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Inledning 
Allt vi använder för att konstruera, bygga och producera varor blir på sikt avfall, allt från 
största bygge till minsta knapp.1 Enligt Miljöbalken, 15 kapitlet, avses med avfall ”varje 
föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av 
med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”.2 En kategori av avfall är så kallat farligt 
avfall. Farligt avfall är en utvidgad benämning utav miljöfarligt avfall och inbegriper ett vitt 
spektrum av ämnen.3 Beroende på dess innehåll kan det bland annat orsaka cancer.4 Ett utav 
kriterierna för att ett ämne ska klassas som farligt är avfallets brandfarlighet. Exempel på 
farligt avfall är parfym, aceton och nagellack.5 
 
I dagens samhälle har återanvändning och återvinning av framförallt farligt avfall blivit något 
av en kärnfråga på grund av dess skadliga verkningar i miljön. 6 Naturvårdsverkets före detta 
generaldirektör Valfrid Paulsson, vilken är restriktiv till övrig återvinning, har ställt sig enig 
kring det.7 Likaså visar sig synsättet i en hårdnande lagstiftning.8 Att sortera ut farligt avfall är 
dock ett relativt nytt synsätt. I mitten på 1980-talet fanns inget som tvingade kommuner att 
separera ut farligt avfall från övrigt avfall. Farligt avfall bedömdes inte heller kräva någon 
särskild form av behandling eller insamling då dess skadeverkningar inte var allmänt kända. 
Med hänvisning till de små mängderna ifrågasattes det om det var meningsfullt med 
insamling av farligt avfall. Insamlingarna gav endast en till två kilogram per 1000 invånare, 
detta medan insamlingen idag ger cirka tre till fem kilogram per invånare. Trots de dåvarande 
små insamlade mängderna av farligt avfall började bland annat framåtandande kommuner 
samla in farligt avfall, såsom batterier, i liten skala. Främsta anledningen till detta var att det 
farliga avfallet medförde olägenheter i behandlingsledet (lakvatten på deponier och flera 
skadliga rökgaser i förbränningsanläggningarna).9 Idag förbränns därför farligt avfall med en 
annan förbränningsteknik och förbränningstemperatur än övrigt avfall, detta för att minsta 
miljöpåverkan ska ske.10 
 
Trots att farligt avfall endast utgör en liten del av det totala hushållsavfallet visar 
undersökningar på att insamlingen har ökat och att utsläppen från avfall i vissa fall är större 
än från punktutsläpp.11 Exempelvis orsakade blyproduktsavfall år 1997 högre utsläpp av bly 
än vad punktutsläpp av densamma gjorde. Därmed visar undersökningen att det är angeläget 
att sortera ut farligt avfall även om studien inbegriper farligt avfall från samtliga 
verksamheter.12  
 
Det finns dock svårigheter kring omhändertagandet av farligt avfall, varvid stor tyngdpunkt 
ligger i att samla in hushållens farliga avfall. Det är idag klarlagt att villahushåll genererar 
mer farligt avfall än hushåll i flerbostadshus, främst beroende på livsstil och fler personer per 
hushåll.13 I Norrköping bor dock flest personer i flerbostadshus, två tredjedelar, och då de 
                                                 
1 Kretsloppsdelegationen; 1994, s. 17 
2 www.environ.se; 030511 
3 Sundqvist; 1997, s. 69 
4 Liu et al; 1999; s. 14 
5 Norrköpings kommun; 2001-a 
6 Sundqvist; 1997, s. 69 
7 www.mediearkivet.se; 030211 
8 Kretsloppsdelegationen; 1994, s. 17-19 
9 RVF; 2001, s. 100 
10 Christiansen, mail, 030527 
11 Berg et al; 2001; s. 28 
12 Kretsloppsdelegationen; 1994, s.18 
13 Berg et al; 2001, s. 28 
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boende i flerbostadshusen har svårt att nå ut till de insamlingssystem, miljöbil och 
återvinningsstation som finns i Norrköping riktar sig studien till denna grupp. 14 Miljöbilen 
som är en lastbil som kör runt och hämtar farligt avfall (se vidare bilaga 2) har visat sig ha en 
låg effektivitet.15 Hämtturerna är glesa, den går två gånger per år, vilket medför att hushållen 
får vänta med att lämna sitt farliga avfall. Dessutom går den främst i ytterområdena samt är 
informationen kring turerna lätt att missa.16 Det finns även svårigheter att nå ut till de boendes 
i flerbostadshus med Norrköpings två återvinningsstationer. Även om antalet 
återvinningsstationer är under utbyggnad saknar majoriteten i flerbostadshus bil vilket 
försvårar inlämningen för dessa.17 
 
Av denna anledning, finns det därför stor risk, att de boende i flerbostadshusen slänger sitt 
farliga avfall direkt i soppåsen. En fastighetsnära modell, det vill säga en insamling intill 
fastigheten, skulle därför kunna vara en lösning på problematiken. Dels är modellen 
hyresgästerna nära till hands samtidigt som hyresgästen slipper vänta lika länge som på 
miljöbilen på att slänga sitt farliga avfall.18 

1.1 Syfte 
Arbetet kommer att behandla en fastighetsnära modells konsekvenser för olika aktörer i 
Norrköpings kommun samt den centrala lagstiftningen som behandlar detta område.  
Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att belysa möjligheterna och konsekvenserna med 
implementeringen av en fastighetsnära modell för flerbostadshusen i Norrköpings kommun. 
Då studien utgår från flerbostadshusen kan vissa fakta även gälla samtliga kommuninnevånare 
även om det är hyresgästerna som uttryckligen står angivet. 

1.1.1 Underordnade frågeställningar 
 Hur ser varu- och informationsflödet för farligt avfall ut idag?  
 Hur påverkar dagens lagstiftning en operationalisering av modellen? 
 Vad medför en fastighetsnära modell för konsekvenser för olika aktörer?  
 Hur skulle en fastighetsnära modell i Norrköpings kommun kunna se ut?  

2 Bakgrund  
I kapitlet kommer information ges om vad en fastighetsnära modell innebär, detta för att öka 
förståelsen för området. Centrala lagar inom området kommer att behandlas likaså en mer 
ingående förteckning över vad farligt avfall är. Eftersom ingen intervju kommer att 
genomföras med hyresgäster, kommer en kort redogörelse för vad tidigare studier visat vara 
betydelsefullt för hyresgästers insamlingsgrad, redogöras i detta avsnitt. 

2.1 Farligt avfall 
Enligt Avfallsförordningen (2001:1063) avses med farligt avfall ämnen som har ett eller flera 
av följande egenskaper: oxiderande, irriterande, hälsoskadliga, giftiga, explosiva, 
cancerframkallande, frätande, smittförande, fosterskadande, mutagent, ekotoxiskt, 
brandfarliga eller att de kan reagera och ge upphov till ett annat ämne som har ett eller flera 
av ovanstående egenskaper. I Avfallsförordningen står det även en mer ingående förteckning 

                                                 
14 www.norrkoping.se; 030420 
15 RVF; 2001, s. 32 
16 Norrköpings kommun; nr 1,2003 
17 Berg et al; 2001, s. 28 
18 RVF; 2001, s. 94-95 
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över vilket farligt avfall som ligger under kommunens avfall varav lösningsmedel är en av 
kategorierna.19 

2.2 Lagar 
Lagstiftningen inom farligt avfall är komplex och omfattande. I arbetet kommer endast de 
centrala dokumenten avhandlas kortfattat. För kommunens hantering av farligt avfall är dessa 
Miljöbalken, primärt i kapitel 15, Avfall och producentansvar. Även Avfallsförordningen SFS 
(2001:1063) innefattas. Det regelverk som kommunen är skyldig att upprätta, det vill säga 
Renhållningsordningen, omfattas också. Även transport av farligt gods/farligt avfall 
(1982:821) inbegrips i studien. Nedan indelas de i kategori mellanlagring, transport respektive 
kommunens renhållningsordning.  

2.2.1 Mellanlagring av farligt avfall 
 
Mellanlagring av farligt avfall kräver tillstånd enligt Avfallsförordningen och Förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.20 I samband med Avfallsförordningens 
(SFS 2001:1063) ikraftträdande den 1 januari 2002 upphörde Renhållningsförordningen 
(1998:902) och Förordningen om farligt avfall (1996:971).Verksamhet som inte räknas som 
mellanlager är inte tillståndspliktig. Enligt Renhållningsverksföreningen (RVF) ställs en 
betydande vikt vid om insamlingen bedrivs som yrkesmässig verksamhet samt vem som har 
tillgång till anläggningen/verksamheten. En fastighetsägare som upprätthåller en 
insamlingsplats för hushållens farliga avfall som endast hyresgästerna inom ägarens område 
eller fastighet har tillgång till, räknas som tillfällig förvaring och är alltså inte ett mellanlager 
enligt lagboken. Därför är den heller inte tillståndspliktig. Om ägaren däremot låter 
hyresgäster i grannfastigheten lämna avfall i samma utrymme krävs tillstånd. I båda fallen 
måste dock den fastighetsnära insamlingen av säkerhetsskäl anpassas efter exempelvis 
räddningsverkets instruktioner om brandklassning.21 

2.2.2 Transport av farligt gods/farligt avfall 
Det är primärt Avfallsförordningen (2001:1063) och Lagen om transport av farligt gods 
(1982:821) som reglerar transporten av farligt avfall/farligt gods. Miljöbalken har dock också 
en viss betydelse inom området. I 15 kapitlet Miljöbalken fastslås det bland annat att avfall 
som ska transporteras genom kommunens försorg inte får transporteras av någon annan än 
den kommunen anlitar för ändamålet eller någon annan än kommunen själv.22 Vidare fastlår 
Balken att farligt avfall endast fås tas omhand i tillståndsprövad anläggning.23 
 
Genom Avfallsförordningen och Lagen om transport av farligt gods regleras området 
ytterligare. Enligt Avfallsförordningen (2001:1063) får endast transport av farligt avfall 
respektive farligt gods utföras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd (26 §).24 Det 
finns dock en definitionsskillnad mellan transport av farligt avfall respektive transport av 
farligt gods. Avfallsförordningen (2001:1063) syfte är att säkerställa att transporten av farligt 
avfall transporteras till godkänd behandlingsanläggning under betryggande former. Detta 
medan intentionen med Lagen om transport av farligt gods (1982:821) är att transporten av 
farligt avfall från miljöstationer till behandlings- och sorteringsanläggning sker av 
                                                 
19 http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp, (2001:1063) 030511 
20 Ibid (1998:899, 2001:1063); 030511 
21 RVF; 2001, s. 13 
22 www.environ.se; 030511 
23 Rubensson; 1999, s. 99 
24 http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp, (2001:1063) 030511 
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yrkesmässigt utbildad person. Syftet med den är att minska skadorna på frakten om till 
exempel en olyckshändelse inträffar samt att transporten av det farliga godset sker på ett 
säkert sätt. Ur transportperspektiv är farligt avfall inte alltid farligt gods, till exempel är 
kasserade lysrör farligt avfall men inte farligt gods. Reglerna om transport av farligt gods 
innebär framförallt fordran på emballering, sortering, godkännande av fordon, utbildning av 
förare och annan personal samt märkning.25  

2.2.3 Kommunens Renhållningsordning 
Enligt 15 kapitlet i Miljöbalken ska varje kommun besluta om en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen ska bestå av en Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering.26 
Kommunens vision för avfallshanteringen i Norrköping är enligt Avfallsplanen: 
”Avfallshanteringen i Norrköping skall bidra till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling.”27 
I stycke 2.1.2 behandlas hushållsavfall. Under denna kategori finns en kort beskrivning av 
hushållens farliga avfall, var avfallet kan lämnas och var avfallet sen går vidare.28 I 
Avfallsplanen står det vidare att servicegraden behöver höjas för hushållen genom bättre tider 
och platser.29 I kommunens andra del av renhållningsordningen, vid namn ”Föreskrifter för 
avfallshantering för Norrköping” står det bland annat anvisningar och skyldigheter för 
fastighetsinnehavaren. Exempelvis reglerar 13 § b att fastighetshavaren ska utföra 
underhållning och rengöring av behållare så snart behov föreligger.30 

2.3 Fastighetsnära modell/insamling 
Ett sätt att underlätta insamlingen för boende i flerbostadshus, är att anskaffa en fastighetsnära 
modell. Det finns flera olika varianter av fastighetsnära modeller. I huvudsak innebär 
fastighetsnära modeller/fastighetsnära insamling någon form av organiserad insamling i 
flerbostadshus där de boende kan lämna sitt farliga avfall alldeles i närheten av boendet eller i 
fastigheten. De två vanligaste varianterna av insamling är där en fastighetsskötare tar hand 
om avfallet tills kommunen hämtar det eller att varje hyresgäst lämnar det i ett låsbart skåp i 
grovsoprum eller i ett separat rum under vissa öppettider eller med nyckel.31 Ytterligare en 
form av fastighetsnära modell är där farligt avfall samlas in i en karusell vars lucka öppnas 
med tvättstugenyckel, liknande ett vanligt sopnedkast. När ytterluckan har öppnats kan farligt 
avfall placeras på skivan innanför. När den yttre luckan stängs igen öppnas den inre luckan, 
skivan snurrar något och transporterar materialet till andra sidan av innerluckan. Det finns 
dock ingen automatisk stoppfunktion och karusellen kräver därför kontinuerlig tömning. 
Karusellen kräver också eftersortering. En annan typ av modell med insamling för farligt 
avfall liknande ovanstående är att karusellen är sektorsindelad och har automatisk 
stoppfunktion. Om tömningen inte sker regelbundet är det inte möjligt att öppna luckan och 
lämna farligt avfall. En tredje variant på samma modell är att det farliga avfall som lämnas 
rullar ner för en sluttande ramp till en uppsamlingsback.32 Det finns idag några få kommuner i 
Sverige med en fastighetsnära modell, däribland i Göteborg. Dock har fastighetsnära modeller 
inte funnits någon längre tid varför det är svårt att utreda för –respektive nackdelarna med 
dem.33 

                                                 
25 RVF; 2001, s. 13-14 
26 www.environ.se; 030511 
27 Norrköpings kommun; 1998, s.56 
28 Ibid, s.43 
29 Ibid, s.69 
30 Norrköpings kommun; 2002 
31 RVF; 2001, s. 19-20 
32 Berg et al; 2001; s. 28-34 
33 RVF; 2001, s. 95 
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2.4 Hyresgästen 
Under detta kapitel kommer hyresgästens inflytande diskuteras då det, till skillnad från övriga 
aktörer, inte kommer att utföras någon intervju på hyresgästernas inställning till en 
fastighetsnära modell. Grunden för hyresgästers inställning ligger på redan utförda studier 
vilka återgivs nedan.  
 
Två nyckelfaktorer för en hög insamlingsfrekvens är enligt Engman:34 
 

 Information om insamlingssystemet och 
 Tillgänglighet till insamlingssystemet 

 
En hög insamlingsgrad av uttjänta varor är vidare relativt lätt för varje individ då det inte 
kräver någon större förändring i personens livsstil. 
Vidare kriterier som styr en effektiv insamling är enligt RVF insamlingens:35 
 

 Placering 
 Tillgänglighet 
 Anpassning till lokala förhållanden och 
 Bemanning  

 
Därmed kommer undersökningen baseras på ovanstående kriterier. Dessa kriterier underlättar 
vidare framtagandet av en modell för farligt avfall som annars är komplext och 
svårövergripbart och utgångspunkterna underlättar därmed möjligheten att finna en modell 
som kan öka hyresgästernas insamlingsgrad. 

3 Genomförande och avgränsningar 

3.1 Avgränsningar 
Uppsatsen är en nulägesanalys och den historiska dimensionen av kommunens ansvar över 
farligt avfall kommer inte att behandlas. Farligt avfall är ett vitt begrepp och därför kommer 
endast farligt avfall som ligger under kommunens försorg enligt Avfallsförordningen SFS 
(2001:1063) inbegripas i studien. Studien kommer dock inte att innefatta batterier, cytotoxiska 
läkemedel och cytostatika samt kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller 
farliga komponenter såsom blybatterier. Utelämnandet av kasserade elprodukter som kyl och 
frys beror på att dessa varor redan idag särskilt ska tas omhand i kommunens försorg skilt från 
annat avfall enligt 15 kap, 25 § Avfallsförordningen. Då avsikten med studien är att få 
hyresgästerna att sortera ut sitt farliga avfall och jag antar att utsorteringen av kyl och frys 
idag sker på ett tillfredsställande sätt utelämnas det från studien. Kyl och frys är också 
skrymmande varor och kommer att på sikt övertas av producentansvaret. Dock först efter att 
de äldre kylskåpen och frysarna innehållandes det miljöfarliga freonet tas ur bruk.36  
 
Studien kommer inte heller att innefatta batterier eller varor som innehåller batterier eller har 
innehållit batterier. Batterier regleras genom en särskild lag, Förordningen om batterier 
(1997:645) och har därmed särskilda restriktioner såsom att de inte får förvaras med övrigt 

                                                 
34 Engman; 2002, s. 11 
35 RVF, 2001, s. 5-6 
36 Engman; 2002, s. 5 
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farligt avfall. 37 Läkemedel som till exempel cytotoxiska läkemedel väljs att uteslutas då de 
ska lämnas in på apotek.38 
 
Då jag i studien vill undersöka de aktörer, ur ett systemperspektiv, som står hyresgästen 
närmast och därmed har störst betydelse för kommuninvånarens möjligheter att sortera ut 
farligt avfall hamnar fokus på kommun, fastighetsskötare och entreprenör. Övriga aktörer 
kommer endast diskuteras indirekt. Aktörerna kan även säga mycket om informations- och 
produktflödena. Fler aktörer hade kunnat undersökas men för att avgränsa studien har fokus 
lagts på de enligt mig mest centrala aktörerna. För att konkretisera studien och begränsa 
antalet intervjupersoner har den lokala analysen lagts till Norrköpings kommun. Ytterligare en 
anledning till valet av Norrköpings kommun är för att organisation och förutsättningar för 
hantering av farligt avfall skiljer sig åt mellan olika kommuner.39 Då Norrköpings kommun 
till två tredjedelar också består av flerbostadshus anser jag Norrköping vara lämplig för 
studien.40 

3.2 Genomförande 
För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer flödesschema av varu- och 
informationsflöden upprättas och intervjuer med centrala aktörer för studien genomföras. De 
aktörer som valts ut för intervjuernas genomförande är fastighetsägare, kommun och 
entreprenör på grund av deras betydelse för en implementering av en fastighetsnära modell.  

3.2.1 Flödesschema 
Ett system består av komponenter som är förenade till en helhet. När system vetenskapligt 
undersöks är studiens syfte utgångspunkten. Syftet avgör vilka delkomponenter och 
avgränsningar som studeras. Att visualisera system i modeller är ett sätt att vetenskapligt 
arbeta med system. Även om en modell aldrig kan vara ”sann” kan den vara bättre eller sämre 
i relation till gällande kunskap eller för syftet. Ett upprättande av flödesschema är en form av 
modellbyggande. Flödesschema kan göras på ett synnerligen övergripande plan där endast de 
komponenter som finns i systemet specificeras. Anledningen till att ett flödesschema är valt är 
för att få en klar och tydlig bild av det studerade systemet. Det tydliggör också de primära 
flödena i arbetet varför jag valt att använda mig utav ett flödesschema.41 
 
Flödesschema för varor  
För att undersöka hur produktflödet av farliga varor ser ut idag upprättas ett flödesschema. 
Detta för att visualisera produktens väg till och från olika aktörer i samhället. Genom att 
visualisera var olika aktörer kommer in visas betydelsen av deras handlingstagande.42  
 
Flödesschema för information 
Information är av stor vikt för ett välfungerande system av farligt avfall. En gestaltning över 
informationsflödet upprättas för att få en bild över hur detta visar sig.43 Flödesschemat över 
informationen har sin utgångspunkt i det empiriska material som studien baseras på. 

                                                 
37 http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp, 030511 
38 www.sellbergs.se; 030511 
39 RVF; 2001, s. 7-9 
40 www.norrkoping.se; 030420 
41 Gustafsson et al; 1982, s. 11-32 
42 Ibid; s. 26-33 
43 Ibid; s. 26-33 
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3.2.2 Intervju 
Förutom flödesscheman baseras studien på intervjumetodik. Intervjuerna används till viss del 
även till att upprätta flödesscheman. Det kan förekomma en viss problematik kring att samma 
aktör används både för att få fram fakta och för att få fram åsikter kring informationsflödena, 
men informationen från intervjusvaren försöks dock även att styrkas i skriftligt material. Jag 
har inte sett någon möjlighet att göra studien annorlunda eftersom det jag vill ha fram bäst fås 
fram genom att göra intervjuer då skriftligt material saknas samtidigt som jag inte ansett det 
finnas någon annan lämplig intervjuperson för frågeställningarna.  
 
Nedan kommer intervjumetodik att diskuteras för en förståelse och ett utvecklande av 
uppsatsens empiriska del. Metoden för mina undersökningar kommer även att presenteras.  
 
Intervjumetodik 
En intervju kan beskrivas som en situation av samspel mellan två olika och ej jämställda 
personers roller och den har många likheter med vardagssamtal. Samspelet är baserat på 
frivillighet. Intervjuaren och respondenten har olika uppgifter och ansvaret för intervjuns 
styrning, förutbestämda riktning och genomförande och för intervjusituationen har den som 
gör intervjun.44 Intervjun måste ha struktur och syfte och intervjuns viktigaste redskap är 
intervjuarens förmåga till öppenhet och empati.45 Generellt skiljs intervjuer åt beroende på om 
intervjun har ett kvantitativt eller kvalitativt angreppssätt. Inom den kvalitativa forskningen, 
vilken används i denna studie, är halvstrukturerade intervjuer vanligt och inför den typen av 
intervju ska relevanta teman och frågor förberedas. Forskaren har sedan möjlighet att ändra 
frågornas ordningsföljd och form under intervjuns gång.46 Genom växelverkan mellan 
intervjupersonerna och forskaren ska informationen i kvalitativa intervjuer skaffas.47 
 
I samtliga intervjuer bokades det tid för intervju några dagar innan samtidigt som 
intervjupersonerna förvarnades om att en bandspelare skulle användas under intervjun. I 
samband med bokningen meddelades det även väldigt generellt om att intervjun skulle 
behandla farligt avfall. Innan intervjuerna sattes igång förklarades kort huvudsyftet med 
intervjun igen och att namnet på intervjupersonen inte skulle stå med. En halvstrukturerad 
intervju genomfördes för att den ger mig friheten att gå in på nya spår som intervjupersonen 
tar upp under intervjun förutsatt att dessa spår hör ihop med studiens teman. Frågorna som 
formulerats var därmed inte fastställda utan istället en grund för relevanta teman och 
frågeställningar. Metoden ger frihet för den intervjuade att svara på det sätt som denne finner 
lämpligast. 48 För att ge intervjupersonerna en extra trygghet vid intervjutillfället har 
avidentifiering av intervjupersonernas namn gjorts. Samtliga intervjuer är konstruerade så att 
intervjupersonerna ska kunna besvara frågorna utan att ta till litteratur. Anledningen till detta 
är att frågorna bygger på åsikter och inställningar till en fastighetsnära insamling av farligt 
avfall och inte faktakunskaper. Risken med bortfall minskas också då tidsåtgången som 
inläsning på material skulle föra med sig undviks.  
 
Intervju med tjänsteman på Norrköpings kommun 
Tjänsteman på Norrköpings kommun som arbetar med att hålla ihop avdelningen för 
kommunens avfallshantering kontaktades. Intervjun valdes att göras på dennes kontor på 
kommunhuset i Norrköping efter att tid avtalats. Intervjumanual finns i bilaga 1, fråga 11 och 
                                                 
44 Lantz; 1993, s. 12 
45 Ibid, s. 128 
46 Ibid; s. 47-65 
47 Holme et al; 1991, s. 100 
48 Ibid; s. 100-103 
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12 har endast ställts till denne intervjuperson då denna intervjuperson endast anses kunna 
svara på frågorna. Fråga 9 har inte ställts till denne intervjuperson då denna intervjuperson 
inte anses vara rätt person att svara på frågan. 
 
Intervju med entreprenör, Norrköping 
Intervjun valdes att göras på två personer samtidigt, anställda som entreprenörer inom 
Norrköpings kommun. Detta för att deras arbetsuppgifter skiljer sig åt och att de därför kunde 
betänkas ha olika åsikter i ämnet. Tanken var att göra en intervju i taget för att få med bådas 
inställningar men då dessa inte ställde upp på detta fick intervjun göras med båda två 
samtidigt. För att få utföra intervjun såg jag inte någon möjlighet till att göra det annorlunda. 
Den ena personens arbete består av att emballera och sortera avfallet medan den andra 
personens uppgifter är att hämta upp och lämna avfallet. Intervjumanualen för 
entreprenörerna är i princip densamma som för övriga aktörer med undantag för frågorna 9, 
11 och 12 som inte ställts till dem. Detta då entreprenörerna inte anses insatta i dessa 
frågeställningar. Intervjupersonerna för undersökningen har varit de personer jag blivit 
hänvisad till genom telefonsamtal till Enista och som jobbar inom studieinriktat område. 
Undersökningen valdes att genomföras efter att tid avtalats och på personernas fikarum 
avskilda från övrig personal. Därmed har stress och osäkerhet för intervjupersonerna försökts 
att undvikas. 
 
Intervju med tjänsteman, Hyresbostäder 
Tjänsteman på Hyresbostäder, vilken arbetar som miljöansvarig med strategiskt ansvar inom 
företaget, kontaktades. Intervjun valdes att genomföras på dennes kontor. Intervjumanualen är 
densamma som för övriga med undantaget av frågorna 11 och 12 samt att fråga 9 endast 
ställts till denne intervjuperson. Anledningen till att hyresbostäder valdes ut var då de har flest 
antal lägenheter i Norrköpings kommun (12 500 lägenheter) och att de vid en eventuell 
utbyggnad av en fastighetsnära modell då når ut till flest hyresgäster.49 Att Hyresbostäder är 
kommunägda ansåg jag inte ha betydelse i detta fall då intervjun grundar sig i att få fram 
åsikterna från ett fastighetsägarperspektiv. 

4 Resultat 
Mitt material och data från undersökningarna kommer här att läggas fram.  

4.1 Flödesschema för varor och information 
Eftersom studien utgår från att varor och information är tätt sammankopplade, det vill säga att 
ett tillfredsställande kretslopp av varorna sker vid välfungerande information ända fram till 
hyresgästen, kommer dessa att behandlas under samma rubrik. 
 
Det förenklade flödesschemat över farligt avfall finns i Modell 1. Varan går från producenten 
vidare till återförsäljaren, som därefter inhandlas och brukas av hyresgästen (som tidigare 
nämnt stämmer viss fakta in på samtliga kommuninnevånare men då studien riktar sig till 
flerbostadshusen är det hyresgäst som benämns). Om resterna av varan, det vill säga det 
farliga avfallet, slängs bland övriga sopor går avfallet vidare till förbränning eller deponi.50 
Om avfallet däremot lämnas till miljöbil, Returpunkten eller Häradsudden, vilket för 
hyresgästen är avgiftsfritt att lämna då det betalas av renhållningstaxan, går avfallet vidare till 
Enista Återvinning AB.51 Enista som är ett företag vilken kommunen har skrivit avtal med, 

                                                 
49 Norrköpings kommun; 2001-c 
50 Christiansen, Mail; 030430 
51 Norrköpings kommun, nr 1, 2003 
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sköter kommunens avfallshantering. Från Enista går avfallet till demontering/återvinning.52 
Aktörer som tar hand om det farliga avfallet är bland andra: SAKAB som tar emot 
kvicksilverhaltigt avfall, RECI med dotterbolag som återvinner avfallsolja samt Ragn-Sells 
vilka behandlar oljeavfall.53 
 
Det avfall som inte dessa kan återanvända/återvinna går sedermera till övrigt 
omhändertagande medan det som går att återanvända/återvinna går tillbaka till producenten 
som råvara.54 Från övrigt omhändertagande går avfallet vidare till förbränning eller deponi.55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Modell 1: Flödesschema över farligt avfall 
 

                                                 
52 www.sellbergs.se; 030511 
53 Sundqvist; 1997, s. 70 
54 Christiansen, Mail; 030430 
55 Svahlin, mail, 030430 
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I Modell 2 finns det förenklade informationsschemat. Informationen går i vertikal riktning, 
det vill säga ett uppifrån - ned perspektiv. Från RVF, som är huvudinformant och mycket stor 
aktör inom avfallssektorn, går informationen vidare till kommunen. RVF vilken behärskar 
hela avfallskedjan, är kommunmedlemmarnas representant mot beslutsfattare, EU, 
myndigheter och politiker och har då också kontakt med bland andra Naturvårdsverket.56 
Medan Naturvårdsverket utger förslag på vad kommunen ska arbeta med kommer 
huvudsaklig information till kommunen från RVF.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 2: Flödesschema för information 
 
Norrköping kommuns utskick av information består bland annat av en lokal tidning som 
skickades ut år 2003 vid namn ”Vårt Norrköping”. I denna står det en kort redogörelse om 
vad farligt avfall är och var det kan lämnas samt annan fakta om kommunen i stort.58 Utöver 
denna finns ”Lilla Sopboken” där det redogörs vad som är farligt avfall och var det kan 
slängas. Denna kan hämtas kostnadsfritt på kommunen eller laddas ner från Internet på 
kommunens hemsida.59 Utöver dessa tidningar var det först år 2001 som en tidning om avfall 
kom ut, då i form av en kort och koncis tidning vid namn ”Cirkulation”.60 Efter vad som 
framkom av intervjun med tjänstemannen på kommunen så hade denna uppmärksammat 
problematiken kring informationsbristen mellan kommun och hyresgäst. Intervjupersonen 
påtalade också att det är viktigt att påverka folks beteende, till stor del genom 
tvåvägskommunikation. Därför anställde kommunen en kommunikatör i april år 2003 vilken 
har till uppgift att föra en dialog med allmänheten.  
 
I Modell 3 finns det förenklade schemat för entreprenör, kommun och fastighetsägare. 
Entreprenörerna är anställda av Enista som arbetar åt kommunen.61 Av intervjuerna framgick 
det att informationen om farligt avfall mellan kommun och entreprenör fungerar 
tillfredsställande. Enista ger information till kommunen om bland annat mängden avfall som 
de samlade in. Genom avtal mellan kommun och Enista är det även reglerat hur avfallet ska 
samlas in. Fastighetsägare och kommun har kontinuerliga möten med varandra. 
Tjänstemannen på kommunen uppgav att de hade kontakt med flertalet fastighetsägare i 
kommunen genom fastighetsägarnas branschorganisationer såsom Riksbyggen, Hyresbostäder 
etcetera. Samtliga tre aktörer ansåg att informationsflödet fungerade tillfredsställande. 
                                                 
56 www.rvf.se; 030527 RVF är en förkortning på renhållningsverksföreningen och är en bransch –och 
intresseorganisation inom återvinning och avfallshantering. 
57 Intervju med tjänsteman på kommunen 
58Norrköpings kommun Nr 1, 2003 
59Norrköpings kommun 2001 (2001-a) 
60Norrköpings kommun 2001 (2001-b) 
61www.sellbergs.se 030511 

RVF 

Kommun 

Hyresgäst 

Naturvårdsverket 



  s. 14 (27) 

 
 
 

 
 
Modell 3: Flödesschema för information; Entreprenör (Enista), kommun och fastighetsägare 

4.2 Inställning till fastighetsnära modell 
De två entreprenörernas inställning, liksom tjänsteman på hyresbostäder och tjänsteman på 
kommunens åsikter till en fastighetsnära modell kommer här att diskuteras för att få en 
uppfattning om möjligheten att bedriva en fastighetsnära insamling. Frågeställningarna 
grundar sig på intervjuformuläret som uppges i bilaga 1. Samtliga personer som ombads 
intervjuas deltog. Trots att den enda beskrivningen intervjupersonerna fick av en 
fastighetsnära modell var att en fastighetsnära modell innebär att varje person slänger sitt 
farliga avfall i närheten av sin bostad, verkade personerna, med anledning av svaren, 
medvetna om problematiken.  

4.2.1 Tjänsteman på Norrköpings kommun 
Intervjupersonen framlade att farligt avfall är en administrativt tung del eftersom det är viktigt 
att vara noga med hur det farliga avfallet hanteras. Den intervjuade säger även att det finns en 
viss risk att arbetsuppgifterna ökar vid en omändring till en fastighetsnära modell. Dock 
påtalade intervjupersonen att farligt avfall även idag ligger under kommunens ansvar. Vidare 
sade intervjupersonen att det främst är fritidshus och villor som återvinningscentralerna når ut 
till, dels på grund av tillgången till bil och dels för att de boendes i villor och fritidshus väljer 
att lämna annat avfall samtidigt med farligt avfall. Av denna anledning sade den intervjuade 
personen ytterligare att:  
 
”I min värld så måste man nog ha något arrangemang där fastighetsskötaren han har/är med 
i spelet någonstans kan jag tänka mig och det är ett låst utrymme…” 
 
Personen säger vidare att de har dålig kontroll över var de boende i flerbostadshus lämnar 
avfallet, med en fastighetsnära modell tror intervjupersonen att fler av hyresgästerna lämnar in 
sitt avfall. Även om inte mängden tros vara densamma i flerbostadshus som i villor anser 
denne att det är av vikt att samtligt farligt avfall lämnas in. Intervjupersonen säger också att 
andra aktörer såsom Sydkraft Östnät är intresserad av en ökad insamling av farligt avfall så att 
detta inte hamnar i avloppet. Idag kommer de största föroreningarna till avloppen från 
hushållen och inte från företagen varför kommunen också har börjat samarbeta med Sydkraft 
Östnät.  
 
Angående de kostnader som med stor sannolikhet ökar vid en fastighetsnära modell, på grund 
av källsorteringens paradox vilken innebär att ju mer som sorteras desto dyrare blir det, säger 
den intervjuade att kostnaderna som tas ut av hyresgästerna klart kommer att leda till 
diskussioner men säger vidare att: 
 
”men alltså, är man och kommunicerar det här på ett bra sätt så tror jag, är jag säker på att, 
att människorna förstår sig på det här, kan man tala om att såhär är det och så visa att såhär 
blev det, då tror jag inte det blir några konstigheter” 
 

Kommun Enista, 
Entreprenör 

Fastighetsägare 
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Tjänstemannen är även medveten om andra metoder för insamling, men ställer ändå en 
fastighetsnära modell i blickfånget. Denne pekar på att det är viktigt med en god service till 
hyresgästerna, som denne tror en fastighetsnära modell kan innebära, även om modellen 
innebär ökade arbetsuppgifter för fastighetsägarna.  
 
”Jag är väldigt sugen på att pröva det i alla fall, se om man kan testa den på något ställe, om 
det funkar, jag tror inte, vad jag vet så har vi inte gjort på det viset någonstans riktigt. Jag 
skulle gärna vilja testa och se hur den fungerar ja, överhängande positiv tror jag, för 
människor måste det vara det, kunna bli av med avfallet” 
 
Detta uttalande står fast trots intervjupersonens medvetenhet kring problematiken runt 
mellanlagring av farligt avfall.  

4.2.2 Två entreprenör på Enista 
Entreprenörerna ansåg att dagens insamlingssystem i stort sett fungerar tillfredsställande men 
att det finns problem i att folk inte märker upp sina varor och att det då är svårt att veta vad 
som finns i flaskor och annat. Genom att de exempelvis häller över lacknafta i en annan flaska 
och inte märker upp detta leder det i sin tur till svårigheten att veta hur avfallet ska sorteras 
och behandlas. Entreprenörerna ansåg vidare att det är viktigt att öka insamlingen för att: 
 
”det får ju inte hamna i naturen eller på annat sätt slängas utan det ska ju tas omhand” 
 
Trots att de inte hade förslag på hur det skulle kunna tas omhand och inte kände till något 
annat system för insamling av farligt avfall sade de, vad gällde inställningen till en 
fastighetsnära modell: 
 
”men man kan kanske tänka sig att, att om det fanns då i säg varje fastighet eller varje 
kvarter eller någonting någonstans att lägga det så kanske att man inte kastar det i vanliga 
soporna” 
 
Vidare sade de att ur miljömässig synvinkel endast såg en fastighetsnära modell som positiv, 
men att de samtidigt är osäkra på hur mycket av det farliga avfallet som slängs på fel plats. 
 
Ur arbetssynvinkel fanns dock de största farhågorna: 
 
”arbetsuppgifterna skulle ju öka då om man skulle åka till fler ställen och så då och ja, o nej 
då måste det ju paketeras och på speciellt sätt (…) fler arbetsuppgifter (…) Jag skulle väl 
tycka att det var bra men det är som sagt var, då ökar ju våra arbetsuppgifter och då, då får 
man väl se hur det ser ut…” 
 
Vidare kommenterade de även arbetsmiljön och läckagerisken från farligt avfall men även att: 
 
”Jag tror ju att det skulle vara positivt om man hittar någon bra lösning, det är ju alltid det 
praktiska det hänger på då, hur det fungerar för alla parter om man säger” 
 
Detta samtidigt som de hyste en förhoppning om att modellen kan leda till fler arbetstillfällen. 
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4.2.3 Tjänsteman på Hyresbostäder 
Intervjupersonen tyckte att sorteringen av farligt avfall inte fungerade så bra. Vissa slag av 
farligt avfall, såsom lysrör vilket de själva hade system för insamling av, uppgavs dock 
fungera bättre än andra.  
 
Vid frågan om inställningen till en fastighetsnära modell sade intervjupersonen: 
 
”alltså det är klart att det, det ökar, bättre servicegrad, det gör det ju men samtidigt så tror 
jag ju inte att våra hyresgäster är beredda på att vara med och betala det (…) alltså, man kan 
inte bara ha fastighetsnära modell för farligt avfall utan då måste man ha fastighetsnära 
modell för hela beståndet när det gäller allting så att säga (…) organiskt avfall, 
producentansvar och så vidare…” 
 
Vidare antog den intervjuade att vissa avfallsslag såsom bilbatterier inte fungerar att samla in 
eftersom folk lämnar av dem på första bästa plats då bilbatterier väger mycket. 
Tjänstemannen säger också att hyresgästen har det sista ordet, att det inte går att knacka dörr 
och se till att folk efterlever sina åtaganden och inte sköljer ner farligt avfall i avloppet utan 
att det istället är information som i sin tur ska påverka beteendet och är av övervägande 
betydelse. Intervjupersonen framlade i samma andetag att det hos allmänheten fanns en dålig 
respekt att ta hand om sina sopor.  
 
Till nackdelarna av en fastighetsnära modell påpekade personen vidare att lagstiftningen inom 
mellanlagring av farligt avfall är hindrande:  
 
”Ja det är ju så, att när det gäller farligt avfall så får det inte mellanlagras och det betraktas 
att det mellanlagras, då ska du ha särskilt tillstånd för det av länsstyrelsen och det är med det 
troliga att vi inte vi får det (…) nej, jag tror nog att det är, en del har ju så att säga gjort och 
sökt sitt, sitt tillstånd va, men vi bedömer ju ändå att det är så pass lite volymmässigt som vi 
har (…) som betraktat som farligt avfall” 
 
Tjänstemannen säger dock också att: 
 
”hushållens bidrag till farligt avfall det är ju inte sådär jättestort, men det finns ju så att säga 
en hel del farligt avfall och trots allt så är det ju så att säga hyresgästen själv har ju det 
yttersta ansvaret och sen så, om vi som hyresvärd kan hjälpa till och underlätta för att det ska 
bli så bra som möjligt, men då måste vi ju finansieras för det (…) är det farligt avfall så ska 
det sorteras” 
 
Den intervjuade tillade även att modellen inte skulle medföra några ökade arbetsuppgifter för 
denne men att modellen däremot kunde leda till fler arbetsuppgifter för de som bedrev den 
operativa verksamheten.  

5 Diskussion 
Nedan kommer diskussion kring de underordnade frågeställningarna föras.  

5.1 Varu- och informationsflöde 
Norrköpings nuvarande informationsflöde brister i ledet till hyresgästen. Genom att studera 
varu- och informationsflödet parallellt fås en uppfattning över informationens betydelse för 
insamlingsgraden. Det framkommer att det är betydelsefullt att åtgärda informationsproblemet 
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för att sorteringen ska fungera. Om det farliga avfallet hamnar i soppåsen sker behandlingen 
inte på lämpligt sätt vilket gör att utsläppen ökar samt att en explosionsrisk förekommer. Trots 
att en fastighetsnära modell innebär mindre komplikationer kring tider och turer behöver en 
god information ändå finnas. När det gäller farligt avfall är det av särskild vikt då området är 
mycket komplext. Till skillnad från exempelvis elavfall som ska märkas med en överkorsad 
soptunna från och med år 2005 är det inte på gång någon liknande märkning för farligt 
avfall.62 Då det inte finns någon gemensam nämnare för vad som är farligt avfall behöver 
informationen därför vara tydligare. Till exempel tror många konsumenter att vattenbaserad 
färg är ofarlig, då den inte behöver lösningsmedel och är mindre skadlig för människan än 
lackfärg. Detta medför i sin tur att människor oriktigt tror att den kan spolas ned i avloppet.63 
Därför är det viktigt att hyresgästen vet vad som är farligt avfall samt vet var det ska lämnas. 
Som flödesschemat visar är det också viktigt att kommunen tar sitt ansvar då de är den enda 
aktören som informerar hyresgästerna om avfall. Norrköping har idag oregelbundet skickat ut 
information, ibland med upp till två års intervall. Det vanligaste sättet för Sveriges kommuner 
att informera kommuninnevånarna om avfall är att en gång per år skicka ut skriftligt 
material.64  
 
De små mängderna farligt avfall och den stora variationen i fördelningen i tid och rum gör 
insamlingen än mer invecklad. Det är då viktigt att informationen finns att tillgå när den 
behövs.65 ”Lilla sopboken” vilken går att ladda ner från Internet kan här vara av stor 
betydelse. Även om häftet kräver en medveten konsument så undviks risken att det skriftliga 
material som skickas hem slängs eller att hyresgästen inte väljer att påverkas av 
informationen.66 Reklam är något som även visat sig ha effekt. Av en reklamkampanj i 
Göteborg, med annonser på stortavlor runt om i kommunen gav denna upphov till fler 
telefonsamtal och fler besök på kommunens hemsida än tidigare.67  
 
Tjänstemannen på kommunen ansåg att tvåvägskommunikation, för att ändra folks beteende, 
kunde vara betydelsefullt. Lundgren styrker betydelsen av en beteendeändring då han menar 
att kärnan för ett positivt handlingstagande inom miljön sker först när människans beteende 
påverkas.68 Vidare pekar RVF på vikten att det är viktigare hur informationen utformas än att 
upprepa budskapet flera gånger. 69 Ökad kunskap, kommunikation och relation anses vara de 
viktigaste stegen för att en handling, det vill säga en sortering av farligt avfall uppnås. 
Relation ses som det avslutande steget och innebär att kommunen ska skapa en relation till 
hyresgästerna för att dessa ska vilja sortera ut sitt farliga avfall.70 Att Norrköpings kommun 
nyligen satt kommunikationsproblematiken i fokus är ett viktigt steg i ledet för att syftet med 
en fastighetsnära modell, det vill säga en ökad insamling, ska uppnås.  
 
Det är även betydelsefullt att informationen mellan kommun, entreprenör och fastighetsägare 
fungerar. Detta då de olika aktörerna har olika intressesfärer och behöver komma fram till ett 
gemensamt beslut som passar dem alla. Vidare är det viktigt för att kommuner som 
Norrköping, som lägger ut hämtning av farligt avfall på entreprenad, annars löper risken att 

                                                 
62 Christiansen; Mail; 030430 
63 RVF; 2001; s.100  
64 Engman; 2002; s. 23 
65 Berg et al; 2001; s. 29 
66 Lundgren; 1996; s. 15-19 
67 RVF; 2001, s. 86 
68 Lundgren; 1996; s. 15 
69 RVF; 2001, s. 99 
70 RVF; 1999, s. 56 
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erfarenhet och kunskap annars aldrig kommer kommunen tillgodo.71 Som de olika aktörerna 
sa finns här ingen svag länk i kedjan, informationen emellan aktörerna uppgavs fungera 
tillfredsställande. Komplikationerna som en informationsbrist mellan aktörerna annars skulle 
gett upphov till undviks därför.  

5.2 Konsekvenser av en fastighetsnära modell 
De möjliga konsekvenser som en fastighetsnära modell kan innebära för olika aktörer är 
utifrån intervju och litteraturmaterial:  
 

 Kostnad, kostnad i förhållande till nyttan konsekvenser  
 Miljö- och hälsorisker samt barnsäkerhet 
 Brukarvänlighet 
 Ökade arbetsuppgifter  
 Säkerhetsrisker (brand och explosion) 
 Lagstiftning 

 
Dessa möjliga konsekvenser för olika aktörer kommer diskuteras nedan. Aktören kommun 
respektive hyresgäst kommer att diskuteras under samma avsnitt då de anses tätt 
sammanbundna. 

5.2.1 Kostnad, kostnad i förhållande till nyttan 
Fastighetsägare: Intervjupersonen trodde inte att nyttan i förhållande till kostnaden skulle 
väga tillräckligt tung. Denne menade att hyresgästernas vilja att sortera ut sitt avfall var låg. 
Intervjupersonens åsikt avvek dock från en studie genomförd av RVF där de kommuner som 
svarat gav en fastighetsnära insamling ett gott betyg i förhållande kostnad - nytta.72 Medan 
tjänstemannen på hyresbostäder inte tror att hyresgästerna är beredda att betala för servicen 
som en fastighetsnära insamling innebär visar RVF:s undersökning på att de som har en 
fastighetsnära modell är mycket nöjda med den. Trots att den leder till högre avgifter genom 
renhållningstaxan. Vid en implementering av modellen får man dock fundera över om det är 
varje fastighet som ska betala för systemet eller om det gemensamt ska slås ut över alla 
hyresgäster i kommunen. Dessutom kostar en fastighetsnära insamling att införskaffa, dels i 
säkerhetsanordningar och dels i material. Vidare är det möjligt att fastigheten behöver byggas 
om för att ha en insamlingsplats för farligt avfall. Investeringskostnaderna är därmed ett 
avvägande mellan aktörerna. I vissa kommuner med fastighetsnära insamling har 
fastighetsägaren och därmed de hyresgäster som bott i området betalat extra för servicen.73 
Ytterligare avgifter som kan uppkomma med modellen är exempelvis utbildningskostnader 
och eventuellt om skadegörelse påträffas. Att som intervjupersonen diskutera vikten av att 
sortera mer än farligt avfall kan vara betydelsefullt, men utelämnas från studiens syfte.  
 
Kommun/Hyresgäst: Tjänstemannen på kommunen var medveten om att en ökad insamling, 
vilket systemet antas medföra, skulle leda till ökade avgifter för hyresgästerna. Det var vidare 
något som personen ansåg vara ofrånkomligt för att en god miljö ska uppnås. Dock visar 
RVF:s studie vad gäller kostnaden i förhållande till insamlingsfrekvensen, att resultatet är 
övervägande bra.74 Det uppkommer dock svårigheter att skilja mellan fastighetens och 
kommunens, det vill säga hyresgästernas avfall. För behandlingen av avfallet har kommunen, 
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73 Ibid, s. 84 -85 
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eller rättare sagt hyresgästerna, fått betala en övervägande del av avgiften.75. När det gäller 
kostnaden spelar faktorer som om modellen är bemannad eller obemannad in. Vid bemannade 
stationer kan personen som tar hand om avfallet fråga vad flaskan eller dylikt innehåller. 
Problematiken kring omärkta produkter, som kostar mer att behandla, försvinner då.76  
 
Entreprenör: Eventuellt måste fler entreprenörer anställas och utbildas vilket medför ökade 
utgifter. 

5.2.2 Miljö- och hälsorisker samt barnsäkerhet 
Fastighetsägare: Fastighetsägaren eller fastighetsskötaren/fastighetsskötarna får vid en 
fastighetsnära insamling ansvara för insamlingen av farligt avfall och renhållningen i 
utrymmet. Farligt avfall kan till exempelvis läcka och då medföra konsekvenser för 
arbetstagaren. Farligt avfall som blandas med varandra eller med annat avfall kan ge upphov 
till ödesdigra kemiska reaktioner.77 Risken för sådana reaktioner är emellertid små och inget 
sådant har hittills inträffat, men för att risken ska undvikas är utbildning och att 
fastighetsskötaren personligen tar hand om det viktig. 78 Antingen kan man låta 
fastighetsskötaren ha utrymmet öppet under vissa tider eller kan hyresgästen ringa och säga 
när denna vill ha det hämtat. Eftersom en utbildad person oftast vet vilket avfall som går att 
blanda är säkerheten större vid en bemannad station än vid en obemannad.  
 
Entreprenör: Entreprenörerna framlade under intervjun att det var viktigt med en säker 
arbetsmiljön. Vid en bemannad station finns större kunskap om vad som samlas in då det går 
att fråga hyresgästen personligen om denna lämnar fram en omärkt produkt. Om systemet ska 
vara obemannat är det viktigt att folk märker upp sina varor. Det är dock vanligt att folk inte 
märker upp avfallet. Även om hyresgästerna får information om att avfallet ska märkas brister 
ofta detta.79 För att entreprenörernas arbetsmiljö ska vara god behöver därför modellen vara 
bemannad. 
 
Kommun/Hyresgäst: Beroende på om systemet är avsett att vara bemannat eller ej är 
säkerheten bättre respektive sämre. Om hyresgästen själv ska lämna sitt avfall har troligtvis 
denna inte all den kunskap som en utbildad person har, som exempelvis vilket avfall som inte 
får blandas med varandra. Vid en obemannad station finns risken med slarviga hyresgäster 
som inte märker upp varorna och inte ställer dem på avsedd plats.80 Detta kan ställa till 
problem för övriga hyresgäster, till exempel att något läcker ut. Vid en bemannad station 
undviks farorna både för barn och vuxna då ingen mer än fastighetsskötaren har tillgång till 
nyckel.  

5.2.3 Brukarvänlighet 
Fastighetsägare: Fastighetsskötarna får vid en fastighetsnära insamling fler arbetsuppgifter. 
Likaså trodde inte tjänstemannen på hyresbostäder att hyresgästerna är beredda på att samla in 
tunga, uttjänta varor. För lättare avfall trodde intervjupersonen att hyresgästerna skulle ställa 
sig positiva till närheten till insamlingen men att kostnaden skulle bli för dyr. Det finns dock 
inga belägg för att dessa påståenden stämmer överens med verkligheten.  
 

                                                 
75 Ibid, s. 84 
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Kommun/Hyresgäst: Tjänstemannen på kommunen trodde att insamlingen skulle öka till följd 
av en fastighetsnära modell då brukarna har närmre till systemet. Av de kommuner med en 
fastighetsnära insamling tyder det på att insamlingen ökar när hyresgästerna har närmre till 
insamlingen.81 En fastighetsnära modell ger, i och för sig beroende på utformning, troligtvis 
en högre åtkomst än vad exempelvis en miljöbil åstadkommer. Miljöbil skulle annars kunnat 
vara ett alternativ till fastighetsnära insamling. Till skillnad från en miljöbil kan hyresgästerna 
bruka en fastighetsnära insamling oftare än en miljöbil eftersom den kör efter vissa turer och 
tider.82 
 
Entreprenör: Entreprenörerna trodde också att insamlingen skulle öka till följd av en 
fastighetsnära modell, detta då brukarna har närmre till systemet. Till entreprenörernas 
intressen ligger dock att tillgängligheten till utrymmet ska gå smidigt även för de som ska 
hämta avfallet.  

5.2.4 Ökade arbetsuppgifter 
Fastighetsägare: Kontinuerlig tömning eller om fastighetsägaren/fastighetsskötaren själv ska 
bistå med att beställa hämtning ökar dennes arbetsuppgifter. Skötsel av utrymmet, kärlen och 
öppettider av utrymmet bidrar även det till ökade arbetsuppgifter. 
 
Kommun/Hyresgäst: Eftersom hyresgästen har närmre till systemet medför det mindre jobb 
för denne. Det kan emellertid leda till att en hyresgäst som tidigare inte sorterat ut sitt avfall 
får mer att göra. För kommunen innebär en fastighetsnära modell ökade arbetsuppgifter i form 
av implementeringen av modellen och ökade informationsinsatser om systemet för både 
fastighetsägare, hyresgäster och entreprenörer.  
 
Entreprenör: För entreprenören medför den fastighetsnära modellen ökade arbetsuppgifter 
genom fler transporter och eventuellt emballering. Då modellen tros medföra ökade mängder 
avfall leder det vidare till att arbetsuppgifterna på återvinningscentralerna ökar eftersom mer 
avfall ska borttransporteras till behandlingsanläggningar.  

5.2.5 Säkerhetsrisker (brand och explosion) 
Fastighetsägare: Om något skulle inträffa medför detta utgifter för fastighetsägaren förutsatt 
att inget annat avtalats med kommunen. 
 
Kommun/Hyresgäst: Då det har förekommit inbrott i miljöstationer kan inbrott i en 
fastighetsnära modell även inträffa även om dessa risker är små.83 Dels förutsätter det att det 
är en av de boende i området som själv begår brottet eller att inbrottet utförts av utomstående 
som först måste ta sig igenom omgivande byggnad. Om inbrott ändå skulle inträffa kan det 
under olyckliga omständigheter leda till brand eller explosion. Denna risk kan dock även 
förekomma vid en oförsiktig hantering av det farliga avfallet, hemma eller i utrymmet, ämnen 
kan reagera och till exempel orsaka explosioner. Riskerna är emellertid mindre om modellen 
har branddetektor eller annan skyddsutrustning. De fastighetsnära modeller som idag finns har 
varken brand eller dylikt inträffat.84 Men allteftersom tiden går utan att en olycka inträffar 
finns risken att man slarvar och släpper på säkerheten.85 Ur RVF:s studie framgår det att 50 
procent av kommunerna ger ett positivt betyg på säkerhetssystemet med en fastighetsnära 
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modell. Av dessa svarar 10 procent dåligt och flertalet har ingen kommentar.86 Det är 
emellertid svårt att få fram något av detta resultat eftersom kravet på utrymmet och 
bemanningen styr säkerheten kan variera. Vissa kommuner har ett obemannat system och 
vidare inte några krav som exempelvis sprinkleranordning i utrymmet.  
 
Entreprenör: Då riskerna är ringa anses inte risken för brand eller explosion inverka på dessa 
även om det under intervjun framkom att arbetsmiljön var viktig att beakta. 

5.2.6 Lagstiftning 
Fastighetsägare: Lagstiftningen och problematiken kring mellanlagring av farligt avfall var 
ett övervägande motiv mot en fastighetsnära modell. Detta har framförts även av Göteborgs 
kommun som har en fastighetsnära insamling.87 En fastighetsnära insamling är dock i 
gråzonen och enligt lagen så ska inte en fastighetsnära modell där endast hyresgästerna i 
bostadsområdet har tillgång till systemet inte betraktas som mellanlager. Detta är därför inte 
ett tillräckligt motiv för fastighetsägaren att sätta sig emot modellen. Det finns dock andra 
lagar som påverkar fastighetsägaren vilken är kommunen renhållningsordning. I denna står 
det bland annat att fastighetshavaren vid snö ska förvara avfallet tills omständigheterna blir 
bättre. Är omständigheterna olyckliga så kan mängden farligt avfall vara betydande vid 
hämtningstillfället då mängden insamlat material går i vågor. Dock är mängden farligt avfall 
oftast små vilket därmed inte borde utgöra någon större problematik.88 Andra lagar som kan 
inverka är de säkerhetsföreskrifter om bland annat brandklassning som måste följas. 
Emellertid kräver inte en fastighetsnära modell som ej betraktas som mellanlager samma 
säkerhetsföreskrifter.89 
 
Kommun/Hyresgäst: Kommunen har idag ansvar för hanteringen av farligt avfall. Lagen kan 
dock ge kommunen ökade kostnader i form av att transporten ska ske av utbildad transportör. 
En fastighetsnära modell förutsätter även en ökad insamlingsfrekvens och därmed ökade 
transporter, genom detta ökar därför kommunens och i sin tur hyresgästernas kostnader. Om 
avfallet räknas som farligt gods ökar kostnaderna än mer. Kravet på emballering etcetera 
bidrar till stegrande kostnader för kommunen, eller snarare hyresgästerna, genom en stigande 
renhållningstaxa. Enligt kommunens egen Avfallsplan, vilken nämner att servicen för 
kommuninnevånarna behöver förbättras, är dock en fastighetsnära modell betydelsefull för att 
nå detta mål.90 
 
Entreprenör: För entreprenören kan en fastighetsnära lösning vilken troligtvis ökar 
transporterna medverka till att fler personer behöver utbildas. Detta då lagen kräver, oavsett 
om det är farligt gods eller farligt avfall, att transporten endast får utföras av yrkesmässig 
person med särskilt tillstånd.91  

5.3 Modellens utseende 
Med avseende på ovanstående konsekvenser bör modellen, för att samtliga aktörer ska få en 
så positiv behållning av modellen som möjligt, vara bemannad. Trots att detta leder till fler 
arbetsuppgifter för fastighetsskötaren är säkerheten för samtliga större. Vid en bemannad 
station behöver troligtvis inte tömningen av utrymmet behöva ske lika ofta då ordningen är 
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tillfredsställd genom bemanningen.92 Ett nedkast för det farliga avfallet ses inte aktuellt då ett 
flertal olika avfall då beblandas och kan medföra vissa risker samt att avfallet då lämnas 
anonymt med svårigheten att veta vad avfallet innehåller. Tömningen av lagret bör åkallas av 
fastighetsskötaren när denne ser att det är fullt för att onödiga kostnader ska slippa utgå. Om 
personen är utbildad finns möjligheten att denna även vet vad som är farligt gods respektive 
farligt avfall och kan beställa rätt hämtning så att onödiga kostnader undviks. I Göteborg, där 
en fastighetsnära modell tillämpas har personalen utbildning och tillkallar kemist då 
identifiering krävs.93 
 
För att underlätta ikraftträdandet bör modellen vara sådan att den ej betraktas som ett 
mellanlager, det vill säga att det finns en fastighetsnära modell för varje fastighetsområde. 
Det visar sig också att en insamling med få invånare per insamlingsplats ger en större mängd 
avfall per invånare.94 Beroende på lokala förutsättningar kan det emellertid bli tal om 
ombyggnader i fastigheten för att utrymmet som behövs saknas. 
 
Det är svårt att vid en bemannad station avgöra om det är fastighetsskötaren som ska ta emot 
avfallet när hyresgästen önskar eller om avfallet ska lämnas under vissa öppettider. Det kan 
vara tidskrävande att ta emot avfall varje gång en hyresgäst så önskar. Dock tycker de 
hyresgäster med en sådan modell att systemet fungerar bra.95 Om modellen har vissa 
öppettider är det viktigt med regelbundenhet så att hyresgästerna kommer ihåg vilken dag och 
tid insamling sker. Med ett lättförståeligt system är informationen inte lika viktig.96 
 
Placering, tillgänglighet, anpassning till lokala förhållanden och bemanning anses vara 
faktorer som är betydelsefulla för insamlingsgraden.97 Med en fastighetsnära modell är 
tillgängligheten god och om den även är bemannad är kriterierna för en god 
insamlingsfrekvens uppfyllda. Med placering avses det att det farliga avfallet ska kunna 
lämnas samtidigt med övrigt avfall, då en fastighetsnära modell ej medför långa sträckor 
anses de inte vara relevanta att tillgodose. Punkten ”anpassning till lokala förhållanden” anses 
inte heller vara relevant då detta är exempel på kommuner som har insamlingsstationen nära 
ett snabbköp för att folk ska kunna slänga sitt avfall samtidigt. Eftersom en fastighetsnära 
modell inte medför att hyresgästen behöver gå några långa sträckor för att slänga avfallet 
anses denna punkt inte behöva tas i beaktande. Det kan dock vara av vikt att för 
entreprenörernas skull, se till att tillgängligheten för dessa är god så att det för dem går 
smidigt att hämta avfallet. 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Möjligheten till implementeringen av en fastighetsnära modell 
Som studien visar går åsikterna isär vad gäller inställningen till en fastighetsnära modell. För 
hyresgästen leder modellen till ökade kostnader men också till bättre service. Studien tyder 
vidare på att tjänstemannen på Hyresbostäder till stor del ställer sig skeptisk på grund av 
modellens kostnader. Detta medan entreprenörerna till stor del anser arbetsmiljön vara viktig. 
Kommunen, som idag har det yttersta ansvaret för insamlingen av farligt avfall från hushållen, 
ställer sig dock positiva till en fastighetsnära modell eftersom den tros leda till en ökad 
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insamlingsgrad vilket är ett mål för kommunen. Dock pekar undersökningen vidare på vikten 
av att ha en välfungerande information och att kommunikation är ett nyckelbegrepp. Att 
påverka hyresgästens beteende är något som sätts i fokus för en lyckad insamling. För detta 
krävs en god informationsutformning vilken idag saknas mellan kommun till hyresgäst. Dock 
påverkar också andra faktorer, som exempelvis lagstiftningen, området.  
 
Eftersom en fastighetsnära modell tyder på att mängden insamlat avfall ökar och med den 
även transporterna, medför lagstiftningen att fler troligtvis måste utbilda sig, detta då 
lagstiftningen kräver att transporten ska utföras av yrkesmässig person med särskilt tillstånd. 
Vidare visar lagstiftningen inte tecken på att hindra andra områden. Mellanlagringen befinner 
sig till exempel i gråzonen och en modell innebärande att endast hyresgästerna, inte 
utomstående hyresgäster, får tillgång till utrymmet räknas enligt lagen ej som mellanlagring. 
Kontentan av det hela är att ett bemannat utrymme med regelbundna öppettider och som 
fastighetsskötaren sköter kan fungera i Norrköpings kommun, men att olika fastigheters brist 
på utrymme måste behandlas särskilt i de olika fallen. Därmed kan modellen vara ett bra 
verktyg för kommunen att nå sitt mål om en ökad service för kommuninnevånarna. Kostnaden 
i sin tur bedöms relativt omfattande men det är priset som får betalas för att en ökad insamling 
ska nås. Efter vad intervjuer och litteraturstudier visade är dock inte priset det styrande 
eftersom de hyresgäster som haft modellen varit tillfredsställda med systemet. Det som istället 
sätter käppar i hjulet är de olika aktörernas motsägande inställningar till en implementering av 
modellen. Detta underlättas emellertid av kommunens goda informationssamarbete mellan 
kommun, entreprenörer och fastighetsägare. 
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Bilaga 1: Intervjumanual 
 

1. Beskriv dina arbetsuppgifter 
 

2. Hur tycker du att dagens system för farligt avfall fungerar? 
 

3. Tror du att sorteringen av farligt avfall kan öka? I så fall hur? 
 

4. Tycker du det är av vikt att öka sorteringen av farligt avfall?  
 

5. Vilka system/modeller känner du till för hanteringen av farligt avfall? Finns det någon 
rutin/modell för farligt avfall som du hade föredragit? 

 
6. Anta att en fastighetsnära modell innebärande att varje person ska kunna slänga sitt 

farliga avfall i närheten av sin bostad skulle bildas, vilka konsekvenser tror du den 
hade fört med sig?  

7. Vilken är din inställning till en sådan modell?  
8. Av vilken anledning tycker du att den är överhängande positiv/negativ?  
9. Kan ni tänka er att betala för att ha denna service?  
10. Påverkar en fastighetsnära modell dina arbetsuppgifter? 

 
11. Hur ser kommunens system för farligt avfall ut idag?  

 
12. Hur ser informationen till hushållen ut idag? Hur tycker du den fungerar? Var får ni er 

information? 
 

13. Vilka aktörer samarbetar ni med (farligt avfall)? Hur tycker du detta samarbete 
fungerar? 
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Bilaga 2: Ordlista 
 
Miljöstation = En mindre anläggning för mottagning av hushållens farliga avfall.  
 
Ambulerande återvinningscentral med miljöstation = En uppsättning containers (det vill 
säga återvinningscentral) och en bod eller förrådscontainer för farligt avfall som placeras på 
olika platser i kommunen och då stå där olika lång tid.  
 
Röda boxar = Kallas i många kommuner för miljöbox eller farligt avfall box. De är samtliga 
ofta röda plastboxar som delas ut av kommunen med avsikt att hushållen ska använda boxen 
till förvaring av sitt farliga avfall i originalförpackningar. Det finns två system för dessa, 
hämtsystem eller bringsystem. Hämtsystem innebär att boxarna töms på sitt innehåll vid 
fastigheten av kommunen. Bringsystem innebär att hushållen själva ska köra sin box till 
återvinningscentral eller liknande för tömning.  
 
Miljöbil = En ambulerande insamling i form av en specialinredd buss, bil eller lastbil som 
hämtar farligt avfall direkt från hushållen eller från en central plats på mindre orter. Vissa kör 
kampanjvis, andra på beställning och ytterligare några efter schemalagda turer. Turtätheten 
varierar mycket. 
 
 


