverkar eller sätter förpackningar och returpapper 

på den svenska marknaden ansvarar för att de samlas in och 

återvinns. 

FTI AB  Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) ansvarar för att 

samla in och återvinna förpackningar och returpapper på uppdrag 

av producenterna 

TMR AB Ansvarar för att samla in och återvinna förpackningar och 

returpapper på uppdrag av producenterna. 

ÅVS En återvinningsstation som FTI eller TMR ansvarar för och där 

hushållen kan lämna sina använda förpackningar och returpapper. 

ÅVC Återvinningscentral där både hushåll och företag kan lämna in 

avfall. Sköts vanligtvis av kommuner och tar emot bland annat 

grovsopor, elektronik, farligt avfall samt förpackningar och 

returpapper. 

Hushållsavfall I rapporten innefattar begreppet det avfall som uppkommer 

kontinuerligt hos ett hushåll vilket innefattar restavfall, matavfall 

samt förpackningar och returpapper 

Tvåkärl   Benämning på ett av de undersökta insamlingssystemen där 

hushållen sorterar rest- och matavfall i varsitt kärl på tomten samt 

lämnar förpackningar och returpapper till en ÅVS 

Fyrfackskärl  Benämning på ett av de undersökta insamlingssystemen där 

hushållen sorterar sitt hushållsavfall i två kärl på tomten som är 

indelade i sektioner för respektive fraktion. 

Optisk sortering Benämning på ett av de undersökta insamlingssystemen där 

hushållen sorterar alla hushållsavfall förutom glas i olikfärgade 

påsar som slängs i samma kärl på tomten. Glasfraktionen lämnas på 

en ÅVS. 

KNI  Benämning på ett av de undersökta insamlingssystemen,

 Kvartersnära insamling, där hushållen lämnar sitt hushållsavfall på 

en station placerad i bostadsområde. 

Fraktioner Avfall uppdelat i ett materialslag till exempel matavfall eller 

pappersförpackningar.  

Renhetsgrad  Hur stor del av den insamlade fraktionen som utgörs av rätt 

materialslag  

Rejektmängd Den del av den insamlade fraktionen som är av fel materialslag eller 

av för dålig kvalitet för att återvinnas.  

Avfall Sverige En branschorganisation för aktörer som verkar inom 

avfallsbranschen. 

Plockanalys Sammansättningen hos en viss fraktion och en viss mängd av 

fraktionen analyseras genom uppdelning i olika innehållande 

material och vägning av respektive material för att studera hur 

mycket som är rätt respektive felsorterat.  
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 INLEDNING 

1.1 Problemformulering 
Utvinning av jungfruligt material har en betydande miljöpåverkan men om det kan ersättas med 

återvunnet material besparas både jordens resurser och miljöpåverkan blir mindre. Genom att 

materialåtervinna avfall istället för att energiåtervinna eller i värsta fall deponera kan sekundära 

material ersätta jungfruligt material (Naturvårdsverket, 2017). Hushållsavfall beskrivs som en 

av de mest miljöpåverkande kategorin av avfall men samtidigt den kategori där det finns mest 

potential för förbättringar genom bättre hantering (European Commission – Joint Research 

Centre , 2016). Vidare beskrivs hushållsavfall som en ytterst politisk fråga då den beror på 

konsumtionsmönster, distribution och sammansättning av olika fraktioner. Konsumtionen i 

Sverige har ökat de senaste åren (Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2016) vilket 

även gäller för avfallsmängderna (Avfall Sverige, 2016a). År 2015 uppnåddes sju av åtta 

materialåtervinningsmål för förpackningar i Sverige där målet för PET-flaskor är det enda som 

inte uppfylldes (SCB, 2016a). Nya tuffare materialåtervinningsmål kommer att börja gälla från 

år 2020 och för att uppnå de behöver utsorteringen av bland annat plast-, papper- och 

metallförpackningar öka (SCB, 2016a). Ett sätt att öka utsorteringen av material i avfallet och 

då kunna uppnå materialåtervinningsmålen är att kommuner erbjuder ökad service i form av 

källsortering närmare hushållen. Kommuner i Sverige har i nuläget ansvar för insamlingen av 

mat- och restavfall medan producenterna ansvarar för insamlingen av förpackningar och 

returpapper (Naturvårdsverket, 2012). Plockanalyser från 67 procent av Sveriges kommuner 

mellan åren 2013 och 2016 visar att ett svenskt villahushålls restavfall innehåller 34,5 procent 

förpackningar och returpapper som skulle kunna sorteras ut för materialåtervinning samt 21,5 

procent matavfall som skulle kunna sorteras ut för biologisk återvinning (Avfall Sverige, 

2016b). Genom en ökad utsortering av förpackningar, returpapper och mat ur restavfallet kan 

resurserna användas effektivare och materialåtervinningsmålen uppfyllas.  

 

För att samla in förpackningar och returpapper har producenterna gått ihop och skapat ett 

rikstäckande system med återvinningsstationer. Att producentansvaret borde förändras så att 

kommunerna får ansvar för insamlingen för förpackningar och returpapper har debatterats och 

utretts flertalet gånger och frågan togs upp igen av miljöministern i februari 2017 (Dagens 

Nyheter, 2017). Flertalet kommuner har börjat erbjuda en ökad service för sina invånare genom 

källsortering närmare hushållen av förpackningar och returpapper vilket ofta beror på problem 

med estetiska aspekter, låg tömningsfrekvens, nedskräpning och få avlämningsplatser i det 

befintliga insamlingssystemet (Avfall Sverige, 2014a). Tillgång till insamlingen närmare 

hushållen av förpackningar och returpapper har visat sig öka utsorteringen av förpackningar 

samt returpapper från restavfallet (Avfall Sverige, 2016b) och om kommuner erbjuder en ökad 

service kan de bidra till uppfyllandet av de nya och tuffare nationella 

materialåtervinningsmålen, som inte uppnås i dagsläget, framtagna av Naturvårdsverket, som 

börjar gälla år 2020. 

 

År 2015 hade cirka 40 procent av flerbostadshusen samt tio procent av landets villor tillgång 

till källsortering närmare hushållet (Avfall Sverige, 2016a). Kommuner har flera olika 

alternativ att välja mellan för källsortering närmare hushållen och vilket alternativ som är 

fördelaktigt skiljer sig beroende på kommuners förutsättningar (Avfall Sverige, 2014a).  Vid 

val av insamlingssystem presenterar Avfall Sverige (2014a) nio aspekter som är viktiga för 

kommuner att beakta, vilka presenteras i avsnitt 2.4, och två av aspekterna är miljö och 

ekonomi. De system som kommuner i Sverige ofta väljer mellan idag är optisk sortering, 

hushållen sorterar fraktionerna i olikfärgade påsar som eftersorteras på en optisk 
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sorteringsanläggning, och fyrfackskärl, sortering i två kärl uppdelade i fyra fack vardera för 

respektive fraktion, eftersom det finns en del litteratur som jämför just dessa system med hjälp 

av kvalitativa metoder och lyfter fram systemens för- och nackdelar till exempel Göteborgs 

Stad (2012), Jensen, et al (2013) samt Castor, et al (2016). Författarna har inte funnit någon 

rapport som jämför systemen utifrån aspekterna miljö och ekonomi med hjälp av kvantitativa 

metoder utan endast studier som behandlar systemen var för sig till exempel Palm (2009), 

Olofsson (2014) och COWI (2016), Ett alternativt system, kvartersnära insamling (KNI), har 

nyligen utvärderats i Falun (Avfall Sverige, 2017) men har inte jämförts med de andra nämnda 

systemen. San Sac AB är företaget bakom konceptet KNI vilket enligt Avfall Sverige (2017a) 

innebär att flera hushåll har en gemensam station i bostadsområdet för att sortera rest- och 

matavfall samt förpackningar och returpapper. Det saknas i nuläget en objektiv jämförelse av 

systemen KNI, optisk sortering, fyrfackskärl och dagens vanligaste system, vilket kallas tvåkärl 

i rapporten, utgående från kvantitativa metoder. Systemet tvåkärl innebär att varje hushåll har 

två kärl, ett för mat- respektive restavfall, på tomten och lämnar förpackningar och returpapper 

på en återvinningsstation. Fyrfackskärl, optisk sortering och KNI kan bidra till att utsorteringen 

av förpackningar och returpapper till materialåtervinning ökar och materialåtervinningsmålen 

uppfylls då hushållen erbjuds en ökad service genom källsortering närmare hushållet. En 

jämförelse av systemen skulle kunna hjälpa kommuner att avgöra vilket system de ska investera 

i om de vill erbjuda sina invånare källsortering närmare hushållen. 

 

En kommun som är intresserade av att jämföra olika system för källsortering närmare hushållen 

är Kristinehamns kommun (Mattsson & Karlsson, 2017).  Kristinehamns kommun har i nuläget 

ett insamlingssystem som drivs i egen regi där flerbostadshusen redan har tillgång till 

källsortering närmare hushållen medan enfamiljshushållen har tillgång till systemet tvåkärl. 

För källsortering av förpackningar och returpapper är enfamiljshushållen hänvisade till 

återvinningsstationer. Då kommunen vill arbeta proaktivt undersöker de möjligheter till att 

erbjuda en ökad service för kommuninvånarna i enfamiljshus, då de är nöjda med 

flerfamiljshusens insamlingssystem, och bidra till uppfyllandet av materialåtervinningsmålen. 

På grund av att ansvariga för avfallsfrågor i Kristinehamns kommun upplevde en jämförelse 

av insamlingssystem med ökad service utifrån kommunens förutsättningar som intressant och 

ansåg sig kunna vara behjälpliga under arbetets gång valdes ett område ut i kommunen för att 

utvärdera och jämföra de fyra olika insamlingssystemen. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att utvärdera aspekterna miljö och ekonomi då enfamiljshushåll får 

möjligheten till att källsortera hushållsavfall närmare hushållen genom systemen optisk 

sortering, fyrfackskärl och KNI och jämföra systemen med varandra samt med systemet 

tvåkärl. De fraktioner som ska undersökas, genom insamling med nämnda system är 

fraktionerna rest- och matavfall, pappers-, plast- och metallförpackningar, färgat och ofärgat 

glas samt returpapper. Avfallsinsamlingssystemens ska jämföras utifrån deras miljöpåverkan 

samt kostnader och intäkter. Rapporten ska kunna användas som stöd för kommuner vid val av 

insamlingssystem. 
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1.3 Frågeställningar 
I avsnitt 2.4 presenteras nio olika aspekter att beakta vid val av insamlingssystem och i detta 

projekt har två av dessa undersökts närmare. De aspekter som har undersökts är miljöpåverkan 

och ekonomi för respektive system. Dessutom har en fallstudie utförts i ett bostadsområde i 

Kristinehamns kommun för att utvärdera de nämnda systemen. Den första forskningsfrågan 

behandlar aspekten miljöpåverkan från respektive systemen och är följande: 

I. Vilken miljöpåverkan har respektive avfallsinsamlingsystem i det studerade fallet och hur 

representativt är resultatet för andra kommuner? 

För att undersöka den ekonomiska kostnaden för kommunen av respektive system behandlar 

den andra forskningsfrågan denna aspekt: 

II. Vad är investerings- och driftkostnaden samt intäkterna utifrån kommunens perspektiv för 

respektive avfallsinsamlingssystem i det studerade fallet och hur representativt är resultatet 

för andra kommuner? 

1.4 Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex olika kapitel där det första kapitlet ger en introduktion med 

problemformulering, syfte och frågeställningar till ämnet. Det andra kapitlet utgörs av 

bakgrund kring avfallshantering i Sverige. Metoden som använts för att uppnå syftet beskrivs 

i kapitel tre. I det fjärde kapitlet presenteras resultaten, först från miljöbedömningen, sedan 

kostnadsanalysen och kapitlet avslutas med känslighetsanalyser. I det femte kapitlet diskuteras 

resultaten och mynnar ut i en slutsats i det sjätte och sista kapitlet.  

  



 13 

  AVFALLSHANTERING I SVERIGE 
Sveriges avfallshantering utgår ifrån EU:s avfallshierarki därför presenteras den först i 

kapitlet och därefter ett generellt kapitel om Sveriges avfallshantering med ansvarsfördelning, 

materialåtervinningsmål samt kommuner och hushålls förväntningar på ett insamlingssystem. 

Branschorganisationen Avfall Sverige och de aspekter som Avfall Sverige lyfter fram som 

viktiga då Sveriges kommuner väljer insamlingssystem samt vilka system och fordon som finns 

i Sverige och som rapporten inkluderar presenteras i kapitlet.  

2.1 EU:s avfallshieararki 
Genom EU:s avfallsdirektiv framgår det att avfallspolitikens mål bör innebära att minska 

resursanvändningen och att politiken därmed bör utgå från den fastställda avfallshierarkin 

(Naturvårdsverket, 2012). Enligt EU-direktivet ska avfallshierarkin användas som 

prioriteringsordning för politik och lagstiftning som behandlar förebyggande och hantering av 

avfall därför behöver styrmedel och regler finnas i enlighet med avfallshierarkin som styr 

avfallshanteringen. Avfallshierarkin, som illustreras i Figur 1 i form av en trappa, består av fem 

steg och visar i vilken ordning avfall ska hanteras. Avfallshierarkin innebär att för att minska 

avfallets miljöpåverkan ska åtgärder införas för att röra sig från vänster till höger i trappan. I 

första hand ska vi sträva efter att förebygga avfall och därefter återanvända produkter istället 

för att de blir avfall. Om förebyggande eller återanvändande inte är möjligt ska i första hand 

avfallet materialåtervinnas. Om inte materialåtervinning är möjligt ska avfallet 

energiåtervinnas och det sista steget i avfallshierarkin är deponi. Den svenska lagstiftningen 

om hur avfall ska behandlas utgår från EU:s avfallshierarki vilket medför en viktig anledning 

till att ha den i beaktning vid utformning av hur behandling ska ske. Genom att använda 

avfallshierarkin kan resurseffektivitet uppnås genom att ekosystemtjänsterna utnyttjas effektivt 

och så ändamålsenligt som möjligt. Genom att flytta möjligheten till källsorteringen närmare 

hushållen kan utsortering av förpackningar och returpapper från restavfallet öka (Avfall 

Sverige, 2016b) och materialåtervinnas istället för att energiåtervinnas vilket innebär en 

förflyttning i rätt riktning i EU:s avfallshieararki. 

 
Figur 1. EU:s avfallshierarki för att uppnå resurseffektivisering, där deponi ska undvikas och 

produkter ska utformas för att förebygga uppkomst av avfall. Efter: (Naturvårdsverket, 2012). 
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2.2 Generellt om avfallshanteringen i Sverige 

2.2.1 Ansvarsfördelning för avfall 
Avfall är enligt miljöbalken de föremål eller ämnen som innehavaren är skyldig eller vill göra 

sig av med (Naturvårdsverket, 2012). I Sverige ska hushåll följa regler för avfallshantering från 

kommunen och är skyldiga att sortera och lämna avfallet de genererat till de olika existerande 

insamlingssystemen. Kommunerna ansvarar för att samla in och transportera hushållens avfall, 

som inte innefattas av producentansvaret, till en behandlingsanläggning. Producentansvaret 

innebär att producenterna ansvarar för att samla in förpackningar, returpapper, däck, bilar, 

läkemedel, batterier samt elektriskt och elektroniskt avfall (SFS 2014:1073). Producenterna 

ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och behandlingsmetoder för återvinning av 

uttjänta produkter. Producentansvaret finns för att motivera produktionen av resurssnåla 

produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.  

 

Eftersom producenterna ska ansvara för att samla in förpackningar och returpapper har de 

skapat ett system som är rikstäckande och består av återvinnigsstationer där hushåll kan sortera 

sitt avfall (Naturvårdsverket, 2012). Aktiebolaget bakom ett antal återvinningsstationer är 

Förpacknings- och tidningsinsamllingen (FTI) vilket har fyra materialbolag som ägare. 

Materialbolagen är Returkartong, Pressretur, MetallKretsen och Plastkretsen som har 

samarbetsavtal med Svensk GlasÅtervinning. Skogsindustrin finansierar insamlingen och 

behandlingen av returpapper. Det är förpackningsavgifter som finansierar insamling och 

behandling av förpackningsavfall. Förpackningsavgiften innebär att en avgift för varje 

förpackning som hamnar på marknaden betalas av de producenter som valt att ansluta sig till 

ett materialbolag. Producenter ansvarar själva för insamling och behandling om de inte valt att 

ansluta sig till ett materialbolag. Att hushållen informeras om vad de ska göra med utjänta 

förpackningar ansvar kommunerna för medan producenterna ansvarar för samma information 

till företag. På marknaden för insamling av producentansvarsmaterial finns ett till företag vilket 

är TMR AB som producenterna kan välja att ansluta sig till istället för FTI AB och i dagsläget 

är det främst kommuner i södra Sverige som har avtal med TMR (Djerf, 2017). 

 

Utöver producenternas insamlingssystem med återvinningsstationer kan kommuner ordna egna 

insamlingssystem för förpackningar och returpapper på eller utan producenternas uppdrag 

(Avfall Sverige, 2010). Om kommunerna väljer att samla in avfallet på producenternas uppdrag 

kan de inte avgiftsbelägga hanteringen i avfallstaxan men de kan få ersättning från 

producenterna samt ta ut en serviceavgift för att hushållen inte behöver åka till en ÅVS. Om 

kommunerna istället väljer att samla in avfallet utan producenternas uppdrag kan de 

avgiftsbelägga hanteringen av förpackningar i avfallstaxan. Detsamma gäller inte för 

returpapper där all insamling ska ske på producentens uppdrag men kommuner kan samla in 

returpapper på uppdrag av producenterna. Eftersom producentansvaret finns idag ska det vara 

valbart att använda kommunernas eller producenternas insamlingssystem och därför kan inte 

kommuner ta lägre betalt av hushåll för avfallsinsamlingen om de väljer kommunens 

insamlingssystem istället för producenternas. Det insamlade avfallet från den egna insamlingen 

levereras till en av producenterna utpekad uppsamlingsplats av kommunens eller 

fastighetsägarnas anlitade entrepenörer (Naturvårdsverket, 2012). På uppsamlingsstället balas 

avfallet för att skickas vidare till återvinningsanläggningar främst i Sverige men också 

utomlands. 
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2.2.2 Kommuners och hushålls förväntningar på ett insamlingssystem för hushållsavfall  
Det finns flera intressenter som har förväntningar på hur ett insamlingssystem för 

hushållsavfall ska fungera utifrån sina intressen. Matsson, et.al. (2003) menar att ett 

insamlingssystem för avfall alltid kommer vara en avvägning mellan flera olika intressen som 

tillgängligheten för hushållen kontra tillgängligheten för den som samlar in avfallet. Stenmarck 

(2017) menar att för att ett insamlingssystem ska fungera behöver samtliga intressenter 

engageras. Eftersom denna rapporten till stor del utgår från kommunens perspektiv som vill ge 

hushållen en ökad service är kommunen och hushållens förväntningar på ett insamlingssystem 

viktigast att klargöra men läsaren ska ha i åtanke att det finns fler intressenter till exempel 

renhållningsarbetare, återvinningsföretag och arbetsmiljöverket som är viktiga att beakta vid 

val av insamlingssystem för hushållsavfall. 

 

2.2.3 Kommuners förväntningar på ett insamlingssystem för hushållsavfall  
Kommuner har enligt 15:e kapitlet i miljöbalken tillsynsansvar i fråga om avfallshantering 

lokalt vilket innebär att utifrån miljöbalkens bestämmelser ska de bedriva tillsyn på 

gränsöverskridande avfallstransporter (Naturvårdsverket, 2016). Tillsynen innefattar även 

avfall, utifrån gällande bestämmelser och föreskrifter i miljöbalken. Kommuner är skyldiga att 

behandla alla invånare lika vilket innebär att invånarna ska erbjudas samma servicegrad oavsett 

var i kommunen de bor (Mattsson & Karlsson, 2017). Därför behöver ett insamlingssystem, 

förutom att kunna hantera stora mängder avfall, vara effektivt, insamlingen ska kunna ske 

genom få stopp och det ska vara lätt för kunden att göra rätt. Om kommunen kan erbjuda ett 

enkelt alternativ där det är lätt för kunden att sortera rätt resulterar det i renare fraktioner som 

kan återanvändas och att mer material samlas in vilket leder till att kommunen kommer närmare 

uppfyllandet av materialåtervinningssmålen. 

 

Kommunen ansvarar för renhållningsarbetarnas arbetsmiljö om insamlingen sker i egen regi 

det vill säga om de inte anlitar entreprenörer (Avfall Sverige, 2011). Vidare bör kommunen 

verka för en god arbetsmiljö även om de inte sköter insamlingen i egen regi till exempel genom 

att ställa krav på god arbetsmiljö i upphandlingen av entreprenörer. Dessutom kan kommuner 

ställa krav på fastighetsägarnas ansvar, hämtningsväg, utrustning och utrymmen för 

avfallshantering för att uppnå ett effektiv system. Kommunerna som väljer att erbjuda en ökad 

service, i form av att flytta möjligheten till källsortering närmare hushållen, för att öka 

insamling av förpackningar och returpapper och uppnå återvinningsmål kan för detta höja 

avfallstaxan (Avfall Sverige, 2014a). 

 

2.2.4 Hushållens förväntningar på ett insamlingssystem för hushållsavfall  
Det finns enligt Matsson, et.al. (2003) fem faktorer som påverkar ett hushålls motivation till 

att förändra ett beteende vilka är tid, ekonomi, tillgänglighet, bekvämlighet och 

kunskap/information. För att källsorteringen ska fungera behöver hushållen först och främst 

enligt Johansson (2004) en kunskap om varför det är viktigt att sortera ut material till 

materialåtervinning. Men även om kunskap finns och hushållen inser att de bör källsortera vägs 

ändå den tanken mot möjligheten och tillgängligheten att faktiskt kunna källsortera. För att 

hushållen ska förebygga avfall i så stor grad som möjligt är det effektivt att avgiftsbelägga 

hushållen efter hur mycket de slänger.   

 

Att använda centraliserade platser för återvinning verkar lockande för de som anordnar 

insamlingssystemen enligt Johansson (2004) men för hushållen upplevs de systemen som 

merarbete och långa avstånd som kan bidra till att avfall hamnar på fel plats. Även Mattsson, 

et.al. (2003) håller med om att centrala insamlingsställen kan uppfattas som besvärliga och 
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otillgängliga för användaren. Hur mycket som källsorteras beror av närheten till 

källsorteringsmöjligheten, om det finns ett enkelt sätt att källsortera på så gör människor det 

(Johansson, 2004). Människor är villiga att investera mer tid om insamlingssystemet känns 

tillgängligt än vad som kan motiveras utifrån att hushållen sparar pengar. Att kunna sortera ut 

flera fraktioner utan att hushållen behöver sortera och spara sopor i det egna hemmet är 

fördelaktigt för ett insamlingssystem.  Ett högre deltagarantal och större kunskap om vad som 

kan återvinnas erhålls från ett system där individerna inte behöver gå iväg för att lämna sitt 

hushållsavfall. Det som är avgörande i detta fall är hur lång omväg de boende måste ta för att 

källsortera till exempel kan en insamlingsplats på vägen till bussen på ett avstånd av 200 meter 

upplevas som närmare än en insamlingsplats som ligger åt ”fel” håll och endast 50 meter bort. 

Vidare menar både Johansson (2004) och Mattsson, et.al (2003) att tillgängligheten även 

avgörs av hur lätt det är att hantera och förstå insamlingssystemet. Att hushållen förstår hur de 

ska gå tillväga för att källsortera och innebörden av de olika fraktionerna är enligt Johansson 

(2004) avgörande för att ett system ska uppfattas som lättillgängligt.  

 

Information är avgörande för att människor ska förstå och uppleva ett system som lättillgängligt 

och det har visat sig att information om källsortering ger resultat (Johansson, 2004). Men 

utförandet verkar påverka resultatet, till exempel verkar information riktad till mindre grupper 

ge bättre resultat än massinformation genom till exempel TV-reklam. Mest effektivt verkar 

kampanjer vara där hushållen är delaktiga vid utformning och genomförande eftersom det är 

individerna som bor i området som bäst vet hur man bör organisera insamlingssystemet i just 

det området. Informationen kan även utformas utifrån hur kunskapsläget är i området. 

 

2.2.5 Sveriges materialåtervinningsmål och uppföljande statistik 
I Sveriges finns det enligt Allerup & Fråne (2016) nationella materialåtervinningsmål för 

förpackningar och returpapper som gäller före 1 januari 2020 och som varierar beroende på typ 

av förpackning. Efter 1 januari 2020 skärps materialåtervinningsmålen för förpackningar och 

returpapper i olika utsträckning beroende på förpackningsslag. I  

 

Tabell 1 presenteras materialåtervinningsmålen före och efter 1 januari 2020 och hur Sverige 

låg till 2015 (SCB, 2016a) samt uträknade värden av författarna för materialåtervinningsgraden 

för villor i Kristinehamns kommuns tätort 2014. Av konkurrensskäl menar Allerup och Fråne 

(2016) att materialåtervinningsmålen för returpapper inte kan följas upp nationellt eftersom 

returpapper som införs på den svenska marknaden inte rapporteras in. 

Materialåtervinningsmålen i Sverige representerar enligt Stenmarck, et al. (2014) hur mycket 

material som samlas in och inte faktiskt återvunna mängder varför materialåtervinningsmålen 

inte bidrar till incitament att faktiskt återvinna. För materialåtervinningsmålen antas därför 

insamlade mängder vara materialåtervunna mängder vilket inte speglar verkligheten med 

rejektmängder vid återvinning. 

Materialåtervinningsgraden för Kristinehamns kommuns villor i tätorten har beräknats utifrån 

insamlade mängder förpackningar och returpapper på Kristinehamns kommuns ÅVS:er som 

jämförts med den totala möjliga mängden insamlat material det vill säga från ÅVS:er och 

mängden förpackningar och returpapper i restavfallet. Värdena för Kristinehamns kommun är 

en uppskattning från en genomförd plockanalys av Vukicevic (2014) samt data om insamlade 

mängder förpackningar och returpapper från Kristinehamns kommuns ÅVS:er hämtade från 

FTI (2016) och bygger därför inte på exakta mängder. En viss del av det avfall som uppkommer 

kan även hamna på andra ställen än i restavfallet eller på en ÅVS och är inte medräknat i 

beräkningarna. 
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Tabell 1. Hur stor andel som samlas in till materialåtervinning i Sverige och för villorna i 

Kristinehamns kommuns tätort samt om materialåtervinningsmålen innan och efter 1 januari 

2020 är uppnådda eller inte. 

          Förpacknings- 

                        slag 

Material- 

återvinning  

och mål 

Glas Plast Papper Metall Returpapper 

Materialåtervinning 

Sverige (%) 

94 45 82 71 - 

Materialåtervinning 

Kristinehamns villor 

tätort (%) 

83 35 72 68 86 

Materialåtervinnings- 

mål före 1 januari 2020 

(%) 

70 30 65 70 75 

Mål före 1 januari 2020 

uppnått Sverige (JA/NEJ) 

JA JA JA JA - 

Mål före 1 januari 2020 

uppnått Kristinehamns 

villor tätort (JA/NEJ) 

JA JA JA NEJ JA 

Materialåtervinnings- 

mål efter 1 januari 2020 

(%) 

90 50 85 85 90 

Mål efter 1 januari 2020 

uppnått Sverige (JA/NEJ) 

JA NEJ NEJ NEJ - 

Mål efter 1 januari 2020 

uppnått Kristinehamns 

villor tätort (JA/NEJ) 

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

 

 

Tabell 1 visar att materialåtervinningen i Sverige bidrar till att alla fyra mål som går att följa 

upp nationellt innan 1 januari 2020 uppnåddes år 2015 medan ett av fyra uppföljningsbara mål 

efter 1 januari 2020 uppnåddes år 2015. För Kristinehamns villor i tätorten uppnåddes år 2014 

fyra av fem mål som gäller innan 2020 medan inga mål som gället efter 1 januari 2020 

uppnåddes år 2014. I beräkningarna av materialåtervinningen för Kristinehamns villor i 

tätorten har inte resultat från plockanalyser från villor på landsbygden eller flerfamiljshus 

inkluderats. I Kristinehamns kommun är enligt Vukicevic (2014) mängden och andelen 

förpackningar och returpapper i restavfall från flerfamiljshus mindre och villorna på 

landsbygden ligger på ungefär samma nivå som villor i tätorten. Om flerfamiljshus och villor 

på landsbygden i Kristinehamns kommun skulle inkluderats i beräkningarna av 

materialåtervinningsgraden hade resultatet varit annorlunda och Kristinehamns kommun hade 

möjligen uppnått alla materialåtervinningsmålen som gäller innan år 2020. 

2.3 Branschorganisationen Avfall Sverige 
Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning med 

medlemmar från kommuner, kommunalförbund, kommunalbolag och företag (Avfall Sverige, 

2017b). De representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, 

myndigheter och EU. Vidare bedriver Avfall Sverige påverkansarbete mot EU genom påverkan 
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på Miljödepartementet och Naturvårdsverket men också på EU:s institutioner.  Dessutom har 

medlemmarna i Avfall Sverige i uppdrag att avfall omhändertas och återvinns i kommunerna. 

Organisationens huvudaktiviteter är omvärlds- och intressebevakning, erfarenhetsutbyte, 

utvecklings- och utredningsverksamhet, utbildning och kunskapsspridning samt information. I 

rapporten har fakta i form av rapporter utgivna eller på uppdrag utgivna av organisationen 

använts då de anses som trovärdiga men ett kritiskt förhållningssätt har applicerats på det för 

att de studerade systemen ska inneha samma förutsättningar. 

 

2.4 Aspekter vid val av insamlingssystem för hushållsavfall 
De aspekter som valdes att beaktas vid jämförelse av insamlingssystemen för hushållsavfall, 

ekonomi och miljö, grundar sig i Avfall Sveriges (2014a) rekommendationer om vilka aspekter 

som bör beaktas vid val av insamlingssystem vilka presenteras i avsnitt 2.4.1-2.4.9. Aspekterna 

bidrar med en helhetssyn och långsiktighet vid beslutsfattande. Vidare är aspekterna 

fördelaktiga att använda vid framtagande av ett beslutsunderlag och att kunna använda den här 

rapporten som stöd till beslut för kommuner är en del av syftet. Andra rapporter som utreder 

insamlingssystem använder även de aspekter som Avfall Sverige (2014a) presenterar, till 

exempel Castor et al (2016) och Göteborgs Stad (2012). I arbetet har aspekterna miljö och 

ekonomi beaktats men det är viktigt att beakta alla nio aspekter eftersom ett insamlingssystem 

som är billigt och med låg miljöpåverkan inte behöver vara effektivt om till exempel 

användarna inte använder systemet eller arbetsmiljön är undermålig och renhållningsarbetarna 

vägrar hämta avfallet. 

2.4.1 Miljö 
De miljöpåverkande aspekterna kan bero av olika anledningar skriver Avfall Sverige (2014a) 

och de presenter aspekterna kvaliteten på det insamlade materialet, förlust av material vid 

utsortering, personbils- och insamlingstransporter, buller och energiförbrukning vid sortering. 

Vidare bör ökad resursförbrukning vid införandet av ett nytt system eller vid användning av ett 

nytt system tas i beaktning. 

2.4.2 Ekonomi 
Avfall Sverige (2014a) presenterar de kostnader som framförallt uppkommer eller förändras 

vid införandet av ett nytt insamlingssystem. Kostnaderna kan relateras till behållare, påsar, 

insamling, omlastning, mellanlagring, sortering, transport till återvinning, omställning, 

planering, information, administration, intäkter för utsorterade fraktioner, 

behandlingskostnader och återvinningsstationer.  

2.4.3 Arbetsmiljö 
För att skapa en bra arbetsmiljö för renhållningsarbetarna behöver ett insamlingssystem 

uppfylla ett antal villkor. Rimliga krav och villkor på insamlingssystem som förbättrar 

arbetsmiljön är att systemen ska vara lätthanterliga, medföra låg fysisk belastning vid tömning, 

undvika felanvändning, tidsåtgången ska vara densamma som för övriga system och systemet 

ska vara hygieniskt vilket innebär att undvika direktkontakt med hushållsavfall menar Alvarez 

et al (2009).  Vidare menar Alvarez et al (2009) att renhållningsfordon har varit inblandade i 

flera dödsolyckor under åren och en orsak är att hämtning sker där det är svårt att vända och 

komma fram med sopbil. Ett annat problem för renhållningsarbetare är att inandningsproblem 

kan uppstå på grund av dammutsläpp och mögelutveckling från det organiska avfallet vilket 

försämrar arbetsmiljön (Mattsson, Berg, & Clarkson, 2003). 

2.4.4 Användarperspektiv 
Avfall Sverige (2014a) belyser att användarperspektivet bland annat handlar om hur tydligt 

och självinstruerande systemet är till exempel kan avfallet samlas in i påsar där en färg 
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representerar en viss fraktion eller så kan avfallet sorteras direkt i kärl så användaren ser vilken 

fraktion som ska kastas i vilken behållare. Vidare poängterar Avfall Sverige (2014a) att 

aspekter som kan påverka kundnöjdheten är till exempel om det inte går att sortera alla 

fraktioner i ett insamlingssystem och användaren måste därmed besöka en återvinningsstation, 

om systemet kräver mer utrymme för till exempel större eller fler kärl eller om systemet kräver 

speciella påsar.  

2.4.5 Etablerbarhet 
Ett systems etablerbarhet är enligt Avfall Sverige (2014a) beroende av till exempel befintliga 

behållare och fordon, tillgång till utrymmen, framkomligheten för insamlingsfordon, om 

systemet kan införas i alla typer av bebyggelse, tillgång till anläggningar för omlastning, 

sortering och mellanlagring. Avfall Sverige (2014a) menar därmed att en kommuns lokala 

förhållanden styr etablerbarheten hos ett system för insamlingen av hushållsavfall.  

2.4.6 Flexibilitet 
Med flexibilitet avser Avfall Sverige (2014a) hur många fraktioner ett system erbjuder, 

insamlad mängd, hämtningsfrekvenser, behållare, mottagare av avfall, påsar och typ av fordon 

då det kan ha betydelse både vid införandet av ett system men också vid möjliga förändringar 

av ett system. Att kunna genomföra förändringar av systemet efter införandet av systemet är 

av betydelse för flexibiliteten.  

2.4.7 Driftsäkerhet 
Avfall Sverige (2014a) menar att hög driftsäkerhet och lång livslängd hos enskilda 

komponenter men också för hela systemet kan erhållas genom beprövad och robust teknik. 

Driftsäkerheten hos system beror på hur tekniskt komplicerad utrustningen som används är 

samt, i en del system, hur väl hushållen försluter sina påsar för att undvika löst avfall. 

Driftsäkerheten för insamlingsfordon, behållare, påsar och eventuellt utrustning i en 

sorteringsanläggning är alltså viktigt att beakta vid val av system samt möjligheten för 

samarbete med andra kommuner för att till exempel hyra fordon.  

2.4.8 Insamlingsresultat 
Avfall Sverige (2014a) argumenterar för att insamlingsresultat är den viktigaste aspekten vid 

införandet av nya möjligheter till källsortering då en ökad mängd sorterade och insamlade 

fraktioner är syftet. Vidare skriver de att erfarenheter från kommuner har visat på att 

utformningen av insamlingssystemen påverkar insamlingsresultatet i fråga om kvalitet och 

mängd rätt sorterat. En annan aspekt som bör beaktas är möjligheten till kvalitetskontroller av 

de insamlade fraktionerna vid hushållen vilket ofta kommunen genomför för att komplettera 

den som sedan sker vid den mottagande anläggningen.  

2.4.9 Säkerhet 
Avfall Sverige (2014a) poängterar att vid utformningen av ett insamlingssystem bör säkerheten 

för allmänheten vid vägar där insamlingsfordon kör och vid platser där allmänheten lämnar sitt 

avfall beaktas. Vidare skriver de att risken för trafikolyckor vid insamling ökar om införandet 

av insamlingssystemet medför mer transporter med tunga fordon. 

 

2.5 Fordon för insamling vid avfallshantering 
Enligt Christensen (2010) har renhållningsfordon som samlar in hushållsavfall idag oftast en 

komprimerande funktion för att utnyttja fordonets maximala lastningskapacitet som är en 

viktig parameter för att optimera transporterna. Alla fraktioner är inte fördelaktigt att 

komprimera i renhållningsfordonen och ett exempel är glas som kan ge slitage på fordonet vid 

komprimering samt att materialet redan har en hög densitet utan att det komprimerats. 
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Returpapper och utsorterat matavfall är även fraktioner som redan har en hög densitet utan 

komprimering och är därför inte nödvändigtvis fördelaktiga att komprimera.  
 

Renhållningsfordon kan lastas med avfall från olika håll (Christensen, 2010). Ett 

renhållningsfordon kan lastas baktill med en kärllyft som tömmer innehållet i fordonets 

bakände vilket illustreras i Figur 2 men en kärllyft kan även placeras på sidan av fordonet, se 

Figur 4, och kärlet töms då från sidan bakom förarhytten. Det finns även frontlastade fordon 

som i huvudsak tömmer containrar genom att lyfta upp containern med hjälp av frontgafflar 

och tömma innehållet bakom förarhytten. Renhållningsfordon kan även vara utrustade med en 

kran, se Figur 3, för att hantera bottentömda containrar eller underjordsbehållare. 

Renhållningsfordon kan antingen vara indelat i ett stort fack att tömma allt avfall i eller vara 

uppdelat i flera fack. Ett fordon med flera fack gör det möjligt att hämta flera fraktioner 

uppdelade i olika kärl samtidigt utan att de blandas i fordonet. Fordonet i Figur 2 är uppdelat i 

två fack. Det finns även fordon uppdelade i flera fack som kan tömma ett kärl uppdelat i flera 

fraktioner i en tömning, se Figur 4.  

 

 
Figur 2. Ett baklastat renhållningsfordon indelat i två fack utrustat med varsitt kärllyft för att 

hantera två separata fraktioner. Källa: Gyllenbreider & Odencrants. 
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Figur 3. Ett baklastat renhållningsfordon utrustat med en kran som tömmer en 

underjordsbehållare. Källa: San Sac AB. 

 

 

Figur 4. Ett sidolastat renhållningsfordon med kärllyft och fyra fack i fordonet för att hantera 

fyra fraktioner samtidigt. Källa: Norba AB 
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2.6 Presentation av de valda systemen att källsortera i 

2.6.1 Beskrivning av återvinningsstationer och återvinningscentraler 
ÅVS:er, där en ÅVS i anslutning till Lisas höjd visas i Figur 5, ansvarar FTI AB och TMR AB 

för och i Sverige finns det idag omkring 5 800 stationer som ska täcka hela Sveriges 

insamlingsbehov av returpapper och förpackningar (Avfall Sverige, 2015). Vidare skriver 

Avfall Sverige (2015) att stationerna är obemannade och tar emot fraktionerna returpapper, 

plast-, papper-, metall- och glasförpackningar. FTI AB och TMR AB anlitar entreprenörer som 

tömmer containrarna och underhåller samt håller rent i anslutning till stationerna (Mattsson & 

Karlsson, 2017).  För hushållsavfall som inte är, restavfall, matavfall, förpackningar eller 

returpapper, så kallat grovavfall, är hushållen istället hänvisade till en ÅVC som drivs av 

kommunen och är bemannad (Naturvårdsverket, 2012). En ÅVC kan även ta emot 

förpackningar och returpapper från hushållen. 

 

 
Figur 5. En nyligen städad återvinningsstation som drivs av FTI nära området Lisas höjd i 

Kristinehamns kommun. Källa: Gyllenbreider & Odencrants. 

2.6.2 Beskrivning av systemet tvåkärl 
Systemet tvåkärl består av två kärl ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall, se Figur 

6, som kan variera i storlek och det är frivilligt att sortera ut matavfall (Avfall Sverige, 2014a). 

Kärlen placeras på villaägarnas tomter och det kan vara fördelaktigt att bygga en ställning runt 

de för att undvika att de välter vid vind. Kärlen töms varje eller varannan vecka enligt schema 

med ett renhållningsfordon med två fack. För att återvinna förpackningar och returpapper är 

hushållen hänvisade till en ÅVS eller en ÅVC.  
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Figur 6. Systemet tvåkärl består av ett brunt och ett grönt kärl, ett kärl för matavfall och ett 

för restavfall. Källa: Gyllenbreider & Odencrants. 

 

Renhetsgraderna, som presenteras i Tabell 2, för producentansvarsmaterialet för systemet 

tvåkärl är baserade på rejektmängder från återvinningsanläggningar i Sverige och representerar 

därför ett Sverige genomsnitt för alla insamlingssystem som användes i Sverige där systemet 

med insamling via ÅVS är dominerande (Jensen, Sjöström, Schmidt, & Stenmarck, 2013). 

Renhetsgraden för matavfallsfraktionen är hämtad från Avfall Sverige (2016b) från kommuner 

som använder systemet tvåkärl idag. 

 

Tabell 2. Renhetsgraden för respektive fraktion för hushållsavfall insamlat via systemet 

tvåkärl. 

Fraktion Renhetsgrad (%) 

Returpapper 98,51 

Pappersförpackningar 90,01 

Plastförpackningar 90,01 

Metallförpackningar 85,01 

Färgade glasförpackningar 99,71 

Ofärgade glasförpackningar 99,71 

Matavfall 95,92 
1 (Jensen, Sjöström, Schmidt, & Stenmarck, 2013) 
2 (Avfall Sverige, 2016b) 

2.6.3 Beskrivning av systemet fyrfackskärl 
Fyrfackskärl är ett system som utgörs av två 370 liters kärl med mellanväg och insatsbehållare 

för två mindre fack, vilka visas i Figur 7, och kärlen placeras på villatomten (Avfall Sverige, 

2014a). Tömning av de två kärlen sker vid två olika tillfällen enligt ett schema, ett töms 

varannan vecka och det andra var fjärde eller var sjätte vecka av ett insamlingsfordon med fyra 

fack. Insamlingsfordonen tömmer de olika insamlade fraktionerna på en omlastningsplats för 

att sedan transporteras till materialåtervinning. Kärlen är tunga och det är därför vanligt att de 

utrustas med ett fronthjul för att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna. Ett trettiotal 

kommuner i Sverige har infört systemet och de poängterar systemet pedagogik vilket bidrar till 

ett högt insamlingsresultat samt rena fraktioner. Den generella uppfattningen utifrån 

kundenkäter är att användarna är nöjda med systemet (Göteborgs Stad, 2012). 
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Figur 7. Den vänstra bilden visar systemet för fyrfackskärl då två 370 liters kärl används och 

den högra bilden visar uppdelningen i kärlen för de olika fraktionerna. Sifforna på tunnorna 

indikerar de olika veckotömningarna. Den lilla lådan med siffran 1 på kärl 1 är för lampor och 

batterier. Källa: Gyllenbreider & Odencrants. 

Renhetsgraden för systemet med insamling i fyrfackskärl presenteras i Tabell 3 och är hämtade 

från Samarbete – Sydsvenskt Avfall (SAMSA) (2016) för Lunds kommun.  

Tabell 3. Renhetsgraden för respektive fraktion vid insamling av hushållsavfall via systemet 

fyrfackskärl i Lunds kommun (Samarbete - Sydsvenskt Avfall (SAMSA), 2016). 

Fraktion Renhetsgrad (%) 

Returpapper 97,4  

Pappersförpackningar 95,6 

Plastförpackningar 90,6  

Metallförpackningar 82,7 

Färgade glasförpackningar 98,3 

Ofärgade glasförpackningar 93,9 

Matavfall 97,7 

 

2.6.4 Beskrivning av systemet optisk sortering 
Vid optisk sortering sorterar hushållen sitt avfall i olikfärgade påsar som sedan slängs i samma 

kärl, illustrerat i Figur 8. Avfallet transporteras sedan till en sorteringsanläggning där det 

sorteras maskinellt genom att först matas in i anläggningen på ett rullband där 

optisksorteringsutrustning läser av de olika färgerna och slår av rätt påse från bandet och samlar 

upp de i olika containrar beroende på fraktion (Envac Optibag AB, 2017). Slutligen skärs 

påsarna upp och materialet transporteras till behandlingsanläggningar. Ett tjugotal kommuner 

har infört systemet för sortering av matavfall och argumenterar för det enkla införandet av 

systemet då befintliga bilar, kärl och rutter kan användas och uppfattning ifrån villahushåll i 

Eskilstuna kommun, som sorterar ut sex fraktioner med systemet, är att användarna är nöjda 

(Göteborgs Stad, 2012).  
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Figur 8. Till vänster visas sopkärlet där de olika fraktionerna är sorterade i respektive färgad 

påse och till höger visas sortering i respektive färgad påse. Matavfall ingår inte i optisk 

sortering för denna kommun utan sorteras i pappåse men det går att sortera matavfall genom 

optisk sortering vilket sker i vissa kommuner. Källa: Gyllenbreider & Odencrants. 

 

Renhetsgraden för respektive fraktion för systemet med optisk sortering presenteras i Tabell 4 

och renhetsgraden är hämtade från en plockanalys utförd i november 2016 av Sandelin (2016) 

i Eskilstuna för alla fraktioner förutom glas. Renhetsgraden för glasfraktionen är hämtad från 

Jensen, et al. (2013) eftersom den fraktionen samlas in via en ÅVS och representerar den 

genomsnittliga renhetsgraden för alla insamlingssystem i Sverige där systemet med ÅVS:er är 

dominerande.  

 

Tabell 4. Renhetsgraden för respektive fraktion vid insamling av hushållsavfall via systemet 

optisk sortering. 

Fraktion Renhetsgrad (%) 

Returpapper 94,71 

Pappersförpackningar 84,61 

Plastförpackningar 71,51 

Metallförpackningar 78,31 

Färgade glasförpackningar 99,72 

Ofärgade glasförpackningar 99,72 

Matavfall 97,01 

1 (Sandelin, 2016) 
2 (Jensen, Sjöström, Schmidt, & Stenmarck, 2013) 

2.6.5 Beskrivning av systemet kvartersnära insamling 
KNI är ett koncept för källsortering nära hushållen som innebär att de boende i hushållen har 

en gemensam station i området för källsortering av sitt hushållsavfall (Avfall Sverige, 2017). 

Vidare innebär KNI att en gemensam källsorteringsstation ersätter hushållens egna kärl för 

rest- och matavfall samt besöken på återvinningsstationerna för förpacknings- och 

returpappersinsamling. Stationerna vid KNI kan vara uppbyggda på olika sätt med olika typer 

av behållare och storleken kan anpassas efter antal hushåll och avfallsmängder. Ett exempel på 

en station illustreras i Figur 9 och stationens utformning kan ändras under tiden som de används 

för att motsvara de aktuella avfallsmängderna (San Sac AB, 2016). Beroende på vilken 

behållare som väljs till stationen behövs olika typer av fordon, till exempel behövs en kranbil 

för en station med behållare som är utrustade med en lyftsäck och ett fordon som kan tömma 

kärl om stationen består av just kärl. 
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Figur 9. Ett exempel på hur en station för KNI kan se ut och var den kan placeras i förhållande 

till hushållen i kvarteret. Källa: San Sac AB. 

 

Renhetsgrader för KNI har inte funnits då inga plockanalyser har utförts på 

producentansvarsmaterial eller matavfall utan bara på restavfall. 
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 METOD 
I detta kapitel presenteras först en överblick över tillvägagångssättet som använts i arbetet. 

Nästa del beskriver hur data har samlats in genom litteraturstudier och expertrådgivning. 

Därefter presenteras en generell beskrivning av metoder som kan användas för att utvärdera 

aspekterna miljö och ekonomi. Vidare presenteras en generell beskrivning av fallstudier och 

sedan en mer utförlig beskrivning av det studerade fallet i rapporten. Därefter presenteras 

avfallsmängder och utformning av KNI-stationer i det aktuella fallet och hur 

rapportförfattarna gått tillväga och vilka verktyg som använts för att jämföra 

insamlingssystemen.  

 

I Figur 10 illustreras metoden som använts för att uppfylla syftet och besvara de två 

frågeställningarna. För att kunna utvärdera och jämföra de fyra insamlingssystemen utifrån 

aspekterna miljö och ekonomi testades systemen fiktivt i ett utvalt fall. Verktygen som 

användes för att utvärdera aspekterna i fallet är Livscykelanalys (LCA) för miljö och 

Livscykelkostnadsanalys (LCC) för ekonomi.  Verktygen kompletterades med litteraturstudier 

och expertrådgivning. Det utvärderade fallet mynnade ut i ekonomiska kostnader och 

miljöprestanda för respektive insamlingssystem. Litteraturstudierna, expertrådgivning, 

verktygen LCA och LCC samt generellt om fallstudier presenteras mer ingående i avsnitt 3.1-

3.4. 

 

 
Figur 10. Tillvägagångssättet för metoden som användes under studiens arbetsgång för att 

uppfylla syftet och besvara frågeställningarna (FI och FII). 

 

I arbetet har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts vilket Myers (2009) lyfter fram 

som en styrka hos en studie eftersom det möjliggör en mer komplett bild av det som undersöks. 

Vidare menar författaren att användningen av både kvalitativa och kvantitativa datakällor ger 

en mer komplett bild av området eftersom perspektiv från olika synvinklar av det studerade 

ämnet undersöks.  
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3.1 Litteraturstudie och expertrådgivning 
För att försöka utföra en så objektiv analys som möjligt har endast litteratur samt 

expertrådgivning använts som källor i analysen. Intervjuer och enkäter hade kunnat användas 

men de källorna hade behövt en stor referensgrupp och hade därför varit mycket tidskrävande 

att utföra. Det ansågs även finnas mycket litteratur inom området som kunde användas. 

 

Insamlingen av litteraturen har haft sin tyngdpunkt i första delen av arbetet men följt parallellt 

hela tidsperioden för arbetet. Vidare har både internationella och inhemska artiklar använts för 

att erhålla ökad förståelse för de olika insamlingssystemen och för att besvara rapportens syfte. 

Litteratursökningen begränsades inte till ett specifikt tidsspann istället valdes den senaste 

forskningen inom området och fanns ingen nyare källa antogs att ingen ny forskning hade 

uppkommit inom området och att den äldre källan var aktuell. Literaturinsamlingen har utgått 

från tidskriften Waste Management samt databaserna Science Direct och Scopus. Sökorden 

som använts är: Waste collection system*, municipal solid waste management, kerbside 

recycling, selective collection, container system*, optical sorting, multi-compartment bin*, life 

cycle assesment, life cycle cost, fastighetsnära insamling, optisk sortering, fyrfackskärl. 

Literaturinsamlingen har främst fokuserat på vetenskaplig litteratur men även så kallad grå 

litteratur från kommuner, myndigheterna Naturvårdsverket, Statistiska Centralbyrån (SCB) 

och IVL Svenska Miljöinstitutet samt branchorganisationen Avfall Sverige relevanta för 

rapportens syfte använts. Vid användning av både vetenskaplig och grå litteratur har ett kritiskt 

synsätt applicerats. 

 

De experter som rådfrågats har i första hand varit personer från opartiska aktörer som Avfall 

Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet. Men eftersom företag besitter expertis inom sitt 

verksamhetsområde där de opartiska aktörerna saknar kunskap har även de kontaktas för frågor 

som kräver en djupare expertis inom ett visst område. 

 

3.2 Metod för att utvärdera aspekten miljö 
Christensson (2010) beskriver att metoderna livscykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning, 

kostnad-nytta analys och miljöriskbedömning kan användas för att undersöka ett 

avfallshanteringssystem. Miljökonsekvensbeskrivning och miljöriskbedömning är verktyg 

som fokuserar på en anläggning eller individuella processer medan livscykelanalys och 

kostnads-nytta analys analyserar ett helt system med sammanhängande processer ofta 

lokaliserade på olika platser. Eftersom rapporten ska analysera fyra system för avfallsinsamling 

där varje system består av flera olika processer som är lokaliserade på olika platser är varken 

miljökonsekvensbeskrivning eller miljöriskbedömning en användbar metod för arbetet. En 

kostnads-nytta analys värderar enligt Nordic Council of Ministers (2007) kostnader och nyttan 

av olika alternativ i monetära termer och inkluderar både ekonomiska och miljömässiga 

kostnader för att jämföra olika alternativ. Verktyget LCA valdes för att besvara frågeställning 

I då det kan bidra till att uppfylla delar av syftet med arbetet, det vill säga att jämföra olika 

alternativ för insamling av hushållsavfall utifrån miljöpåverkan och bidra till beslutsunderlag 

för kommuner. 

 

LCA är enligt Swedish Standards Institute (2006) en metod som utvecklats på grund av att 

medvetenheten om vikten av att skydda miljön ökat och därför finns ett större behov av att 

förstå samt adressera produkters miljöpåverkan. En LCA används för att visa på miljöpåverkan 

hos en produkt eller tjänst genom hela livscykeln, det vill säga från råvaruutvinning till 

kvittblivning. Vidare kan det användas för att jämföra flera produkter eller tjänsters 

miljöprestanda. Bauman och Tillman (2004) menar att verktyget LCA kan användas för olika 
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syften som att identifiera möjligheter att förbättra en produkts miljöprestanda, användas som 

beslutsunderlag vid val av produkter eller tjänster, vid produkt- eller processutveckling eller 

används i marknadsföringssyfte för att visa på fördelarna med produkten eller tjänsten.  

Verktyget är även fördelaktigt då det kan behandla flera miljöfrågor samtidigt då frågor 

behandlas på ett strukturerat sätt samt att verktyget återspeglar världens komplexitet. 

 

Christensen (2010) menar att verktyget LCA inte enbart behöver användas för att undersöka 

en produkts miljöpåverkan utan kan även användas för system som avfallshantering. En 

livscykelanalys för avfallshantering behandlar den sista fasen i ett produktsystem, 

kvittblivningsfasen. Vidare bidrar verktyget LCA med en helhetssyn vilket är en styrka när 

verktyget används för att stötta valet av avfallshanteringssystem. Bovea, et. al (2010) menar att 

LCA är ett utmärkt verktyg att använda för att utvärdera olika avfallshanteringssystem och 

avfallshanteringsstrategier. Nordic Council of Ministers (2007) poängterar att det är viktigt att 

ha i åtanke att omvärlden ständigt förändras med ny teknik, förändrad befolkningsstorlek och 

ekonomisk aktivitet vilket har konsekvenser på avfallshanteringen.  

 

Swedish Standards Institute (2006) beskriver att en LCA består av fyra olika faser, mål och 

omfattningsdefinition, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och tolkning. I mål och 

omfattningsfasen ingår definition av systemgräns, vilka enhetsprocesser samt in- och utflöden 

som ska inkluderas och definitionen av en funktionell enhet vars syfte är att erhålla en referens 

som in- och utflöden kan normaliseras mot. Vidare ska även typer av miljöpåverkan, 

allokeringsmetoder, produktsystemes funktioner, antagande, krav på data, begränsningar och 

den tolkning som ska användas bestämmas i den första fasen. I den andra delen av en LCA, 

inventeringsfasen, ska in- och utflöden för det studerade systemet undersökas och 

sammanställas för att underlätta i miljöpåverkansbedömningen. I miljöpåverkansbedömningen 

ska, med hjälp av resultatet från inventeringsanalysen, miljöpåverkan hos systemet bedömas 

där bedömningen sker i tre steg, klassificering, karaktärisering och viktning. Vid 

klassificeringen ska data från inventeringen klassificeras in i relevanta 

miljöpåverkanskategorier för systemet och därefter vid karaktäriseringen ska den totala 

miljöpåverkan för respektive miljöpåverkanskategori beräknas. I det sista steget, viktningen, 

ska data från inventeringen räknas om till ett värde genom värdering av respektive 

miljöpåverkanskategori vilket ofta lämnas att utföras på egen hand till användaren av LCA 

resultatet.  Att utföra en normalisering är ett valfritt steg att utföra vid en LCA och det innebär 

att kategoriindikatorresultatet jämförs med ett referensvärde. Syftet med en normalisering är 

att förstå varje indikatorresultats relativa betydelse till exempel kan ett referensvärde vara en 

EU-medborgares årliga miljöpåverkan.  

 

3.3 Metod för att utvärdera aspekten ekonomi 
Schaub (1990) uttrycker att LCC kan användas som beslutsunderlag för att jämföra olika 

alternativ och att LCC är ett betydelsefullt hjälpmedel i början av att projekt för att påverka 

den slutliga utformningen av en investering. Vidare ger användningen av verktyget LCC vid 

investeringsbedömningar ett bättre beslutsunderlag än andra investeringsbedömningar, till 

exempel pay-off-metoden då modellen LCC ger en bättre uppfattning om totalkostnaden. För 

att besvara frågeställning II användes verktyget LCC då de olika systemens ekonomiska 

kostnader för kommunen vid insamling av hushållsavfall skulle jämföras. Vidare skulle inte 

samhällsekonomiska kostnader inkluderas vilket metoderna multikriterieanalys och kostnad-

nytta analys gör och därför valdes LCC.  
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Investeringar med god driftsäkerhet, låga underhållskostnader och lång ekonomisk livslängd 

premieras av verktyget LCC då vikten ligger på totalkostnaden för en investering. I en LCC-

kalkyl inkluderas kostnaderna under produktens- eller anläggningens livslängd, vilket kan vara 

investeringen och energikostnaderna för en anläggning som är energiintensiv (Bångens, 2010). 

Vidare kan underhåll och service ingå i kalkylen. Då kostnaderna uppkommer under olika 

tidpunkter måste de räknas om innan de kan summeras och livscykelkostnaden kan räknas ut. 

Genom att beräkna nuvärdet, det beräknade värdet av en investerings framtida kassaflöde, 

diskonterat med hänsyn till en given kalkylräntesats, av kostnaderna kan de sedan summeras 

och kostnaden under produkten eller anläggningens livslängd erhållas. Dessutom argumenterar 

författaren att det finns tre sorters LCC:er som visar kostnaden som uppstår under de olika 

alternativens livslängd. De tre sätten som beskrivs är den totala LCC, besparingar under 

livslängden jämfört med investeringar och resultatpåverkan år ett vilket egentligen inte är en 

LCC då den jämför utspridda kostnader framåt i tiden med de årliga driftkostnaderna.  

 

Vid en LCC erhålls den ekonomiska kostnaden och om flera alternativ ger samma LCC finns 

ytterligare kriterier att ta i beaktning vilka kan vara energianvändning, miljöpåverkan, 

främjande av ny teknik och underhållsaspekter (Bångens, 2010). Då till exempel en lägre 

driftkostnad kan bero på mindre energianvändning som i sin tur leder till mindre 

miljöpåverkan. Författaren skriver att tänka långsiktigt vid investeringsbeslut är ett av den 

offentliga sektorns ansvar och ett exempel på det är att Stockholms stad har infört regler om 

nuvärdesberäkning vid beslut i sina projekt vilket ska resultera i en bättre ekonomi för staden.   

 

Vid beräkning av livscykelkostnaden exkluderat först intäkter och restvärde och då används 

Ekvation 1. En total LCC, Ekvation 2, utförs där intäkter och restvärde subtraherades från 

kostnaderna. Vid beräkningar anses investeringar samt årliga kostnader som positiva trots att 

det är en kostnad men det är den metoden som används vid beräkningar av LCC. Vidare anses 

intäkter och restvärden negativa då det är en intäkt som minskar kostnaden under systemets 

livslängd. 

 

𝐿𝐶𝐶𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 ∗ ∑ Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟              (1) 

 

𝐿𝐶𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 ∗ (Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 − 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟) +

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒                  (2) 

Där n är den ekonomiska livslängden och rk är kalkylräntan i procent (%). Beroende på vilken 

kalkylränta som används skiljer sig den slutliga totalkostnaden åt (Upphandlingsmyndigheten, 

2017) och beroende på vilken sorts organisation som ska beräkna livscykelkostnaden väljs 

olika nivåer på räntor.  

Ekvation 3 behandlar nusummefaktorn som använts för att räkna om kostnader och intäkter 

som sker kontinuerligt över tid till en kostnad i nutid som kan adderas till 

investeringskostnaden. För beräkning av investeringens värde vid den ekonomiska 

livslängdens slut det vill säga restvärdet så multipliceras intäkten med nuvärdesfaktorn, 

Ekvation 4. 

 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
(1 −

1

(0,01∗𝑟𝑘+1)𝑛)

0,01 ∗ 𝑟𝑘

⁄                               (3) 

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =  
1

(0,01∗𝑟𝑘+1)𝑛                          (4) 
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3.4 Tillvägagångsätt vid fallstudier 
Denscombe (2014) skriver att fallstudier studerar ett specifikt fall samt att fallet utgörs av en 

utmärkande identitet vilket möjliggör att det kan studeras isolerat från sitt sammanhang. Vidare 

skriver författaren att fallstudier undersöker företeelser som annars inte hade märkts samt att 

en detaljerad bild om ämnet erhålls. Med fallstudier kan alternativ jämföras, saker beskrivas i 

detalj eller aspekter i en viss situation. För att förstå den bakomliggande informationen varför 

en viss situation har uppstått kan fallstudier användas. Ett annat användningsområde för 

fallstudier är att testa teorier, vilket kan förstärka en teori eller undersöka om teorin fungerar 

under speciella förhållanden. 

 

Flyvbjerg (2006) argumenterar för fallstudie som forskningsmetod då det behövs både praktisk 

och teoretisk kunskap om det studerade fallet i kontext. Missförstånd som ofta uppkommer är 

att teoretisk kunskap är mer värd än praktisk kunskap som erhålls från nutida fallstudier och 

att det inte är möjligt att generalisera från ett enskilt fall. Vidare menar författaren att det inte 

är fallet då fallstudier kan bidra till forskningens utveckling genom att fungera som grund för 

generalisering då en formell generalisering inte är det enda sättet att erhålla nya kunskaper. 

 

Att säkerställa validitet i en fallstudie är viktigt och ett sätt att uppnå det är att applicera en 

iterativ process (Yin, 2009).  Yin's modell presenteras i Figur 11 som visar vilka delar som kan 

ingå vid utformning av en fallstudie samt deras relation till varandra. Att utgå från modellen i 

Figur 11 har resulterat i en iterativ process vilket styrker validiteten i fallstudien. 

 
Figur 11. Modell av tillvägagångssätt vid fallstudiens. Först har en plan bestämts för att sedan 

kunna designa fallstudien. Vidare har förberedelser genomförts parallellt med insamling av 

data och analysering av data. Vid förberedelserna har information diskuterats för att 

säkerställa dess relevans och validitet. Efter Yin (2009). 

 

3.5 Beskrivning av det undersökta fallet 

3.5.1 Val av fall och insamling av specifika data 
Fallet representerades av ett begränsat och utvalt område att studera där det genomfördes 

observationer vilket användes till att genomföra analyser av de olika systemen. Vidare 

användes det studerade området med de fiktivt utplacerade systemen för att komma närmare 

verkligheten i den mån det var möjligt. Dessa observationer användes sedan för att föreslå ett 

generaliserat resultat som kan användas i andra områden. Arbetet har följt ett tillvägagångssätt 

som gjort det möjligt att säkra validiteten under arbetets gång. Upplägget av fallstudien har 

följt Yin’s modell, se avsnitt 3.4. 

 

Ett område i Kristinehamns kommunen valdes för att representera fallet på grund av att 

kommunen visade på ett stort engagemang att delta och var intresserade av det arbete som 

rapportförfattarna skulle utföra. Representanter från kommunen upplevde även att de hade tid 
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för att svara på de frågor som behövde besvaras samt avvara tid för att vara behjälpliga genom 

hela arbetsperioden.  

 

Den första delen av fallstudien bestod av planeringsarbete, design och förberedelse inför 

besöket i Kristinehamn. Planeringen innebar att ta kontakt med de personer som skulle 

intervjuas och välja ut ett område i Kristinehamns kommun i samråd med representanter från 

renhållningsavdelningen i kommunen. Det studerade området att undersöka och fiktivt 

applicera de olika insamlingssystemen i valdes för att insamlingssystemen skulle ha samma 

förutsättningar och områdets placering i Kristinehamn är markerat med en grön cirkel i Figur 

12 samt en mer detaljerad karta över området i Figur 14. I det utvalda området fanns det 

förutsättningar för att alla systemen skulle kunna fungera och att inget system fick en fördel på 

grund av gynnsamma förutsättningar. Renhållningsfordonen kan ta sig fram i området och 

Kristinehamns kommun har i dagsläget inga problem med avfallshanteringen i området. I de 

andra erhållna områdena som Kristinehamns kommuns föreslog skulle vissa system få en 

fördel och resultatet skulle därför inte bli rättvist. Vidare skulle resultaten i den mån det var 

möjligt kunna generaliseras och sedan kunna appliceras i andra områden därför var det viktigt 

att alla system skulle vara applicerbara i området.  

 
Figur 12. Karta över Kristinehamn med det valda området Lisas höjd markerat med en grön 

ring. Källa: Kristinehamns kommun. 
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Figur 13. Det studerade området Lisas höjd i Kristinehamn. I området finns en ÅVS, längst 

upp i mitten av kartan. Källa: Kristinehamns kommun. 

 

En del av fallstudien innefattade intervjuer med representanter från renhållningsavdelningen i 

Kristinehamns kommun för att erhålla data om kommunens avfallshantering. En 

semistrukturerad intervju valdes eftersom det innebär en blandning av öppna och slutna frågor. 

Representanterna från kommunen som intervjuades var Jan Mattsson (avfallsstrateg och 

säkerhetshandläggare) och Anette Karlsson (abonnenttekniker). Innan intervjun hade 

dokument i form av områdeskartor, fordonsspecifikationer, ruttplanering, 

abonnemangsavgifter, avfallsplan inklusive bilagor samt abonnemangsuppgifter erhållits och 

studerats. De erhållna dokumenten användes för att designa och förberedda fältstudierna. 

Intervjufrågorna skickades till Jan Mattson innan intervjun för att de skulle kunna förbereda 

sig. 

 

Vid fältstudien besöktes de områdena angivna av Jan Mattsson för fotografering samt 

observationer. Först besöktes områdena en gång för att introduceras på plats tillsammans med 

Jan Mattson och sedan besöktes områdena av enbart rapportförfattarna. Det som observerades 

i det studerade området var rörelsemönster av de boende i området, så som biltrafik, fotgängare 

och cykeltrafik samt markförhållanden i form av nivåskillnader och växtlighet. Vidare 

ÅVS 



 34 

samlades data in för var lämpligast placering av KNI-stationer skulle vara för att minska 

avståndet för de boende till stationen, framkomlighet för servicefordon på gatorna, skymda 

hörn, typ av småhus samt om det fanns några varnings- och påbudsskyltar. Observation av 

placering för de nuvarande avfallskärlen antecknades då kärlen för optisk sortering samt 

fyrfackskärlen skulle inta samma plats som dessa. Vidare observerades två 

renhållningsarbetare vid tömning av kärl i det valda området. Slutligen samlades information 

om närmaste återvinningsstation in. Den insamlade informationen om fallet användas för att 

bygga upp de olika insamlingssystemen i området för att kunna utvärdera och analysera 

insamlingssystemens miljömässiga och ekonomiska prestanda.  

 

3.5.1.1 Beskrivning av Kristinehamn kommun och kommunens avfallsplan 
Kristinehamns kommun ligger i östra Värmland och utgörs av staden Kristinehamn med 

omnejd. I Kristinehamn bor det 24 671 människor (SCB, 2016b) och den vanligaste 

boendeformen är egenägda småhus som utgör 55,9 procent (SCB, 2015). Ansvariga för 

renhållningsarbetet i Kristinehamns kommun är Tekniska förvaltningen (Kristinehamns 

kommun, 2014) vilka samarbetar med sex andra kommuner i östra Värmland inom 

avfallsområdet (Kristinehamns kommun, 2009). Kommunens avfallsplan som är ett samarbete 

med de andra sex kommunerna i östra Värmland har den gemensamma visionen att till år 2027 

ska 100 procent kretslopp och noll procent restprodukt uppnås. Visionen innebär att avfall ska 

behandlas efter EU:s avfallshierarki och endast avfall som inte kan behandlas på annat sätt än 

genom deponering ska deponeras (Mattsson & Karlsson, 2017).  

 

Övergripande mål i kommunen och som berör studien är att samarbeta inom regionen för att 

minska transporter (Kristinehamns kommun, 2009). Vidare ska det finnas en gemensam 

informations- och kommunikationsstrategi för att nå ut till en bredare krets vilket ska öka 

kunskapen och förståelsen kring sortering och återvinning. Den kommunala verksamheten ska 

vara ett föredöme vilket ska fungera som bra förebilder för andra att finna lösningar för 

sortering och återanvändning. Dessutom ska avfallsfrågan vara en viktig del vid tillsyn och att 

göra rätt ska vara enkelt vilket leder till att fler ska följa föreskrifterna. Slutligen ska 

arbetsmiljön för renhållningsarbetarna vara bra då det kan medföra andra miljövinster. 

 

Kommunens avfallsplan för åren 2007–2017 fokuserar på stegen deponi, material- samt 

energiåtervinning i EU:s avfallshierarki medan den nya avfallsplanen med start år 2018 

kommer behandla stegen återanvändning och förebyggande av avfall samt nedskräpning och 

dumpning av avfall (Mattsson & Karlsson, 2017).  

 

Det nuvarande systemet för insamling av hushållsavfall i kommunen presenteras i avsnitt 2.6.2 

vilket i nuläget kompletteras med 21 återvinningsstationer (Mattsson & Karlsson, 2017). Till 

återvinningsstationen är cirka 1 000 invånare per station hänvisade, dessutom finns det två 

ÅVC:er för grovavfall i kommunen som sköts av kommunen. Kommunen har en miljöstyrd 

avfallstaxa där användaren betalar mindre vid utsortering av matavfall jämfört med endast 

utsortering av restavfall. Statistik över insamlat hushållsavfall och behandling av hushållsavfall 

i Kristinehamns kommun för åren 2013 - 2016 presenteras i Tabell 5. 
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Tabell 5. Insamlat hushållsavfall och behandling av hushållsavfall i Kristinehamns kommun 

från Avfall Web. 

  2016 2015 2014 2013 

Insamlat 

hushållsavfall 

[ton] 

 

 

 

 

 

Restavfall  4 619 4 494 4 909 5 526 

Matavfall 1 018 896 544 171 

Returpapper 1 736 1 899 1 963 2 025 

Pappersförpackningar 616 626 574 490 

Plastförpackningar 269 255 248 158 

Metallförpackningar 85 87 96 97 

Glasförpackningar 497 521 458 487 

Behandling av 

hushållsavfall 

[ton] 

Restavfall till 

förbränningsanläggning 

4 659 4 494 4 802 5 508 

Matavfall till biologisk 

återvinning 

1 018 896 544 171 

 

3.5.2 Beräkning av hushållsavfallsmänängder för villahushåll i Kristinehamns kommun  
Under en vecka uppstår 11,8 kg avfall per hushåll i Kristinehamns kommun där fördelningen 

mellan de studerade fraktionerna presenteras i Figur 14. Figur 14 är baserad på statistik från 

FTI AB som presenteras i Bilaga A, 

Tabell A 3, samt plockanalyser utförda av Vukicevic (2014) som visar att ett villahushåll i 

Kristinehamns tätort genererar 4,5 kg restavfall och 3,1 kg matavfall per vecka. Den största 

fraktionen utifrån vikt är restavfall följt av matavfall, returpapper, glasförpackningar, 

pappersförpackningar, plastförpackningar och sist metallförpackningar. 

  

 
Figur 14. Insamlad mängd avfall per hushåll och vecka fördelat på de undersökta fraktionerna 

vid insamling med systemet tvåkärl.   
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Restavfallet som samlas in från hushållen har visat sig innehålla matavfall, 

producentansvarsmaterial, inert material, farligt avfall, el och elektronik, trädgårdsavfall samt 

övrigt brännbart (Vukicevic, 2014), där innehållet fördelar sig enligt Figur 15. 

 

 
Figur 15. Sammansättningen på hushållens restavfall vid insamling med systemet tvåkärl. 

 

Figur 15 visar att mängden producentansvarsmaterial i restavfallet är 42,8 procent det vill säga 

1,9 kg returpapper och förpackningar (Vukicevic, 2014). Av förpackningarna och returpappret 

i restavfallet kan enligt Avfall Sverige (2016b) 40 procent sorteras ut vid användning av 

systemet fyrfackskärl. Avfall Sverige (2016b) presenterar även motsvarande siffror för optisk 

sortering men har endast undersökt optisk sortering vid utsortering av en fraktion, det vill säga 

matavfall, och förpackningar och returpapper lämnas på en ÅVS. Siffran som Avfall Sverige 

(2016b) presenterar för optisk sortering anses därför inte representativ i den här studien 

eftersom även utsortering av förpackningar och returpapper, förutom glasförpackningar, utförs 

via systemet optisk sortering. För KNI finns i dagsläget inga siffror på hur stor minskning av 

förpackningar och returpapper i restavfallet som sker vid användning av systemet.  

 

Enligt Avfall Sverige (2017a) fanns 32 procent förpackningar och returpapper kvar i 

restavfallet vid KNI för villahushåll i Falun och en ökad utsortering av 40 procent 

producentansvarsmaterial från restavfallet i Kristinehamns kommun ger 31,4 procent 

förpackningar och returpapper kvar i restavfallet. I Falun utfördes inga plockanalyser innan 

KNI-stationerna testades och därför går det inte att säga hur stor minskningen av 

producentansvarsmaterial i restavfallet KNI bidrog med utan endast hur stor andel som var 

förpackningar och returpapper i restavfallet vid KNI. För optisk sortering visar plockanalyser 

i Eskilstuna utförda 2016 att andelen producentansvarsmaterial i restavfallet var 28,5 procent 

(Sandelin, 2016). Restavfallets sammansättning skiljer sig beroende på flertalet faktorer som 

inköpet av refillprodukter, tidningsprenumerationer och om hushållet tackar nej till reklam med 

mera (Jensen, Sjöström, Schmidt, & Stenmarck, 2013) och därför varierar mängden avfall som 
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hushållen genererar och därmed vilken potential det finns att sortera ut förpackningar och 

returpapper från restavfallet. En utsortering på 40 procent har antagits för KNI och optisk 

sortering eftersom inga motsvarande siffror funnits för systemen och mängden 

producentansvarsmaterial i restavfallet från genomförda plockanalyser visar på samma nivåer 

som för en utsortering av 40 procent producentansvarsmaterial från villahushållen i 

Kristinehamns kommun.  

 

Beräkningarna för de uppkomna avfallsmängderna och fördelningen mellan fraktionerna för 

systemen optisk sortering, fyrfackskärl och KNI kan studeras i Bilaga A. Vid användning av 

de nämnda systemen kommer 11,7 kilo avfall samlas in per vecka och hushåll och fördela sig 

på de olika fraktionerna enligt Figur 16. Mängden restavfall om 40 procent förpackningar och 

returpapper sorteras ut blir 3,74 kg per hushåll och vecka och fördelningen mellan innehållet i 

restavfallet visas i Figur 17. 

 

 
Figur 16. Insamlad mängd avfall per hushåll och vecka fördelat på de undersökta fraktionerna 

vid insamling med systemen optisk sortering, fyrfackskärl och KNI.  
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Figur 17. Sammansättningen på hushållens restavfall vid insamling med systemen optisk 

sortering, fyrfackskärl och KNI.  

 

Avfall Sverige (2009) har tagit fram riktlinjer för hur stora avfallsmängder som uppkommer 

hos lägenheter med fastighetsnära insamling för att underlätta vid dimensionering av utrymmen 

för källsortering, Avfall Sveriges (2009) värden samt de erhållna volymerna i liter för systemen 

som studeras i rapporten presenteras i  

Tabell 6.  Vissa beräknade volymer för fraktionerna kan uppfattats som stora jämfört med 

volymerna som föreslås av Avfall Sverige (2009). Att de insamlade volymerna är större för 

Kristinehamns kommun kan motiveras utifrån att villahushåll är bättre på att källsortera än 

lägenhetshushåll, att det uppkommer mer avfall från ett villahushåll än ett lägenhetshushåll på 

grund av fler personer per hushåll (Avfall Sverige, 2016b) samt att insamlingsresultatet beror 

av tätheten på återvinningsstationer (Hage, Sanderg, Söderholm, & Berglund, 2008) och 

Kristinehamns kommun har en hög täthet jämfört med Sverigegenomsnittet (Mattsson & 

Karlsson, 2017). Systemen som innebär källsortering närmare hushållen innebär även att 

volymerna för fraktionerna som är producentansvarsmaterial blir större och restavfallets volym 

blir mindre. En beskrivning av beräkningen av värdena i Tabell 6 presenteras i Bilaga A. 

Tabell 6. Erhållen volym i liter per vecka och hushåll av respektive fraktion för systemet 

tvåkärl samt systemen optisk sortering, fyrfackskärl och KNI. Riktlinjer för volymstorlekar per 

lägenhetshushåll föreslagna av Avfall Sverige (2009) presenteras även i tabellen. 

Avfallsfraktioner Liter per vecka 

och hushåll 

(tvåkärl) 

Liter per vecka och 

hushåll (optisk 

sortering, fyrfackskärl, 

KNI) 

Liter per 

vecka och 

lägenhet, ca 

Matavfall 10,33 10,33 20 

Restavfall 35,16 27,10 50 

Returpapper  9,88 10,55 15 

Pappersförpackningar  34,28 39,64 35 

Plastförpackning 14,77 27,26 10–12 

Metallförpackningar 4,25 5,05 2 

Färgade glasförpackningar 1,54 1,67 2 

Ofärgade glasförpackningar 0,77 0,83 1 
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3.5.3 Utformning av kvartersnära insamling 
Det utvalda området i Kristinehamns kommun har delats in i fyra delområden utifrån 

utfartsvägar till de större vägarna i området, 

  
Figur 18. Varje delområde tilldelas en egen KNI-station som är anpassad efter antalet hushåll 

i delområdet. I område ett till fyra finns 11, 45, 46 respektive 29 hushåll.  

 

  
Figur 18. Uppdelning av delområden för KNI stationer i området Lisas höjd. Källa: 

Kristinehamns kommun. 

 

Utifrån hur stor volym avfall hushållen i varje område genererar tillsammans har KNI-stationer 

skapats utifrån valbara behållarvolymer erhållna från Lindahl (2017) på 2 000, 1 400, 500 och 

250 liter. Storleken på behållarna för respektive fraktion och station samt hämtningsintervall 

som användes vid beräkningarna presenteras i Tabell 7 och stationerna illustreras i Figur 19, 

Figur 20, Figur 21 och Figur 22. Rest- och matavfallsfraktionerna antas tömmas varannan 

vecka, vilket de gör i dagsläget, och hämtningsintervallet bestämde storleken på behållarna för 
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dessa fraktioner. Vid utformningen av de resterande behållarna utformades de efter långa 

hämtningsintervall utan att stationerna skulle ta upp för stor plats i området. Detta eftersom 

pilotprojektet i Falun visade enligt Avfall Sverige (2017a) att långa hämtningsintervall är 

viktigt för KNI. 

 

Tabell 7. Volym på behållare och hämtningsintervall för respektive fraktion för de fyra KNI-

stationerna i Lisas höjd. 

  

 

 
Figur 19. De olika fraktionerna samt en tilldelad färg för respektive fraktion. 

 

Fraktion Volym behållare (l) Hämtningsintervall 

(veckor) 

Station 1 

Restavfall 1 400 2 

Matavfall 250 2 

Färgat glas 250 13 

Ofärgat glas 250 26 

Pappersförpackningar 2 000 4 

Plastförpackningar 2 000 6 

Metallförpackningar 250 7 

Returpapper 1 400 12 

Station 2 och 3 

Restavfall 2 800 2 

Matavfall 1 000 2 

Färgat glas 500 6 

Ofärgat glas 500 12 

Pappersförpackningar 4 000 2 

Plastförpackningar 2 800 2 

Metallförpackningar 1 000 6 

Returpapper 2 500 5 

Station 4 

Restavfall 2 000 2 

Matavfall 750 2 

Färgat glas 500 10 

Ofärgat glas 250 10 

Pappersförpackningar 3 400 3 

Plastförpackningar 2 000 2 

Metallförpackningar 1 000 6 

Returpapper 2 000  6 



 41 

 
Figur 20. KNI-station 1 i Lisas höjd uppdelad i behållare för respektive fraktion med 

färgindelning enligt Figur 19. 

 

 
Figur 21. KNI-station 2 och 3 i Lisas höjd uppdelad i behållare för respektive fraktion 

markerad med färgindelning enligt Figur 19. 

 

 
Figur 22. KNI-station 4 i Lisas höjd uppdelad i behållare för respektive fraktion markerad 

med färgindelning enligt Figur 19. 

 

Hushållen i delområdena i det studerade området har från 25 meter till 400 meter till den KNI-

station de är hänvisade till, i Tabell 8 presenteras dessa sträckor. Avståndet bestämdes genom 

att mäta sträckan mellan huset längst bort från platsen där den tänkta KNI stationen skulle 

placerades och sträckan mellan det närmaste huset och KNI-stationen på en karta. Enligt 

Mattson & Karlsson (2017) är det rimligt med ett längsta avstånd på 200–300 meter till en 

KNI-station för ett hushåll men egentligen är det mer avgörande om stationen är placerad på 

väg till en plats hushållen ändå måste passera än vilken sträcka de behöver färdas. Till exempel 

kan en sådan plats vara en gemensam parkeringsplats eller utfarten i ett bostadsområde. 

Resonemanget som Mattsson & Karlsson (2017) för stödjs även av Johansson (2004).  

 

Tabell 8. Längsta och kortaste avståndet från hushållen till KNI-stationen i de olika 

delområdena. 

Delområde Längst avstånd [m] Kortast avstånd [m] 

1 Ca 200 Ca 25 

2 Ca 240 Ca 75 

3 Ca 400  Ca 40 

4 Ca 300 Ca 25 

 

3.6 Livscykelanalys 

3.6.1 Mål och omfattning 
Målet med LCA:en var att bedöma varje insamlingssystems miljöpåverkan från att avfallet 

uppstår hos hushållen och transporteras till hushållens insamlingssystem tills respektive 

avfallsfraktion har behandlats på respektive behandlingsanläggning (förbränning-, biogas- eller 

återvinningsanläggning). Produktionen av sorteringsanläggning, kärl och KNI-stationer har 

inte inkluderats i LCA:en då Nordic Council of Ministers (2007) menar att de ofta bidrar med 
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en försumbar miljöpåverkan i studierna. LCA:en är inte av jämförande karaktär vilket medför 

att delar i de olika systemen som är lika för alla system inte kan exkluderas från analysen. Den 

funktionella enheten valdes till årlig mängd avfall som genereras hos de 131 hushållen i 

området Lisas höjd i Kristinehamns kommun eftersom den funktionella enheten enligt Nordic 

Council of Ministers (2007) kan användas vid analys av olika strategier för avfallshantering 

där avfallsmängderna förändras mellan scenarierna. Vid användandet av den funktionella 

enheten kommer, enligt Nordic Council of Ministers (2017), resultatet återspegla 

miljöpåverkan för avfallshanteringen i den berörda regionen.  Speciellt om syftet är att bidra 

till planeringen av avfallshanteringen i området, kommer resultatet vara enkelt att 

kommunicera och relatera till. 

 

Som ett första steg skapades ett flödesschema för respektive insamlingssystem då Nordic 

Council of Ministers (2007) menar att genom ett flödesschema kan systemgränsen för analysen 

visas på ett illustrativt sätt. Flödesschema för respektive system kan studeras i Avsnitt 3.6.2.1 

och Bilaga B. 

 

Det har antagits att inget system bidrar till förebyggande av avfall och för alla system hanteras 

därför samma mängd avfall men fördelat på olika fraktioner på grund av att källsortering 

närmare hushållen enligt Avfall Sverige (2016b) bidrar till en ökad utsortering av 

producentansvarsmaterial från restavfallet. Anslutningsgraden, det vill säga hur många hushåll 

som väljer att använda det erbjudna insamlingssystemet, antas till 100 procent men i 

verkligheten kan det vara hushåll som inte vill ansluta sig till det erbjudna systemet. För 

tvåkärlssystemet behöver allt producentansvarsmaterial lämnas på en ÅVS och 

glasfraktionerna behöver lämnas på en ÅVS för optisk sortering. De andra 

producentansvarsfraktionerna för optisk sortering samt alla producentansvarsfraktioner för 

fyrfackskärl och KNI antas kunna hanteras av insamlingssystemet och hushållen behöver 

därför inte lämna producentansvarsmaterial på en ÅVS. I verkligheten kan enligt Avfall 

Sverige (2014a) förpackningar som är för stora för att hanteras i insamlingssystemen eller stora 

mängder producentansvarsmaterial som inte kan hanteras av systemet uppkomma vilket 

innebär att hushållen måste besöka en ÅVS. Livslängden för systemen antas vara lika för alla 

system då det är kommunen som bestämmer hur länge ett system de investerat i ska användas. 

Fler antaganden som utförts i LCA:en presenteras löpande i avsnitt 3.6.2. 

 

3.6.2 Inventeringsanalys 
Utifrån de skapade flödesschemat för respektive system erhölls en helhetsbild över systemen 

och det kunde bedömas hur data för respektive process skulle inhämtas. I första hand 

eftersträvades data från Kristinehamns kommun för insamlingssystemets processer och 

därefter data från andra studier. Vid processer som representanter från Kristinehamns kommun 

inte har någon information om kontaktades i första hand experter inom området eller de företag 

som frågorna berör och därefter inhämtades information från andra studier eller rapporter. Den 

insamlade informationen om in- och utflöden sammanställdes i ett Excell-dokument för att 

underlätta i miljöpåverkansbedömningen. Resultatet från inventeringsanalysen presenteras i 

följande avsnitt.  

 

3.6.2.1 Kartläggning av insamlingssystemet i Kristinehamns kommun 
I nuläget sker insamlingen av hushållsavfall i det studerade området i Kristinehamns kommun 

via systemet Tvåkärl, från att hushållsavfallet uppkommer tills respektive fraktion är behandlad 

med respektive behandlingsmetod (energi-, material- eller biologisk återvinning), enligt Figur 
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23. Hur insamlingen av hushållsavfall skulle ske om systemen optisk sortering, fyrfackskärl 

eller KNI användes i det studerade området i Kristinehamns kommun visas i Bilaga B.  

 

 
Figur 23. Ett flödesschema över avfallets väg för Tvåkärlssystemet från uppkomst av 

hushållsavfall tills sorterat och bearbetat material behandlats på respektive 

behandlingsanläggning.  

 

Enligt (Mattsson & Karlsson, Intervju med Krsitinhamns kommuns 

Avfallsstrateg/Säkerhetshandläggare och Abbonenttekniker om avfallshnateringen i 

Kristinehamns Kommun, 2017) samlas rest- och matavfall in via systemet tvåkärl i Lisas höjd 

med ett renhållningsfordon varannan vecka och för systemet optisk sortering har det även 

antagits att kärlen töms varannan vecka.  För systemet fyrfackskärl har det antagits att kärl ett 

hämtas varannan vecka och är uppdelat i fraktionerna mat- och restavfall samt färgat glas och 

pappersförpackningar och kärl två töms var fjärde vecka och är uppdelat i ofärgat glas, 

plastförpackningar, returpapper och metallförpackningar. Uppdelningen har utförts utifrån 
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föreslagen uppdelning i Avfall Sverige (2014a) förutom att pappersförpackningar valts i kärl 

ett och plastförpackningar i kärl två på grund av att volymen pappersförpackningar som 

uppkommer för hushållen på två veckor i Kristinehamns kommun är större än volymen 

plastförpackningar. För KNI kan hämtningsintervallet på respektive fraktion studeras i avsnitt 

3.5.3. Renhållningsfordonet transporterar, för alla system, det insamlade hushållsavfallet i 

området till Strandmossens ÅVC för omlastning. För systemen tvåkärl, fyrfackskärl och KNI 

lastas avfallet om på större lastbilar på Strandmossens ÅVC och rest- och matavfallet skickas 

tillsammans till Karlskoga kraftvärmeverk respektive Mosseruds biogasanläggning i 

Karlskoga. Producentansvarsmaterialet som samlas in via systemen fyrfackskärl och KNI 

lastas även om på större lastbilar och transporters till Stena Recyclings anläggning i Karlstad 

som har insamlings-, balnings- och upplastningsuppdrag åt FTI AB för det utsorterade 

producentansvarsmaterialet i Kristinehamns kommun. Det producentansvarsmaterial som 

samlas in på en ÅVS för systemen tvåkärl och optisk sortering transporteras direkt till Stena 

Recycling i Karlstad utan att lastas om på Strandmossens ÅVC eftersom det inte är kommunen 

som ansvarar för de transporterna. För systemet optisk sortering lastas de insamlade olikfärgade 

påsarna om på en större lastbil och skickas till en optisk sorteringsanläggning. I rapporten har 

det antagits att Eskilstunas optiska sorteringsanläggning inte har kapacitet att ta emot 

Kristinehamns kommuns avfall då de nyligen börjat ta emot avfall från Örebro kommun 

tillsammans med andra kommuner. Kommunerna i Östra Värmland har ett nära samarbete 

enligt (Mattsson & Karlsson, 2017) varför det är troligt att flera kommuner vill ansluta sig till 

den optiska sorteringen om en kommun väljer det alternativet. I rapporten har det därför 

antagits att Karlskoga kommun har investerat i en optisk sorteringsanläggning då 

Kristinehamns kommun enligt Mattsson & Karlsson (2017) inte vill investera i en optisk 

sorteringsanläggning men i Karlskogas kommun skulle det vara mer troligt att en investering 

skulle ske.  På den optiska sorteringsanläggningen i Karlskoga sorteras de olikfärgade påsarna 

i respektive fraktion och producentansvarsmaterialet transporteras till Stena Recyclings 

anläggning i Karlstad medan rest- och matavfallet stannar kvar i Karlskoga. Restavfallet 

energiåtervinns i ett kraftvärmeverk i Karlskoga till el och värme medan matavfallet behandlas 

genom biologisk återvinning till biogas och biogödsel. Från Karlstad skickas de insamlade 

förpackningarna och returpappret till olika återvinningsanläggningar beroende på fraktion för 

att sorteras och bearbetas till användbart material som kan användas vid tillverkning av nya 

produkter. Enligt (Nilsson, 2017) varierar det löpande till vilken återvinningsanläggning 

insamlat producentansvarsmaterial från en kommun skickas beroende på tillgång till 

transporter och kapacitet hos anläggningarna. I rapporten har det antagits att förpackningarna 

och returpappret skickas till de återvinningsanläggningar, med geografisk placering hämtad 

från FTI AB (2017a), som har kortast avstånd till Kristinehamns kommun. Alla fraktioner 

förutom metallförpackningar skickas direkt till en återvinningsanläggning medan 

metallförpackningarna först sorteras efter materialslag, aluminium eller stål, och därefter 

skickas till respektive återvinningsanläggning (Palm, 2009). 

 

3.6.2.2 Insamlade mängder hushållsavfall 
Insamlade mängder hushållsavfall för respektive insamlingssystem på ett år i Lisas höjd 

presenteras i Tabell 9. Den insamlade mängden restavfall är mindre vid insamling via optisk 

sortering, fyrfackskärl och KNI jämfört med tvåkärl på grund av en ökad utsortering av 

producentansvarsmaterial från restavfallet. Den ökade utsorteringen av 

producentansvarsmaterial bidrar till att mängden producentansvarsmaterial som samlas in för 

optisk sortering, fyrfackskärl och KNI är större än för tvåkärl. Mängden insamlat matavfall är 

lika stor för alla insamlingssystem.  
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Tabell 9. Insamlat mängd avfall i Lisas höjd för respektive system samt mängd behandlat avfall 

på respektive behandlingsanläggning. 

 Tvåkärl Optisk 

sortering 

Fyrfackskärl KNI 

Insamlade mängder avfall (ton/år) 

Restavfall 30,65 26,23 26,23 26,23 

Matavfall 21,11 21,12 21,12 21,12 

Färgade 

glasförpackningar 

3,67 3,98 3,98 3,98 

Ofärgade 

glasförpackningar 

1,84 1,99 1,99 1,99 

Papparsförpackningar 5,84 6,75 6,75 6,75 

Plastförpackningar 2,67 4,64 4,64 4,64 

Metallförpackningar 0,87 1,03 1,03 1,03 

Returpapper 13,46 14,38 14,38 14,38 

 

3.6.2.3 Optisk sorteringsanläggning 
Alla fraktioner förutom glas i systemet optisk sortering sorteras i olikfärgade påsar, av 

användarna i hushållen, som passera en optisk sorteringsanläggning för att sorteras i respektive 

fraktion. Enligt Holmertz (2017) förbrukar anläggningen i Eskilstuna, som sorterar ut sex 

fraktioner, 75 kWh per drifttimme och är utrustade med två sorteringslinjer som vardera kan, 

enligt Envac Optibag AB (2017), hantera ungefär åtta ton avfall per timma. Utifrån 

presenterade siffror förbrukar den optiska sorteringsanläggningen i Karlskoga 348 kWh per år 

när den sorterar de påsar som samlats in i Lisas höjd. Miljöpåverkan från driften av den optiska 

sorteringsanläggningen är hämtad från SimaPro för svensk elmix. 

 

En optisk sorteringsanläggning klarar enligt (Lundin, 2010) att sortera ut 97 procent av de 

färgade påsarna som passerar anläggningen. I den utförda LCA:en har det därför antagits att 

tre procent av avfallet som passerar anläggningen försvinner som rejeket och går till 

energiåtervinning. De påsar som den optiska sorteringsanläggningen inte klarar av att sortera 

ut antas motsvara samma andel från respektive fraktion det vill säga tre procent av varje 

fraktion i rejekt. Restavfallet samlas inte in i olikfärgade påsar och passerar därför bara genom 

sorteringsanläggningen, tillsammans med de olikfärgade påsarna som anläggningen inte klarar 

av att sortera ut, för att samlas ihop till energiåtervinning (Lundin, 2010). I verkligheten kan 

rejektmängden från den optiska sorteringsanläggningen vara större då löst avfall som inte 

ligger i påsar enligt Lundin (2010) passerar sorteringen och behandlas som en restfraktion. Hur 

stor andel som är löst avfall i anläggningen har varit svårt att uppskatta och det har därför 

antagits att allt avfall som inkommer till anläggningen är förslutet i påsar.  

 

Efter att de olikfärgade påsarna sorterats ut på anläggningen öppnas enligt Castor, et al (2016) 

påsarna som innehåller pappersförpackningar och returpapper för att sorteras ut till 

materialåtervinning. Påsarna som omsluter plastförpackningarna öppnas inte utan skickas 

direkt till materialåtervinning. De påsar som omsluter matavfallet blir för kladdiga för att 

materialåtervinnas och skickas därför till energiåtervinning. Påsarna som innehåller 

metallförpackningar öppnas inte efter den optiska sorteringen utan öppningen sker på den 

sorteringsanläggning metallförpackningarna skickas till för att sorteras upp i aluminium och 

stål. Påsarna blir ett rejekt på sorteringsanläggningen för metallförpackningar och 

energiåtervinns. Hur stora mängder olikfärgade påsar som går till material- respektive 

energiåtervinning presenteras i avsnitt 3.6.2.5 och 3.6.2.6.  
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3.6.2.4 Biologisk återvinning 
Matavfall sorteras ut i alla fyra system och antas behandlas på en biogasanläggning eftersom 

det insamlade matavfallet i Kristinehamns kommun behandlas så i dagsläget (Mattsson & 

Karlsson, 2017). På biogasanläggningen används metoden rötning för att bilda biogas som kan 

uppgraderas till fordonsbränsle eller användas för uppvärmning och/eller elproduktion. 

Biogödsel bildas även vid rötningsprocessen som återför växtnäringsämnena till jorden och 

kan ersätta mineralgödsel. Vid insamling av matavfall i systemen tvåkärl, fyrfackskärl och KNI 

används papperspåsar medan plastpåsar används vid systemet med optisk sortering. 

Förbrukningen av matavfallspåsar är tre påsar per vecka och hushåll oavsett plast- eller 

papperspåse (Avfall Sverige, 2016c) och totalt används 20 436 matavfallspåsar per år i Lisas 

höjd för respektive insamlingssystem. Miljöpåverkan från produktionen av en plast respektive 

papperspåse är hämtad från Alexandersson, et.al. (2013) för miljöpåverkanskategorierna global 

uppvärmning och försurning. För de andra miljöpåverkanskategorierna som inkluderas i 

miljöpåverkansbedömningen har ingen data för produktionen av påsarna funnits. 

Papperspåsarna bidrar inte med rejekt då de löser sig under processen i förbehandlingen 

(Alexandersson, o.a., 2013). Hänsyn har tagits till att plastpåsarna som sorteras ut innan 

biologisk återvinning behandlas med energiåtervinning för systemet optisk sortering och att 

papperspåsarna för de andra systemen ger ett extra tillskott av avfall som behandlas med 

biologisk återvinning. 

 

Hur stor del av det insamlade matavfallet som behandlas genom biologisk återvinning beror på 

renhetsgraden hos fraktionen vilket skiljer sig mellan de olika systemen, se avsnitt 2.6.2-2.6.5. 

Eftersom inga plockanalyser utförts för att undersöka renheten hos fraktionen matavfall vid 

KNI har det antagits att renhetsgrad är samma som för fyrfackskärl eftersom hushållen i båda 

systemen sorterar ut matavfall i papperspåsar och producentansvarsmaterial källsorteras 

närmare hushållen än vid systemet tvåkärl. Den del av den insamlade matavfallsfraktionen som 

inte kan behandlas genom biologisk återvinning behandlas genom energiåtervinning. 

Miljöpåverkan från behandling av ett kg matavfall med biologiska återvinningen inkluderat 

förbehandling, rötning, uppgradering till biogas, ersättning av fossila bränslen, 

biogödselhantering och ersättning av mineralgödsel är hämtad från Alexandersson, et.al. 

(2013) för miljöpåverkanskategorierna global uppvärmning och försurning. Data för bidraget 

till de resterande miljöpåverkanskategorierna vid biologisk återvinning har inte funnits. Hur 

stor mängd matavfall som är rent och behandlas genom biologisk återvinning visas i Tabell 10 

rejektmängderna som går till energiåtervinning visas i avsnitt 3.6.2.6. 

 

Tabell 10. Den mängd matavfall som är utan föroreningar och kan behandlas med biologisk 

återvinning för respektive system. 

Biologisk 

återvinning 

Tvåkärl Optisk sortering Fyrfackskärl KNI 

Matavfall som 

behandlas (ton/år) 

20,64 19,87 21,02 21,02 

 

3.6.2.5 Materialåtervinning 
Vid Stena Recyclings anläggning i Karlstad dit återvinningsmaterialet skickas innan det 

transporteras till respektive återvinningsanläggning har det antagits att balningen av papper- 

och plastförpackningar samt returpapper kräver 9,8 kWh el per ton avfall utifrån siffror från 

Stena Recycling hämtade från Palm (2009). Metallförpackningarna skickas som nämnt till en 

sorteringsanläggning innan de skickas till respektive återvinningsanläggning och sorteringen 

via magneter kräver enligt Palm (2009) 0,71 liter diesel och 10,71 kWh el per ton sorterat 
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material. Metallförpackningarna innehar fördelningen 9,5 procent av aluminium och 90,5 

procent av stål. 

 

Insamling av producentansvarsmaterial närmare hushållen ger ofta ett större utbyte men även 

mer föroreningar (Bisaillon, o.a., 2009) vilket kan urskiljas från renhetsgraderna hos 

fraktionerna för de studerade systemen vilka presenterade i Kapitel 2.3. I livscykelanalysen har 

hänsyn tagits till renheten hos de olika systemen för respektive fraktion vid 

materialåtervinning. För KNI har ingen data om renhet kunnat erhållas på grund av att 

plockanalyser på producentansvarsmaterialet inte utförts i dagsläget. Renhetsgraden har 

antagits vara samma som för fyrfackskärl då KNI är mer likt systemen fyrfackskärl och tvåkärl 

än optisk sortering samt att fyrfackskärl har lägre renhetsgrad än insamling via systemet 

tvåkärl.  

 

Hur stor mängd av respektive fraktion som faktiskt materialåtervinns på 

återvinningsanläggningarna samt hur stor mängd plastpåsar för systemet med optisk sortering 

som materialåtervinns presenteras i Tabell 11 och rejektmängderna från 

återvinningsanläggningarna samt sorteringsanläggningen presenteras i avsnitt 3.6.2.6. 

Siffrorna på faktiskt återvunna mängder är osäkra då FTI AB enligt FTI AB:s 

Marknadsavdelning (2017) inte för någon statistik över faktiskt återvunnen mängd utan 

hänvisar till kontakt med återvinningsanläggningarna för rejektmängder. Renhetsgraderna för 

tvåkärl är baserat på just rejektmängder från återvinningsanläggningarna medan de andra är 

baserade på plockanalyser av producentansvarsmaterialet. För vissa fraktioner kan 

rejektmängderna vara större för fyrfackskärl, optisk sortering och KNI eftersom kvaliteten på 

det insamlade materialet kan vara för bristfälligt för materialåtervinning. Det är svårt att finna 

uppgifter om kvaliteten på materialet eftersom insamlat producentansvarsmaterial från alla 

system går till samma återvinningsanläggningar.  

 

Miljöpåverkan från återvinning av de olika fraktionerna har hämtats från SimaPro och det har 

antagits att det återvunna materialet bidrar med undviken produktion av motsvarande mängd 

jungfruligt material i rapporten. Det är viktigt att ha i åtanke att det återvunna materialet inte 

alltid kan fylla samma funktion som jungfruligt material. Till exempel får inte återvunna 

plastförpackningar användas till livsmedelsförpackningar igen på grund av att det finns krav 

på plasten som kommer i kontakt med livsmedel från EU, med undantag för PET-flaskor som 

uppnår kraven (Livsmedelsverket, 2016).  

 

Tabell 11. Mängd faktiskt återvunnet producentansvarsmaterial samt optiska sorteringspåsar 

för respektive insamlingssystem på ett år. 

Mängd fraktion till 

återvinning (ton/år) 

Tvåkärlssystem Optisk 

sortering 

Fyrfackskärl KNI 

Glasförpackningar 5,49 5,95 5,78 5,78 

Pappersförpackningar 5,25 5,54 6,45 6,45 

Plastförpackningar 2,40 3,22 4,21 4,21 

Metallförpackningar 

(aluminium) 

0,07 0,07 0,08 0,08 

Metallförpackningar 

(stål) 

0,69 0,71 0,77 0,77 

Returpapper 13,26 13,21 14,00 14,00 

Optiska sorterings-

påsar 

- 0,25 - - 
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3.6.2.6 Energiåtervinning 
I Tabell 12 presenteras den mängd restavfall samt rejektmängder från optisk sortering, 

biologisk återvinning och materialåtervinning av respektive fraktion för varje system som 

behandlas med energiåtervinning för produktion av el och värme.  

 

Tabell 12. Den mängd restavfall, rejektmängder från materialåtervinning, biologisk 

återvinning och från den optiska sorteringsanläggningen som behandlas med 

energiåtervinning för respektive insamlingssystem. 

Avfall till energi-

återvinning (ton/år) 

Tvåkärl Optisk 

sortering 

Fyrfacks-

kärl 

KNI 

Restavfall 30,65 26,23 26,23 26,23 

Rejektmängder från biologisk återvinning 

Matavfall  0,87 0,62 0,49 0,49 

Rejektmängder från materialåtervinning 

Glasförpackningar 0,02 0,02 0,19 0,19 

Pappersförpackningar 0,58 1,01 0,30 0,30 

Plastförpackningar 0,27 1,28 0,44 0,44 

Metallförpackningar 0,13 0,22 0,18 0,18 

Returpapper 0,20 0,74 0,37 0,37 

Rejektmängder optisk sortering 

Matavfall - 0,63 - - 

Pappersförpackningar - 0,20 - - 

Plastförpackningar - 0,14 - - 

Metallförpackningar - 0,03 - - 

Returpapper - 0,43 - - 

Optiska sorterings- 

påsar 

- 0,33 - - 

 

Lidell (2017) menar att om Karlskoga kraftvärmeverk, som idag använder 60 procent 

verksamhetsavfall och 40 procent hushållsavfall som bränsle, inte skulle ha tillgång till bränslet 

hushållsavfall skulle de förbränna mer verksamhetsavfall och därefter biobränslen. I 

kraftvärmeverket energiåtervinns inte importerat hushållsavfall idag och i dagsläget finns det 

ett överskott på verksamhetsavfall i närregionen på grund av konjunkturen, byggboomen och 

importen men det verksamhetsavfallet används även i andra förbränningsanläggningar. På 

grund av att det är ett tillfälligt överskott på verksamhetsavfall och biobränsle är det vanligaste 

bränslet för att producera fjärrvärme i Sverige idag (Svensk Fjärrvärme, 2017) så har det 

antagits att den värme som produceras vid energiåtervinning av restavfall och rejekt ersätter 

energiåtervinningen av biobränsle. Den el som produceras från energiåtervinning av restavfall 

och rejekt har antagits ersätta produktionen av el utifrån den svenska elmixen. Data har hämtats 

från SimaPro för miljöpåverkan vid förbränning av restavfall samt förbränning av de olika 

fraktionerna av rejekt och subtraherats med miljöpåverkan från förbränningen av biobränsle 

och produktion av el utifrån den svenska elmixen hämtad från SimaPro. Då restavfallet 

energiåtervinns representeras miljöpåverkan från förbränningen av den del av restavfallet som 

inte är producentansvarsmaterial av data från SimaPro för förbränning av blandat hushållsavfall 

i Sverige och miljöpåverkan från producentansvarsmaterialet som slängts i 

restavfallsfraktionen representeras av energiåtervinningen av respektive fraktion med data 

hämtad från SimaPro. 
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De effektiva värmevärdena för olika fraktioner presenteras i Tabell 13 och alla fraktioners 

effektiva värmevärde förutom restavfallets är hämtat från Ahrnstein & Dahlberg (2012). Det 

effektiva värmevärdet för restavfall är beräknat utifrån Ekvation 5 och är olika för systemet 

tvåkärl respektive optisk sortering, fyrfackskärl och KNI eftersom sammansättningen på 

restavfallet skiljer sig. För vissa fraktioner blir det effektiva värmevärdet negativt eftersom de 

avfallstyperna sorteras ut från restavfallet innan energiåtervinning då de inte kan förbrännas 

och restavfallet uppnår därför ett högre värmevärde när de fraktionerna sorteras ut (Ahrnstein 

& Dahlberg, 2012).  

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 =  ∑ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗

% 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙      (5) 

 

Tabell 13. Effektiva värmevärden för olika fraktioner där restavfallens effektiva värmevärde 

är beräknat utifrån Ekvation 8.  

Fraktion Effektivt värmevärde LHV (MJ/kg) 

Restavfall (Tvåkärl) 8,84 

Restavfall (Optisk sortering, 

Fyrfackskärl, KNI) 

7,09 

Mat och trädgårdsavfall 2,851 

Glasförpackningar -0,0731 

Pappersförpackningar 14,361 

Plastförpackningar 25,161 

Metallförpackningar -0,151 

Returpapper 14,361 

Inert material -0,241 

Övrigt brännbart 3,181 

Biobränsle 9,311 

1 (Ahrnstein & Dahlberg, 2012) 

 

För att beräkna mängden el och fjärrvärme som kan produceras från restavfallet och 

rejektmängderna beräknades först hur mycket energi som restavfallet och rejektmängderna för 

respektive system kan tillföra utifrån Ekvation 6. Eftersom all energi i restavfallet och 

rejektmängderna inte kan tas tillvara i form av el och fjärrvärme då det förekommer förluster 

har en totalverkningsgrad för avfallspannan i Karlskoga på 86,5 procent använts erhållen från 

Lidell (2017) för att beräkna producerad mängd el och fjärrvärme utifrån Ekvation 7. 

Förhållandet mellan el och värmeproduktionen har antagits 25 procent el respektive 75 procent 

fjärrvärme utifrån Ahrnstein & Dahlberg (2012) som presenterar de siffrorna för en liknande 

anläggning i Sverige.  
 

𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑[𝑀𝐽] = ∑ 𝐿𝐻𝑉𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [
𝑀𝐽

𝑘𝑔
] ∗  𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑘𝑔]  (6) 

 

 𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑,𝑒𝑙 [𝑀𝐽]+ 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑,𝑣ä𝑟𝑚𝑒  [𝑀𝐽]

𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑[𝑀𝐽]
   (7) 

 

Resultatet av tillförd energi samt producerad el och värme för respektive system visas i 

Tabell 14. 
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Tabell 14. Tillförd energi samt producerad el och fjärrvärme från restavfall och rejktmängder 

uppkomna i området Lisas Höjd under ett år.  

 

 

Tvåkärl Optisk 

sortering 

Fyrfackskärl KNI 

Etillförd [GJ] 297,93 274,67 212,61 212,61 

Eproducerad,el [GJ] 64,42 59,40 45,98 45,98 

Eproducerad,värme [GJ] 193,28 178,19 137,93 137,93 
 

Utifrån hur mycket el och fjärrvärme som produceras från restavfallet och rejektmängderna när 

de energiåtervinns för respektive system kunde mängden el och värme som 

energiåtervinningen ersätter beräknas. Mängden el ersätter produktionen av el utifrån den 

svenska elmixen. Mängden värme ersätter förbränningen av, för systemen tvåkärl, optisk 

sortering, fyrfackskärl respektive KNI, 23,07, 21,26, 16,46 respektive 16,46 ton biobränsle 

beräknat utifrån Ekvation 8 samt det effektiva värmevärdet för biobränsle i Tabell 13. 

Värmeverkningsgraden har antagits till 90 procent i ett värmeverk med bränslet biobränsle 

utifrån Naturvårdsverket (2005). 

 

𝜂𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =  
 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑,𝑣ä𝑟𝑚𝑒  [𝑀𝐽]

𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑[𝑀𝐽]
    (8) 

 

Energiåtervinning av biomassa, matavfall och avfall av pappersmaterial, antas inte bidra till 

koldioxidutsläpp på grund av korta kolcykler vilket innebär att växterna antas bidra med ett 

koldioxidupptag under sin livstid som motsvarar utsläppen av koldioxid vid förbränning. 

Antagandet ger en nackdel för materialåtervinning av pappersmaterial eftersom 

energiåtervinningen av materialet bidrar med energi utan växthusgasutsläpp. Förbränning av 

biomassa kommer däremot att bidra med miljöpåverkan i alla andra miljöpåverkanskategorier 

utöver global uppvärmning. För wellpapp kommer bidraget till global uppvärmning bli 

underskattad på grund av att materialet inte har korta kolcykler på samma sätt som för andra 

pappersmaterial. Det har ändå antagits att energiåtervinningen av wellpapp inte bidrar med 

växthusgasutsläpp som bidrar till global uppvärmning. 

 

Enligt Palm (2009) är enligt kontaktperson på Fiskeby Board i Norrköping det rejekt som 

uppstår på återvinningsanläggningen för pappersförpackningar både fibrer och PE-laminat från 

den laminerade kartongen. Förbränningen av rejektet utförs enligt Palm (2009) i en process 

som liknar förbränningen av kartong och data för den typen av förbränningen har därför 

hämtats från SimaPro i LCA:en. Utsläppen från förbränningen av rejektet blir underskattat 

eftersom rejektet även innehåller PE-laminat men mängden PE-laminat har varit svår att 

uppskatta och har därför uteslutits från studien. Rejktet från plaståtervinningsanläggningen är 

enligt Palm (2009) både blandad plast samt annat felsorterat material. I rapporten har data för 

miljöpåverkan från förbränning av blandad plast från SimaPro använts för förbränning av rejekt 

från plaståtervinning då det är svårt att uppskatta hur stor del av rejektet som är annat material 

än plast. För returpapper har det antagits att rejektmängderna består av utslitna fibrer som enligt 

FTI AB (2017b) går till förbränning. Data för miljöpåverkan från förbränning av returpapper 

har därför hämtats från SimaPro. De rejektmängder som uppstår vid återvinning av metall- och 

glasförpackningar antas vara endast felsorterat material som inte är av glas eller metall eftersom 

båda fraktionerna kan enligt FTI AB (2017b) återvinnas hur många gånger som helst utan 

kvalitetsförlust. Miljöpåverkan av rejektmängderna från glas- och metallförpackningar antas 

därför motsvara förbränningen av blandat hushållsavfall. Rejektmängderna från 

matavfallsfraktionen har antagits, utifrån plockanalyser i Avfall Sverige (2016b), vara 

felsorterat material som kan förbrännas och därför har data för förbränning av blandat 
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hushållsavfall hämtats från SimaPro för att representera miljöpåverkan från förbränning av 

rejektet från matavfallsfraktionen.  

 

3.6.2.7 Transporter 
Transportavstånd och typ av fordon med tillhörande Euroklass samt total lastvikt och lastvolym 

för respektive transportväg som illustreras i Figur 23 och i Bilaga B visas i  

 

Tabell 15. De inmatade värdena i SimaPro uttryckt i enheten tonkm/år för respektive 

transportsträcka och insamlingssystem visas i  
 

Tabell 16. Transporterna för hushållen till en ÅVS för tvåkärl och optisk sortering utförs enligt 

Sifo (1998) en av fem gånger med personbil utan ett annat ärende medan resterande besök sker 

med personbil och samtidigt ett annat ärende, gång eller cykling. I rapporten har det därför 

antagits att 20 procent av producentansvarsmaterialet som transporteras till en ÅVS sker med 

personbil som bidrar med en miljöpåverkan på grund av att det inte sker på vägen till en annan 

aktivitet. Personbilstransporterna har antagits ske med fordon som uppnår Euroklass 5 eftersom 

alla nya bilar som registreras i Sverige enligt Transportstyrelsen (2017) ska uppnå den 

utsläppsklassen. Data för miljöpåverkan från personbilstransporterna har hämtats från SimaPro 

och storleken på personbilarna valdes till medelstor för att motsvara en familjebil.  

 

Transporterna från ÅVS:en direkt till omlastningsplatsen i Karlstad för tvåkärl och optisk 

sortering har antagits ske med ett frontlastat renhållningsfordon för allt 

producentansvarsmaterial förutom glas på grund av containrarnas utformning som kräver 

frontgafflar för tömning vilket bekräftas av Karlsson (2017). Transporterna för att hämta 

glasförpackningar på en ÅVS har antagits ske med ett renhållningsfordon med kran på grund 

av att glasigloos är bottentömda och behöver därför lyftas. Utsläppsklassen på fordonen har 

antagits till samma utsläppsklass som fordon två det vill säga Euroklass 6.  

 

I verkligheten töms enligt Karlsson (2017) delområde ett och två i Lisas höjd på fredagar jämna 

veckor och delområde tre och fyra fredagar ojämna veckor men i rapporten har det antagits att 

alla delområden töms samma dag och på samma rutt. Rutterna som renhållningsfordonen kör 

enligt rapporten är utformade enligt körlistor efter hur fordonen kör i verkligheten. 

Transporterna för insamling i Lisas höjd innebär olika avstånd för olika system eftersom 

systemen tvåkärl, fyrfackskärl och optisk sortering medför att renhållningsfordonen behöver 

åka till varje hushåll för att tömma kärl medan KNI innebär att fordonen behöver besöka varje 

KNI-station. Insamlingen av hushållsavfall i Lisas höjd sker för tvåkärl i dagsläget med ett 

fordon med två fack och euroklass 6 (Karlsson, 2017) och i rapporten antas insamlingen av de 

olikfärgade påsarna för det optiska systemet ske med samma fordon då det är möjligt enligt 

Göteborgs Stad (2012). Fordonets komprimeringsgrad kan behöva ändras vid insamling i 

olikfärgade påsar enligt Lundin (2010) då rekommenderad volymvikt på avfallet efter 

komprimering är 350 kg/m3 för insamling i olikfärgade påsar för att undvika att påsarna går 

sönder medan en normal volymvikt efter komprimering för insamlingsfordon är 450 kg/m3. I 

rapporten har det tagits hänsyn till skillnaden för komprimering i fordonen för systemen där 

volymvikten på det komprimerade avfallet i fordonen för tvåkärl, fyrfackskärl och KNI har 

antagits till 450 kg/m3 och för optisk sortering är motsvarande siffra 350 kg/m3. Alla fraktioner 

går inte att komprimera i ett insamlingsfordon enligt Mattsson (2017) då de redan är så 

kompakta eller inte tål komprimering alls. De fraktioner som inte är fördelaktiga att 

komprimera är enligt Mattsson (2017) glas och returpapper samt enligt Christensen (2010) 

utsorterat matavfall. Restavfall, papper-, plast- och metallförpackningar kan komprimeras utan 

att det blir problem att återvinna fraktionerna (Mattsson J. , 2017). För insamling av 
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hushållsavfall i fyrfackskärl krävs speciella fordon så kallade fyrfacksfordon (Göteborgs Stad, 

2012) och för KNI med Molok Domino behållare krävs fordon med kran för att kunna tömma 

behållarna (San Sac AB, 2016). Data för fyrfacksfordonet som använts i rapporten är hämtad 

från Ab Närpes trä & metall (2017b) och data för kranfordonet är erhållet från Ekelund (2017). 

Fyrfacksfordonet och kranfordonet har antagits uppnå samma Euroklass som tvåfacksfordonet 

som används för systemet tvåkärl. För insamlingsfordonen oavsett insamlingssystem har data 

för miljöpåverkan från en lastbil med vikten 16–32 ton använts från SimaPro.  

 

Utöver att fordonen transporterar avfallet vid insamling står de även stilla på tomgångskörning 

vid tömning av kärl. För att ta hänsyn till utsläppen vid stillastående har tiden fordonen står 

stilla för respektive system beräknats och utifrån att ett renhållningsfordon drar ungefär 5 liter 

diesel per timme stillastående och 9 liter per mil vid körning enligt Karlsson (2017) har 

miljöpåverkan från tiden då fordonen står stilla kunnat uppskattas. För tvåkärl och systemet 

med optisk sortering tar tömningen av ett kärl fem sekunder per hushåll medan tömningen av 

kärl för fyrfackssystemet tar 20 sekunder per hushåll (Göteborgs Stad, 2012). För KNI tar 

tömningen som inkluderar att föraren kliver ur bilen, spänner fast behållaren och tömmer med 

kran, två minuter per behållare på stationen (Rahkonen, Mejlkontakt med Cirkulär ekonomi 

specialist på Molok Oy, 2017).  

 

Producentansvarsmaterialet som transporteras till Stena Recycling i Karlstad och rest- och 

matavfallet som transporteras till respektive behandlingsanläggning i Karlskoga sker med en 

lastbil med släp och tre stycken lastväxlarcontainrar med Euroklass 5 enligt Karlsson (2017). 

För miljöpåverkan från transporterna till Karlstad och Karlskoga har data för en lastbil som 

väger mer än 32 ton använts från SimaPro. Från Karlstad transporteras 

producentansvarsmaterialet enligt Nilsson (2017) med fordon bokade av FTI utan specifika 

miljökrav och i rapporten har det antagits att transporterna sker med ett fordon som uppnår 

samma euroklass som fordonen till Karlstad och Karlskoga.  

 

Tabell 15. Transportavstånd och fordonstyp för respektive transportväg för 

insamlingssystemen. Medelhushåll innebär medelavståndet från ett hushåll i Lisas höjd till 

ÅVS. 

Transport Fordon Total 

lastvikt 

[ton] 

Volym [m3] Avstånd 

[km] 

Medelhushåll – ÅVS Medelstort fordon 

Euro5 (Tvåkärl, Optisk 

sortering) 

- - 0,52 

Garage – Lisas höjd Tvåfacksfordon Euro6 

(Tvåkärl, Optisk 

sortering) 

61 6 (fack 1)  

12 (fack 2)1 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrfacksfordon Euro6 

(Fyrfackskärl) 

8,82 9,4 (fack 1) 

4,8 (fack 2) 

4,4 (fack 3) 

2,1 (fack 4)3 

Kranfordon Euro6 

(KNI) 

92 14 (fack 1) 

5 (fack 2)2 
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Transport Fordon Total 

lastvikt 

[ton] 

Volym [m3] Avstånd 

[km] 

Insamling Lisas höjd Tvåfacksfordon Euro6 

(Tvåkärl, Optisk 

sortering) 

61 6 (fack 1)  

12 (fack 2)1 

4,4 

Fyrfacksfordon 

(Fyrfackskärl) 

8,82 9,4 (fack 1) 

4,8 (fack 2) 

4,4 (fack 3) 

2,1 (fack 4)3 

Kranfordon Euro6 

(KNI) 

92 14 (fack 1) 

5 (fack 2)2 

1,0 

 

Lisas höjd– Strandmossen 

ÅVC 

Tvåfacksfordon Euro6 

(Tvåkärl, Optisk 

sortering) 

 

61 6 (fack 1)  

12 (fack 2)1 

10,0 

Fyrfacksfordon Euro6 

(fyrfackskärl) 

8,82 9,4 (fack 1) 

4,8 (fack 2) 

4,4 (fack 3) 

2,1 (fack 4)3 

Kranfordon Euro6 

(KNI) 

92 14 (fack 1) 

5 (fack 2)2 

ÅVS  Stena Recycling 

Karlstad 

Frontlastat fordon 

Euro6 (Tvåkärl) 

- 

 

- 42,0 

Kranfordon Euro6 

(Tvåkärl, Optisk 

sortering) 

Strandmossens ÅVC  

Optisk 

sorteringsanläggning 

Karlskoga 

Lastbil med släp och 

tre lastväxlarcontainrar 

Euro5 (Optisk 

sortering) 

10 (per 

containe

r)1 

 

35 (per 

container)1 

 

33 

Strandmossen ÅVC  

Stena Recycling Karlstad 

Lastbil med släp och 

tre lastväxlarcontainrar 

Euro5 (Fyrfackskärl 

och KNI) 

40 

Strandmossen ÅVC – 

Karlskoga Kraftvärmeverk 

och biogasanläggning 

Lastbil med släp och 

tre lastväxlarcontainrar 

Euro5 (Tvåkärl, 

Fyrfackskärl och KNI) 

33 

Karlstad – SGÅ AB, 

Hammar i Närke 

(glasförpackningar) 

Euro 5 (Alla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 

Karlstad – Metsä Tissue 

AB, Katrinefors bruk 

(returpapper)   

118 

Karlstad – Trania Metal & 

Återvinning AB, Tranås 

(metallförpackningar) 

236 

Trania Metal & 

Återvinning AB – Stena 

Aluminium AB, Älmhult 

(aluminiumförpackningar) 

207 
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Transport Fordon Total 

lastvikt 

[ton] 

Volym [m3] Avstånd 

[km] 

Trania Metal & 

Återvinning AB – Ovako 

Bar AB, Smedjebacken 

(stålförpackningar) 

Euro 5 (Alla) 

 

- 

 

 

- 293 

Karlstad – Fiskeby Board 

AB, Norrköping 

(pappersförpackningar) 

216 

Karlstad – Swerec AB, 

Lanna i Småland 

(plastförpackningar) 

303 

1 (Karlsson, 2017) 

2 (Ekelund, 2017) 

3 (Ab Närpes trä & metall, 2017b) 

 

Tabell 16. Data som är inmatad i SimaPro uttryckt i enheten tonkm/år för respektive 

transportsträcka och insamlingssystem.  

Transport Tvåkärl  

[tonkm/år] 

Optisk 

sortering 

[tonkm/år] 

Fyrfackskärl 

[tonkm/år] 

KNI  

[tonkm/år] 

Garage – insamling 

Lisas Höjd – 

Strandmossens ÅVC 

609 965 1 238 613 

Medelhushåll – ÅVS  3 1 - - 

ÅVS – Stena 

Recycling Karlstad  

1 190 251 - - 

Strandmossens ÅVC 

– Karlskoga 

kraftvärmeverk, 

biogasanläggning 

eller optisk 

sorteringsanläggning 

1 708 2 447 1 562 1 562 

Karlskoga optisk 

sorteringsanläggning 

– Stena Recycling 

Karlstad 

- 2 078 - - 

Strandmossens ÅVC 

– Stena Recycling 

Karlstad 

- - 1 557 1 557 

Stena Recycling 

Karlstad – 

återvinnings- 

annläggningar 

4 822 5 696 5 860 5 860 

 

3.6.3 Miljöpåverkansbedömning 
Utifrån den insamlade informationen i inventeringsanalysen kunde miljöpåverkan från 

respektive system bedömas i miljöpåverkansbedömningen. Christensen (2010) lyfter fram 

miljöpåverkanskategorierna global uppvärmning, ozonuttunning, fotokemisk ozonbildning, 
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försurning, övergödning, ekotoxicitet och humantoxicitet som viktiga att beakta då en 

livscykelanalys utförs för avfallshantering Miljöpåverkanskategorin ozonuttunning har 

uteslutits från livscykelanalysen då många ämnen som bidrar till det enligt Christensen (2010) 

är förbjudna att användas idag och ofta frigörs vid återvinning av gamla frysar vilket inte räknas 

som hushållsavfall. De andra miljöpåverkanskategorierna, utöver ozonuttunning, som 

Christensen (2010) lyfter som viktiga för avfallshantering har inkluderats i LCA:en.  

 

Data för miljöpåverkan från olika processer har hämtats från SimaPro från Ecoinvent 

databasen, som anses vara välkänd enligt Pré Consultants (2015), och metoden som valdes var 

ReCiPe midpoint (H). Metoden valdes eftersom den långa listan med resultat från 

livscykelinventeringen omvandlas till ett fåtal indikatorer, bland annat de 

miljöpåverkanskategorierna som livscykelanalysen inkluderar, istället för ReCiPie Endpoint 

som utreder den miljömässiga mekanismen längre med ett längre tidsperspektiv (ReCiPe, 

2009). Midpointkategorierna bidrar därför med en mindre osäkerhet eftersom ju längre den 

miljömässiga mekanismen utredas desto större blir osäkerheterna i resultatet men 

midpointkategorierna är svårare att tolka. Hierachist (H) valdes eftersom den anses vara en 

standardmodell i vetenskapliga modeller (Pré Consultants, 2017a). När data hämtades från 

Ecoinventdatabasen användes systemmodellen default vilken innebär att det inte finns några 

begränsningar på grund av teknik eller marknader i utbud utan produkten, materialet eller 

tjänsten kan alltid tillhandahållas samt att produkter och bi-produkter allokeras med ekonomisk 

allokering (Pré Consultants, 2017b). Systemmodellen valdes för att kunna erhålla en fördel 

från materialåtervinningsprocesserna eftersom systemmodellen recycled content, som även 

antar att en produkt, tjänst eller material alltid kan tillhandahållas och använder ekonomisk 

allokering, inte räknar med en fördel från återvinning av material.  Författarna ville även vara 

konsekventa, vilket de lärt sig är viktigt vid användandet av SimaPro, och använde därför 

systemmodellen deafualt för alla processer hämtade från SimaPro. För de processer som inte 

fanns i SimaPro användes litteratur och den rapport som använts är Alexandersson, et al (2013) 

som presenterar miljöpåverkan från produktionen av påsar samt biologisk återvinning av 

matavfall.  

 

Nära data för miljöpåverkan från alla processer hämtats sammanställdes alla processers bidrag 

till en miljöpåverkanskategori till ett värde för att presenteras i diagram. Resultatet tolkades 

därefter och jämfördes mellan de olika insamlingssystemen. För de antaganden som visade sig 

påverka resultatet signifikant har känslighetsanalyser utförts. 

 

3.7 Livscykelkostnadsanalys 
Enligt Schaub (1990) är det användarens perspektiv som en LCC bör utgå från för att visa den 

totala kostnaden under en livslängd hos en investering. Därför utgick kostnadsanalysen i arbetet 

från kommunens kostnader eftersom det är kommunen som ska besluta om de vill erbjuda ett 

nytt insamlingssystem till kommuninvånarna eller inte. Kostnadsanalysen utgick från en 

nyinvestering av samtliga system innan de tas i bruk då tanken är att kommunen måste 

nyinvestera i systemet tvåkärl eller byta system. Kristinehamns kommun skulle kunna byta till 

optisk sortering utan att nyinvestera i kärl i dagsläget men då blir jämförelsen med de andra 

systemen orättvis. Internräntan som använts i beräkningarna har antagits vara 1,75 procent då 

det är det värdet som Sveriges Kommuner och Landsting (2017a) anger. 

 

3.7.1 Val och antagande i kostnadsanalysen 
I beräkningen av LCC för respektive system antogs det att FTI AB ansvarar för 

återvinningsstationerna under hela den ekonomiska livslängden och det är därför FTI AB som 
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bär kostnaderna för återvinningsstationerna och inte kommunen. FTI AB betalar för kostnaden 

vid städning av ÅVS:en. Det uppkommer en intäkt för kommunen vid försäljning av de 

insamlade återvinningsbara fraktionerna, materialintäkter, till FTI AB se Tabell 17. 

 

Tabell 17. FT AB:s materialersättning vid insamling av förpackningar och returpapper (FTI 

AB, 2017c). 

Fraktion Ersättning (kr/ton) 

Returpapper 400 

Pappersförpackningar 425 

Metallförpackningar 1400 

Plastförpackningar 500 

Glasförpackningar 100 

 

Den ekonomiska livslängden bedöms till 15 år då den tekniska livslängden för kärl är 15 år 

enligt Östlund (2017) även om Mattsson och Karlsson (2017) uppger att ett insamlingssystem 

ska kunna användas i minst 20 år. Ett antagande som påverkat resultaten är att samma mängd 

insamlat material har antagits för alla åren, det vill säga att ingen hänsyn har tagits till ökade 

avfallsmängder och/eller ökade källsortering. Detta för att insamlingsgraden påverkas av yttre 

omständigheter som kan vara svåra att ta i beaktning. Kostnader vid införandet av de olika 

systemen har erhållits från kommuner som infört dem.  

 

Årliga kostnader delades upp i investering, avfallsbehandling, administrativa kostnader, 

fordonskostnader, påsar samt distribution, drivmedelskostnader, personalkostnader för 

renhållningsarbetare samt underhåll av systemen och övrigt. Inom dessa uppdelningar ingick 

olika kostnadsposter samt val och antaganden för respektive system. För tvåkärl presenteras 

antaganden i Tabell 18 och för resterande system presenteras de i Bilaga C. 

 

Tabell 18. Investeringskostnader, restvärde, materialintäkter och poster som ingick i de olika 

uppdelningarna av årliga kostnader för tvåkärl och antaganden samt val som applicerades vid 

beräkningar. 

Kostnader och 

intäkter 

Ingående poster 

i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Investering Kärl Alla hushåll i området antogs ha två 140 liters 

kärl vilka kostar 350 kronor styck (Avfall 

Sverige, 2014a). Vidare tillkom en kostnad 

för utkörning av de nya kärlen vilket är 27 

kronor per kärl (Castor, Aarsrud, & 

Åhlander, 2016). 

Avfallsbehandling 

 

Behandlings-

kostnad av 

restavfall 

Energiåtervinning i Karlskoga kostar 350 

kronor per ton (Kristinehamns kommun, 

2017). 

Behandlings-

kostnad av 

matavfall 

Biologisk återvinning i Karlskoga kostar 430 

kronor per ton (Kristinehamns kommun, 

2017). 

Administrativa 

kostnader 

Administrativa 

kostnader 

hushållsavfall 

(ledning, 

utredning, 

Den årliga totala kostnaden för 

Kristinehamns kommun är 3 808 700 kronor 

(Kristinehamns kommun, 2017). Kostnaden 

är multiplicerad med andelen hushåll i Lisas 
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Kostnader och 

intäkter 

Ingående poster 

i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

planering, 

fakturering, 

kundtjänst, 

gemensamma 

system som IT, 

HR) 

höjd av det totala antalet hushåll i 

kommunen.  

Försäkringar  Ingen hänsyn har tagits till försäkringar eller 

skatter för användning eller investering för 

systemen. Kostnaden för ett reservfordon 

exkluderats då tömning av hushållsavfall i 

det studerade området endast utgör en del av 

kommunen och kostnaden för ett 

reservfordon anses då inte relevant.  

Fordon Leasingkostnader Då Kristinehamns kommun har valt att leasa 

bilarna som de använder för insamling av 

hushållsavfall (Mattsson & Karlsson, 

Intervju med Kristinehamns kommuns 

Avfallsstrateg/Säkerhetshandläggare och 

Abbonenttekniker om avfallshnateringen i 

Kristinehamns Kommun, 2017) har det 

antagits att de göra det för alla system. 

Leasingkontrakten som de har idag är på 

femårsbasis 37 524 kronor per månad 

(Karlsson, 2017) som inkluderar viss service, 

samma leasingpris antogs för alla år. Då 

lastbilen används i genomsnitt 40 timmar per 

vecka och 52 veckor per år i kommunen 

medför det att den används 2080 timmar 

totalt under ett år och i Lisas höjd används 

den 2,2 timmar. Tiden det tar att köra från 

garaget, Lisas höjd och till 

omlastningsplatsen har adderats till totala 

tömningstiden och sedan har den tiden 

dividerats med antalet körtimmar totalt under 

ett år för att erhålla utnyttjandegraden av 

fordonet. Utnyttjandegraden har sedan 

multiplicerats med leasingkostnaden. 

Drivmedelskostnader 

 

Från fordongarage 

till området, 

insamling i 

området, till 

Strandmossens 

ÅVC, till 

Karlskoga för 

rest- och 

matavfall. 

Dieseldrivna lastbilar används och 

dieselpriset har bestämts till 12 kronor per 

liter (Avfall Sverige, 2017). 

Transportkostnader är kostnaderna för diesel 

som uppstår vid körning mellan platser men 

också det som uppkommer under 

tomgångskörning vid tömning av kärl. För att 

fördela kostnaden för körning från garage till 

Lisas höjd såväl som till omlastningen vid 

Strandmossens ÅVC allokerades kostnaden 
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Kostnader och 

intäkter 

Ingående poster 

i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

på den totala utkörningen, då 

renhållningsfordonet fortfarande hade 

kapacitet och antogs hämta avfall i andra 

områden utöver Lisas höjd. Ingen kostnad för 

slitage av fordon har applicerats vid 

beräkningarna. 

Personalkostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalkostnader 

 

 

  

 Samma allokeringsmetod användes vid 

allokering av personalkostnader som för 

transportkostnader. Löner för 

renhållningsarbetare har erhållits från 

Kristinehamns kommun och avser en lön för 

en anställd som arbetat i tre år vilket är 24 330 

kronor per månad. 

Insamling i Lisas 

höjd samt 

transport mellan 

garage och ÅVC 

Vid allokering av personalkostnader för 

transport mellan renhållningsfordonsgaraget, 

Lisas höjd och Strandmossens ÅVC 

multiplicerades tiden för transport mellan 

respektive område med utnyttjandegraden i 

Lisas höjd i fordonet. Den uträknade 

allokerade tiden multiplicerades sedan med 

lön och antal tömningar per år. 

Transport mellan 

ÅVC och Karlstad 

Personal- och transportkostnaden mellan 

Strandmossens ÅVC och Karlstad faktureras 

Kristinehamns kommun ett fast belopp per 

fordon vilket har applicerats vid beräkningar. 

Löneökning och 

övertidsersättning 

Löneökning på använd lön är i medelsnitt är 

531,25 kronor i månaden till och med år 2019 

(Kommunal, 2017) och i beräkningarna har 

denna ökning antagits för alla år vilket blir en 

årlig ökning på 2,2 procent. Ingen hänsyn har 

tagits till övertidsersättningen eller ersättning 

för obekväma arbetstider. 

Påsar 

 

Inköp av påsar 0,22 kronor styck och tre stycken per vecka 

(Avfall Sverige, 2016c) 

Distribution av 

påsar 

0,2 kronor styck (Avfall Sverige, 2016c) 

Underhåll/övrigt Omlastnings-

kostnader 

50 kronor/ton (Avfall Sverige, 2014a). 

Restvärde Ersättning vid 

försäljning av 

förbrukat kärl 

Ett restvärde genereras efter 15 år och uppgår 

till 25 kronor per kärl (Castor, Aarsrud, & 

Åhlander, 2016). 

Intäkter 

 

 

 

 

Materialersättning Tabell 17. 
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Kostnader och 

intäkter 

Ingående poster 

i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Intäkter Abonnemangsav-

gift 

Ingen hänsyn har tagits till intäkter vid 

hushållens avfallsabonnemang då den endast 

ska täcka kostnaderna som uppstår vid 

avfallshantering och därför blir en plus minus 

noll kostnad eller intäkt (Avfall Sverige, 

2010). 

 

 RESULTAT 

4.1 Livscykelanalys 
Alla miljöpåverkanskategorier är inte lika väl kartlagda i studien på grund av brist på data. De 

miljöpåverkanskategorier som anses väl kartlagda är global uppvärmning och försurning i de 

andra kategorierna är allt förutom miljöpåverkan från produktion av påsar och behandling av 

matavfall genom biologisk återvinning väl kartlagt. 

 

Bidraget från respektive system till en miljöpåverkanskategori har sammanställts i diagram 

uppdelat i processerna produktion av påsar, transporter, drift av optisk sorteringsanläggning, 

energiåtervinning, biologisk återvinning, bearbetning innan transport till återvinning samt 

materialåtervinning för att illustrera vilka processer som bidrar mest respektive minst till 

miljöpåverkan. Diagrammet för miljöpåverkanskategorin global uppvärmning presenteras i 

Figur 24 och motsvarande diagram för de resterande miljöpåverkanskategorierna presenteras i 

Bilaga D. De bakomliggande orsakerna till processernas bidrag till varje 

miljöpåverkanskategori presenteras även i Bilaga D.  

 

Gemensamt för alla miljöpåverkanskategorier är att materialåtervinningen inte bidrar med ett 

tillskott av miljöpåverkan eftersom det har antagits att det producentansvarsmaterial som 

materialåtervinns ersätter primärproduktion av jungfruligt material. Istället bidrar 

materialåtervinningen med ett negativt nettotillskott till miljöpåverkanskategorierna. Den 

biologiska återvinningen av matavfall samt produktionen av påsar som används vid drift av 

systemen representeras endast i miljöpåverkanskategorierna global uppvärmning och 

försurning. I miljöpåverkanskategorin global uppvärmning bidrar den biologiska återvinningen 

med ett negativt nettotillskott medan den biologiska återvinningen ger ett tillskott av 

miljöpåverkan i kategorin försurning. För alla system innebär produktionen av påsar ett tillskott 

till miljöpåverkan i miljöpåverkanskategorierna global uppvärmning och försurning och 

systemet optisk sortering bidrar med det största tillskottet på grund av att fler påsar, samt att de 

är tillverkade i plast, används. I sex av nio miljöpåverkanskategorier bidrar energiåtervinningen 

mest till miljöpåverkan i miljöpåverkanskategorin. För miljöpåverkanskategorin försurning är 

det istället den biologiska återvinningen och för fotokemisk ozonbildning samt marin 

övergödning är det transporterna som bidrar mest till miljöpåverkanskategorin. Bearbetningen 

innan materialåtervinningen samt driften av den optiska sorteringsanläggningen bidrar med ett 

tillskott av miljöpåverkan i alla miljöpåverkanskategorier men är inte de mest bidragande 

processerna i någon kategori. Bidraget från transporterna till miljöpåverkanskategorierna är 

störst för systemet med optisk sortering på grund av att allt avfall förutom glasfraktionerna 

behöver transporteras till Karlskoga för optisk sortering innan producentansvarsmaterialet kan 

transporteras till Karlstad för omlastning.  
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Figur 24. Varje systems bidrag till miljöpåverkanskategorin global uppvärmning uppdelat i 

olika processer inom den studerade systemgränsen. 

 

Det totala bidraget från varje system till miljöpåverkanskategorin global uppvärmning visas i 

Figur 25 och resultatet för de resterande miljöpåverkanskategorierna visas i Bilaga D. Systemet 

tvåkärl bidrar mest till miljöpåverkanskategorin global uppvärmning och KNI bidrar minst till 

miljöpåverkanskategorin. 

 

 
Figur 25. Det totala bidraget till miljöpåverkanskategorin global uppvärmning för respektive 

system.  
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I Figur 26 visas miljöpåverkan från alla miljöpåverkanskategorier för alla system. För att kunna 

jämföra insamlingssystemen mot varandra överskådligt i samtliga miljöpåverkanskategorier 

har miljöpåverkan från fyrfackskärl satts till 100 procent. De andra systemens miljöpåverkan 

har beräknats utifrån hur stor del av miljöpåverkan från fyrfackskärl de representerar.  

 

 
Figur 26. Miljöpåverkan från respektive system för alla miljöpåverkanskategorier jämförbara 

mot varandra. Miljöpåverkan från KNI har satts till 100 procent och de anda systemens 

miljöpåverkan har beräknats utifrån hur stor del av miljöpåverkan från KNI de representerar. 

 

KNI har lägst miljöpåverkan i samtliga miljöpåverkanskategorier och näst lägst miljöpåverkan 

i alla miljöpåverkanskategorier har systemet fyrfackskärl. Systemet tvåkärl bidrar mest i alla 

miljöpåverkanskategorier följt av optisk sortering. Miljöpåverkan från transporterna är det som 

skiljer sig mellan systemen fyrfackskärl och KNI vilket kan studeras i Bilaga D. Figur 26 visar 

den procentuella skillnaden mellan systemen och i miljöpåverkanskategorin humantoxicitet 

bidrar systemet tvåkärl med ett tillskott till miljöpåverkan medan de andra systemen bidrar med 

ett negativt nettotillskott varför systemet tvåkärls miljöpåverkan överstiger 200 procent. 

Systemet bidrar med ett tillskott till miljöpåverkanskategorin då nyttan av att materialåtervinna 

inte överväger tillskottet till miljöpåverkan från de andra processerna, främst 

energiåtervinningen. Men det är svårt att avgöra hur skadlig dos systemet tvåkärl bidrar med i 

miljöpåverkanskategorin humantoxicitet och hur det påverkar miljön.  
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4.2 Livscykelkostnadsanalys 
Resultatet från LCC för respektive system presenteras i Tabell 19. Då den tekniska livslängden 

bedömdes till 15 år och den ekonomiska livslängden till samma för att undvika att kärl inte 

använts sin fulla tekniska livslängd för vissa system vilket skulle ge en orättvis kostnad för 

restvärdet. Vid insamling genom optisk sortering, fyrfackskärl och KNI erhåller kommunen en 

materialersättning för alla fraktioner, undantaget glas för optisk sortering. Vid insamling 

genom tvåkärl erhåller kommunen ingen materialersättning. 

 

Tabell 19. Kostnaden under de olika systems livscykler och de årliga driftkostnader är 

uppdelade i olika kostnadsposter för att se vilken del som bidrar mest till resultatet i LCC:en. 

System   Tvåkärl Optisk 

sortering  

Fyrfackskärl KNI 

Investering Uppstart 98 774 101 150 465 050 753 638 

 

 

 

 

Drift 

 

 

 

Avfallsbehandling 256 672 832 953 244 026 244 026 

Administrativa 

kostnader 

466 278 466 278 466 278 466 278 

Fordonskostnader 187 239 187 239 835 407 138 505 

Drivmedelskostnader 56 686 137 762 155 630 145 863 

Personalkostnader 313 161 350 229 657 544 82 857 

Påsar samt 

distribution 

112 378 312 160 112 378 112 378 

Underhåll/övriga 

kostnader 

33 892 30 993 62 937 202 459 

Intäkter  

 

Restvärde 4630 4630 4630 82 698 

Material 0 157 300 169 983 169 983 

LCC 1 520 450 2 256 835 2 824 637 1 893 324 

 

Resultaten från LCC:en visar att byte från tvåkärl till något av de andra systemen det vill säga 

den extra servicen med möjlighet till källsortering kostar totalt 736 385 kronor med optisk 

sortering, 1 304 187 kronor för fyrfackskärl och 372 874 kronor för KNI jämfört med att ha 

kvar tvåkärl under en ekonomisk livslängd på 15 år. Om livscykelkostnaden fördelas lika över 

alla 15 år blir det en ökad månadskostnad per hushåll för kommunen på 31 kronor för optisk 

sortering, 55 kronor för fyrfackskärl och 16 kronor för KNI. Om livscykelkostnaden fördelas 

över alla 15 år blir årskostnaden per hushåll för kommunen 774 kronor för tvåkärl, 1149 kronor 

för optisk sortering, 1437 kronor för fyrfackskärl och 964 kronor för KNI. 

 

Livscykelkostnaden inklusive livscykelintäkter för respektive system under den ekonomiska 

livslängden på 15 år presenteras i Figur 27. 
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Figur 27. Livscykelkostnaden för de olika aktiviteterna i systemen under den ekonomiska 

livslängden på 15 år.  

 

Det som kostar mest för systemet tvåkärl är den administrativa kostnaden. Den administrativa 

kostnaden är lika stor för alla systemen då det antas vara samma kostnad som Kristinehamns 

kommun har idag. För systemet optisk sortering är det behandling av avfall vilket är kostnaden 

för att sortera avfallet på den optiska sorteringsanläggningen som är störst. Då Kristinehamns 

kommun inte har en egen anläggning för sortering blir istället den årliga kostnaden för 

sorteringen högre än om de haft en egen men hade Kristinehamns kommun däremot haft en 

egen anläggning hade investeringskostnaden varit högre. Fordon och personalkostnader är de 

största kostnadsposterna för systemet fyrfackskärl. Att fordonskostnaderna är en betydande 

kostnad främst för systemet fyrfackskärl beror på att leasingkostnaden är höga för detta system 

men också att fordonen utnyttjas mer.  Personalkostnaden är större för fyrfackskärl jämfört 

med de andra systemen då det tar längre tid att tömma fyrfackskärlen än kärlen för tvåkärl och 

optisk sortering. Personalkostnaden för KNI är lägst då det endast behövs en 

renhållningsarbetare och tömningstiden för en behållare är längre än för ett kärl men då en 

behållare tar större volym än ett kärl blir den totala tiden mindre. För systemet KNI är 

investeringskostnaden den största kostnadsposten vilken innefattar investeringskostnad för 

station, markarbete och informationskampanj vid införandet. För de andra systemen ingår kärl, 

utkörningsavgift och informationskampanj vid införandet. 

 

Då KNI-stationerna är placerade på kommunal mark och Kristinehamn kommun inte tar ut 

någon kostnad för markutnyttjande tillkommer ingen kostnad för detta. Inom underhåll/övrigt 

ingår omlastningskostnad för alla systemen och för KNI ingår underhåll av stationer då 

stationerna är placerade på kommunal mark och för de andra systemen är det hushållen som 

får ta hand om underhållet av sina kärl. Omlastningskostnaden är 10 kronor dyrare per ton för 

fyrfackskärl jämfört med de andra systemen vilket medför att denna post är större för 

fyrfackskärl än för tvåkärl och optisk sortering. Kostnaden för påsar och distribution är störst 

för optisk sortering då systemet behöver fler och speciella plastpåsar och de andra systemen 

kräver endast papperspåsar för sortering av matavfall. Kärlkostnaden för fyrfackskärl är större 

än kärlkostnaden för tvåkärl och optisk sortering. Drivmedelskostnaden är störst för 
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fyrfackskärl, sedan KNI, optisk sortering och billigast kostnad för drivmedel är för tvåkärl. Att 

drivmedelskostnaden för tvåkärl är lägst beror på att det är mindre transporter då endast två 

fraktioner samlas in. Fordonskostnaden är störst för fyrfackskärl, sedan optisk sortering, tvåkärl 

och sist KNI då KNI innebär att fordonen utnyttjas mindre.  

 

För tvåkärlssystemet erhålls inga intäkter för insamlat material då systemet inte innebär att 

kommunen samlar in producentansvarsmaterial via insamlingssystem närmare hushållen. 

Vidare blir erhållna intäkter mindre för optisk sortering då systemet inte kan hantera 

glasfraktionen och materialersättningen för glas försvinner.  

 

Intäkter för kärl vid förbrukad teknisk livslängd är 25 kronor per styck. Det erhållna restvärdet 

för kärlen i alla system förutom KNI är marginellt och påverkar knappt det slutliga resultaten. 

Restvärdet för stationerna i KNI uppges vara ungefär 20 procent av inköpspriset vilket beror 

på att behållarna har ett användningsområde efter 15 år vilket de andra systemen inte har. Vid 

användning av KNI efter 15 år behöver panel och lyftsäckar bytas ut vilket medför att restvärdet 

kan approximeras till 20 procent vilket är en fördel för systemet jämfört med de andras lägre 

restvärde.  

 

I Figur 28 presenteras nettot av kostnaderna vilket visar att systemet med högst 

livscykelkostnad är fyrfackskärl och därefter optisk sortering. Systemet med lägst 

livscykelkostnad är tvåkärl och näst lägst livscykelkostnad har KNI. 

 

 
Figur 28. Kostnaderna och intäkterna summerade för de olika systemen under en ekonomisk 

livslängd beräknad till 15 år och en teknisk livslängd på 15 år. 

 

4.3 Känslighetsanalyser 
I detta avsnitt presenteras känslighetsanalyser som har valts att utföras på visa antaganden 

som ansetts osäkra för att kunna säkerställa resultaten. 

4.3.1 Antagande om renhetsgraden för Kvartersnära insamling 
I rapporten har renhetsgraden för KNI antagits vara samma som renhetsgraden för fyrfackskärl 

eftersom inga plockanalyser utförts på producentansvarsmaterialet vid KNI i dagsläget. I 

känslighetsanalysen har det undersökts hur miljöpåverkan i miljöpåverkanskategorierna 

förändras för KNI om renhetsgraderna förändras. Om renhetsgraden för KNI är samma som 

renhetsgraden för tvåkärlssystemet kommer KNI förhålla sig till de andra systemens 
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miljöpåverkan enligt Figur 29. Om renhetsgraden för KNI däremot är samma som för systemet 

med optisk sortering kommer miljöpåverkan från KNI förhålla sig till de andra systemens 

miljöpåverkan enligt Figur 30. Miljöpåverkan från systemet fyrfackskärl är satt till 100 procent 

i båda diagrammen och miljöpåverkan från de andra är beräknat utifrån hur stor del av systemet 

fyrfackskärls miljöpåverkan de representerar. 

 

 
Figur 29. Miljöpåverkan i respektive miljöpåverkanskategori för alla fyra undersöka 

insamlingssystem då renhetsgraden för KNI är samma som för Tvåkärlssystemet. För att kunna 

jämföra miljöpåverkanskategorierna mot varandra är systemet fyrfackskärls miljöpåverkan 

satt till 100 procent och de andra systemens miljöpåverkan är uträknad utifrån hur stor del av 

systemet fyrfackskärls miljöpåverkan de representerar. 
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Figur 30. Miljöpåverkan i respektive miljöpåverkanskategori för alla fyra undersöka 

insamlingssystem då renhetsgraden för KNI är samma som för optisk sortering. För att kunna 

jämföra miljöpåverkanskategorierna mot varandra är systemet fyrfackskärls miljöpåverkan 

satt till 100 procent och de andra systemens miljöpåverkan är uträknad utifrån hur stor del av 

systemet fyrfackskärls miljöpåverkan de representerar. 

 

Då renhetsgraden för KNI är samma som för Tvåkärlssystemet förändras resultatet från att KNI 

har lägst miljöpåverkan i samtliga miljöpåverkanskategorier till lägst miljöpåverkan i fem av 

nio miljöpåverkanskategorier. Det innebär att systemet fyrfackskärl har lägst miljöpåverkan i 

fyra av nio miljöpåverkanskategorier när renhetsgraden för KNI är samma som för systemet 

tvåkärl. Om KNI däremot har samma renhetsgrad som systemet med optisk sortering så har 

istället systemet fyrfackskärl lägst miljöpåverkan i alla miljöpåverkanskategorier medan KNI 

har näst lägst miljöpåverkan i alla miljöpåverkanskategorier förutom marin övergödning där 

systemet nu har störst miljöpåverkan av alla system. Det beror på att energiåtervinningen ger 

ett negativt nettotillskott i miljöpåverkanskategorin marin övergödning men inte i samma 

storleksordning som det negativa nettotillskottet från materialåtervinningen. 

 

Resultatet i LCC:en kommer inte förändras vid förändring av KNI:s renhetsgrad eftersom 

kommun får ersättning för insamlad mängd producentansvarsmaterial från FTI AB och inte 

faktisk återvunnen mängd vilket renhetsgraden påverkar. Kostnaderna för den ökade 

energiåtervinningen på grund av ökade rejektmängder från materialåtervinningen och den 

biologiska återvinningen kommer inte heller påverka resultatet i LCC:en eftersom en annan 

aktör än kommunen får bära dessa kostnader.  
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4.3.2 Antaganden om utsortering av producentansvarsmaterial från restavfall 
Ett antagande som utförts i arbetet är att systemen optisk sortering och KNI bidrar till att 40 

procent av producentansvarsmaterialet i restavfallet kan sorteras ut för materialåtervinning 

vilket Avfall Sverige (2016b) visat är fallet för systemet fyrfackskärl. Eftersom systemen KNI 

eller optisk sortering kan bidra med en större eller mindre andel utsorterat 

producentansvarsmaterial från restavfallet har det testats vid vilken utsorteringsgrad KNI får 

större miljöpåverkan än fyrfackskärl och vid vilken utsorteringsgrad optisk sortering får en 

lägre miljöpåverkan än systemet fyrfackskärl. Känslighetsanalysen har utformats så då 

resultatet har visat att KNI har lägre miljöpåverkan än fyrfackskärl och att optisk sortering har 

högre miljöpåverkan än fyrfackskärl i miljöpåverkanskategorierna.  

 

Systemet KNI får en högre miljöpåverkan i alla miljöpåverkanskategorier, vilket visas i Figur 

31, vid 39 procent utsortering av producentansvarsmaterial från restavfallet till 

materialåtervinning. 

 

 
Figur 31. Systemens miljöpåverkan i respektive miljöpåverkanskategori när KNI innebär att 

39 procent av producentansvarsmaterialet i restavfallet kan sorteras ut för 

materialåtervinning. 

 

Systemet optisk sortering får en lägre miljöpåverkan i alla miljöpåverkanskategorier jämfört 

med fyrfackskärl, vilket visas i Figur 32, då 78 procent av producentansvarsmaterialet kan 

sorteras ut från restavfallet för materialåtervinning för systemet optisk sortering. 
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Figur 32. Systemens miljöpåverkan i respektive miljöpåverkanskategori när optisk sortering 

innebär att 78 procent av producentansvarsmaterialet i restavfallet kan sorteras ut för 

materialåtervinning. 

 

4.3.3 Lokalisering av optisk sorteringsanläggning 
I rapporten har ett antagande att den optiska sorteringsanläggningen är lokaliserad i Karlskoga 

utförts eftersom Kristinehamns kommun inte vill investera i en egen. Eftersom andra 

kommuner kan vara intresserade av att investera i en egen optisk sorteringsanläggning har en 

känslighetsanalys utförts där sorteringsanläggningen är lokaliserad i anslutning till 

Strandmossens ÅVC i Kristinehamns kommun. Det totala resultatet från LCA:en samt 

transporternas miljöpåverkan när den optiska sorteringsanläggningen är lokaliserad i 

Kristinehamns kommun presenteras i Figur 33 och Figur 34. Miljöpåverkan från transporterna 

om den optiska sorteringsanläggningen är lokaliserad i Karlskoga presenteras i Bilaga D, Figur 

D 26. 
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Figur 33. Resultatet från LCA:en presenterad i samtliga miljöpåverkanskategorier när den 

optiska sorteringsanläggningen är lokaliserad i Kristinehamns kommun istället för Karlskoga. 

Systemet fyrfackskärl är satt till 100 procent och de andra systemens miljöpåverkan är 

beräknad utifrån hur stor del av systemet fyrfackskärls miljöpåverkan de representerar.  

 

 
Figur 34. Miljöpåverkan från systemens transporter i respektive miljöpåverkanskategori när 

den optiska sorteringsanläggningen är lokaliserad i Kristinehamns kommun istället för 

Karlskoga. Systemet fyrfackskärl är satt till 100 procent och de andra systemens miljöpåverkan 

är beräknad utifrån hur stor del av systemet fyrfackskärls miljöpåverkan de representerar. 
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Miljöpåverkan från transporterna minskar när den optiska sorteringsanläggningen lokaliseras i 

Kristinehamns kommun istället för Karlskoga vilket medför att systemet optisk sortering inte 

längre har störst miljöpåverkan från transporter i alla miljöpåverkanskategorier. Systemet 

fyrfackskärl får istället störst miljöpåverkan från transporterna i fyra av nio 

miljöpåverkanskategorier och optisk sortering i fem av nio. Det totala resultatet från LCA:en 

att systemet optisk sortering har näst störst miljöpåverkan, efter systemet tvåkärl, i samtliga 

miljöpåverkanskategorier förändras endast för en miljöpåverkanskategori, marin övergödning, 

där systemet optisk sortering nu har lägre miljöpåverkan än fyrfackskärl men högre än KNI.  

Systemet optisk sortering får något lägre miljöpåverkan i samtliga miljöpåverkanskategorier. 

 

Resultatet från LCC:en presenteras i Figur 35 när den optiska sorteringsanläggningen är 

lokaliserad i Kristinehamns kommun istället för Karlskoga. Då Kristinehamns kommun själva 

driver en optisk sorteringsanläggning antas driftkostnaden förändras från 613 kronor per ton, 

som det kostar när Karlskoga hanterar sorteringen, till, som Avfall Sverige (2016c) presenterar, 

530 kronor per ton. 

 

 
Figur 35. Resultatet från LCC:en när den optiska sorteringsanläggningen är lokaliserad i 

Kristinehamns kommun istället för Karlskoga. 

 

Livscykelkostnaden för optisk sortering blir lägre om sorteringsanläggningen är placerad i 

Kristinehamns kommun istället vilket beror av lägre driftkostnader vid behandling av avfall 

samt minskade transportkostnader i form av drivmedelskostnader. Men den förändrade 

lokaliseringen av sorteringsanläggningen förändrar inte fördelningen mellan systemen i 

resultatet från LCC:en.  
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4.3.4 Antaganden fordonskostnader 
Då leasingkostnaden skiljer sig åt och data om detta är erhållet från olika källor har en 

känslighetsanalys utförts då insamlingsfordonen antagits köpas in av kommunen istället för 

leasas, se Figur 27. I Avfall Sverige (2016) anges kostnadsförslag på olika typer av 

insamlingsfordon vid köp av dem. Ett tvåfacksfordon kan konverteras till ett tvåfacksfordon 

med krantömning och prisuppgift för detta har erhållits från Ekelund (2017). I 

känslighetsanalysen ingår investering av fordon i posten fordon, även om det är investering för 

att kunna jämföra med Figur 27. Investeringen av ett fordon och den årliga underhållskostnaden 

för fordonet har allokerats på samma sätt som vid allokeringen av leasingkostnaden. 

 

 
Figur 36. Kostnadsfördelning av de olika posterna vid inköp av fordon i stället för leasing av 

dessa som i basscenariot. Investering av fordon ligger under posten fordon istället för 

investering för att kunna jämför denna kostnadspost med kostnaden i basscenariot. 

 

Känslighetsanalysen visar att det är mer fördelaktigt att köpa in fyrfacksfordon men med i 

beräkningarna är inte att fyrfacksfordon har mer tekniska problem och kan därför bli 

stillastående och då behövs ett extra fordon köpas in av kommunen för att ha som backup. 

Avfall Sverige (2016) räknar med att verkstadskostnaden för fyrfacksfordon är 31 000 kronor 

dyrare per år jämfört med tvåfacksfordon, vilket är inkluderat i uträkningarna.  Då ett 

insamlingsfordon har kortare teknisk livslängd än den ekonomiska livslängden på 15 år har det 

antagits att en nyinvestering av ett fordon måste ske efter sju år. Insamlingsfordonens restvärde 

har exkluderats då uppgifter om detta varit osäkra och svåra att finna. 
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4.3.5 Antaganden om personalkostnader 
Personalkostnaden är en av de största kostnadsposterna för alla system förutom KNI. 

Beräkningarna för personalkostnaderna anses säkra men för KNI har det antagits att en 

renhållningsarbetare behövs vid insamling istället för två för de andra systemen. Därför har det 

testats i en känslighetsanalys att ha två renhållningsarbetare vid tömning av behållarna i KNI-

stationerna och resultatet visas i Figur 37.  

 

 
Figur 37. Kostnaden då två renhållningsarbetare antas jobba vid insamling genom KNI vilket 

genererar en dyrare personalkostnad för KNI men har ingen påverkan på det slutliga resultatet 

och förhållandet mellan systemen. 

 

Vid två renhållningsarbetare vid insamling genom KNI förändras inte förhållandet i resultaten 

förutom att KNI blir dyrare än i basscenariot.  

4.3.6 Antaganden om ekonomisk livslängd 
En LCC utfördes, se Figur 38, med den ekonomiska livslängden 30 år vilket innebär att 

investeringar av kärl sker två gånger och för KNI sker nyinvestering av lyftsäckar en gång efter 

15 år då behållarna håller i 30 år om de underhålls (Rahkonen, 2017). 
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Figur 38. Resultat i LCC:en vid en ekonomisk livslängd på 30 år. 

 

Vid ekonomisk livslängd 30 år, istället för 15 år som i basscenariot, blir livscykelkostnaden 

lägst för tvåkärl och sedan KNI. Fyrfackskärl får högst livscykelkostnad och optisk sortering 

får näst högst livscykelkostnad. Det är samma fördelning i placering vid dubblad ekonomisk 

livslängd men KNI gynnas av att det bara behöver nyinvesteras i lyftsäckar till behållarna i 

KNI-stationerna medan de andra systemen behöver nyinvestera i kärl. Restvärdet för KNI är 

osäkert vid en ekonomisk livslängd på 30 år (Lindahl, 2017) därför har inget restvärde antagits 

vid denna livslängd. För de andra systemen har samma restvärde antagits som vid en 

ekonomisk livslängd på 15 år. Samma materialersättning har använts som vid beräkning med 

livslängd 15 år men materialersättningen för insamlat material är osäker i framtiden och kan 

komma att förändras. Vidare har samma materialströmmar antagits under alla åren vilket kan 

komma att förändras. Därför är känslighetsanalysen osäker men kan ge en indikator på hur 

resultaten skulle bli under en ekonomisk livslängd på 30 år. 
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 DISKUSSION 

5.1 Diskussion utifrån resultaten från livscykelanalysen 
Olofsson (2014) har i sitt examensarbete undersökt hur mycket insamlingssystemen i Perstorp, 

Klippans och Örkelljungas kommun, vilka använder systemet fyrfackskärl, bidrar till 

miljöpåverkanskategorin global uppvärmning. I examensarbetet används samma systemgräns 

som i den utförda LCA:en i den här rapporten men Olofsson (2014) inkluderar endast 

producentansvarsmaterial och inte rest- och matavfall i sin studie. Det negativa nettotillskottet 

bidrag till miljöpåverkan från materialåtervinningen är lite större i rapportens resultat jämfört 

med resultatet i Olofsson (2014) vilket beror på att olika datakällor använts för att representera 

miljöpåverkan, men resultatet är i samma storleksordning. Miljöpåverkan från systemets 

transporter är högre i resultatet från Olofsson (2014) jämfört med LCA:ens resultat på grund 

av olika antaganden om vilka återvinningsanläggning producentansvarsmaterialet 

transporteras till samt att kommunerna i Olofsson (2014) har en annan geografisk placering i 

och utanför Sverige. Energiåtervinningens bidrag i livscykelanalysen går inte att jämföra med 

Olofsson (2014) då hon antar att den ökade utsorteringen av producentansvarsmaterial och 

därmed minskade energiåtervinningen ger en ökad förbränning av importerat restavfall och 

därmed undviken deponering. Resultatet från Olofsson (2014) ger därför ett negativt 

nettotillskott till miljöpåverkanskategorin global uppvärmning för energiåtervinningen medan 

den här rapporten visar på ett tillskott till miljöpåverkan i den kategorin. COWI (2016) har 

undersökt miljöpåverkan från systemet optisk sortering utifrån koldioxidutsläpp. Fördelningen 

av miljöpåverkan mellan materialåtervinning, biologisk återvinning, transporter och 

produktion av påsar är samma för COWI (2016) som i LCA:en. I rapporten av COWI (2016) 

bidrar energiåtervinningen med ett negativt nettotillskott av koldioxid på grund av andra 

antaganden för ersatt värme- och elproduktion än de som utförts i den här rapportens LCA.  

Materialåtervinningen bidrar med störst negativt nettotillskott av växthusgaser och därefter 

biologisk återvinning i både COWI (2016) analys och i rapportens. Produktionen av plastpåsar 

och transporterna bidrar med ungefär lika stor miljöpåverkan i rapportens LCA och i COWI 

(2016). 

 

Miljöpåverkansbedömningen visar att energiåtervinningen bidrar med störst miljöpåverkan i 

åtta av nio miljöpåverkanskategorier och det är därför viktigt att minska mängden avfall som 

går till energiåtervinning för att förbättra systemens miljöprestanda. Men det är viktigt att 

beakta vad som ersätter förbränningen av avfall när mer förpackningar och returpapper sorteras 

ut för materialåtervinning. Att förbättra insamlingssystemets miljöprestanda genom att minska 

mängden avfall som energiåtervinns kan leda till suboptimering då det ur ett helhetsperspektiv 

bidrar till att ett annat bränsle med större miljöpåverkan används. Det blir en avvägning där hur 

mycket systemet bidrar till ett negativt nettotillskott av miljöpåverkan genom 

materialåtervinning behöver beaktas för att avgöra vad som är bäst ur ett helhetsperspektiv. 

Flertalet källor, bland annat Göteborgs Stad (2012) och Gonzalez-Torre & Adenso-Diaz 

(2004), uttrycker att den ökade materialåtervinningen som källsortering närmare hushållen 

innebär bör överväga de ökade transporterna på grund av den ökade hanteringen. Resultatet i 

rapporten visar att det är fördelaktigt att sortera ut så mycket förpackningar och returpapper 

som möjligt ur restavfallet eftersom materialåtervinningen samt den minskade 

energiåtervinningen bidrar med ett tillskott till miljöpåverkan som inte övervägs av de ökade 

transporterna.  Men frågan är hur mycket förpackningar och returpapper som är ekonomisk 

försvarbart att få hushållen att sortera ut från restavfallet. En ökad utsortering ger ökade 

ekonomiska kostnaderna på grund av en ökad hantering samt en ökad informationsinsats för 

att få hushållen att sortera ut mer förpackningar och returpapper ur restavfallet samtidigt som 
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en större ersättning från insamlat material erhålls men materialintäkten är i dagsläget liten 

jämfört med kostnaderna för systemet.  

  

Transporterna av producentansvarsmaterial till återvinning bidrar med störst miljöpåverkan av 

alla transporter men det är viktigt att ha i åtanke att även jungfruligt material behöver 

transporteras innan det kan användas för produktion av nya produkter. Om Kristinehamns hade 

varit geografiskt beläget mer söderut i landet hade miljöpåverkan från transporterna till 

återvinningsanläggningarna minskat på grund av att de anläggningar som 

producentansvarsmaterialet antas skickas till är belägna längre söderut i Sverige. Men de 

återvinningsanläggningarna som producentansvarsmaterialet antas transporteras till i rapporten 

är de med närmast avstånd till Kristinehamn. Då (Nilsson, 2017) inte kan svara på exakt vart 

producentansvarsmaterial levereras från Kristinehamns kommun eftersom det beror på flertalet 

faktorer kan miljöpåverkan från transporterna till återvinningsföretag istället vara större än det 

som presenteras i livscykelanalysen. Miljöpåverkan från transporterna är även beroende av 

bränslet som används och vilken utsläppsklass fordonet har. Om ett annat bränsle eller ett 

fordon med en annan utsläppsklass använts i rapporten hade resultatet sett annorlunda ut och 

transporterna hade fått en större eller mindre betydelse för den totala miljöpåverkan från 

insamlingssystemet.  

 

Miljöpåverkan från produktionen av påsar och den biologiska återvinningen är endast 

representerad i miljöpåverkanskategorierna global uppvärmning och försurning. Om 

miljöpåverkan från produktionen av påsar och den biologiska återvinningen även hade funnits 

för de andra miljöpåverkanskategorierna hade resultatet varit annorlunda. Om den biologiska 

återvinningen hade bidraget med ett negativt nettotillskott av miljöpåverkan i en 

miljöpåverkanskategori hade det varit en fördel för systemen fyrfackskärl och KNI eftersom 

de systemen bidrar med störst mängd matavfall till biologisk återvinning. Om den biologiska 

återvinningen däremot bidragit till ett tillskott av miljöpåverkan i en miljöpåverkanskategori 

hade systemet optisk sortering gynnats mest eftersom minst matavfall behandlas med biologisk 

återvinning i det systemet på grund av störst mängd rejekt för matavfallsfraktionen. Om 

produktionen av plastpåsar har en större eller lika stor miljöpåverkan som produktionen av 

papperspåsar så kommer systemet optisk sortering få det största bidraget till miljöpåverkan 

från produktionen av påsar eftersom flest påsar och påsar av plast används i det systemet. Om 

produktionen av plastpåsar ger en mindre miljöpåverkan än produktionen av papperspåsar i en 

miljöpåverkanskategori beror det på hur stor skillnaden är i miljöpåverkan mellan 

produktionssätten för vilket system som får högst påverkan från produktionen av påsar.  

  

Produktion av kärl eller stationer har inte inkluderats i livscykelanalysen för att produktionen 

anses representera en liten del av den totala miljöpåverkan. Om produktionen av kärl hade 

inkluderats i LCA:en så hade systemet tvåkärl, som används i Kristinehamns kommun idag, 

och optisk sortering, där samma kärl som för systemet tvåkärl kan användas, fått en fördel då 

produktionen av kärl uteblir. Men ett kärl har en livslängd på 15 år och behöver därefter bytas 

ut till ett nytt kärl. För systemet fyrfackskärl krävs det att två nya större kärl produceras innan 

systemet kan tas i bruk vilket bidrar med en miljöpåverkan. Hur stor miljöpåverkan en KNI-

station bidrar med beror på stationens utformning och typ av behållare, hur stor stationen är 

och vilka material stationen produceras av. Det är viktigt att producenterna av kärl och stationer 

eller kommuner ställer krav för att minska miljöpåverkan från produktionen av kärl och 

stationer. 
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5.2 Diskussion LCC och årliga kostnader 
LCC för systemen med källsortering närmare hushållen resulterade i att KNI hade den lägsta 

livscykelanalyskostnaden, följt av optisk sortering och dyrast livscykelkostnad hade 

fyrfackskärl. Om livscykelkostnaden för respektive system fördelades över den ekonomiska 

livslängden på 15 år resulterade det i en årskostnad per hushåll på 774 kronor för tvåkärl, 1149 

kronor för optisk sortering, 1437 kronor för fyrfackskärl och 964 kronor för KNI. I Avfall 

Sveriges kostnadsberäkningar och uppdelning av kommuner hamnar Kristinehamns kommun 

inom intervallet ”medel invånare och yta”, ”median invånare och medel yta” och ”få medel 

invånare och stor yta”. I kostnadsberäkningar utföra av Avfall Sveriges (2016c) kostar 

fyrfackskärl 1200 kronor för ett villahushåll i en kommun med ”medel invånare och yta”, 1500 

kronor för ett hushåll i en kommun med ”median invånare och medelyta” eller 1700 kronor i 

en kommun med ”få medel invånare och stor yta” och den fördelade årliga kostnaden från 

beräkningar i rapporten hamnar inom det intervallet. Vidare vid beräkningar för optisk 

sortering i villa eller separata kärl i lägenhet är den årliga kostnaden för kommuner med ”medel 

invånare och yta” 1100 kronor, för kommuner med ”median invånare och medelyta” 1250 

kronor och 1450 kronor för kommuner med ”få medel invånare och stor yta”. Dessa 

beräkningar anser ett av företagen som tillverkar optiska sorteringsanläggningar vara 

missvisande då visa kostnader i beräkningarna är högre än i verkligheten (Holmertz, 2017). 

Fördelningen av livscykelkostnaden över en ekonomisk livslängd på 15 år hamnar inom 

intervallet och kan då stämma överens med en lägre årlig kostnad utifrån tillverkarnas 

kostnadsuppfattningar. En anledning till att resultaten stämmer bra med kostnaderna som 

Avfall Sverige (2016c) presenterar är för att kostnader för inköp av kärl och 

omlastningskostnad är hämtade från deras beräkningar. Majoriteten av kostnaderna är inte 

hämtade från Avfall Sverige (2016c) utan bygger på uppgifter från Kristinehamns kommun 

men kostnaderna liknar ändå varandra vilket stärker validiteten i resultaten. COWI (2016) har 

beräknat att systemet optisk sortering skulle kosta 1 444 kronor per hushåll i Frederikssund, 

Gribskov och Halsnaes kommun i Danmark vilket är mer än vad Avfall Sverige (2016c) har 

kommit fram till som kostnad för kommuner i den storleken och också mer än vad som skulle 

bli kostnad vid en fördelning av livscykelkostnaden. Enligt Avfall Sverige (2017a) skulle KNI 

kosta mellan 2400 – 2767 kronor, inklusive moms, beroende på hämtningsintervall och därför 

utökades hämtningsintervallet vid dimensionering i det studerade området i rapporten. Att 

kostnaden som Avfall Sverige (2017a) föreslår för KNI är dyrare beror dels på att de räknar 

inklusive moms och dels för att kostnaden för ÅVC ingår i kostnaden. 

 

I känslighetsanalysen då det testades att köpa in fordon istället för att leasa visade det sig att 

kostnaden för fyrfackskärl minskade mest men för de andra systemen minskade kostnaden 

också och fördelningen mellan dyraste och billigaste system var oförändrat. Det som är 

missvisande vid testandet av detta är att livslängden på insamlingsfordonen kan skilja sig åt 

samt att vissa fordon är mer tekniskt avancerade vilket kräver backup fordon i kommunen.  

 

Den största kostnaden för fyrfackskärl och KNI är investeringskostnaderna och för optisk 

sortering behandlingskostnaderna på en optisk sorteringsanläggning. Ökade kostnader för 

transporter tillkommer även då den optiska sorteringen sker på annan ort. Personalkostnader 

för renhållningsarbetare är lägst för KNI jämfört med de andra systemen vilket dels beror på 

att en arbetar vid insamling genom systemet jämfört med två som arbetare med resterande 

studerade system. Den andra anledningen till att personalkostnaden blir lägre är för att 

insamlingen av avfall går fortare än för de andra systemen då insamlingsfordonet tömmer en 

stor mängd under kortare tid än för de andra systemen samt att området behöver besökas mer 

sällan. Om insamlingen genom KNI skulle utökas till två renhållningsarbetare skulle dess 
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livscykelanalyskostnad bli dyrare men kostnadsförhållandena mellan systemen skulle inte 

förändras. 

 

I beräkningar har det inte tagits hänsyn till en markkostnad vilket skulle öka kostnaden för 

KNI. Det har heller inte tagit hänsyn till att marken som skulle nyttjas för KNI skulle kunna ha 

alternativa användningsområden som kan generera pengar som till exempel parkeringsplatser 

eller andra faciliteter. I Kristinehamns kommun och i det studerade området var inte ockupering 

av mark som eventuellt skulle kunna ha andra användningsområden ett problem i nuläget men 

för andra områden och framförallt andra kommuner kan detta vara ett problem och alternativa 

kostnader för användning av mark bör tas i beaktning. Däremot kan den lägre årliga 

driftkostnaden för KNI medföra att vid inkludering av markkostnader blir KNI ändå det 

billigaste systemet.  

 

5.3 Diskussion kring valda aspekter att beakta vid val av insamlingssystem 
I rapporten beaktades två av nio av Avfall Sveriges (2014a) föreslagna aspekter att beakta vid 

val av insamlingssystem. Att endast beakta två aspekter kan bli missvisande då det är viktigt 

att jämföra alla vid val av insamlingssystem. Uppfylls inte en av aspekter som till exempel 

användarvänlighet eller arbetsmiljö för renhållningsarbetarna spelar det ingen roll om det är ett 

ekonomiskt billigt system. Vidare beror systemets miljöpåverkan på insamlingsresultat och 

användarperspektivet eftersom om inte användaren förstår systemet kan insamlingsresultatet 

bli bristfälligt och det har visat sig vara viktigt att avfall med hög renhetsgrad och i stora 

mängder samlas in för att minska miljöpåverkan. I rapporten har ingen hänsyn tagits till buller 

som ingår i aspekten miljö men buller är viktigt att beakta eftersom det även påverkar 

arbetsmiljö och användarperspektivet. Ett system är inte heller användbart om det inte går att 

etablera i kommunen eller så kan etablerbarheten vara förknippad med höga kostnader på grund 

av dyra lösningar. Om ett system är dyrt kan det medföra att kommunen väljer att inte beakta 

alternativet vid val av insamlingssystem även om de andra aspekterna uppvisar goda resultat, 

beroende på vad en kommun värdesätter för aspekter. En anledning till att system kan bli dyrt 

är för att det inte är driftsäkert vilket innebär att stopp och förseningar i systemet orsakar 

merkostnader. Om systemet inte är flexibelt och kan anpassas efter förändringar i 

avfallsströmmar kan det bli dyrt att byta eller ändra systemet. Att beakta alla 

insamlingsaspekter är därför viktigt då de beror av varandra och därför är alla viktiga att ta 

hänsyn till vid val av system.  

 

5.4 Kristinehamns kommuns förutsättningar 
Rapporten behandlar ett utvalt område i Kristinehamns kommun men det hade varit 

fördelaktigt att undersöka hela kommunen vilket hade gett en klarar bild över vilket 

insamlingssystem som är att föredra för kommunen. System kan bli dyrare eller billigare samt 

få en större eller mindre miljöpåverkan om hela kommunen hade undersökts. Till exempel tas 

ingen hänsyn till att reservfordon kan behöva användas för vissa system vilket ökar kostnaden 

för systemet eller att skalfördelar i form av till exempel lägre investeringskostnad per enhet 

kan erhållas vid införandet av system i ett större område eller hela kommunen. Vidare tas det 

ingen hänsyn till hyra av markkostnader för KNI då Kristinehamn kommun inte skulle ha en 

sådan kostnad. I en kommun där kostnaden för utnyttjande av marken hade behövts inkluderats 

i beräkningarna hade det resulterat i att KNI hade blivit dyrare. 

 

De förutsättningar som Kristinehamns kommun innehar påverkar resultatet i rapporten. 

Kommunens anställda verkar enligt rapportförfattarna engagerade för att optimera sitt 

insamlingssystem och erbjuda kommuninvånarna en ökad service. I Kristinehamns kommun 
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finns det även flera personer som arbetar med kommunens avfallshantering och som kan 

rådfråga varandra om en lösning är den bästa vilket enligt Mattsson & Karlsson (2017) kan 

vara annorlunda för mindre kommuner där det kan vara en person som får ansvara för arbetet. 

Därför känns det viktigt att mindre kommuner samarbetar inom avfallsfrågor för att stötta 

varandra i val och Kristinehamns kommun samarbetar med flertalet kommuner i östra 

Värmland. En aspekt som visar att Kristinehamns kommun är engagerade i avfallshanteringen 

är att de har fler återvinningsstationer per invånare än många andra kommuner i Sverige vilket 

de arbetat för och enligt Hage, et al (2008) bidrar det till att hushåll sorterar ut mer material till 

materialåtervinning. Om systemen med källsortering närmare hushållen testats i en annan 

kommun kan möjligtvis en större mängd producentansvarsmaterial sorteras ut ur restavfallet 

på grund av en större andel producentansvarsmaterial i restavfallet vilket bidrar till att 

miljöpåverkan från systemen blir mindre.  

 

Eftersom Kristinehamns kommun bedriver insamlingen av hushållsavfall i egen regi och inte 

tar in entreprenörer kan de optimera rutterna för sina renhållningsfordon. På så sätt kan 

kommunen i större omfattning styra miljöpåverkan från transporterna vid insamlingen av 

hushållsavfall även om det är viktigare att lägga fokus på att hushållen källsorterar och att de 

källsorterar rätt. Att Kristinehamns kommun inte vill investera i en optisk sorteringsanläggning 

utan att anläggningen placeras i en närliggande kommun har visat sig påverka resultatet i liten 

utsträckning eftersom vinsterna av materialåtervinningen överväger påverkan från de ökade 

transporterna. Det företag som har insamlingsansvar åt FTI AB i Kristinehamns kommun är 

beläget i en annan kommun, Karlstads kommun, vilket förmodligen inte gäller för alla 

kommuner i Sverige som istället kan ha företaget med insamlingsansvar inom kommunen. 

Miljöpåverkan från transporterna ökar på grund av att företaget är beläget i en annan kommun 

men eftersom transporternas påverkan på resultatet i liten utsträckning är det inte avgörande 

för det totala resultatet.  

 

I rapporten har systemen testats för enfamiljshushåll men resultatet hade blivit annorlunda om 

rapporten istället studerat flerfamiljshushåll. Det beror på att flerfamiljshushåll ofta är sämre 

på att källsortera och på grund av att det uppkommer en mindre mängd avfall från ett 

flerfamiljshushåll. I en kommun som har en större andel enfamiljshushåll jämfört med en annan 

kommun borde därför miljöpåverkan från systemen bli mindre men resultatet beror självfallet 

på fler faktorer. 

 

5.5 När lämpar sig vilket system? 
De olika insamlingssystemen kanske inte lämpar sig överallt i en kommun vilket inte går att 

urskilja i rapporten eftersom ett område med goda förutsättningar för alla system valts. Varje 

system har speciella förhållanden som måste vara uppfyllda för att systemet ska fungera 

optimalt. Både tvåkärl, optisk sortering och fyrfackskärl kräver god framkomlighet i 

bostadsområden samt att hushållen har plats för kärl på den egna tomten (Göteborgs Stad, 

2012). Om det saknas en god framkomlighet i ett bostadsområde eller plats på hushållens 

tomter lämpar sig KNI bättre eftersom renhållningsfordonet inte behöver åka in i 

bostadsområdet vid strategisk placering. Men KNI kräver att kommunen har mark och att det 

finns tillgänglig mark i området som kan användas för att upplåta en KNI-station.  

  

Kristinehamns kommun har flertalet invånare på landsbygden som kommunen behöver hämta 

hushållsavfall ifrån (Mattsson & Karlsson, 2017). Om samma service med insamling av 

förpackningar och returpapper ska erbjudas till invånarna på landsbygden lämpar sig 

förmodligen KNI bäst av alla undersöka insamlingssystem. Varför den slutsatsen dras är på 
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grund av att en gemensam uppsamlingsplats medför att renhållningsfordonet inte behöver 

besöka varje hushåll, som det enligt Mattsson & Karlsson (2017) kan vara besvärligt att ta sig 

fram till, utan en station med hyfsat god framkomlighet kan besökas. I Kristinehamns kommun 

finns det ett antal hushåll som måste besökas med en personbil på grund av att ett 

renhållningsfordon inte kan ta sig fram på vägen (Mattsson & Karlsson, 2017). Stationen kan 

även placeras strategiskt på landsbygden, till exempel i anslutning till hushållens brevlådor 

som ofta har en gemensam uppsamlingsplats. Kristinehamns kommun har även mycket 

sommargäster på sommaren (Mattsson & Karlsson, 2017) och eftersom tvåkärl är det 

vanligaste systemet i Sverige lämpar sig nog det eller KNI som liknar en ÅVS bäst för 

sommarstugor. Stenmarck (2017) menar att det är ett problem att kommuner tillämpar olika 

insamlingssystem. De andra två systemen, fyrfackskärl och optisk sortering, kräver 

förmodligen en informationsinsats för att fungera hos sommarstugor om de inte har samma 

system i sin egen kommun. Sommarstugeområden kan även vara svårframkomliga vilket ett 

område är i Kristinehamns kommun och där har de nyligen infört gemensamma 

uppsamlingsplatser för mat- och restavfall (Mattsson & Karlsson, 2017). KNI lämpar sig 

förmodligen inte bäst i storstäders centrala delar där det kan vara begränsat med plats vilket 

även gäller för fyrfackskärl som tar upp plats. KNI-stationerna kan utformas till mindre 

stationer med kortare hämtintervall vilket inte påverkat fördelningen på resultatet mellan 

systemen men om mindre stationer fungerar beror på hur stor plats det finns att tillgå för att 

upprätta en station. I centrala delar i storstäder är förmodligen optisk sortering att föredra då 

allt hushållsavfall, förutom glas, kan slängas i samma kärl och för att minska antalet kärl kan 

hämtningsintervallet ökas. De olikfärgade påsarna kan även hanteras i ett sopsugssystem vilket 

minskar behovet av mark i staden ytterligare.  

 

5.6 Källsortering närmare hushållens bidrag till materialåtervinningsmålen 
Genom att flytta källsorteringen närmare hushållen ökar utsorteringen av förpackningar och 

returpapper från restavfallet vilket bidrar till att avfallet materialåtervinns istället för att 

energiåtervinnas och förändringen av insamlingssystem bidrar med en förflyttning uppåt i EU:s 

avfallshierarki. Mattson, et al (2003) menar att kommuner behöver utöka sin service till 

invånarna och införa effektiva insamlingssystem om Sverige ska kunna nå 

materialåtervinningsmålen.  När enfamiljshusen i Lisas Höjd ökar sin utsortering av 

producentansvarsmaterial från restavfallet bidrar de till att Kristinehamns kommun samt hela 

Sverige kommer närmare uppfyllandet av materialåtervinningsmålen efter 1:e januari 2020. En 

ökad utsortering hos villorna i Kristinehamns tätort vid källsortering närmare hushållen bidrar 

till att 89,6 procent av glasförpackningarna, 60,8 procent av plastförpackningarna, 83,1 procent 

av pappersförpackningarna, 80,8 procent av metallförpackningar och 91,3 procent av 

returpappret samlas in till materialåtervinning. Insamlingen via källsortering närmare hushållen 

bidrar till att alla materialåtervinningsmål innan 1:e januari 2020 uppnås och två av fem 

materialåtervinningsmål efter 1:e januari 2020 uppnås, för plastförpackningar och returpapper. 

De resterande målen behöver öka med 0,4 - 4,2 procentenheter till innan de uppnås. 

Information eller andra medel behöver därför användas om Kristinehamns kommun inför 

optisk sortering, fyrfackskärl eller KNI för att utsorteringen av förpackningar och returpapper 

från restavfallet ska öka ytterligare för fraktionerna glas-, papper- och metallförpackningar så 

att alla materialåtervinningsmål uppnås. Men alla materialåtervinningsmålen kanske uppfylls 

om även villorna på landsbygden får tillgång till källsortering närmare hushållen samt om 

lägenheterna i tätorten, som redan har tillgång till fastighetsnära insamling, inkluderas i 

beräkningarna.  
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 SLUTSATS 
Genom att erbjuda hushållen en ökad service i form av källsortering närmare hushållen visar 

rapporten att kommuner kan jobba i enlighet med EU:s avfallshierarki genom att mer avfall 

materialåtervinns istället för att energiåtervinnas samtidigt som kommunen bidrar till 

uppfyllandet av de nationella materialåtervinningsmålen. 

Miljöpåverkan från att hushållen transporterar sitt avfall till insamlingssystemet tills avfallet 

behandlats med respektive behandlingsmetod (materialåtervinning, energiåtervinning eller 

biologisk återvinning) är minst för systemet KNI och därefter fyrfackskärl. Systemet tvåkärl 

har störst miljöpåverkan i alla nio miljöpåverkanskategorier och systemet optisk sortering har 

näst störst miljöpåverkan i alla miljöpåverkanskategorier. Men resultatet beror till stor del på 

renhetsgrader för fraktionerna och utsorteringsgrad av producentansvarsmaterial från 

restavfallet. Alla tre system som bidrar med en ökad service, optisk sortering, fyrfackskärl och 

KNI har lägre miljöpåverkan än systemet tvåkärl trots ökade transporter på grund av en ökad 

hantering Det beror på att materialåtervinningen av utsorterat producentansvarsmaterial bidrar 

med en miljönytta som överväger transporterna. Energiåtervinningen av restavfall och rejekt 

bidrar med det största tillskottet av miljöpåverkan i majoriteten av miljöpåverkanskategorierna.  

Om en livslängd på 15 år för insamlingssystemen används har systemet tvåkärl lägst 

livscykelkostnad men då erbjuds inte den ökade servicen som bidrar till ökad källsortering. 

Näst lägst livscykelkostnad har KNI följt av optisk sortering och störst livscykelkostnad har 

fyrfackskärl. Största ekonomiska kostnaden för kommunen för KNI är investeringen av 

systemet, för optisk sortering är det avfallsbehandlingen på den optiska 

sorteringsanläggningen, för fyrfackskärl är den största kostnaden löner och för tvåkärl är de 

administrativa kostnaderna den största utgiften. Resultaten från känslighetsanalyserna visar att 

förhållandet mellan kostnaderna för det dyraste och billigaste systemet är samma vid 

förändringar av förutsättningar vilket till viss del representerar olika kommuner och deras 

förutsättningar. Det som påverkar är om systemet passar i kommunen och vilka fördelar 

systemet får utifrån de. En slutsats från resultatet i LCC:n är att det är viktigt att beakta hela 

livscykeln av en produkt och inte bara investeringen då stora investeringar vid uppstart kan 

resultera i lägre driftkostnader och vice versa.  

Vilka av Avfall Sveriges (2014a) föreslagna aspekter som en kommun värdesätter högst avgör 

vilket system som lämpar sig bäst för den kommunen. Av de tre systemen som erbjuder 

källsortering närmare hushållen lämpar sig KNI bäst i kommuner där det finns kommunal eller 

annan mark att avsätta i bostadsområdena för stationer samt på landsbygden där det ofta är 

svårt för renhållningsfordon att ta sig fram. Optisk sortering passar bäst av alla system i 

kommuner med begränsad tillgång till allmänna utrymmen i bostadsområden och på hushållens 

tomter men kräver god framkomlighet i områdena. Fyrfackskärl passar bra där det är god 

framkomlighet på vägarna, ont om allmän mark i bostadsområdena och hushållen har 

tillräckligt med plats på tomten. 

Framtida arbeten borde fastställa renhetsgrader och utsorteringsgrad av 

producentansvarsmaterial från restavfall vid KNI samt kvaliteten på det insamlade 

producentansvarsmaterialet för de olika insamlingssystemen då det påverkar hur mycket som 

kan materialåtervinnas. Det är även viktigt att studera konsekvenserna hos hela kommunen vid 

införandet av ett system och inte endast ett utvalt område i kommunen men genom att studera 

ett utvalt område kan en uppfattning skapas om vilket system som lämpar sig bäst för 

kommunen. 
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Avfall Sverige . (2013). Volymvikter för avfall - Rapport U2013:19. Avfall Sverige . 

Avfall Sverige. (2009). Handbok för avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för transport, 

förvaring och dimensionering av hushållsavfall. Avfall Sverige. 

Avfall Sverige. (2010). Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper. 

Avfall Sverige. 

Avfall Sverige. (2011). Rapport U2011:19 - Hjälpmedel för introduktion av system för 

insamling av källsorterat matavfall. Avfall Sverige. 

Avfall Sverige. (2014a). Guide #6 - Införande av system för fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper. Malmö: Avfall Sverige.  

Avfall Sverige. (2014b). Korrektionsfaktorer vid plockanalyser för utsorterat brännbart 

avfall. Malmö: Avfall Sverige. 

Avfall Sverige. (2015). Obemannade återvinningsstationer. (J. Nilsson-Djerf, Producent) 

Hämtat från 

http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/insamlingsmetoder/

aatervinningsstationer/ den 21 Mars 2017 

Avfall Sverige. (2016a). Svensk Avfallshantering. Malmö: Avfall Sverige. 

Avfall Sverige. (2016b). Rapport 2016:28 - Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell 

sammanställning av plockanalyser av hushållens mat- och restavfall. Avfall Sverige. 

Avfall Sverige. (2016c). Rapport 2016:29 - Beräkning av avfallshanteringskostnader i 

svenska kommuner. Malmö: Avfall Sverige. 



 82 

Avfall Sverige. (2017a). Rapport 2017:08 Kvartersnära Insamling - En utredning om ett 

framtida insamlingssystem. Falun: Avfall Sverige. 

Avfall Sverige. (2017b). Avfall Sverige – branschorganisationen för avfallshantering och 

återvinning. Hämtat från http://www.avfallsverige.se/om-avfall-sverige/ den 12 April 

2017 

Bauman, H., & Tillman, A.-M. (2004). The Hitch Hiker's Guide to LCA. Studentlitteratur 

AB. 

Bisaillon, M. (2012). Klimatpåverkan från FTIs materialåtervinning av plastförpackningar. 

Profu. 

Bisaillon, M., Finnveden, G., Noring, M., Stenmarck, Å., Sundberg, J., Sundqvist, J.-O., & 

Tyskeng, S. (2009). Nya styrmedel inom avfallsområdet? . Stockholm: US AB. 

Bovea, M., Ibáñez-Forés, V., Gallardo, A., & Colomer-Mendoza, F. (den 1 Mars 2010). 

Environmental assessment of alternative municipal solid waste management 

strategies. A Spanish case study . Waste Management, 30, ss. 2383–2395. 

Bångens, L. (2010). Räkna för livet - Handbok för livscykelkostnad (LCC) (2:a upplagan 

uppl.). Stockholm: U.F.O.S och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Castor, M., Aarsrud, P., & Åhlander, A. (2016). FNI-utredning för Kronobergs län. Malmö: 

Sweco. 

Christensen, T. (2010). Solid Waste Technology and Management (1 uppl.). John Wiley & 

Sons, Incorporated. 

COWI. (2016). Økonomi og miljØvurdering af optisk posesortering. Parallelvej: COWI. 

Dagens Nyheter. (2017). Miljöministern vill skrota sopsystemet. Hämtat från 

http://www.dn.se/ekonomi/miljoministern-vill-skrota-sopsystemet/ den 27 mars 2017 

Denscombe, M. (2014). The Good Research Guide : For Small-scale Research Projects. (5:e 

upplagan uppl.). Maidenhead, Berkshire, England: McGraw-Hill Education. 

Djerf, J. (den 12 maj 2017). Mejlkontakt med Rådgivare Avfall Sverige. 

Ekelund, H. (den 4 maj 2017). Mejlkontakt med Regionsansvarig Nord på Gesinknorba. 

Eklöf, O. (den 2 maj 2017). Mejlkontakt med Avfallsingenjör Örebro kommun.  

Elias, P. (den 10 maj 2017). Muntlig kontakt med Teknisk säljare San Sac AB. 

Envac Optibag AB. (2017). Optisk sortering. Hämtat från 

http://www.optibag.se/tekniska_data/optisk-sortering den 2 maj 2017 

European Commission – Joint Research Centre . (2016). Background Report on Best 

Environmental Management Practice in the Waste Management Sector . European 

Union. 

Flyvbjerg, B. (April 2006). 10.1177/1077800405284363 Qualitative Inquiry Flyvbjerg / 

Case-Study Research Misunderstandings Five Misunderstandings About Case-Study 

Research. Qualitative Inquiry, 12(2), ss. 219-245. 

FTI AB. (2014). Insamlingsstatistik. Hämtat från http://www.ftiab.se/179.html den 10 April 

2017 

FTI AB (2017a). Anläggningar för återvinning. Hämtat från http://www.ftiab.se/183.html 

den 12 April 2017 



 83 

FTI AB. (2017b). Återvinningsprocessen. Hämtat från http://www.ftiab.se/182.html den 26 

april 2017 

FTI AB. (2017c). Ersättning för fastighetsnära insamling. Hämtat från 

http://www.ftiab.se/908.html den 4 April 2017 

FTI AB:s Marknadsavdelning. (den 27 april 2017). Mejlkontakt med kontaktperson på FTI 

Marknadsavdelning. 

Gonzalez-Torre, P. L., & Adenso-Diaz, B. (den 31 Augusti 2004). Influence of distance on 

the motivation and frequency of household recycling. Waste Management, 25(1), ss. 

15-23. 

Göteborgs Stad. (2012). Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar - 

litteraturstudie. Göteborg: Göteborgs Stad - krettsloppskontoret. 

Hage, O., Sanderg, K., Söderholm, P., & Berglund, C. (2008). Household Plastic Waste 

Collection in Swedish Municipalities: A Spatial-Econometric Approach. Luleå: Luleå 

tekniska universitet. 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. (2016). Konsumtionsrapporten: 2016. 

Göteborg: Centrum för konsumtionsvetenskap. 

Holmertz, S. (den 21-24 april 2017). Mejlkontakt med VD:n på Envac Optibag AB. 
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ingar – Kartläggning och klimatnyttoanalys baserat – Kartläggning och 
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BILAGA A – BERÄKNING AV AVFALLSMÄNGDER 
I Bilaga A framgår det hur mängden avfall som uppkommer på en vecka för respektive 

fraktion och hushåll i det studerade området är beräknat.  

 

För att beräkna mängden insamlat avfall för respektive fraktion vid användning av systemen 

optisk sortering, fyrfackskärl och KNI behöver först mängden producentansvarsmaterial som 

finns i restavfallet idag beräknas. Enligt Avfall Sverige (2014b) behöver korrektionsfaktorer 

användas för fukt och smuts vid beräkningar av potentialen till minskad mängd restavfall och 

en ökad utsortering av returpapper och förpackningar från restavfallet. Korrektionsfaktorerna 

tar hänsyn till den mängd matavfall som finns i restavfallet och det finns fyra olika 

korrektionsfaktorer att välja på, för 20 procent, 20–30 procent, 30–40 procent eller 40 procent 

innehåll av matavfall. Restavfallet från villor i Kristinehamns kommuns tätort innehåller 21,7 

procent matavfall (Vukicevic, 2014) och därför har korrektionsfaktor för 20–30 procent 

matavfallsinnehåll valts. I Tabell A 1 presenteras returpapper och förpackningar i restavfallets 

våta vikt per invånare och år samt korrektionsfaktorer för respektive fraktion.  

 

Tabell A 1 Den våta vikten för respektive producentansvarsfraktion i restavfallet samt 

korrigeringsfaktorer för respektive fraktion av returpapper och förpackningar i restavfallet 

för villor i Kristinehamns tätort (Vukicevic, 2014). 

Fraktion Vått avfall [kg/invånare/år]  KF20-30 

Glasförpackningar 3,5 0,960 

Pappersförpackningar 9,0 0,740 

Mjukplast 17,4 0,835 

Metallförpackningar 1,5 0,840 

Returpapper 7,5 0,890 

 

För att omvandla det våta avfallet i restavfallet för respektive fraktion till torrt avfall, 

FraktionRestavfall,i, har mängden vått avfall multiplicerats med korrektionsfaktorn för fraktionen 

och resultatet visas i Tabell A 2. 

  

Tabell A 2. FraktionRestavfall,i som representerar mängden av respektive fraktion 

förpackningar och returpapper som finns i restavfallet i Kristinehamns kommun omräknat till 

kilo torrt avfall per invånare och år. 

I FraktionRestavfall Mängd [kg/invånare/år] 

1 Glasförpackningar 3,4 

2 Pappersförpackningar 6,7 

3 Plastförpackningar 14,5 

4 Metallförpackningar 1,2 

5 Returpapper 6,7 

 

Statistik på insamlade förpackningar och returpapper för 2014 i Kristinehamns kommun från 

FTI AB (2014) visas i  

Tabell A 3. 
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Tabell A 3.  FraktionFTI,i Insamlingsstatistik för fraktion i i Kristinehamns kommun år 2014 

(FTI AB, 2014). 

I FraktionFTI Mängd [kg/invånare/år] 

1 Glasförpackningar 16,17 

2 Pappersförpackningar 17,14 

3 Plastförpackningar 7,83 

4 Metallförpackningar 2,55 

5 Returpapper 39,53 

 

För att beräkna vikten i kg av förpackningar och returpapper som samlas in under en vecka för 

respektive villahushåll i Kristinehamns kommun efter införandet av fyrfackskärl, optisk 

sortering eller KNI det vill säga Fraktioni användes Ekvation A1. I ekvationen representerar 

2,6 antalet invånare i ett hushåll hämtat från Vukicevic (2014) och 52 är antalet veckor på ett 

år. FraktionFTI,i är mängden insamlad mängd per fraktion genom ÅVS per år och invånare i 

Kristinehamns kommun hämtat från Tabell A 3. FraktionRestavfall,i är vikten i kg för fraktion i i 

restavfallet per år och hushåll hämtat från Tabell A 2 och 0,4 används eftersom förpackningar 

och returpapper i restavfallet antas minska med den faktorn vid införandet av fyrfackskärl, 

optisk sortering och KNI.  

 

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 =  
2,6∗ (𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝐹𝑇𝐼,𝑖+(40%∗𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,𝑖))

52
 där i=1…5       (A1) 

 

Resultatet från beräkningarna enligt Ekvation A1 visas i Tabell A 4. Statistiken om insamlade 

mängder glasförpackningar samt glasförpackningar i restavfallet för Kristinehamns kommun 

är inte uppdelad i färgade och ofärgade glasförpackningar som fraktionen samlas in i. Svensk 

glasåtervinning (2017) menar att mängden färgade glasförpackningar är 40–50 procent större 

än ofärgade och därför har den totala mängden glasförpackningar upp i två tredjedelar färgat 

glas och en tredjedel ofärgat glas för att beräkna insamlade mängder. 

 

Tabell A 4. Mängden potentiellt insamlat avfall av Fraktion i per hushåll per vecka i 

Kristinehamns kommun efter införandet av fastighetsnära insamling. Fraktioner markerade 

med stjärna (*) indikerar att Ekvation 3 inte har använts för att räkna ut mängden. 

i Fraktion Mängd [kg/hushåll/veckor] 

1 

 

 

Glasförpackningar (färgat och ofärgat) 0,88 

Färgat glas 0,59 

Ofärgat glas 0,29 

2 Pappersförpackningar 0,99 

3 Plastförpackningar 0,68 

4 Metallförpackningar 0,15 

5 Returpapper 2,11 

* Restavfall 3,74 

* Matavfall 3,1 

 

Densiteten för respektive avfallsfraktion presenteras i Tabell A 5 hämtat från Avfall Sverige 

(2013). Densiteten för restavfallet är beroende av restavfallets sammansättning och för att 

beräkna densiteten för restavfallet innan och efter införandet av systemen optisk sortering, 

fyrfackskärl och KNI i Kristinehamns kommun användes Ekvation A2 som Avfall Sverige 

(2013) föreslår. Densiteten för matavfall är 300 kg/m3 och densiteten för restavfall utan mat är 

80 kg/m3. Andelen matavfall i restavfallet för Kristinehamns kommuns villor i tätorten är 21,7 
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procent innan införandet av källsortering närmare hushållen och när 40 procent av 

förpackningarna och returpapperna sorterats ut från restavfallet är andelen matavfall i 

restavfallet istället 26,4 procent.  

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣fall  

 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 (
𝑘𝑔

𝑚3)  ∗ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙(%) +

 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 (𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑡) (
𝑘𝑔

𝑚3 ) ∗ (1 − 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙(%)) 

              (A2) 

 

Tabell A 5. Densitet för de olika fraktionerna av avfall innan de har komprimerats i ett 

renhållningsfordon (Avfall Sverige , 2013). 

Fraktion Densitet okomprimerad [kg/m3] 

Restavfall (tvåkärl) 128 

Restavfall (optisk sortering, fyrfackskärl, 

KNI) 

138 

Matavfall 300 

Glasförpackningar 350 

Pappersförpackningar 25 

Mjukplast 25 

Hårdplastförpackningar 28 

Metallförpackningar 30 

Returpapper 200  

 

Volymen på respektive fraktion erhölls genom att använda Ekvation A3 tillsammans med 

värdena i Tabell A 4, densiteten för respektive fraktion i Tabell A 5 och multiplicera med 1000 

för att erhålla volymen i liter. Volymerna för respektive fraktion presenteras i  

Tabell 6. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖 = 1000 ∗
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖

 𝑑ä𝑟 𝑖 = 1 … 7           (7) 
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BILAGA B – FLÖDESSCHEMAN 
I Bilaga B illustreras flödesschema för avfallets väg från uppkomsten och transport till 

insamlingssystem till dess att avfallet behandlas med respektive behandling det vill säga 

material-, energi- eller biologisk återvinning för systemen optisk sortering, fyrfackskärl och 

KNI.  

 

Hushållsavfallets väg från att det uppkommer hos hushållen och transporteras till 

insamlingssystemet tills respektive fraktion har behandlats med respektive behandling (energi-

, material- eller biologisk återvinning) för systemet optisk sortering visas i Figur B 1. 

 

 
Figur B 1. Ett flödesschema över avfallets väg för Optisk sortering i olikfärgade påsar från 

uppkomst av hushållsavfall tills avfallet behandlats på respektive behandlingsanläggning.  
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Hushållsavfallets väg från att det uppkommer hos hushållen och transporteras till 

insamlingssystemet tills respektive fraktion har behandlats med respektive behandling (energi-

, material- eller biologisk återvinning) för systemet fyrfackskärl visas i Figur B 2. 
 

 

 
Figur B 2. Ett flödesschema över avfallets väg för fyrfackskärl från uppkomst av hushållsavfall 

tills sorterat och bearbetat på respektive behandlingsanläggning. 

 

Hushållsavfallets väg från att det uppkommer hos hushållen och transporteras till 

insamlingssystemet tills respektive fraktion har behandlats med respektive behandling (energi-

, material- eller biologisk återvinning) för systemet KNI visas i Figur B 3. 
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Figur B 3. Ett flödesschema över avfallets väg vid KNI från uppkomst av hushållsavfall tills 

sorterat och bearbetat material behandlats på respektive behandlingsanläggning.  
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BILAGA C – VAL OCH ANTAGANDEN FÖR INSAMLINGSSYSTEM 
I Bilaga C presenteras val och antaganden i LCC:en för systemen optisk sortering, fyrfackskärl 

och KNI. 

 

Val och antaganden i LCC:en för systemet optisk sortering visas i Tabell C 1. 

 

Tabell C 1. Antaganden och kostnader som använts vid beräkning av livscykelkostnaden för 

insamlingssystemet optisk sortering. 

Årliga kostnader Ingående poster i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Investering Inköp av kärl 350 kronor/styck (Avfall 

Sverige, 2014). 

Vidare antogs det att alla 

hushållen i området hade två 

140 liters kärl. 

Optisk sorteringsanläggning Då Kristinehamns kommun 

inte har underlag för att själva 

ha en 

optisksorteringsanläggning 

antas Karlskoga ha en och 

Kristinehamn betalar till dem 

för tjänsten.   

Utkörning av nya kärl 27 kronor per kärl och hushåll 

(Castor, Aarsrud, & Åhlander, 

2016). 

Informationskampanj Örebro kommun har använt sig 

av material från Eskilstuna 

kommun för 

informationskampanjer vid 

införandet av optisk sortering 

vilket kostade de 500 000 

kronor att ta del av och sedan 

500 000 kronor vid inrättandet 

av systemet (Eklöf, 2017). 

Kostnaden vid införandet av 

optisk sortering blir därmed 

18,14 kronor per hushåll då 

invånarantalet i Örebro 

kommun är 146 631 och av 

dessa bor 37,6 procent i 

enfamiljshushåll (SCB, 2016b) 

som ska vara användare av 

systemet. 

Avfallsbehandling 

 

 

 

 

 

Behandlingskostnad av 

restavfall 

Förbränning i Karlskoga 350 

kronor per ton (Kristinehamns 

kommun, 2017). 

Behandlingskostnad av 

matavfall 

Rötning i Karlskoga 430 kronor 

per ton (Kristinehamns 

kommun, 2017). 
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Årliga kostnader Ingående poster i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Avfallsbehandling Optisk sorteringskostnad 613 kronor/ton avfall (Eklöf, 

2017). 

Administrativa 

kostnader 

 

Administrativa kostnader 

hushållsavfall (ledning, 

utredning, planering, 

fakturering, kundtjänst, 

gemensamma system som IT, 

HR). 

Den årliga totala kostnaden för 

Kristinehamns kommun 3 808 

700 kronor (Kristinehamns 

kommun, 2017) dividerat med 

antalet hushåll och multiplicera 

med antalet hushåll i Lisas 

höjd. 

Försäkringar  Ingen hänsyn har tagits till 

försäkringar eller skatter för 

användning eller investering 

för systemen. Kostnaden för ett 

reservfordon exkluderats då 

tömning av hushållsavfall i det 

studerade området endast utgör 

en del av kommunen och 

kostnaden för ett reservfordon 

anses då inte relevant.  

Fordon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leasingkostnader Då Kristinehamns kommun har 

valt att leasa bilarna som de 

använder för insamling av 

hushållsavfall (Mattsson & 

Karlsson, 2017) har det antagits 

att de göra det för alla system. 

Leasingkontrakten som de har 

idag är på femårsbasis 37 524 

kronor per månad (Karlsson, 

2017) som inkluderar viss 

service, samma leasingpris 

antogs för alla år. Då lastbilen 

används i genomsnitt 40 

timmar per vecka och 52 

veckor per år i kommunen 

medför det att den används 

2080 timmar totalt under ett år 

och i Lisas höjd används den 

2,2 timmar. Tiden det tar att 

köra från garaget, Lisas höjd 

och till omlastningsplatsen har 

adderats till totala 

tömningstiden och sedan har 

den tiden dividerats med antalet 

körtimmar totalt under ett år för 

att erhålla utnyttjandegraden av 

fordonet. Utnyttjandegraden 

har sedan multiplicerats med 

leasingkostnaden. 
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Årliga kostnader Ingående poster i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Fordon Försäkringar och underhåll Ingen hänsyn togs till 

underhållskostnader för 

fordonen då de leasas, även om 

det kan ingå olika saker i 

kontrakten antogs det att 

underhållskostnaderna som var 

nödvändiga ingick. 

Drivmedelskostnader 

 

Från fordongarage till området, 

tömning i området, till ÅVC 

Strandmossen, till Karlskoga 

för rest- och matavfall. 

Dieseldrivna lastbilar och 

dieselpriset har bestämts till 12 

kronor per liter (Avfall Sverige, 

2017). Transportkostnader är 

kostnaderna för diesel som 

uppstår vid körning mellan 

platser men också det som 

uppkommer under 

tomgångskörning vid tömning 

av kärl. För att fördela 

kostnaden för utkörning till 

Lisas höjd såväl som 

omlastningen vid 

Strandmossens ÅVC 

allokerades kostnaden på den 

totala utkörningen, då 

renhållningsfordonet 

fortfarande hade kapacitet och 

antogs hämta avfall i andra 

områden utöver Lisas höjd. 

Ingen kostnad för slitage av 

fordon har applicerats vid 

beräkningarna. 

Återvinningsmaterial till 

Karlstad från optisk 

sorteringsanläggning 

Personal- och 

transportkostnaden mellan 

Strandmossens ÅVC och 

Karlstad faktureras 

Kristinehamns kommun ett fast 

belopp per fordon vilket är 

1126 kronor/flak, 3 flak/bil 

(Karlsson, 2017) då Karlskoga 

har ungefär 66 km till Karlstad 

och Kristinehamn har 42 km 

antas denna sträcka kosta 50 

procent mer. 
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Årliga kostnader Ingående poster i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Personalkostnader  Samma allokeringsmetod 

användes vid allokering av 

personalkostnader som för 

transportkostnader. Löner för 

renhållningsarbetare har 

erhållits från Kristinehamns 

kommun och avser en lön för en 

anställd som arbetat i tre år 

vilket är 24 330 kronor/månad. 

Samma lön använts vid 

beräkningar av kostnaden för 

personal vid transporter mellan 

Strandmossens ÅVC, 

Karlskoga och Karlstad. 

Insamling i Lisas höjd samt 

transport mellan garage och 

ÅVC 

Vid allokering av 

personalkostnader för transport 

mellan 

renhållningsfordonsgaraget, 

Lisas höjd och Strandmossens 

ÅVC multiplicerades tiden för 

transport mellan respektive 

område med utnyttjande graden 

i Lisas höjd i fordonet. Den 

uträknade allokerade tiden 

multiplicerades sedan med lön 

och antal tömningar per år. 

Löneökning och 

övertidsersättning 

Löneökning på använd lön 

vilket i medelsnitt är 531,25 

kronor i månaden till och med 

år 2019 (Kommunal, 2017) och 

i beräkningarna har denna 

ökning antagits för alla år vilket 

blir en årlig ökning på 2,2 

procent. Ingen hänsyn har tagits 

till övertidsersättningen eller 

ersättning för obekväma 

arbetstider. 

Tillbehör 

 

 

 

Inköp av påsar 0,22 kronor styck och fyra 

stycken/vecka (Avfall Sverige, 

2016c). 

Distribution av påsar 0,2 kronor styck (Avfall 

Sverige, 2016c). 

Underhåll 

 

Omlastningskostnader 50 kronor/ton (Avfall Sverige, 

2014). 
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Årliga kostnader Ingående poster i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Restvärde  Då den tekniska livslängden är 

15 år (Östlund, 2017) genereras 

då ett restvärde vilket uppgår 

till 25 kronor per kärl (Castor, 

Aarsrud, & Åhlander, 2016). 

Intäkter Materialersättning Tabell 17 Ingen 

materialersättning från 

glasförpackningar då de inte 

kan samlas in genom systemet. 

Abonnemangsavgift Ingen hänsyn har tagits till 

intäkter vid hushållens 

avfallsabonnemang då den 

endast ska täcka kostnaderna 

som uppstår vid 

avfallshantering och därför blir 

en plus minus noll kostnad eller 

intäkt (Avfall Sverige, 2010). 

Val och antaganden för systemet fyrfackskärl visas i Tabell C 2. 

 

Tabell C 2. Antaganden och kostnader som använts vid beräkning av livscykelkostnaden för 

insamlingssystemet fyrfackskärl. 

Årliga kostnader Ingående poster i 

årliga kostnader 

Val och antaganden 

Investering Inköp av kärl Vid införandet av systemen har 

kostnader från producenter av de 

olika systemen använts men också 

kostnader som Avfall Sverige angett 

vilket är 1600 kronor/kärl. 

Vidare antogs det att alla hushållen i 

området hade två 370 liters kärl. 

Utkörning av nya 

kärl och 

informations-

kampanj 

Norrköpings kommun har systemet 

med fyrfackskärl och de räknade 

med att det kostade 50 kronor per 

hushåll i informationskampanjer och 

100 kronor per hushåll och kärl vid 

utkörning av kärl. 

Avfallsbehandling Behandlingskostnad 

av restavfall 

Förbränning i Karlskoga 350 kronor 

per ton (Kristinehamns kommun, 

2017). 

Behandlingskostnad 

av matavfall 

Rötning i Karlskoga 430 kronor per 

ton (Kristinehamns kommun, 2017). 
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Årliga kostnader Ingående poster i 

årliga kostnader 

Val och antaganden 

Administrativa kostnader 

 

Administrativa 

kostnader 

hushållsavfall 

(ledning, utredning, 

planering, 

fakturering, 

kundtjänst, 

gemensamma 

system som IT, HR). 

Den årliga totala kostnaden för 

Kristinehamns kommun 3 808 700 

kronor (Kristinehamns kommun, 

2017) dividerat med antalet hushåll 

och multiplicera med antalet hushåll 

i Lisas höjd. 

Försäkringar  Ingen hänsyn har tagits till 

försäkringar eller skatter för 

användning eller investering för 

systemen. Kostnaden för ett 

reservfordon exkluderats då tömning 

av hushållsavfall i det studerade 

området endast utgör en del av 

kommunen och kostnaden för ett 

reservfordon anses då inte relevant.  

Fordon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leasingkostnader Då Kristinehamns kommun har valt 

att leasa bilarna som de använder för 

insamling av hushållsavfall 

(Mattsson & Karlsson, Intervju med 

Kristinehamns kommuns 

Avfallsstrateg/Säkerhetshandläggar

e och Abbonenttekniker om 

avfallshnateringen i Kristinehamns 

Kommun, 2017) har det antagits att 

de göra det för alla system. 

Leasingkontrakten som de har idag 

är på femårsbasis 37 524 kronor per 

månad (Karlsson, 2017) som 

inkluderar viss service, samma 

leasingpris antogs för alla år. Då 

lastbilen används i genomsnitt 40 

timmar per vecka och 52 veckor per 

år i kommunen medför det att den 

används 2080 timmar totalt under ett 

år och i Lisas höjd används den 2,6 

timmar vid tömning av fyrfackskärl. 

Kostnaden för att leasa en 

fyrfacksbil antogs vara 110 000 

kronor/månad (Ekelund, 2017). 

Utnyttjande procenten 

multiplicerades med priset för 

leasingen under ett år för att erhålla 

en representativ kostnad för detta. 
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Årliga kostnader Ingående poster i 

årliga kostnader 

Val och antaganden 

Fordon Försäkringar och 

underhåll 

Ingen hänsyn togs till 

underhållskostnader för fordonen då 

de leasas, även om det kan ingå olika 

saker i kontrakten antogs det att 

underhållskostnaderna som var 

nödvändiga ingick. 

Drivmedelskostnader 

 

Från fordongarage 

till området, 

tömning i området, 

till ÅVC 

Strandmossen, till 

Karlskoga för rest- 

och matavfall. 

Dieseldrivna lastbilar och 

dieselpriset har bestämts till 12 

kronor per liter (Avfall Sverige, 

2017). Transportkostnader är 

kostnaderna för diesel som uppstår 

vid körning mellan platser men 

också det som uppkommer under 

tomgångskörning vid tömning av 

kärl. För att fördela kostnaden för 

utkörning till Lisas höjd såväl som 

omlastningen vid Strandmossens 

ÅVC allokerades kostnaden på den 

totala utkörningen, då 

renhållningsfordonet fortfarande 

hade kapacitet och antogs hämta 

avfall i andra områden utöver Lisas 

höjd. Ingen kostnad för slitage av 

fordon har applicerats vid 

beräkningarna. 

Transport av 

återvinningsmateria

l från 

Strandmossens 

ÅVC 

(Kristinehamn) till 

Karlstad 

Personal- och transportkostnaden 

mellan Strandmossens ÅVC och 

Karlstad faktureras Kristinehamns 

kommun ett fast belopp per fordon 

vilket är 1126 kronor/flak, 3 flak/bil 

(Karlsson, 2017). 

Personalkostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Löner för renhållningsarbetare har 

erhållits från Kristinehamns 

kommun och avser en lön för en 

anställd som arbetat i tre år, vilket är 

24 330 kronor/månad. 

Ingen hänsyn har tagits till 

övertidsersättningen eller ersättning 

för obekväma arbetstider.   

 

 

 

 

 

 

 



 99 

Årliga kostnader Ingående poster i 

årliga kostnader 

Val och antaganden 

Personalkostnader 

 

 

  

Insamling i Lisas 

höjd samt transport 

mellan garage och 

ÅVC 

Vid allokering av personalkostnader 

för transport mellan 

renhållningsfordonsgaraget, Lisas 

höjd och Strandmossens ÅVC 

multiplicerades tiden för transport 

mellan respektive område med 

utnyttjande graden i Lisas höjd i 

fordonet. Den uträknade allokerade 

tiden multiplicerades sedan med lön 

och antal tömningar per år. 

Transport mellan 

ÅVC och Karlskoga 

Det har även antagits att det endast 

är en person som kör transporterna 

mellan dessa platser. 

Löneökning Löneökning på använd lön vilket i 

medelsnitt är 531,25 kronor i 

månaden till och med år 2019 

(Kommunal, 2017) och i 

beräkningarna har denna ökning 

antagits för alla år vilket blir en årlig 

ökning på 2,2 procent. Ingen hänsyn 

har tagits till övertidsersättningen 

eller ersättning för obekväma 

arbetstider. 

Transport av 

återvinningsmateria

l mellan Karlskoga 

och Karlstad 

1126 kronor/flak, 3 flak/bil för 

transport Kristinehamn-Karlstad 

(Karlsson, 2017) 

Kärl/stationer/tillbehör 

 

 

 

Inköp av påsar 0,22 kronor styck och tre 

stycken/vecka (Avfall Sverige, 

2016c). 

Distribution av 

påsar 

0,2 kronor styck (Avfall Sverige, 

2016c). 

Underhåll Omlastnings-

kostnader 

50 kronor/ton (Avfall Sverige, 

2014). 

Restvärde  Då den tekniska livslängden är 15 år 

(Östlund, 2017) genereras då ett 

restvärde vilket uppgår till 25 kronor 

per kärl (Castor, Aarsrud, & 

Åhlander, 2016). 

Intäkter Materialersättning Tabell 17 

Abonnemangsavgift Ingen hänsyn har tagits till intäkter 

vid hushållens avfallsabonnemang 

då den endast ska täcka kostnaderna 

som uppstår vid avfallshantering och 

därför blir en plus minus noll 

kostnad eller intäkt (Avfall Sverige, 

2010). 
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Val och antaganden för systemet KNI i LCC:en visas i Tabell C 3. 

 

Tabell C 3. Antaganden och kostnader som använts vid beräkning av livscykelkostnaden för 

insamlingssystemet KNI. 

 

Årliga kostnader Ingående poster i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Investering Inköp av KNI-stationer 

(MolokDomino behållare) 

Inköpspris för KNI stationer 

erhölls från San Sac AB. 

Station 1: 120 000 kronor, 

Station 2 och 3: 205 000 

kronor, Station: 160 000 

kronor  

Markbearbetning Ingen kostnad för uppköp 

eller hyra av mark har 

beaktats då det har antagits 

att det är kommunens mark 

som används. Kostnaden per 

kvadratmeter för 

bearbetning av mark vid 

iordningställande av KNI 

har antagits vara 800 kronor 

per kvadratmeter då det är 

vad Avfall Sverige (2016) 

föreslår vid beräkning för 

ÅVS. 

Informationskampanj 50 kronor/hushåll (Avfall 

Sverige, 2011). 

Avfallsbehandling Behandlingskostnad av 

restavfall 

Förbränning i Karlskoga 350 

kronor per ton 

(Kristinehamns kommun, 

2017). 

Behandlingskostnad av 

matavfall 

Rötning i Karlskoga 430 

kronor per ton 

(Kristinehamns kommun, 

2017). 

Administrativa kostnader 

 

Administrativa kostnader 

hushållsavfall (ledning, 

utredning, planering, 

fakturering, kundtjänst, 

gemensamma system som 

IT, HR). 

Den årliga totala kostnaden 

för Kristinehamns kommun 

3 808 700 kronor 

(Kristinehamns kommun, 

2017) dividerat med antalet 

hushåll och multiplicera 

med antalet hushåll i Lisas 

höjd. 
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Årliga kostnader Ingående poster i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Försäkringar  Ingen hänsyn har tagits till 

försäkringar eller skatter för 

användning eller investering 

för systemen. Kostnaden för 

ett reservfordon exkluderats 

då tömning av hushållsavfall 

i det studerade området 

endast utgör en del av 

kommunen och kostnaden 

för ett reservfordon anses då 

inte relevant.  

Fordon Leasingkostnader För KNI har 

insamlingstiden, tiden för att 

köra från garaget till 

insamlingsplatsen och sedan 

till avlastningsplatsen ÅVC 

Strandmossen beräknats till 

26,2 timmar. Kostnaden för 

leasing av fordonet antogs 

vara 70 000 kronor/månad 

då det var ett 

kostnadsförslag (Ekelund, 

2017). 

Försäkringar och underhåll Ingen hänsyn togs till 

underhållskostnader för 

fordonen då de leasas, även 

om det kan ingå olika saker i 

kontrakten antogs det att 

underhållskostnaderna som 

var nödvändiga ingick. 

Drivmedelskostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från fordongarage till 

området, tömning i området, 

till ÅVC Strandmossen, till 

Karlskoga för rest- och 

matavfall. 

Dieseldrivna lastbilar och 

dieselpriset har bestämts till 

12 kronor per liter (Avfall 

Sverige, 2017). 

Transportkostnader är 

kostnaderna för diesel som 

uppstår vid körning mellan 

platser men också det som 

uppkommer under 

tomgångskörning vid 

tömning av kärl. För att 

fördela kostnaden för 

utkörning till Lisas höjd 

såväl som omlastningen vid 

Strandmossens ÅVC 

allokerades kostnaden på 

den totala utkörningen, då 

renhållningsfordonet 
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Årliga kostnader Ingående poster i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Drivmedelskostnader fortfarande hade kapacitet 

och antogs hämta avfall i 

andra områden utöver Lisas 

höjd. Ingen kostnad för 

slitage av fordon har 

applicerats vid 

beräkningarna. 

Transport av 

återvinningsmaterial från 

Strandmossens ÅVC 

(Kristinehamn) till Karlstad 

Personal- och 

transportkostnaden mellan 

Strandmossens ÅVC och 

Karlstad faktureras 

Kristinehamns kommun ett 

fast belopp per fordon vilket 

är 1126 kronor/flak, 3 

flak/bil (Karlsson, 2017). 

Personalkostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samma allokeringsmetod 

användes vid allokering av 

personalkostnader som för 

transportkostnader. Löner för 

renhållningsarbetare har 

erhållits från Kristinehamns 

kommun och avser en lön för 

en anställd som arbetat i tre 

år, vilket är 24 330 

kronor/månad. 

Samma lön använts vid 

beräkningar av kostnaden 

för personal vid transporter 

mellan Strandmossens ÅVC, 

Karlskoga och Karlstad. 

Insamling i Lisas höjd samt 

transport mellan garage och 

ÅVC 

Vid allokering av 

personalkostnader för 

transport mellan 

renhållningsfordonsgaraget, 

Lisas höjd och 

Strandmossens ÅVC 

multiplicerades tiden för 

transport mellan respektive 

område med utnyttjande 

graden i Lisas höjd i 

fordonet. Den uträknade 

allokerade tiden 

multiplicerades sedan med 

lön och antal tömningar per 

år. 
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Årliga kostnader Ingående poster i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Personalkostnader 

 

 

  

Transport mellan ÅVC och 

Karlskoga 

Det har även antagits att det 

endast är en person som kör 

transporterna mellan dessa 

platser. 

Löneökning och 

övertidsersättning 

Löneökning på använd lön 

vilket i medelsnitt är 531,25 

kronor i månaden till och 

med år 2019 (Kommunal, 

2017) och i beräkningarna 

har denna ökning antagits 

för alla år vilket blir en årlig 

ökning på 2,2 procent. Ingen 

hänsyn har tagits till 

övertidsersättningen eller 

ersättning för obekväma 

arbetstider. 

Tillbehör 

 

 

 

Inköp av påsar 0,22 kronor styck och tre 

stycken per vecka (Avfall 

Sverige, 2016c). 

Distribution av påsar 0,2 kronor styck (Avfall 

Sverige, 2016c) 

Underhåll 

 

Städning och snöröjning Kostnad för underhåll samt 

snöröjning av marken där 

KNI stationerna placerades 

baserades på Avfall Sverige 

kostnad för ÅVS men 

anpassades till storleken på 

KNI stationerna istället för 

ÅVS som är anpassade till 

2000 personer. 

Omlastningskostnader 50 kronor/ton (Avfall 

Sverige, 2014). 

Underhåll av KNI station 

(rengöring, del av säckavgift 

och andra tillbehör) 

Kostnader för underhåll 

samt inköp av nya lyftsäckar 

till dem bedöms till 1800 

kronor/station och år (Molok 

Oy, 2017). 

Restvärde  KNI-stationerna har ett 

andrahandsvärde vilket är 20 

procent av inköpspriset (San 

Sac AB, 2017). 

Intäkter 

 

 

 

 

 

Materialersättning Tabell 17 
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Årliga kostnader Ingående poster i årliga 

kostnader 

Val och antaganden 

Intäkter Abonnemangsavgift Ingen hänsyn har tagits till 

intäkter vid hushållens 

avfallsabonnemang då den 

endast ska täcka kostnaderna 

som uppstår vid 

avfallshantering och därför 

blir en plus minus noll 

kostnad eller intäkt (Avfall 

Sverige, 2010). 
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BILAGA D – RESULTAT FRÅN MILJÖPÅVERKANSBEDÖMNING 
 

Global uppvärmning 

Materialåtervinningens negativa nettotillskott till global uppvärmning är minst för tvåkärl, 

vilket kan ses i Figur 24, eftersom en mindre mängd producentansvarsmaterial sorteras ut för 

materialåtervinning av hushållen. Systemen KNI och fyrfackskärl har störst negativt 

nettotillskott i miljöpåverkanskategorin eftersom en del av producentansvarsmaterialet blir 

rejekt på den optiska sorteringen och förbränns istället för att materialåtervinnas. Det finns 

även skillnader i renhetsgrader mellan systemen som påverkar mängden avfall som 

materialåtervinns. Det är återvinningen av returpapper, glas- och plastförpackningar som bidrar 

mest till det negativa nettotillskottet av koldioxidekvivalenter för alla system. 

I miljöpåverkanskategorin global uppvärmning bidrar den biologiska återvinningen inte till ett 

tillskott av koldioxidekvivalenter vilket beror på att framställningen av diesel och 

mineralgödsel, som produkterna biogas och biogödsel från den biologiska återvinningen antas 

ersätta, bidrar mer till miljöpåverkanskategorin global uppvärmning. Det negativa 

nettotillskottet av koldioxidekvivalenter är minst för den optiska sorteringen på grund av att 

det uppkommer rejekt på den optiska sorteringsanläggningen samt att renhetsgraden hos 

matavfallet är lägre vid sortering i plastpåse jämfört med papperspåse. Det negativa 

nettotillskottet av koldioxidekvivalenter är störst för fyrfackskärl och KNI eftersom det är 

minst föroreningar i det insamlade matavfallet jämfört med de andra två systemen.  

Till energiåtervinningens bidrag till global uppvärmning är det huvudsakligen förbränningen 

av de plastförpackningar som inte sorteras ut och därmed hamnar i restavfallet som bidrar mest 

och därefter den del av restavfallet som inte är producentansvarsmaterial. Eftersom tvåkärl 

medför att mindre producentansvarsmaterial sorteras ut från restavfallet jämfört med de andra 

systemen har systemet störst bidrag till global uppvärmning vid energiåtervinning. Systemet 

med optisk sortering har näst störst bidrag till global uppvärmning vid energiåtervinning på 

grund av att systemet innebär en större mängd rejekt och skillnader i renhetsgrad jämfört med 

fyrfackskärl och KNI. 

 

Försurning 

Insamlingssystemens bidrag till försurning från respektive process visas i Figur D 1 och 

nettobidraget för varje system visas i Figur D 2. 
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Figur D 1. Systemens bidrag till försurning från de olika processerna per FE. 

 

 
Figur D 2. Systemens nettobidrag till miljöpåverkanskategorin försurning. 
 

 

Till miljöpåverkanskategorin försurning bidrar materialåtervinningen till ett negativt 

nettotillskott till miljöpåverkan vilket till störst del beror på återvinningen av returpapper och 

glasförpackningar. Den biologiska återvinningen bidrar mest till ett tillskott till miljöpåverkan 

för miljöpåverkanskategorin försurning för alla system och det är utifrån (Alexandersson, o.a., 
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2013) förbehandlingen och rötningen av matavfall som bidrar till det. Det näst största tillskottet 

till försurningen för fyrfackskärl och KNI bidrar transporterna med följt av 

energiåtervinningen, produktion av påsar och bearbetning innan materialåtervinning. För 

systemet tvåkärl är det även transporterna som bidrar näst mest till tillskottet i 

miljöpåverkanskategorin följt av produktion av påsar, energiåtervinning och bearbetning innan 

materialåtervinning. För Optisk sortering är det produktionen av påsar som bidrar med det näst 

största tillskottet till försurning följt av transporter, energiåtervinning, optisk sortering och 

bearbetning innan materialåtervinning. För energiåtervinningens bidrag till försurning är det 

förbränningen av plastförpackningar som inte sorterats ut för materialåtervinning följt av 

restavfallet utan matavfall och producentansvarsmaterial som ger störst bidrag för systemet 

tvåkärl medan det är det omvända för de andra systemen.  

 

Övergödning i sötvatten 
Insamlingssystemens bidrag till övergödning i sötvatten för respektive process presenteras i 

Figur D 3 och nettobidraget presenteras i Figur D 4. 

 

 
Figur D 3. Övergödning i sötvatten från de olika insamlingssystemen. 
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Figur D 4. Systemens nettobidrag till miljöpåverkanskategorin övergödning i sötvatten. 

 

Materialåtervinningen bidrar även i miljöpåverkanskategorin övergödning i sötvatten till ett 

negativt nettotillskott till miljöpåverkan för alla system. Återvinningen av returpapper och 

glasförpackningar bidrar främst till materialåtervinningens negativa nettotillskott i 

miljöpåverkanskategorin övergödning i sötvatten.  Energiåtervinningen bidrar mest till 

tillskottet i miljöpåverkanskategorin övergödning i sötvatten följt av transporter och 

bearbetning innan materialåtervinning för alla system. För systemet med optisk sortering bidrar 

driften av den optiska sorteringsanläggningen minst till miljöpåverkanskategorin övergödning 

i sötvatten. Miljöpåverkan från energiåtervinningen bidrar förbränningen av den del av 

restavfallet som inte är producentansvarsmaterial eller matavfall mest till för alla system. 

 

Marin övergödning 
Varje systems bidrag till miljöpåverkanskategorin marin övergödning uppdelat på processer 

presenteras i Figur D 5 och systemens nettobidrag visas i Figur D 6. 
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Figur D 5. Varje systems bidrag till miljöpåverkanskategorin marin övergödning uppdelat på 

transporter, drift av optisk sorteringsanläggning, energiåtervinning, bearbetning innan 

materialåtervinning och materialåtervinning. 

 

 
Figur D 6. Systemens nettobidrag till miljöpåverkanskategorin marin övergödning. 

 

Materialåtervinningen bidrar med ett negativt nettotillskott till miljöpåverkanskategorin marin 

övergödning för alla system. Återvinningen av returpapper bidrar mest till det negativa 

nettotillskottet till miljöpåverkan från materialåtervinningen för miljöpåverkanskategorin 

marin övergödning. Energiåtervinningen av restavfall och rejektmängder bidrar även med ett 

negativt nettotillskott för alla system i miljöpåverkanskategorin marin övergödning vilket beror 
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på att elen som produceras ersätter el från den svenska elmixen som bidrar mer till 

miljöpåverkanskategorin. Eftersom mest el produceras vid användning av systemet tvåkärl, 

därmed ersätts mest el från den svenska elmixen, får det systemet det största negativa 

nettotillskottet till miljöpåverkanskategorin från energiåtervinningen. Det största tillskottet till 

miljöpåverkanskategorin bidrar transporterna med för alla system, där främst transporterna till 

återvinningsanläggningarna bidrar, följt av bearbetningen innan materialåtervinning. För 

systemet med optisk sortering bidrar driften av sorteringsanläggningen minst till 

miljöpåverkanskategorin marin övergödning.  

 

Humantoxicitet 
Varje systems bidrag till miljöpåverkanskategorin humantoxicitet uppdelat i processer 

presenteras i Figur D 7 och nettobidraget presenteras i Figur D 8.  

 

 
Figur D 7. Insamlingssystemens bidrag till miljöpåverkanskategorin humantoxicitet uppdelat 

på transporter, drift av optisk sortering, energiåtervinning, bearbetning innan 

materialåtervinning och materialåtervinning. 
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Figur D 8. Systemens nettobidrag till miljöpåverkanskategorin humantoxicitet.  

 

Materialåtervinningen bidrar med negativt nettotillskott i miljöpåverkanskategorin 

humantoxicitet. Det är återvinningen av producentansvarsmaterial returpapper, glas- och 

pappersförpackningar som bidrar mest till det negativa nettotillskottet till miljöpåverkan från 

materialåtervinningen. Energiåtervinningen är den del i systemets livscykel som bidrar mest 

med ett tillskott till miljöpåverkanskategorin humantoxicitet. Efter energiåtervinningen är det 

transporter och bearbetning innan materialåtervinning som bidrar mest till miljöpåverkan i den 

ordningen. Driften av den optiska sorteringsanläggningen bidrar minst till 

miljöpåverkanskategorin humantoxicitet för systemet med optisk sortering. För 

energiåtervinningen är det förbränningen av den del av restavfallet som inte är matavfall eller 

producentansvarsmaterial följt av de plastförpackningar som inte sorterats ut utan därmed 

hamnat i restavfallet som är mest avgörande för bidraget till miljöpåverkanskategorin 

humantoxicitet. 

 

Fotokemisk ozonbildning 
Bidraget från varje system till miljöpåverkanskategorin fotokemisk ozonbildning uppdelat på 

processer illustreras i Figur D 9 och nettobidraget visas i Figur D 10. 
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Figur D 9. Varje systems bidrag till miljöpåverkanskategorin fotokemisk ozonbildning 

uppdelat på transporter, drift av optisk sorteringsanläggning, energiåtervinning, bearbetning 

innan återvinning och materialåtervinning. 

 

 
Figur D 10. Systemens nettobidrag till miljöpåverkanskategorin humantoxicitet. 

 

Återvinningen av producentansvarsmaterial bidrar till ett negativt nettotillskott i 

miljöpåverkanskategorin fotokemisk ozonbildning. Det är återvinningen av returpapper, glas- 

och plastförpackningar som främst bidrar till det negativa nettotillskottet miljöpåverkan. Det 

är transporterna som bidrar mest till tillskottet av miljöpåverkan följt av energiåtervinningen 
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och bearbetning innan materialåtervinning för miljöpåverkanskategorin fotokemisk 

ozonbildning. För alla systemet är det transporterna av producentansvarsmaterial från Karlstad 

till återvinningsanläggningarna som bidrar mest till miljöpåverkanskategorin fotokemisk 

ozonbildning vid energiåtervinning.  

 

Ekotoxicitet i mark 
Hur de olika systemen bidrar till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i mark uppdelat i 

processer presenteras i Figur D 11 och nettobidraget visas i Figur D 12. 

 

 
Figur D 11. Systemens bidrag till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i mark uppdelat på 

transporter, drift av optisk sorteringsanläggning, energiåtervinning, bearbetning innan 

materialåtervinning och materialåtervinning. 
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Figur D 12. Systemens nettobidrag till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i mark.  
 

 

Återvinningen av producentansvarsmaterial bidrar med ett negativt nettotillskott i 

miljöpåverkanskategorin och återvinningen av pappersförpackningar, returpapper och 

glasförpackningar bidrar mest till det. Energiåtervinningen bidrar med det största tillskottet till 

miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i mark och därefter transporter och bearbetning innan 

materialåtervinning. För systemet med optisk sortering bidrar driften av den optiska 

sorteringsanläggningen minst till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i mark. Det är 

förbränningen av den delen av restavfallet som inte är producentansvarsmaterial eller matavfall 

som bidrar mest till tillskottet av miljöpåverkan från energiåtervinning i 

miljöpåverkanskategorin.  

 

Ekotoxicitet i sötvatten 
De fyra systemens bidrag till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i sötvatten illustreras i  
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Figur D 13. De fyra insamlingssystemens bidrag till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i 

sötvatten uppdelat på transporter, drift av optisk sorteringsanläggning, energiåtervinning, 

bearbetning innan återvinning och materialåtervinning.  
 

 
Figur D 14. Systemens nettobidrag till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i sötvatten. 

 

Materialåtervinningen av producentansvarsmaterial bidrar till ett negativt nettotillskott i 

miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i sötvatten. Återvinningen av returpapper är mest 

avgörande för resultatet för miljöpåverkan av materialåtervinningen. Energiåtervinningen 

bidrar mest till tillskottet av miljöpåverkan i miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i sötvatten 
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och därefter bidrar transporterna följt av bearbetning innan materialåtervinning. För 

energiåtervinningen är det förbränningen av den del av restavfallet som inte är 

producentansvarsmaterial eller matavfall som bidrar främst till miljöpåverkanskategorin.  

 

Marin ekotoxicitet 
Den sista miljöpåverkanskategorin som undersökts är marin ekotoxicitet där bidraget från varje 

insamlingssystem uppdelat i processer visas i Figur D 15 och nettobidraget visas i Figur D 16. 

 

 
Figur D 15. De olika insamlingssystemens bidrag till miljöpåverkanskategorin marin 

ekotoxicitet fördelat på transporter, drift av optisk sorteringsanläggning, energiåtervinning, 

bearbetning innan materialåtervinning och materialåtervinning. 
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Figur D 16. Systemens nettobidrag till miljöpåverkanskategorin marin ekotoxicitet. 

 

Materialåtervinningen av producentansvarsmaterial bidrar med ett negativt nettotillskott till 

miljöpåverkan för miljöpåverkanskategorin marin ekotoxicitet där det främsta bidraget 

kommer från återvinningen av returpapper. Energiåtervinningen bidrar främst till tillskottet av 

miljöpåverkan i miljöpåverkanskategorin marin ekotoxicitet och därefter bidrar transporter och 

bearbetningen innan materialåtervinning. För systemet med optisk sortering bidrar driften av 

den optiska sorteringsanläggningen minst till miljöpåverkanskategorin marin ekotoxicitet. Det 

är energiåtervinningen av den del av restavfallet som inte är producentansvarsmaterial eller 

matavfall som bidrar mest från energiåtervinningen till tillskottet av miljöpåverkan i 

miljöpåverkanskategorin marin ekotoxicitet. 

 

 

Transporter 
Transporterna av hushållsavfall skiljer sig mellan de fyra insamlingssystemen genom mängder 

som transporteras, avstånd och fordon varför det är intressant att undersöka 

insamlingssystemens miljöpåverkan från transporter närmare.  

 

Global uppvärmning 
Bidraget från transporterna för respektive system till miljöpåverkanskategorin global 

uppvärmning presenteras i Figur D 17. 
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Figur D 17. Transporternas bidrag till miljöpåverkanskategorin global uppvärmning för 

respektive insamlingssystem uppdelat på transportsträckor. 

 

Störst bidrag till global uppvärmning från transporter bidrar insamlingssystemet med optisk 

sortering till vilket främst beror på att alla fraktioner förutom glas först måste transporteras till 

Karlskoga för optisk sortering och därefter transporteras producentansvarsmaterialet till 

Karlstad. För de andra tre systemen kan producentansvarsmaterialet istället transporteras direkt 

till Karlstad. Transporterna vid KNI bidrar minst till global uppvärmning av alla fyra 

undersökta system vilket främst beror på att systemets transporter vid insamlingen av avfall i 

Lisas höjd är effektivast. Att producentansvarsmaterial transporteras med ett frontlastat 

renhållningsfordon till Karlstad istället för att först lastas om till ett större fordon för 

tvåkärlsystemet bidrar även till att KNI har minst påverkan till global uppvärmning. För alla 

system är det transporterna av producentansvarsmaterial till respektive återvinningsföretag 

som bidrar mest till miljöpåverkanskategorin global uppvärmning främst på grund av de längre 

avstånden. Det är främst transporterna av returpapper och pappersförpackningar som bidrar till 

att transporterna till respektive återvinningsföretag bidrar mest till miljöpåverkan vilket beror 

på att de två fraktionerna är viktmässigt störst. För Tvåkärlssystemet, Fyrfackskärl och KNI är 

det tomgångskörningen vid tömning av kärl i Lisas höjd som bidrar minst till 

miljöpåverkanskategorin och för systemet med optisk sortering är det personbilstransporterna 

till ÅVS som bidrar minst. 

 

Hur stort bidrag varje insamlingssystem har till miljöpåverkanskategorin försurning visas i 

Figur D 18.  
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Figur D 18. Transporternas bidrag till miljöpåverkanskategorin försurning uppdelat på 

transportsträckor för respektive insamlingssystem. 

 

Transporterna som utförs för systemet med optisk sortering bidrar mest till 

miljöpåverkanskategorin försurning på grund av att alla fraktioner förutom glas först behöver 

transporteras till Karlskoga för optisk sortering och därefter transporteras 

producentansvarsmaterialet till Karlstad. Transporterna som utförs för tvåkärlssystemet bidrar 

minst till miljöpåverkanskategorin försurning. För alla insamlingssystem är det transporterna 

av producentansvarsmaterial till respektive återvinningsföretag som bidrar mest till 

miljöpåverkanskategorin försurning. För Tvåkärlssystemet, Fyrfackskärl och KNI är det 

tomgångskörningen vid tömning av kärl i Lisas höjd som bidrar minst till 

miljöpåverkanskategorin försurning och för systemet med optisk sortering är det 

personbilstransporterna till ÅVS som bidrar minst. 

 

Transporternas bidrag till miljöpåverkanskategorin övergödning i sötvatten presenteras i Figur 

D 19. 
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Figur D 19. De fyra olika insamlingssystemens bidrag till miljöpåverkanskategorin 

övergödning i sötvatten från transportarbetet som utförs uppdelat på transportsträckor. 

  

Transporterna för systemet med optisk sortering bidrar mest till miljöpåverkanskategorin 

övergödning i sötvatten av samma anledning som innan. KNI är det system som bidrar minst 

till miljöpåverkanskategorin övergödning i sötvatten från transportarbetet vilket främst beror 

på den lägre påverkan från insamlingen av hushållsavfall i Lisas höjd jämfört med de andra 

systemen.  Även för miljöpåverkanskategorin övergödning i sötvatten så är det transporterna 

till respektive återvinningsföretag som bidrar mest. Till miljöpåverkanskategorin övergödning 

i sötvatten bidrar tomgångskörningen vid tömning av kärl I Lisas höjd minst för 

Tvåkärlssystemet, Fyrfackskärl och KNI medan personbilstransporterna till en ÅVS bidrar 

minst för systemet med optisk sortering. 

 

Transporternas bidrag till miljöpåverkanskategorin marin övergödning för respektive system 

illustreras i Figur D 20.  
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Figur D 20. Transporternas bidrag till miljöpåverkanskategorin marin övergödning uppdelat 

på transportsträcka för respektive insamlingssystem. 

 

I miljöpåverkanskategorin marin övergödning är det systemet med optisk sortering som bidrar 

mest till miljöpåverkan och tvåkärlssystemet som bidrar minst. För alla system är det 

transporterna av producentansvarsmaterial till respektive återvinningsföretag som bidrar mest 

till resultatet i miljöpåverkanskategorin. För Tvåkärlssystemet, Fyrfackskärl och KNI är det 

tomgångskörningen vid tömning av kärl i Lisas höjd som bidrar minst till 

miljöpåverkanskategorin och för systemet med optisk sortering är det personbilstransporterna 

till ÅVS som bidrar minst. 

 

Bidraget till miljöpåverkanskategorin humantoxicitet från transportarbetet för varje 

insamlingssystem presenteras i Figur D 21.  
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Figur D 21. Transportarbetets bidrag till miljöpåverkanskategorin humantoxicitet uppdelat 

på transportsträckor för respektive system.  

 

Insamlingssystemet KNI bidrar minst till miljöpåverkanskategorin humantoxicitet av de 

undersökta insamlingssystemen och optisk sortering bidrar mest. Det är transporterna av 

producentansvarsmaterial till respektive återvinningsföretag som bidrar mest till 

miljöpåverkanskategorin för alla system. För optisk sortering, Fyrfackskärl och KNI är det 

tomgångskörningen vid tömning av kärl i Lisas höjd som bidrar minst till 

miljöpåverkanskategorin och för tvåkärlssystemet är det personbilstransporterna till ÅVS som 

bidrar minst. 

 

Bidraget till miljöpåverkanskategorin fotokemisk ozonbildning från transporterna för 

respektive system presenteras i Figur D 22. 
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Figur D 22. Transporternas bidrag till miljöpåverkanskategorin fotokemisk ozonbildning 

uppdelat på transportsträckor för respektive system.  

 

Det är systemet med optisk sortering som bidrar mest till miljöpåverkanskategorin fotokemisk 

ozonbildning och tvåkärlssystemet som bidrar minst. Transporterna av 

producentansvarsmaterialet till återvinningsföretagen bidrar mest till miljöpåverkanskategorin 

av alla transporter. Tomgångskörningen vid tömning av kärl bidrar minst till 

miljöpåverkanskategorin för tvåkärlssystemet, fyrfackskärl och KNI medan 

personbilstransporterna till en ÅVS bidrar minst för systemet med optisk sortering.  

 

Transportarbetets bidrag till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i mark visas i Figur D 23 för 

respektive insamlingssystem.  
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Figur D 23. Transporternas bidrag till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i mark uppdelat 

i transportsträckor för respektive system. 

 

Transportarbetet för systemet med optisk sortering bidrar mest till miljöpåverkanskategorin 

ekotoxicitet i mark och transporterna vid KNI bidrar minst. Det är transporterna av 

producentansvarsmaterial till respektive återvinningsföretag som bidrar mest till 

miljöpåverkanskategorin för alla system.  För tvåkärlssystemet och optisk sortering är det 

personbilstransporterna som bidrar minst till miljöpåverkanskategorin och för fyrfackskärl och 

KNI är det tomgångskörningen vid tömning av kärl eller station som bidrar minst.  

 

Transporternas bidrag till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i sötvatten för varje system 

presenteras i Figur D 24. 
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Figur D 24. Transporternas bidrag till miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i sötvatten 

uppdelat i transportsträckor för respektive system. 

  

Transporterna som uppstår vid drift av systemet med optisk sortering bidrar mest till 

miljöpåverkanskategorin ekotoxicitet i sötvatten och tvåkärlssystemets transporter bidrar 

minst. Det är transporterna av producentansvarsmaterial som bidrar mest till miljöpåverkan i 

kategorin för alla system och personbilstransporterna som bidrar minst för systemet med optisk 

sortering och tvåkärlssystemet. För fyrfackssystemet och KNI bidrar tomgångskörningen vid 

tömning av kärl eller station minst till miljöpåverkanskategorin. 

  

Bidraget till miljöpåverkanskategorin marin ekotoxicitet från transporterna för respektive 

system visas i Figur D 25. 
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Figur D 25. Transporternas bidrag till miljöpåverkanskategorin marin ekotoxicitet uppdelat 

på transportsträckor för respektive system. 

 

Det är transporterna hos systemet med optisk sortering som bidrar mest till 

miljöpåverkanskategorin marin ekotoxicitet och tvåkärlssystemet som bidrar minst. För alla 

system är det transporterna av producentansvarsmaterial som bidrar mest till 

miljöpåverkanskategorin och för KNI, tvåkärlssystemet och fyrfackskärl är det 

tomgångskörningen vid tömningen av kärl eller stationer som bidrar minst. För systemet med 

optisk sortering är det personbilstransporterna till en ÅVS som bidrar minst till 

miljöåverkanskategorin marin ekotoxicitet. 

 

De fyra olika insamlingssystemens miljöpåverkan i respektive miljöpåverkanskategori 

presenteras i Figur D 26 För att kunna jämföra de olika miljöpåverkanskategorierna mot 

varandra har miljöpåverkan från systemet med optisk sorterings satts till 100 procent och de 

andra systemens miljöpåverkan har beräknats utifrån hur stor del av miljöpåverkan från 

systemet med optisk sortering de representerar.  
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Figur D 26. Insamlingssystemens miljöpåverkan från transporter för respektive 

miljöpåverkanskategori där systemet med optisk sorterings miljöpåverkan satts till 100 procent 

och de andra systemens miljöpåverkan beräknats utifrån hur stor del av miljöpåverkan från 

systemet med optisk sortering de representerar. 

 

Transportarbetet för systemet med optisk sortering bidrar med störst miljöpåverkan i alla 

undersökta miljöpåverkanskategorier och näst störts bidrag har fyrfackskärl i alla undersökta 

miljöpåverkanskategorier. KNI har lägst miljöpåverkan i fyra av nio miljöpåverkanskategorier 

och tvåkärlssystemet har lägst miljöpåverkan i fem av nio miljöpåverkanskategorier. 

 

 

 
 

 

 

 


