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Sammanfattning 
Kommunerna är idag ansvariga för insamling av hushållens avfall. Staten försöker styra den 
kommunala avfallshanteringen genom nationella styrmedel. Kommuner som vill ändra sitta 
avfallshanteringssystem står idag inför stora utmaningar eftersom avfallshanteringen är 
komplex och det gör det svårt att avgöra vilken metod som är fördelaktigast. Två fraktioner 
som är omdiskuterade är det biologiska och farliga avfallet, kring dessa finns det inga direkta 
eller klara riktlinjer. I den här studien har vi valt att genom intervjuer studera hur dessa 
fraktioner hanteras i tre kommuner. Syftet med studien är att genom tre fall analysera motiv, 
konsekvenser och lärdomar av att samla in biologiskt respektive farligt avfall. En annan 
problematiskt del i avfallshanteringen är att statistiken och kontrollen över flödena av farligt 
avfall i Sverige är bristfällig. Syftet är således även att genom ett frågeformulär sammanställa 
en lista över mängden insamlat farlig avfall i Sveriges samtliga kommuner. 
 
Vi har valt att undersöka kommunerna, Surahammar, Västerås och Järfälla, som har ett 
annorlunda tillvägagångssätt när det gäller insamling av biologiskt och farligt avfall. Även 
andra insamlingssystem presenteras kortfattat. I Surahammar studeras den biologiska 
fraktionen där kommunen använder ett system med köksavfallskvarnar. Åsikter om vad som 
räknas som för- respektive nackdelar går isär. Även i Västerås granskades ett system för den 
biologiska fraktionen men här har kommunen valt ett mer traditionellt insamlingssystem, de 
har dock en annorlunda behandling av det uppkomna avfallet vilket i slutänden generera 
biogas. I Västerås är kretsloppet slutet och därmed är fördelarna många. I Järfälla Kommun 
har ett fastighetsnära insamlingssystem för farligt avfall undersökts. I systemet finns två stora 
fördelar, dels den höga servicen och dels att kommunens kostnader för destruktion minskat. 
Den största nackdelen är att flerfamiljshusen ännu inte är en fungerande del av systemet. En 
viktig slutsats från den sammanställda listan är att kommuner med en befolkning över 50 000 
inte lyckas bättre med insamlingen än kommuner med färre invånare.   
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1. Inledning 
Idag är kommunerna ansvariga för insamling av hushållsavfall genom avfallsförordningen 
(2001:1063). Dagens samhälle återvinner allt mer och deponerar allt mindre vilket är en följd 
av förändringar i nationella direktiv och riktlinjer. Kretsloppsanpassning genom utveckling av  
hållbara system för hanteringen av avfall är ett centralt mål för samhället. De förändringar 
som sker i dagens avfallshantering avser att minska deponimängderna. I en rapport från  
Naturvårdsverket angående deponiskatt som styrmedel nämns, utifrån intervjuer, att 
avfallsbranschen på kort tid har ålagts ett antal styrmedel. Dessa har inte alltid påverkat åt 
samma håll enligt avfallsbranschen vilket försvårat arbetet. De anser att långsiktiga styrmedel 
måste utformas för att få effekt (Naturvårdsverket, (a) s. 45). År 2002 infördes förbud mot 
deponering av utsorterat brännbart avfall och år 2005 förbjuds deponering av organiskt avfall 
(Prop. 2002/03:117). Det är viktigt att det som inte körs till deponi istället går till antingen 
materialåtervinning, kompostering, rötning eller förbränning (IVL, (c) s. 11). Ytterligare ett 
styrmedel för att uppnå en minskning är deponiskatten (IVL, (c) s. 11) (Naturvårdsverket, (b) 
s. 69). Som det står i kretsloppspropositionen, ”Ett samhälle med giftfria och resurssnåla 
kretslopp” (2002/03:117), blir deponiskatten ett viktigt styrmedel för kommunerna i deras 
arbete med avfallshanteringen. Regeringen diskuterar även att utöver de styrmedel som 
används för att minska deponimängderna dessutom beskatta förbränningen, för att styra 
avfallshanteringen mot kompostering och rötning (Naturvårdsverket, (b) s. 72). Ett annat 
styrmedel som presenteras i propositionen och som påverkar det biologiska avfallet, är att 35 
% av matavfallet ska behandlas biologiskt.  
 
De förändringar som beskrivits ställer samtidigt landets kommuner inför stora utmaningar. 
Vilka för- och nackdelar ett insamlingssystem genererar utifrån miljö, energi och ekonomi är 
inte alldeles självklara. Det är dessutom svårt att jämföra system rakt av med varandra 
eftersom system är beroende av var systemgränsen läggs. Andra exempel som gör det svårt att 
jämföra systemen är att de består av olika avfallstyper och kommunerna har olika geografisk 
utformning. Redovisningen av resultat från avfallshanteringen skiljer sig åt vilket ytterligare 
försvårar jämförelser (IVL, (a) s. 25). För kommunerna är det viktigt att investera i hållbara 
insamlingssystem som överensstämmer med de 15 miljökvalitetsmålen. Kommunerna har 
ansvar för fraktionerna; biologiskt och farligt avfall, grovavfall samt övrigt hushållsavfall. De 
två fraktioner som ofta leder till konflikter är biologiskt och farligt avfall. Anledningen är att 
insamlingssystem påverkas starkt utav att avfallshanteringen är komplex. Det är många 
aktörer inblandade och det finns många olika sätt att tolka svagheter och styrkor beroende på 
vilka delar i systemet fokus läggs på. Ytterligare en förklaring till att 
avfallshanteringssystemet är komplext är att det själv representerar flera olika 
vetenskapsområden som exempelvis samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap 
(Gustafsson et. al., 1982 s 85f). Några exempel som kan nämnas är hushållens beteende, 
tekniska lösningar för att förbättra avfallstransporterna och de kemiska processer som sker vid 
behandlingen vilket faller inom ramen för naturvetenskapen. Beslut som fattats har många 
gånger påverkats av olika personers åsikter och intressen i kommunen vilket kan leda till 
konflikter. Åsikternas betydelse i avfallshanteringen innebär att olika prioriteringar görs (IVL, 
(c) s. 12, 51).  
 
Det finns inte några direkta och klara riktlinjer om hur fraktionerna biologiskt och farligt 
avfall ska tas om hand, vilket gör att det finns många olika metoder för insamling. Den stora 
spridningen av insamlingssystem gör att kunskapen om varje system ofta är begränsad till en 
enskild kommun. Farligt avfall är en fraktion som inte samlats in i tillräckligt stor 
utsträckning vilket, enligt kretsloppspropositionen, delvis beror på att ambitionsnivån i 
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kommunerna skiljer sig åt (Prop. 2002/03:117). Kontrollen och överblicken över det farliga 
avfallet är även otillräcklig (Stjernström et.al., 1999 s. 14).  Det är betydelsefullt att veta hur 
stora flödena av det farliga avfallet är för att bland annat kunna idka tillsyn och uppföljning. I 
Sverige finns enligt Naturvårdsverket ”//… ett klart behov av ett övergripande system för att 
kontrollera flödena av farligt avfall” (Naturvårdsverket, (c) s. 9). Idag görs avancerade 
gissningar av Naturvårdsverket för att kunna rapportera in en siffra till EU varje år 
(Christiansen, 2004-02-26). Den bristande kontrollen över det farliga avfallet kan leda till att 
förändringar i flöden inte upptäcks (Stjernström et. al., 1999 s. 14). Med anledning av detta 
avser regeringen att förtydliga kommunernas ansvar för det farliga avfallet (Prop. 
2002/2003:117). Kommunerna är enligt lag skyldiga att samla in det farliga avfallet 
(Stjernström et. al., 1999 s.17). Däremot finns ingen lag som gör hushållen skyldiga att sortera 
ut det här avfallet (RVF, (b) s. 6). För att förbättra situationen har regeringen, i den nya 
kretsloppspropositionen, föreslagit en lag om hushållens ansvar för det farliga avfallet. 
Eftersom farligt avfall är den fraktion som gör mest skada om den läcker ut i naturen, bör det 
ses som en självklarhet att implementera fungerade insamlingssystem.  
 
Även det biologiska avfallet har varit problematiskt för kommunerna att sortera ut, samla in 
och behandla. Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet AB, är förbränning och rötning likvärdiga 
behandlingar ur ett naturresurs- och miljöaspekt perspektiv. Ur samhällsekonomiskt 
perspektiv är dock förbränning det som innebär den lägsta kostnaden. En förklaring till att det 
biologiska avfallet är en problematisk fraktion är att förbränningen ses av kommunerna som 
mer fördelaktigt, som beskrivits, men i framtiden kommer kapaciteten för förbränning 
minska. Av den här anledningen blir det nödvändigt med kompostering eller rötning av det 
biologiska avfallet (IVL, (c) s. 55, 61) (Naturvårdsverket, (a) s. 47). Trots att många 
kommuner påbörjat arbetet med insamling av det biologiska avfallet finns fortfarande stora 
förbättrings- och utvecklingsbehov i kommunerna (Kärrman et.al., 2001 s. 5). Med den här 
bakgrunden är det intressant att studera avfallshanteringssystem och behandlingsmetoder för 
biologiskt och farligt avfall. Fokus ligger på överväganden som styr val av system, 
konsekvenser av förändringar och vilka lärdomar kommunerna kan förmedla från de nya 
insamlingssystemen.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera motiv, konsekvenser och lärdomar av tre 
insamlingsmetoder för biologiskt eller farligt avfall. I studien ingår dels att klarlägga för- och 
nackdelar relaterat till områdena miljö, energi och ekonomi samt dels att belysa de 
erfarenheter som finns från de olika insamlingsmetoderna. Det är även viktigt att granska om 
nationella styrmedel har påverkat valen av insamlingssystem. De valda fraktionerna har 
undersökts genom intervjuer i tre utvalda kommuner samt två telefonintervjuer med Svenska 
renhållningsverksföreningen (RVF) och en intervju på miljö- och hälsoskyddskontoret i 
Norrköping. När det gäller det farliga avfallet har ytterligare ett problem tillkommit då 
statistiken på området är bristfällig. Syftet har därmed också varit att sammanställa en lista 
över mängden insamlat farligt avfall i Sveriges samtliga kommuner. Samtidigt undersöktes 
det om kommunerna har några planer på att utöka eller förändra sitt arbete med insamling av 
det här avfallet. 
 
Nedan preciseras syftet närmare i följande frågeställningar: 

• Hur behandlas fraktionerna biologiskt eller farligt avfall i de tre undersökta 
kommunerna? 

• Vilka var drivkrafterna bakom valet av system och vilken betydelse spelade nationella 
styrmedel i detta avseende?  
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• Vilka konsekvenser urskiljs på områdena miljö, energi och ekonomi från de nya 
insamlingssystemen?  

• Vilka lärdomar kan dras om de nya insamlingssystemen?  

1.3 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att undersöka kommuner som vid en översiktlig genomgång hade ett 
annorlunda tillvägagångssätt när det gäller insamling av antingen det biologiska eller det 
farliga avfallet. Vi vill genom detta introducera alternativ för de kommuner som står i 
startgroparna för att utveckla eller ändra sitt nuvarande insamlingssystem. I den här studien 
undersöks; Surahammar, Västerås och Järfälla kommun. I Surahammar och Västerås berör 
intervjuerna det biologiska avfallet och i Järfälla rör intervjun det farliga avfallet. Skälet till 
att endast en kommun intervjuats angående det farliga avfallet är att det inte finns så många 
olika insamlingsmetoder för den här fraktionen. Två utav de tre kommunerna som är med i 
studien, Västerås och Järfälla, fick vi vetskap om när de medverkade vid ett 
avfallsseminarium i Norrköping. I Surahammar har köksavfallskvarnar studerats eftersom det 
är ett ovanligt insamlingssystem. I Västerås granskades ett mer traditionellt system som är 
intressant eftersom slutprodukten blir biogas. I Järfälla utforskades ett system med 
fastighetsnära insamling för de är en av få kommuner som valt detta system. För att föra 
arbetet med det farliga avfallet ett steg längre har vi gjort en sammanställning över de 
mängder farligt avfall som alla Sveriges kommuner var för sig eller regionalt samlat in. Att 
den biologiska fraktionen inte undersöktes på samma sätt beror på att kommunerna inte är 
skyldiga att sortera ut det här avfallet och därför gör inte alla kommuner detta. Det är därför 
svårt att göra en liknande sammanställning över det biologiska avfallet. 

2. Metod 
En viktig aspekt när en studie ska utföras är att sätta sig in i olika metoders för- och nackdelar. 
Detta har gjorts genom tre fallstudier. Fallstudier har främst valts för att undersökningen är 
fokuserad och avgränsad i och med att vi intresserar oss för att analysera motiv, konsekvenser 
och lärdomar i de tre fallen (Merriam, 1994 s. 24). Merriam anser att: ”//… fallstudiens unika 
styrka är dess förmåga att hantera många olika typer av empiriskt material…//” (Merriam, 
1994 s. 23). Syftet med en fallstudie är således inte att få fram en sann eller precis tolkning av 
de fakta som det finns tillgång till, utan avser snarare att avhålla forskaren från att dra 
felaktiga slutsatser, så att en bra och rimlig tolkning av materialet framkommer (Merriam, 
1994 s. 44). Vi har till största del använt oss av kvalitativ metod men även en kvantitativ 
metod då ett frågeformulär utformades. Under praktikperioden, som är en del av utbildningen 
på Miljövetarprogrammet vid Campus Norrköping, uppmärksammades problematiken kring 
kommunernas ansvar för det biologiska och det farliga avfallet. För insamling av empiriskt 
material valde vi att göra sex intervjuer. Att vi valde att göra intervjuer var för att på bästa sätt 
ta del av respondenternas åsikter och erfarenheter. Kommunerna vi undersökt har valts ut för 
att de har insamlingssystem som utmärker sig från övriga kommuner i Sverige. Personerna 
som vi har intervjuat har valts ut därför att vi visste att de utifrån sin yrkesroll besatt den rätta 
kunskapen för att kunna besvara våra frågor. RVF som också intervjuats är en intresse- och 
branschorganisation som är verksam inom avfallshanteringen. De bildades redan 1947 och i 
organisationen finns specialkunskap på avfallsområdet. Representanterna från RVF valdes 
efter att ha studerat organisationens hemsida där vi sökte efter personer med kunskap och 
ansvar för biologiskt respektive farligt avfall. De medverkar i studien med anledning av deras 
specialkunskap och ofta är det till RVF kommunerna vänder sig när de har problem eller 
söker information (RVF, 2004-05-11). De kan således väntas ha en stor överblick över olika 
insamlingssystem och tillför ytterligare perspektiv på de tre studerade fallen. De bidrar även 
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med sin syn på styrmedlens roll i avfallshanteringen. För att få ytterligare en synvinkel på 
Surahammars system intervjuades en inspektör på miljö- och hälsoskyddskontoret i 
Norrköping eftersom vi visste att inspektören var negativ till avfallskvarnar. Intervjun tillför 
således ett kritiskt perspektiv på det systemet. Tyngdpunkten i intervjun med RVF låg 
generellt på insamlingssystem för det biologiska avfallet som mer liknade Västerås system. Vi 
har dock inte intervjuat någon med ett uttalat kritiskt synsätt på de system som används i 
Västerås respektive Järfälla, vilket kan prägla den tonvikt olika frågor får i analysen såsom 
för- och nackdelar med olika system. De olika systemen har beskrivits i kapitel 3 utifrån hur 
intervjuerna speglat dem. När systemet beskrivits framgår även vart systemgränsen ligger 
eftersom de delarna som finns utanför inte tillhör det. 
 
I Surahammars kommun intervjuades Alf Thunström (AT) som arbetar med vatten, avlopp 
och renhållning på Surahammars Kommunalteknik AB. I Västerås stad intervjuades Mikael 
Helmin (MH) som är informationschef på renhållningsverket. I Järfälla Kommun (JK) 
intervjuades en renhållningsingenjör på miljö- och statsbyggnadskontoret. På Norrköpings 
kommuns miljö- och hälsoskyddskontor intervjuades Robert Sandsveden (RS) som är miljö- 
och hälsoskyddsinspektör. Två telefonintervjuer genomfördes med representanter från RVF. 
Jessica Christiansen (JC) som är utredare på RVF intervjuades angående farligt avfall och 
Leif Nilsson (LN) som är rådgivare på RVF intervjuades angående biologiskt avfall. Eftersom 
alla respondenter förutom en godkände att deras namn nämns valde vi att ha med deras namn 
då vi anser att det inte påverkar studiens resultat.   

2.1 Kvalitativa intervjuer 
Genom att använda oss av den kvalitativa intervju metodiken kan ett öppet samtal föras om, i 
det här fallet, kommunal avfallshantering (Kvale, 1997 s. 82). Vid en intervju kan en persons 
erfarenheter och åsikter tas till vara. Intervjun ämnar fastställa, förstå och komma underfund 
med det undersökta ämnets struktur (Svensson, 1996 s. 53). I vårt fall innebär det dels att 
klarlägga för- och nackdelar med insamlingssystemen och dels att belysa de erfarenheter som 
finns om de olika insamlingsmetoderna. Tyvärr har det inte varit möjligt att genomföra några 
provintervjuer vilket hade varit önskvärt för att kunna utröna intervjufrågornas reliabilitet. 
 
För att på ett genomtänkt sätt genomföra de sex intervjuerna gjordes intervjuguider, för varje 
enskild intervju, som stöd i intervjusituationen. Intervjuguiderna innehåller samtliga 
frågeställningar men är ändå öppna för följdfrågor. De är grupperade efter frågeområden för 
att få en mer strukturerad intervju. Enligt Lantz hamnar vår intervjumetod inom den 
halvstrukturerade formen och innehåller: ”frågeområden i en bestämd följd och inom dessa 
följdfrågor. En kombination av öppna och fasta svar. Respondenten ger sin syn på det som 
intervjuaren finner meningsfullt” (Lantz, 1994 s. 21). Intervjuguiderna ämnade för 
kommunerna innehåller samma huvudteman. Temana för övriga intervjuer skiljer sig dock 
något åt eftersom det är dels en myndighet och dels en branschorganisation som intervjuats. 
Intervjuguiden ämnad för miljö- och hälsoskyddskontoret är den guide som avviker mest från 
de övriga. Alla intervjuguider återfinns i bilaga 1. 
 
Vid samtliga intervjuer har vi valt att använda en audiobandspelare. Fördelen är att 
intervjuarna helt kan koncentrera sig på att lyssna på respondentens reflektioner istället för att 
föra anteckningar. När intervjun spelas in undviks att så kallade prosodin som tonfall, ordval 
och pauser med mera missas (Linell, 1994 s. 15). Intervjuaren kan i de fall det behövs gå 
tillbaka till oklara partier. En audiobandinspelad intervju kan även sparas vid behov samtidigt 
som en inspelning kan påverka respondenten negativt. Om han/hon upplever inspelningen 
påfrestande och hämmande kan viktig information gå förlorad (Kvale, 1997 s. 147). För att 
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undvika problemet försökte vi skapa en intervjusituation som var positiv, tillåtande och 
gemytlig. En viktig aspekt för att respondenten skulle känna sig säker och trygg var val av 
intervjuplats. Alla intervjuerna, där vi träffade respondenten, skedde därför i dennes 
arbetsrum, vilket vi tror bidrog till en bättre intervju.  
 
De kvantitativa metodutövarna riktar kritik mot att den kvalitativa forskningsintervjun är 
bristfällig vad det gäller objektiviteten. Enligt Kvale kan den kvalitativa intervjun inte ses som 
varken objektiv eller subjektiv. Exempelvis går det inte att göra om en enskild intervju 
eftersom den är beroende av tid och rum. Interaktionen mellan intervjuaren och respondent är 
även avgörande för analysen (Kvale, 1997 s. 65f). Med anledning av det speciella klimat som 
tidigare omnämnts är det svårt att återskapa exakt samma situation vid ett senare tillfälle. Den 
kvalitativa analysens giltighet beror på hur utvecklat och sanningsenligt frågorna besvarats av 
respondenten och hur intervjusvaren analyseras (Lantz, 1993 s. 72).    
 
Alla intervjuer, där vi träffat respondenten, har genomförts av båda författarna. En av oss har 
haft huvudansvaret medan den andre har hjälpt till med följdfrågor och sett till att alla frågor 
verkligen besvarats. Vi har även vid dessa tillfällen fungerat som ett stöd för varandra. Vid 
telefonintervjuerna, som också spelades in, var det endast en av oss närvarande av praktiska 
skäl. Intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter där telefonintervjuerna var de kortaste. 
Anledningen till att telefonintervjuerna blev kortare tror vi beror på att kommunikationen där 
blir betydligt snabbare. Telefonintervjuer kan kännas svårare eftersom det inte går att tolka 
respondentens kroppsspråk men det är lättare att förbereda sig inför nästa fråga eftersom 
respondenten inte ser att intervjuaren läser i sin intervjuguide. 

2.2 Kvalitativ analys av intervjuer 
Intervjuerna transkriberades i princip fullständigt, endast ovidkommande diskussioner som 
inte alls berörde intervju ämnet togs bort. Transkriptioners utförlighet kan skilja sig åt vad det 
gäller dess detaljering och omfång. Dessutom är det viktigt vilket syftet är med just vår analys 
för hur transkriptionen görs (Linell, 1994 s. 2). För att utföra en analys av materialet kan det 
krävas en eller flera sorters transkriptioner (Linell, 1994 s. 6). Den transkribering vi har gjort 
har inte skrivits ner som talspråk eftersom det kan försvåra den kommande analysen. Som 
Linell påpekar är det viktigt att analystexten ska vara läsbar (Linell, 1994 s. 7). Nedskrivet 
talspråk kan vara svårt att i efterhand förstå därför har vi valt att transkribera talspråket till 
skriftspråk. När talspråk överförs till skriftspråk kan tolkningar av materialet ske. Detta 
försökte vi undvika genom att även återge citat i resultatdelen där inga tolkningar borde ha 
skett. En annan viktig aspekt när transkribering används som analysverktyg är att 
transkriptionen måste spegla intervjuns innehåll och mening. Det är således viktigt att 
respondentens uppfattning poängteras (Lantz, 1994 s. 11). I de fall som citat varit intressanta 
har vi gått tillbaka till inspelningen för att mer ordagrant skriva ner dessa. Efter varje intervju 
gjordes även en kort debriefing för att samla ihop de tankar och funderingar som infunnit sig 
under intervjun eftersom det är stor risk att dessa annars glöms bort. Debriefingen 
transkriberades inte eftersom den endast var tänkt som en extra säkerhet för att inte missa 
viktiga delar. När transkriberingen var klar sammanfattade vi varje intervju med det som vi 
ansåg vara viktigast. Respondenterna fick sedan ta del av sammanfattningen och godkänna att 
intervjumaterialet presenteras i uppsatsen. Samtliga respondenter har tagit del av 
sammanfattningen och godkänt den.  
 
Analysen av de transkriberade intervjuerna underlättades avsevärt av att vi transkriberat 
intervjuerna och därmed behövde vi inte vara oroliga för att missa något. Till att börja med 
valde vi ut de frågor som ansågs viktigast att presentera i resultatet. Det var även de frågor 
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som besvarats av samtliga respondenter i kommunerna. Därefter valdes lämpliga citat ut för 
att återspegla respondenternas svar på frågorna. Vi har valt citat som beskriver specifika 
frågor men även sådana som skildrar mer generella delar. Vi har försökt att ställa liknande 
frågor i alla tre fallen för att kunna redovisa en sammanställning. 

2.3 Frågeformulär 
Genom e-post kontakt med Naturvårdsverket och RVF samt genom litteraturstudier framgick 
det att statistik om farligt avfall från varje kommun saknades (Fredriksson, 2004-03-31). Av 
denna anledning skickades ett frågeformulär ut, som kan ses i bilaga 2. Undersökningen som 
gjorts är en totalundersökning, vilket är undersökningsform som i vissa fall har stor betydelse 
inom bland annat officiell statistikproduktion (Blom, 1989 s. 170). I vår totalundersökning 
frågade vi alla Sveriges kommuner. Eftersom vi ville få in svar från samtliga kommuner valde 
vi frågor som skulle vara lätta att besvara och som inte var tidskrävande. Av den här 
anledningen reducerade vi antalet frågor. När ett frågeformulär utformas bör frågorna vara 
formulerade på ett sådant sätt att alla respondenterna får samma anknytning till det 
efterfrågade. Det här är en svår uppgift eftersom olika personer har olika uppfattningar av 
verkligheten (Holme et. al., 1997 s. 175). De svar kommunerna gett är baserade på uppgifter 
från dem själva eller deras avfallsentreprenörer. Listan över farligt avfall är begränsad till att 
innehålla statistik från år 2003 men i vissa fall när data saknats har även år 2002 använts, 
vilket är angivet i bilaga 3. Definitionen av farligt avfall har ändrats under de senaste åren, 
idag ingår kylmöbler samt el-avfall i denna kategori. I vårt frågeformulär har vi använt oss av 
samma definition som RVF men vi har valt att ta bort bilbatterier eftersom det precis som el-
avfallet ingår i producentansvaret. Tidigare statistik över hela Sveriges mängd farliga avfall 
har inte innehållit kylmöbler samt el-avfall. För att kunna göra en någorlunda bra jämförelse 
med RVF har vi av denna anledning tagit bort även dessa fraktioner från sammanställning. 
Under arbetets gång har vi också uppmärksammat att många kommuner fortfarande 
presenterar kylmöbler och el-avfall separat trots att det idag är en del av det farliga avfallet, 
det här styrker vår definition. Det kan vara svårt att definiera vad farligt avfall är och det 
kommer även hela tiden till delar som räknas som farligt avfall. I studien fick kommunerna 
själva definiera farligt avfall men vi krävde att batterier skulle inkluderas i denna mängd. De 
inkomna svaren analyserades och sammanställdes i ett Excel blad. Vi tvingades dock tolka 
materialet vilket berodde på att kommunerna har olika metoder för att föra statistik. I vissa 
svar fick vi mängden farligt avfall direkt angiven men i många svar fick vi själva summera 
ihop mängden avfall för att kunna utläsa kommunens totala insamlade mängd. På grund av 
svårigheterna att definiera farligt avfall blir det en svaghet i frågeformuläret eftersom det då 
finns, som nämnts ovan, en ännu större risk att personer har olika uppfattning om 
verkligheten. I det första formuläret ställde vi tre frågor, som kan ses i bilaga 2, men när vi 
senare skickade ut påminnelser togs den tredje frågan bort eftersom vi kunde inhämta svar på 
den frågan från Statistiska centralbyrån (SCB). För att få svar från samtliga kommuner 
skickades det sammanlagt ut tre påminnelser till dem som inte hade svarat på formuläret 
tidigare. De 26 kommuner som efter den tredje påminnelsen fortfarande inte svarat tog vi 
kontakt med via telefon.  
 
Resultatet från fråga ett användes för att redovisa varje kommuninvånares genomsnittliga 
inlämnade mängd farligt avfall. Resultatet har redovisats i ett diagram där det bland annat går 
att utläsa om det finns något samband mellan kommunernas invånarantal och den insamlade 
mängden avfall per person. Den andra frågan i formuläret har redovisats i ett cirkeldiagram 
för att visa fördelningen mellan svarsalternativen ja och nej. De inkomna svaren från 
kommunerna kan ses i bilaga 3. En förhoppning med studien är att den ska kunna fungera som 
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en vägledning för kommuner som vill ändra sin insamling av hushållsavfallet för att uppfylla 
kretsloppspropositionens (2002/03:117) mål gällande biologiskt och farligt avfall. 

3. Avfallshantering i Sverige 

3.1 Historik och nuläge 
Avfallsfrågan är mycket uppmärksammad i dagens samhälle, den väcker både allmänhetens 
och beslutfattarnas intresse (Persson et. al., 1998 s. 16). Tidigare löstes avfallsproblematiken 
på ett mindre strukturerat sätt än idag. Deponering av avfall brukades tidigt i Sverige, varje 
gård hade ofta sin egen deponi. I städerna nyttjades rännstenen som deponeringsplats för 
avfall. Det är först på senare tid som samhället har implementerat en gemensam insamling för 
avfall. Först på 1970-talet betraktades avfall inte längre enbart som ett miljöproblem, utan 
även som en resurs som borde användas på nytt (Naturvårdsverket, (b) s. 22). På 1980-talet 
uppfattade samhället återigen avfallet som ett miljöproblem och ville förhindra uppkomsten 
av det. På 1990-talet kom Sveriges regering med propositionen: ”Svenska miljömål. 
Miljöpolitik för ett hållbart Sverige” (1997/98:145). Regering har som mål i propositionen att 
lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. En del av 
lösningen är de 15 miljökvalitetsmålen. Inom avfallshanteringen berörs alla målen men 
framför allt, god bebygd miljö, giftfri miljö samt begränsad miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 
(b) s. 26). Målen är viktiga att ta hänsyn till i arbetet med avfall för att uppnå ett ekologiskt 
hållbart samhälle. I propositionen påpekar regeringen att en miljöanpassad samhällsplanering 
är en förutsättning för en hållbar utveckling. De framhåller även att en utvecklad 
kretsloppsstrategi med bättre resurshushållning är ett viktigt mål att uppnå inom en till två 
generationer.  
 
Svenska befolkningens livsstil och konsumtion av produkter är grunden till hur 
avfallshanteringen är utformad (Berg et. al., 2000, s. 11). I 1990-års avfallsproposition 
påpekades det att avfallsmängderna skulle minskas och att det slutliga omhändertagandet av 
avfall skulle förbättras genom ökad återanvändning och återvinning (Naturvårdsverket, (b) s. 
23). År 1994 infördes ett lagstadgat producentansvar vilket delvis omfördelade ansvaret för 
hushållsavfallet. I det nuvarande systemet är producenterna skyldiga att samla in 
förpackningar av: papper, plast, metall, glas och returpapper. Utöver dessa finns även ansvar 
för att samla in fraktioner som elektroniska produkter, bildäck, bilbatterier och tidningspapper 
(Förpackningsinsamlingen, 2004-03-30). Det övriga avfallet, det vill säga biologiskt och 
farligt avfall, grovavfall samt övrigt hushållsavfall är kommunerna fortfarande ansvariga för. 
Sverige genererar årligen stora mängder avfall, 2002 producerades 4 172 000 ton (RVF, (c) s. 
5). Den ökade konsumtionen genererar även större mängder farligt avfall. Enligt RVF, som 
enbart har statistik över hela Sveriges insamlade mängd farligt avfall, samlades det år 2002 in 
23 000 ton vilket motsvarar 2,6 kilogram per person (RVF, (c) s. 5, 24). I den mängden 
inkluderas bilbatterier och övriga batterier medan el-avfallet inte är inkluderat (RVF, (c) s. 5, 
24). Idag saknas statistik över de mängder farligt avfall som hushållen lämnar in i varje 
kommun. 
 
Att studera avfallshanteringen är betydelsefullt i dagens miljöarbete. Forskningen om den 
biologiska fraktionen ur ett miljö- och resursperspektiv är bristfällig. Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) och RVF är de som främst har drivit forsknings- och 
utredningsarbete på området (Naturvårdsverket, (b) s. 80). Forskning och utveckling om 
farligt avfall är undermålig. Det här är motiven till att studien genomförts. I den här studien 
har vi undersökt tre kommuner (Surahammar, Västerås samt Järfälla) och deras olika 
insamlingsmetoder. Surahammar har ett insamlingssystem för det biologiska avfallet som har 
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granskats. Där används köksavfallskvarnar som är kopplade till avloppsnätet. I Västerås 
studerades ett mer traditionellt insamlingssystem för det biologiska avfallet där avfallet läggs i 
kärl och hämtas på sedvanligt vis med sopbil. I Järfälla har insamlingssystemet för det farliga 
avfallet undersökts där så kallade miljöboxar används vilka töms efter budning.   

3.2 Insamling av biologiskt och farligt avfall 
En fråga som kommunerna ofta ställs inför är hur och vad som bör göras med det biologiska 
och farliga avfallet? Enligt IVL rapporten, ”Hur ska hushållens avfall tas om hand?”, finns 
inget ”bästa” sätt att hantera avfall, alla metoder har för- respektive nackdelar (IVL, (c) s. 51). 
En helhetssyn på krångliga problemområden är något som eftersträvas allt mer idag. En orsak 
till att avfallshanteringssystemet är krångligt är att många processer pågår parallellt i systemet 
(Gustafsson et al., 1982 s. 7, 89). Ett system kan beskrivas som något som är uppbyggt av 
olika delar vilka är förenade med varandra. Insamlingssystemen för avfall är komplexa system 
och bör betraktas ur ett systemperspektiv. Systemanalys används ofta för att beskriva samt 
analysera komplexa system och tillämpas inom många vetenskapsområden som nämnts 
tidigare. I avfallshanteringssystem ingår bland annat delarna insamling, behandling av avfall 
och hushållens arbete med källsortering (IVL, (c) s. 12, 15). En betydande aspekt för hur en 
kommuns insamlingssystem är utformat är om den har glesbygd eller tätort eller både och. I 
det här avsnittet beskrivs hur kunskapsläget om insamlingsmetodernas konsekvenser ser ut 
idag. I slutet av kapitlet har en tabell sammanställts utifrån hur de olika perspektiven miljö, 
energi och ekonomi faller ut i våra tre fall. De angivna perspektiven påverkar 
insamlingssystemen antingen positivt eller negativt. Syftet med tabellen är att överskådligt 
presentera för- och nackdelar med systemen såsom de framträder utifrån resultatdelen och 
intervjuerna i denna studie. Vi återkommer till resultat från detta avsnitt i kapitel 5 där de 
ställs i relation till vad som framkommit i våra intervjuer.  
 
3.2.1 Insamlingssystem för biologiskt avfall 
Kommunernas insamlingssystem för biologiskt avfall skiljer sig åt. I rapporten: ”Jämförelser 
mellan system för insamling av biologiskt avfall”, som RVF gjort presenteras några 
traditionella insamlingssystemen som redovisas i det här avsnittet för att visa på alternativa 
metoder för insamling. I huvudsak används två metoder, antingen samlas det biologiska 
avfallet in i plastpåsar eller i papperspåsar. När plastpåsar används kallas det för slutet system 
och då papperspåsar används kallas det för ett öppet eller halvöppet system. Sex olika 
metoder för insamling visas närmare i det här avsnittet. Det första är ett system som använder 
papperspåsar och papperssäckar. Papperspåsarna med det biologiska avfallet läggs i ett 
säckställ som är utrustad med en papperssäck. Säckstället, som är ventilerat, är av varierande 
storlek beroende på behov. Det andra systemet kallas för optisk sortering. Här får hushållen 
en plastbehållare med tillhörande plastpåsar i olika färger. Beroende av vad det är för avfall 
läggs det i de olikfärgade plastpåsarna som alla slängs i samma kärl. Det biologiska avfallet 
får i det här systemet en svart påse som i slutänden sorteras ut med en optisk läsare. När det är 
dags för behandling av det biologiska avfallet separeras plastpåsarna från avfallet. Det tredje 
systemet använder sig av papperspåsar som läggs i kärl som inte är ventilerade utan slutna. I 
det fjärde systemet läggs papperspåsarna med det biologiska avfallet i ett plastkärl som är lite 
speciellt utformat. Kärlet är indelat i två fack där det ena är avsett för restavfall och det andra 
för det biologiska avfallet. Vid tömning används en tvåfacks baklastare vilket innebär att båda 
fraktionerna töms samtidigt. I det femte systemet används papperspåsar som läggs i ett 
annorlunda utformat kärl. Det är försett med många små hål som ska fungera som ventilation. 
Det sjätte systemet liknar det femte men här kläds ett ventilerat kärl men med papperssäck. 
(RVF, (a) s. 8f).   
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I rapporten skriven av RVF har en enkät gjorts angående hushållens och 
renhållningsarbetarnas uppfattning om de olika systemen. Övergripande kan sägas att de 
slutna systemen (plastpåsar) ger mindre besvär med lukt än de öppna systemen (RVF, (a) s. 
26). Systemet med optisk sortering har begränsningar i och med att det förutsätter att en 
optisk sorteringsanläggning finns i närheten (IVL, (b) s. 24). De öppna systemen 
(papperspåsar och ibland även ventilerade kärl) har mindre problem med skadedjur som 
exempelvis flugor och råttor. De här synpunkterna håller även renhållningsarbetarna med om. 
Den slutliga sammanställningen av enkäten visade att varken renhållningsarbetarna eller 
hushållen ser några större skillnader mellan de ovan nämnda systemen. Om en rangordning 
ändå görs utifrån renhållningsarbetarnas synpunkter ses det första systemet som använder 
säckställ som bäst. Därefter kommer den optiska sorteringen tätt följt av det systemet med 
papperspåsar och slutet kärl. På fjärde och femte plats kommer de system med ventilerade 
kärl och sämst blev systemet med tvåfacks kärl (RVF, (a) s. 18, 26).   
 
3.2.2 Köksavfallskvarnar i Surahammar 
Surahammars kommun har cirka 10 200 invånare och ligger mitt i Västmanlands län drygt 2 
mil från Västerås. Kommunen består av de tre tätorterna Virsbo, Ramnäs och Surahammar. 
(Surahammars kommun, 2004-03-31). Surahammars kommun har sedan slutet av 1990-talet 
använt sig av en annorlunda insamlingsmetod för det biologiska avfallet jämfört med dem 
som redovisats i avsnitt 3.2.1. De använder sig av köksavfallskvarnar som är kopplade till 
avloppsnätet. Surahammars system med köksavfallskvarnar består av en rad olika delar. 
Dessa är påverkan på omgivningen, kvarnen där matavfallet mals ner, resursförbrukning, 
avloppsledningsnätet där matavfallet transporteras genom, reningsverket där matavfallet tas 
emot och slutligen behandlas slammet i rötkammaren och blir till biogas. Utöver detta består 
även systemet av samspelet mellan aktörerna i hushållen och kommunen. På bild 1 ses en 
köksavfallskvarn som är installerad i ett sjukhem i Surahammar. 
  

 

 
 Bild 1. Köksavfallskvarn i Surahammar 

 
Allt matavfall som passerat kvarnen transporteras sedan genom avloppsnätet till reningsverket 
som i slutänden gör biogas av det (Storbjörk et. al., 2003 s. 19f). Två studier som skrevs av 
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Karlberg et. al. (1999) och Kärrman et. al. (2001) belyser avfallskvarnsfrågan på ett grundligt 
och intresseväckande sätt. Avfallskvarnar som är anslutna direkt till avloppsnätet är ingen 
nyhet, utan de började användas redan på 1920-talet i USA. År 2001 fanns det 
köksavfallskvarnar i cirka 80 länder i världen men de är framförallt vanliga i USA där 
omkring 50 % av hushållen har köksavfallskvarnar (Kärrman et. al., 2001 s. 1). 1992 hade till 
och med många av USA: s kommuner krav på att köksavfallskvarnar skulle installeras när 
nybyggnation utfördes (Karlberg et. al., 1999 s. 3). I Europa är avfallskvarnar emellertid inte 
lika vanliga, år 2001 hade endast 5 % kvarnar och i Sverige är siffran ännu lägre. En orsak till 
att siffran är låg kan vara att Naturvårdsverket har varit tveksamma till idén, de anser att 
metoden inte överensstämmer med de svenska miljökvalitetsmålen. I Sverige är Surahammar 
en av få kommuner som i stor omfattning infört köksavfallskvarnar. Från mitten av 1990-talet 
och fram till år 2000 installerades omkring 2000 kvarnar i kommunen. Andra kommuner, 
bland annat Smedjebacken och Kalmar, har också påbörjat installation av avfallskvarnar 
(Kärrman et. al., 2001 s. 1). Vid användning av en köksavfallskvarn finns, enligt kritikerna, 
risk för högre el- och vattenförbrukning samt att kemikalier samt mediciner med mera mals 
ner som inte hör hemma i en köksavfallskvarn med tanke på att den är kopplad till ett 
avloppssystem (Kärrman et. al., 2001 s. 1, 18). Surahammars system innebär att hushållen inte 
lika lätt kan göra fel eftersom kvarnen fungerar som en sorteringsapparat. Om något felaktigt 
av exempelvis metall läggs i kvarnen blir det mycket oväsen och avfallet stannar kvar i 
kvarnen (Karlberg et. al., 1999 s. 5). I miljökretsar anses det även fel att först blanda två rena 
fraktioner för att sedan försöka separera dem (Karlberg et. al., 1999 s. 2). Andra tvister 
handlar bland annat om den ökade belastningen på ledningsnätet och reningsverket samt hur 
behandling ska gå till med den fraktion som uppkommer i reningsverket. Naturvårdsverket 
anser att det inte finns tydliga miljö- och resursmässiga vinster med avfallskvarnar jämfört 
med ett vanligt källsorterande systemen (Kärrman et. al., 2001 s. 1). De moderna 
avfallskvarnarna har dock många fördelar gentemot de äldre kvarnarna och därför kan frågan 
om installation vara intressant att undersöka igen för dem som tidigare förkastat idén på grund 
utav detta (Karlberg et. al., 1999 s. IIIf). Vid användning av köksavfallskvarnar kan 
bekymmer, som rör insamlingen av det biologiska avfallet, undvikas. En del av lösningen som 
följer när Surahammar använder köksavfallskvarnar är att avfallstransporterna vid 
insamlingen minskar och arbetsmiljön för avfallshanterarna förbättras. Dessutom är 
källsortering av avfall i många fall dyrt och om avfallet istället transporteras med avloppsnätet 
kan det innebära att det krävs mindre ekonomiska resurser för insamlingen, jämfört med ett 
traditionellt insamlingssystem för biologiskt avfall (Karlberg et. al., 1999 s. 2f). Ett exempel 
från Surahammar som berör avfallsmängderna är från 1993 när försök med 
köksavfallskvarnar inleddes. Tömningsfrekvensen gick från sex kärl á 400 liter med tömning 
två gånger i veckan till tömning av tre kärl av samma storlek en gång i veckan (Karlberg et. 
al., 1999 s. 13). För hushållen i Surahammar finns det tre alternativ för sophämtning att välja 
mellan. Det är klart dyrast (4 066 kronor/år) att överhuvudtaget inte sortera ut det biologiska 
avfallet och billigast (1 943 kronor/år) att själv ha en hemkompost. 
Köksavfallskvarnsalternativet ligger där emellan (2 320 kronor/år) (Suratek, 2004-05-06).  
 
En allmän förutsättning för att miljöfördelarna med köksavfallskvarnar ska uppstå är att 
kommunens avloppsreningsverk har rötkammare med gasutnyttjande vilken då kan generera 
biogas (Karlberg et. al., 1999 s. 3). I Surahammar används biogasen i kommunens 
reningsverk. När biogas kan produceras förändras med stor sannolikhet även den ekonomiska 
bilden för insamlingssystemet. För invånarna i Surahammar har installationen av 
köksavfallskvarnar i hushållen medfört en rad förändringar i den dagliga hanteringen av det 
biologiska avfallet. De som argumenterar för avfallskvarnar menar att bekvämligheten för 
hushållen ökar. Kritikerna besvarar det med att det enbart är ett ”nytt sopnedkast i väggen”. 
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Det kritikerna menar är att den minskade hanteringen i hushållen, som följer av införandet av 
kvarnarna, skulle leda till mindre förståelse för det egna beteendets konsekvenser för 
kretsloppet i samhället. Kritikerna menar även att införandet av det här systemet kan dölja 
hushållens överkonsumtion (Kärrman et. al., 2001 s. 5f). 
 
3.2.3 Hantering av biologiskt avfall i Västerås    
Västerås stad har cirka 130 000 invånare och är därmed Sveriges 6: e största stad (Västerås 
stad, 2004-03-31). Kommunen är delaktig i Västmanlands avfallsaktiebolag (Vafab) vilket är 
ett företag som bildats av kommunerna i Västmanlands län tillsammans med Enköpings 
kommun (Vafab, 2004-03-31). Kommunen avser genom sina satsningar skapa möjligheten att 
i framtiden producera biogas av hushållens biologiska avfall. Det har krävt stora ekonomiska 
insatser för att informera hushållen om det nya insamlingssystemet för biologiskt avfall och 
för att starta upp biogasanläggningen (Förbundet Agenda 21 i Västmanland, 2004-05-13). 
Systemet i Västerås består av transporter, resursförbrukning, påverkan på omgivningen, 
behandling av biologiska avfallet i en rötgaskammare vilket ger biogas och slutligen 
användning av slammet på åkrarna. Dessutom är aktörerna i hushållen, kommunen och övriga 
samarbetspartners en del av systemet.   
 
Västerås introducerade källsortering av det biologiska avfallet mellan åren 1997 och 1999 
(Renhållningsverket, (a) s. 7). Systemet som Västerås använder sig av för insamling av 
biologiskt avfall skiljer sig egentligen inte åt från den metod som många andra kommuner 
använder, som nämnts tidigare. Insamlingen i Västerås sker på traditionellt vis med sopbil 
som tömmer kärlen. I Västerås kan hushållen välja mellan tre olika alternativ för 
sophämtning. Dessa är hemkompostering (1 636 kronor/år), källsortering (2 048 kronor/år) 
och vanlig sophämtning (3 155 kronor/år) (Västerås stad, 2004-05-06). Källsorteringen 
innebär att hushållet har två kärl, i det ena kärlet läggs det biologiska avfallet i och i det andra 
restavfall. Val av abonnemang beror på vilket intresse det finns från fastighetsägaren/ 
hushållen att sortera ut och hantera sitt biologiska avfall (Renhållningsverket, (b) s. 2). Det 
som skiljer Västerås stad från andra kommuner med liknande insamlingsmetod är sorteringen 
i hushållen och den slutliga behandlingen. Västerås har satsat på att informera sina hushåll om 
hur de ska sortera det biologiska avfallet på ett bra sätt vilket leder till att avfallet får en hög 
kvalité och renhet. Finessen med en hög ”renhet” är att det biologiska avfallet kan användas 
för produktion av biogas. Andra städer som exempelvis Linköping använder inte idag 
hushållens biologiska avfall vid framställningen av biogas eftersom det är svårt att uppnå 
tillräckligt hög kvalité. Många av dem som framställer biogas använder sig av slaktavfall, 
gödsel och biologiskt avfall från livsmedelsindustrin (Tekniska verken, 2004-05-05). Från 
dessa insamlingsställen kan nämligen en hög renhet fås förhållandevis enkelt jämfört med att 
få varje hushåll att sortera rätt. Arbetet med biogasanläggningen i Västerås, som kallas projekt 
växtkraft, har fått statligt bidrag genom LIP-pengar som finansierar 50 % av anläggningen. 
Projektets medlemmar är Lantbrukarnas Riskförbund (LRF), 17 lokala lantbrukare, 
Mälarenergi och Vafab. Biogasen kommer användas som fordonsgas till bland annat bussar 
(Renhållningsverket, (a) s. 10). 
 
3.2.4 Insamlingssystem för farligt avfall 
Numer finns ett samverkansavtal mellan kommuner och producenter på många områden som 
rör avfall, bland annat gäller det el-avfall som idag räknas in i farligt avfall. År 2001 var det 
vanligaste systemet för insamling av det farliga avfallet, i Sveriges kommuner, någon form av 
miljöstationer (RVF, (b) s. 3). I de kommuner som har valt det avfallshanteringssystemet, är 
det upp till varje enskilt hushåll att ta sig till någon av miljöstationerna. På miljöstationen 
finns det oftast en person som är kemikunnig och kan hjälpa till om det är något avfall som är 
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oidentifierbart eller om hushållen känner sig osäkra på var avfallet ska läggas (Stjernström et. 
al., 1999 s. 31f). För de kommuner som har mycket glesbygd, det vill säga när hushållen har 
en lång väg att åka till centralorten, kan ett alternativ parallellt med miljöstationerna vara att 
samla in det farliga avfallet genom en så kallad miljöbil. Vid varje hämtningsställe tar en 
chaufför emot det farliga avfallet och sorterar det i olika behållare i lastbilen. Den här 
personliga överlämningen gör att identifieringen av avfallet underlättas betydligt. Om det är 
avfall som chauffören inte klarar av att identifiera kan en kemist konsulteras per telefon. 
Föraren har instruktioner om att han/hon inte får ta emot farligt avfall som är oidentifierbart. 
De stora avstånden till centralort och miljöstation kan göra det svårt för chauffören att trots 
allt neka att ta emot avfallet. Ett problem i det här insamlingssystemet kan vara att hushållen 
ställer ut det farliga avfallet på hämtningsplatsen i förväg vilket gör att avfallet står obevakat, 
det innebär att vem som helst kan komma åt avfallet och riskerna ökar för att något ska läcka 
ut i den omgivande miljön. Överlämningen blir därmed inte personlig och arbetsmiljö- och 
säkerhetsriskerna kan då öka. Kravet på miljöbilen är dock att den är ADR-godkänd, med en 
fläkt installerad samt att skyddsutrustningen utgörs av bland annat brandsläckare. Föraren 
måste åtminstone ha genomgått en ADR-utbildning för att få köra miljöbilen (RVF, (b) s. 22). 
Förkortningen ADR står för: The European Agreement concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road, vilket är en överenskommelse som stiftats med hjälp av 
Förenta nationerna (UNECE, 2004-05-17). 
 
För bostads- och hyresrätter kan obemannad lämning i en miljökarusell vara ett alternativ vid 
insamling av det farliga avfallet. I flerfamiljshusen finns det ofta ett gemensamt utrymme där 
allt avfall kan lämnas. I det här befintliga utrymmet kan en miljökarusell installeras. De 
boende kan då ha tillgång till en lucka i väggen som öppnas med lägenhetsnyckeln. För varje 
ny öppning av luckan snurrar ett tomt fack fram i karusellen där det farliga avfallet kan 
lämnas. Det här innebär att ingen obehörig kan komma åt det farliga avfallet som lämnats i 
luckan. Det avfall som inte ryms i karusellen kan lämnas i det gemensamma avfallsutrymmet 
men det medför att avfallet är åtkomligt för obehöriga. I ett rum innanför miljökarusellen kan 
fastighetsskötaren tömma automaten manuellt och sorterar ut det farliga avfallet i olika 
behållare. Det här avfallet lagras sedan i rummet i väntan på bort transport av kommunens 
entreprenör. Systemets nackdel är att fastighetsskötaren måste ha utbildning om farligt avfall 
samt att det måste finns någon form av skyddsutrustning som exempelvis handskar och 
brandsläckare (RVF, (b) s. 27). 
 
3.2.5 Fastighetsnära insamling av farligt avfall i Järfälla 
Järfälla Kommun har drygt 61 400 invånare och ligger 2 mil nordväst om Stockholm. 
Kommunen består av fyra delar: Barkarby - Skälby, Jakobsberg, Viksjö och Kallhäll - Stäket. 
Den nu gällande avfallsplanen fastställdes år 2000. I kommunen finns det en 
återvinningsanläggning som tar emot det farliga avfallet. Under hösten 2001 beslutade Järfälla 
Kommun att ge invånarna ytterligare möjligheter att, genom kommunens avfallsentreprenör 
SITA, lämna in det farliga avfallet. Kommunen har idag ett utvidgat ansvar för farligt avfall 
på grund utav samverkansavtalet som omnämnts tidigare. Fördelen med detta är enligt Järfälla 
att det blir lättare att idka tillsyn. Järfällas miljö- och stadsbyggnadskontor anser att det är 
viktigt att det farliga avfallet hanteras rätt, därför att felaktig hantering kan utgöra en stor 
skada för människa och miljö (Järfälla Kommun, 2004-03-31). Järfällas system består av 
delarna; entreprenörens mottagande av det farliga avfallet, transporter, resursförbrukning, 
påverkan på omgivningen, behandling och slutligen ett samspel mellan hushållen och 
kommunen. 
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I Sverige var det år 2001 inte mer än 33 av 290 kommuner som hade någon typ av röda boxar 
(miljöboxar) för hushållen att lägga sitt farliga avfall i. Av dessa 33 kommuner hade endast 15 
hämtning av den röda boxen vid fastigheten, Järfälla är en av dem (RVF, (b) s. 3). I Järfälla 
har alla villor med egen sophämtning fått en miljöbox att lägga sitt farliga avfall i.  
 

 
 Bild 2. Miljöbox från Järfälla Kommun. 
 
Boxen som rymmer 40 liter har ett tättslutande lock, vilket gör det möjligt att få ett säkert 
förvaringssätt för det farliga avfallet. Om lådans lock är på blir det även svårare för barn att 
komma i kontakt med avfallet. I boxen är det meningen att främst det farliga avfallet ska 
förvaras, men även el-avfall. När miljöboxen är full ringer kunden/hushållet till kommunens 
entreprenör SITA och beställer hämtning av det farliga avfallet. När boxen ska tömmas ställs 
den ut på en överenskommen undanskymd plats på hushållets tomt. Skälet till att det farliga 
avfallet ställs på en dold plats på tomten är att boxen syns väldigt väl eftersom den är röd samt 
att inga barn ska kunna hitta boxen och öppna den. Var 14: e dag sker tömning av miljöboxar 
som är anmälda, det vill säga där kunden har angivit vad boxen innehåller och var den är 
placerad. Vid hämtning av det farliga avfallet plockar chauffören över avfallet från boxen till 
olika behållare på lastbilens flak och ställer sedan tillbaka boxen igen på tomten. Det som inte 
är farligt avfall lämnas kvar i boxen med ett meddelande om varför avfallet lämnats kvar och 
hur hushållet ska sortera det (RVF, (b) s. 20).                                                                                                      
 
I flerbostadshus ser insamlingen något annorlunda ut. I Sverige var det år 2001 endast 12 
kommuner som hade fastighetsnära insamling av farligt avfall i flerbostadshus (RVF, (b) s. 3). 
Vid hämtning av farligt avfall vid lägenhetsdörr i Järfälla är kravet att kunden måste ha minst 
tre artiklar att lämna ifrån sig. På samma grunder ringer kunden till SITA och beställer 
hämtning. Orsaken till att det är kunden som överlämnar det farliga avfallet direkt till föraren 
är att arbetsmiljö- och säkerhetsrisker då kan elimineras. Det farliga avfallet ska vid 
hämtningen förvaras i en tydligt märkt förpackning eller i originalförpackningen eftersom 
SITA inte tar emot något oidentifierbart avfall. Det omärkta farliga avfallet hänvisas istället 
till kommunens återvinningscentral. Den största negativa aspekten med det här systemet är att 
det blir en del spring i trappor för personalen vid hämtning av avfallet (RVF, (b) s. 24f).  
 
Järfälla har valt att ha kvar endast en miljöstation, vilken är belägen på återvinningscentralen. 
Alla andra stationer togs bort när kommunen införde fastighetsnära insamling av farligt avfall. 
För att klara transportkraven som tidigare nämnts har personalen i Järfälla genomgått RVF: s 
kurs om hushållens farliga avfall (HFA) samt ADR- och kemiutbildning (RVF, (b) s. 24).  
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3.3 Översikt över insamlingssystemen 
För att lättare få en överblick över för- respektive nackdelar med de olika insamlingssystemen 
som har presenterats tidigare har en tabell uppförts. Den innehåller tre bedömningsfaktorer 
vilka är miljö, energi och ekonomi. Varje kommun har granskats emot dessa faktorer och en 
kortfattad sammanställning kan utläsas i tabellen. I Surahammar blir det mindre utsläpp och 
lägre kostnader på grund av minskade avfallstransporter med lastbil vilket även leder till att 
energiförbrukning minskar. En negativ faktor är när fraktioner blandas ihop och mer vatten 
används vilket strider mot miljökvalitetsmålen som framhåller att det är viktigt med 
resurshushållning. Systemet med köksavfallskvarnar ger fördelar eftersom det krävs färre 
tömningar och arbetsmiljön förbättras eftersom avfallet istället transporteras genom avloppet. 
Renhållningsarbetarna slipper på det här viset tunga lyft och andra relaterade olägenheter vid 
insamling av det biologiska avfallet. Avfallet genererar i slutänden fördelar i och med 
produktion av biogas. I Västerås kan det biologiska avfallet bli till biogas, tack vare en 
beteendeförändring hos hushållen. Avfallstransporterna kan ge upphov till ökade utsläpp och 
högre kostnader. I Järfälla innebär insamlingssystemet att risken för felaktig hantering av det 
farliga avfallet i hushållen minskar. Hushållen har även fått ökad service. Arbetsmiljön har 
förbättrats genom högre säkerhet för dem som hanterar det farliga avfallet. De ökade 
avfallstransporterna för insamling av det farliga avfallet ger ökade utsläpp. Att en aspekt blir 
till en för- eller nackdel i ett insamlingssystem beror på vart systemgränsen läggs. 
Konsekvenserna av de nya insamlingssystemen kan uppfattas olika beroende på hur systemet 
ses, vilket vi återkommer till i uppsatsens diskussions- och slutsatskapitel.   
 
Tabell 1 
Nedan presenteras för- och nackdelar med de olika insamlingssystemen ur perspektiven; miljö, energi och 
ekonomi. Plustecknen står för fördelar (+) och minustecknen står för nackdelar (-).  
Faktorer Surahammar Västerås Järfälla 
Miljö Minskade utsläpp från lastbil (+)     

Miljökvalitetsmål (-)  
Resurshållning med vatten (-)  
Fraktioner blandas ihop (-) 

Beteendeförändring (+)           
Ökade utsläpp från lastbil (-)   

Mindre risk för felaktig 
hantering i hushållen (+)        
Ökade utsläpp från lastbil (-)

Energi Mindre bränsleförbrukning (+) 
Värme från biogas (+)        
Minskad oljeanvändning (+)  
Högre elförbrukning p.g.a. 
kvarndrift (-) 

Biogas till fordon (+)    
Högre bränsleförbrukning (-) 

Högre bränsleförbrukning (-)

Ekonomi Lägre transportkostnader (+) 
Arbetsmiljö (+)        
Färre tömningar (+) 
Vattenförbrukning (-) 

Högre transportkostnader (-) Ökad service (+)  
Arbetsmiljö (+) 

4. Resultat 
Nedan presenteras studiens resultat där det viktigaste inte alltid är att jämföra de tre fallen 
eftersom de olika systemen inte behandlar samma avfallsfraktion. I de två fall där samma 
fraktion undersökts kommer somliga jämförelser att göras. Vissa frågor är samtidigt av mer 
övergripande slag och besvarade av samtliga kommuner. Resultaten presenteras kommunvis (i 
ordningen Surahammar, Västerås och Järfälla) och i anslutning till varje fraktion redovisas 
även kommentarer av representanter från RVF. Surahammars system har även kommenterats 
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av och miljö- och hälsoskyddskontoret i Norrköping. Resultatet från frågeformuläret 
redovisas i avsnitt 4.3. 
 
De frågor som analyserats från intervjuerna är: 

1. När och av vilken anledning bestämde sig kommunen för att utveckla 
insamlingssystemet? 

2. Påverkades kommunens beslut av regeringens styrmedel eller rekommendationer?  
3. Vilka styrkor/svagheter ser kommunen med det nya insamlingssystemet? 
4. Vilka är vinsterna med det nya systemet? Hur har det nya insamlingssystemet 

påverkat avfallshanteringens miljö-, energi- och ekonomifrågor? 
5. Vilka synpunkter har kommunen fått kring sitt insamlingssystem och från vem 

kommer synpunkterna? 
6. Har ni några lärdomar att dela med er till andra kommuner som funderar på att införa 

ett liknande system för biologiskt och farligt avfall? 

4.1 Biologiskt avfall 
4.1.1 Vilka motiv, drivkrafter och styrmedel har influerat systemen?    
Enligt Thunström på Surahammars Kommunalteknik, inledde Surahammar sitt arbete med det 
nya insamlingssystem med köksavfallskvarnar omkring 1997 då kommunen ansåg att det 
fanns en överkapacitet i avloppsreningsverket med tillhörande rötkammare. När de tog beslut 
i frågan om köksavfallskvarnar fanns enligt Thunströms uppfattning ingen påverkan från 
styrmedel med i bilden. Beslutet grundades på helt andra faktorer som exempelvis lokala 
förutsättningar som ledningsnätets beskaffenhet och reningsverkets överkapacitet. Nilsson 
som är rådgivare på RVF, menar att huvudorsaken till att insamlingen av biologiskt avfall 
generellt inte riktigt kommit igång i kommunerna beror på att de inte är tvingade att sortera ut 
det. Att kommunerna ändå som exempelvis Surahammar och Västerås har ett 
insamlingssystem för biologiskt avfall beror, enligt RVF, på att den nya avfallshanteringen 
passat in i kommunernas miljöarbete.  
 

”Kommer man fram till där att biologisk behandling skulle vara bättre för miljön än att 
köra det till förbränning då. Det är då man startar med det här skulle jag vilja påstå.” 
(Intervju med LN) 

 
I Surahammar var, enligt Thunström, också lokala förutsättningar, i och med överkapaciteten i 
avloppsreningsverket, anledningen till att en förändring skedde.  
 
I intervjun med Helmin som är informationschef på renhållningsverket, framkom att Västerås 
stad startade upp sitt nya insamlingssystem i mitten av 1990-talet och huvudorsaken till att en 
förändring skedde var den miljöpolitik som fördes inom EU, nationellt och lokalt inom 
kommunerna. Vid beslutet togs, enligt Helmin, hänsyn till att det är många parametrar som 
måste stämma vid införandet av ett nytt insamlingssystem. I intervjun exemplifierades detta 
med följande citat. 
 

”Det gäller att hitta en lämplig mix där som både är vettig ur miljösynpunkt och ur 
…//… ekonomisk och praktisk synvinkel.” (Intervju med MH) 

 
Helmin menar att i Västerås påverkades beslutet om en förändring av avfallshanteringen utav 
kravet på kommuner att ha en avfallsplan, vilket kan ses som ett nationellt styrmedel. Lokala 
mål fastslogs och även andra nationella styrmedel och beslut har under tiden påverkat 
systemet. I intervjun med Helmin, kom det fram att deponeringsförbudet mot utsorterat 
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brännbart och organsikt avfall är styrmedel som påverkat. Nilsson menar att produktionen av 
biogas är en stark drivkraft i många kommuner, eftersom det passar in i miljöarbetet. Det här 
kan vi se exempel på i Västerås och Surahammar. Vad det gäller den biologiska fraktionen 
bedömer Nilsson att styrmedlen generellt sett har varit av mindre betydelse eftersom det 
nästintill inte funnits några.  
 

”Så för att få igång biologisk behandling har det inte behövts några styrmedel alls i 
princip, men då är det också bara en tredjedel av kommunerna som i princip är 
engagerade. Så ska du få med de andra kommunerna så krävs det ju mer styrmedel.”  
(Intervju med LN) 

 
Förbud mot deponering av organiskt avfall kommer, enligt Nilsson, troligen inte heller ha 
någon större inverkan på kommunerna eftersom styrmedlet inte rekommenderar vad som ska 
göras med avfallet istället. Ett nationellt styrmedel som skulle kunna fungera bättre, enligt 
Nilsson, är ett bidrag som premierar när produkten kommer till nytta, användarbidraget ska 
vara kopplat till kompost och biogödsel. Nilsson, tror dock att det som beskrivs i 
kretsloppspropositionen kan vara ett styrmedel som fungerar. Där finns ett politiskt mål, 35 % 
återvinning av matavfall år 2010, som han menar att många kommuner kan använda sig av. 
Ett styrmedel som, enligt Nilsson, inte är direkt kopplat till kommunerna men som ändå 
påverkar insamling och behandling av biologiskt avfall är de skattelättnader som finns på 
biogasen och för biogasdrivna fordon. Skatt på förbränning är, enligt Nilsson, ett annat 
styrmedel som är på gång vilket eventuellt kan gynna biologisk behandling. Även LIP- och 
KLIMP-pengar har bidragit till utvecklingen, vilket Nilsson uttrycker nedan: 
 

”Sedan har vi haft LIP- bidragen och nu då KLIMP och de har påverkat på så sätt att 
vi har fått fler anläggningar. Det är klart, i ärlighetens namn, får man ju säga, de har 
gjort att vi har byggt fler rötningsanläggningar än vi hade gjort annars kanske.” 
(Intervju med LN) 

 
4.1.2 De nya insamlingssystemens konsekvenser 
En anledning, som framkom i intervjun med Thunström, till att köksavfallskvarnar infördes i 
Surahammar, var att kommunen hanterade alla delar i systemet själv vilket förenklade 
beslutsprocessen och kan ses som en styrka i systemet. Om en eller flera aktörer, som 
exempelvis entreprenörer, hade varit inblandade i hanteringen skulle beslutsprocessen ha 
blivit mer komplicerad. Insamlingssystemets uppenbara fördel är, enligt Thunström, minskade 
avfallstransporter eftersom avfallet istället transporteras i avloppsnätet. För hushållen är, 
enligt Thunström, den stora fördelen att avfallet inte luktar och att det är ett bekvämt system.  
 

”Det försvinner i diskbänken, det luktar inget så det är bekvämt för abonnenten.” 
(Intervju med AT)   

 
Den enda svagheten i systemet, som Thunström nämner, är att det blir en maskin till i köket 
och en maskin kan alltid gå sönder. Ur miljö och energi synpunkt har, enligt Thunström, deras 
system minskade utsläpp på grund utav minskade avfallstransporter vilket då även leder till 
minskad bensinförbrukning. Thunström nämner dessutom att förbrukningen av olja minskar i 
reningsverket då den ökade gas mängden används istället för oljan. Påverkan på reningsverket 
sägs av Thunström idag inte skapa några problem och kommunen har avsättning för slammet. 
Reningsverket har, enligt Thunström, inte haft några problem med att hålla sig inom de 
riktvärden som finns. Respondenten på miljö- och hälsoskyddskontoret i Norrköping ser 
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samtidigt till största del nackdelar med köksavfallskvarnar men även fördelar, exempelvis de 
minskade avfallstransporterna. En av nackdelarna handlar om avsättningen för slammet. 
 

”//… det är svårt idag att få avsättning för slammet för det är ju det som det handlar 
om till slut och det är ingenting som tyder på att man ska lätta på några bestämmelser 
vad det gäller slam …//” (Intervju med RS) 

 
Det här är, enligt Thunström, inte ett problem i Surahammar då de har avsättning för slammet. 
Miljö- och hälsoskyddskontoret framhåller i intervjun att den pedagogiska biten är viktig i allt 
miljöarbete, exempelvis ser hushållen resultatet av en hemkompost men den pedagogiken 
försvinner när köksavfallskvarnar används. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser över huvud 
taget inte att det är bra att blanda den rena matavfallsfraktionen med det tungmetallhaltiga 
avloppsslammet som kommer till avloppsreningsverket. Som nämnts i kapitel 3 diskuteras det 
i miljökretsar om att samhället ska sortera mer men med systemet med köksavfallskvarnar 
blandas istället fler fraktioner.  
 

”//… nu pratar man om att sortera mer och mer man pratar om att ta bort urin och 
fekalier. …//… förutom urin och fekalier så har man även en ny fraktion, [som] man 
skickar ner och blandar ihop …//… det känns ju väldigt motbjudande att blanda i 
ännu mer när man talar om att dela upp det mer istället.” (Intervju med RS) 
 

En annan negativ aspekt, enligt Sandsveden som är miljö- och hälsoskyddsinspektör, är den 
samhällsekonomiska biten. Sandsveden påtalar att installation av köksavfallskvarnar 
visserligen minskar avfallstransporterna vilket är bra men istället krävs mer naturresurser för 
att bygga avfallskvarnarna, vilket inte är bra ur kretsloppssynpunkt som miljö- och 
hälsoskyddskontoret berör i citatet nedan:  
 

”//… det är väl den största svagheten egentligen att du inte uppfyller 
kretsloppsprincipen. //… att man inte uppfyller de här grundläggande kraven i 
miljöbalken som vi har att gå efter …//” (Intervju med RS) 

 
Det miljö- och hälsoskyddskontoret åsyftar, är de riktlinjer som återfinns i miljöbalken är 
uppsatta för att skapa en bättre miljö som inte uppfylls med köksavfallskvarnsalternativet. 
Nilsson har uppfattningen att det i Surahammars system är svårt att se vilka kostnaderna och 
miljövinsterna är men att det är ett smidigt system för hushållen. Ett annat problem som 
påpekats av Nilsson är att näringen i matavfallet löses upp i vattnet och det kan då vara svårt 
att utvinna energin. 
 
I Västerås framhålls, av Helmin, att en styrka i deras system är att det inte är lika sårbart 
jämfört med andra system. En av många bidragande faktorer till att det är mindre sårbart är, 
enligt Helmin, bland annat det samarbetet som finns med de berörda aktörer så som LRF, 
lokala lantbrukare, Vafab och Mälarenergi. Ytterligare en del är beteendeförändringen som 
skett i hushållen. Kommunens erfarenhet är, enligt Helmin, att när beteendeförändringen väl 
inträffat verkar den vara beständig. I intervjun med Helmin, framkom att insamlingssystemet 
genererar strikt sett ökade utsläpp från avfallstransporter men samtidigt minskar 
energiförbrukningen på andra ställen beroende på vart systemgränsen läggs.  
 

”Lägger man systemgränsen ända borta där man producerar de här konstgödningarna 
och lägger man in tidsperspektivet och hur kommer fosforpriser och liknande 
utvecklas framöver [ser det annorlunda ut].” (Intervju med MH) 
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Nyttan med det insamlade biologiska avfallet kan således ses olika stort beroende på vart 
systemgränsen läggs. Med en vidare systemgräns uppstår en positiv miljöaspekt vilken är att 
systemet i framtiden genererar biogas. När det biologiska avfallet kommer till nytta, menar 
Helmin, att energiförbrukningen minskar trots ökade avfallstransporter vid insamlingen. Att 
det kan vara på det viset beror, enligt Helmin, på att de material som det biologiska avfallet 
ersätter ofta kräver mycket energi vid framställan. Om den här energikrävande framställan av 
ett visst material kan minskas och ersättas med ett material som inte krävt lika mycket energi 
vid produktion blir den totala energiförbrukningen lägre menar Helmin. I Västerås är den 
pedagogiska delen i systemet hög eftersom resultatet i två utav tre hämtningsalternativ är klart 
synligt för hushållen i och med att en del är hemkompost och den andra delen visar sig i 
produktion av jord och i framtiden även produktion av biogas. Det skapar även ett slutet 
kretslopp menar Helmin. Resultatet av den ekonomiska aspekten är, enligt Helmin, svårare att 
redovisa eftersom det även här är beroende av var systemgränsen läggs, exempelvis om 
vinsten från biogas räknas in. I Västerås ser Nilsson en positiv aspekt i att det är hög kvalité i 
deras system. Västerås har, enligt Nilsson, en hög utsorteringsgrad plus att det är en hög 
kvalité på det utsorterade avfallet.  

 
”Jag skulle också vilja påstå att man nästan sorterar ut mer avfall i det systemet än 
man gör med avfallskvarnar.” (Intervju med LN) 
 

Det baserar Nilsson på att det i köksavfallskvarnssystemet inte är möjligt att mala ner allt och 
därmed hamnar en del av det biologiska avfallet i restavfallet. Även Thunström, påtalar att en 
viss del av matavfallet av tekniska skäl inte kan köras i kvarnen.  
 
4.1.3 Lärdomar från systemen 
I Surahammar har, enligt Thunström, ett fåtal hushåll uttryckt missnöje mot 
köksavfallskvarnarna men de flesta har varit positiva till förändringen. Vad missnöjet rörde 
framgick inte i intervjun. Reaktionerna från myndigheterna däremot har inte varit lika 
positiva. Surahammars respondent uttrycker att: 
 

”Man får nästan lite känslan av att [de] i många fall vill motarbeta det här med kvarn 
uppifrån” (Intervju med AT) 

 
Thunström menar att systemet med köksavfallskvarnar kan innebära en del 
igångkörningsproblem men många av dessa problem går att lösa per telefon vilket har 
underlättat uppstarten. En viktig del innan kvarnarna kan börja användas menar Thunström är 
att granska avloppssystemet eftersom kvarnarna innebär en ökad belastning på nätet.  
 

”Även om det inte är kvarnens fel så finns det ett fel i avloppsröret så kommer stoppet 
snabbare om man belastar det hårdare. Då får ju kvarnen skulden även om det är fel 
på röret.” (Intervju med AT) 
 

Av den här anledningen är det viktigt att göra noggranna kontroller för att undvika problem i 
framtiden påpekar Thunström. 
 
Västerås är den enda av de tre undersökta fallen som påtalat att en undersökning av hushållens 
attityder genomförts. Hushållen har i Västerås, enligt Helmin, framhållit att det viktigaste är 
en miljöriktig avfallshantering. Kommunen har också tagit emot många besök från andra 
kommuner som visat sitt intresse för systemet. En betydelsefull del i att få systemet att 
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fungera är enligt Helmin att ha respekt för hushållen. När arbetet med ett nytt 
insamlingssystem påbörjas är det, enligt Helmin, viktigt att göra det helhjärtat och inte slarva 
igenom processen. Helmin påpekar att en fråga som ofta missas eller får för lite utrymme är 
informationsfrågan. Det är viktigt att informationen kommer vid rätt tidpunkt och att ha god 
tidsplanering. När ett system ska startas upp bör, enligt Helmin, inte tiden vara ett av motiven 
i processen. Det händer, menar Helmin, att kommuner inför ett nytt system lite för snabbt för 
att tiden har blivit ett mått på om det blir bra eller inte. 
 
Nilsson uppmuntrar till studiebesök för det finns mycket kunskap kring redan existerande 
system. Kommuner kan på detta vis, menar Nilsson, undvika att göra misstag och likaledes 
dra lärdom av vad andra gjort. En av Nilssons mest förekommande frågor vad det gäller det 
biologiska avfallet rör avsättningen.  
 

”//… man bestämmer sig ibland först för att börja kompostera innan man har bestämt 
sig för hur man ska avsätta produkten.” (Intervju med LN) 
 

Om avsikten är att kompostera är det viktigt enligt Nilsson att lära sig jordbranschen och hur 
marknaden där den ska säljas fungerar. 

4.2 Farligt avfall 
4.2.1 Vilka motiv, drivkrafter och styrmedel har influerat systemet? 
Järfälla Kommun ändrade, enligt den intervjuade renhållningsingenjören, sitt 
insamlingssystem delvis på grund utav nationella styrmedel, det vill säga det nya 
producentansvaret för el-avfall. Ytterligare ett bidragande motiv till omställningen, menar 
Järfälla, var en rikstäckande informationskampanjen ”lämna in ditt farliga avfall”. Som 
nämnts tidigare påverkades även beslutet i Järfälla av producentansvaret på el-avfall. Det 
finns:  
 

”//… ett samverkansavtal att kommunerna samlar in och producenterna hämtar på 
återvinningscentralen och det skulle inte finnas några pengar här emellan för att det 
skulle vara ett smidigt och bra system.” (Intervju med JK)     
 

I intervjun med Järfälla framkom det att på grund av att samverkansavtalet träffades tvingades 
kommunerna till insamling eftersom det då blev deras ansvar. När det gäller farligt avfall 
anser Christiansen som är utredare på RVF att anledningen till att kommuner ändrar sitt 
system är att det är ett lagkrav, det vill säga ett nationellt styrmedel. Det finns även, enligt 
Christiansen, signaler från bland annat plockanalyser (där soppåsen i efterhand öppnas och 
undersöks) vilka visar att många insamlingssystem i kommunerna inte fungerar idag. 
Angående styrmedlens påverkan på insamlingen av det farliga avfallet menar Christiansen att 
den har hindrats utav att det i dagens något oklara lagstiftning inte finns något konkret krav på 
kommunerna att sortera ut det avfallet. Det finns endast en allmän insamlingsskyldighet för 
allt hushållsavfall där det farliga avfallet ingår. Christiansen poängterar att det här kommer 
förbättras i och med att kommunerna får klarare direktiv i den här frågan genom 
kretsloppspropositionen där oklarheter reds ut och tydliggör ansvarsfördelningen.  
 
4.2.2 Det nya insamlingssystemets konsekvenser 
Järfälla har svårt att se någon påverkan på ekonomin eftersom systemet infördes under 
pågående avtalsperiod och därmed förändrades inte ekonomin. Däremot ser kommunen, enligt 
Järfälla, att kostnaderna för destruktion av det farliga avfallet har minskat i takt med att de 
insamlade mängderna minskat. Det här beror, enligt Järfälla, på att det fastighetsnära 
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insamlingssystemet gjort det svårare för verksamheter att lämna sitt farliga avfall till 
kommunen. Den röda boxen har ett symbolvärde i hushållen, menar Järfälla, som gör att de 
ständigt blir påminda om det farliga avfallet vilket kan ge positiv effekt på den insamlade 
mängden från hushållen. I intervju med Järfälla, framlades att det nya systemet innebär en 
ökad service för de boende vilket även har lett till att anonymiteten har minskat och 
kommunen har fått möjligheten att informera hushållen och i sin tur få information om 
avfallet. Kommunikationen mellan hushållen och kommunen har således förbättrats. 
Kommunen anser, enligt Järfälla, att systemet är mer barnsäkert än tidigare eftersom det krävs 
en tvåhandsfattning för att öppna locket på den röda boxen. Hushållen blir ständigt påminda 
om att det farliga avfallet ska lämnas in. Den största svagheten är, enligt Järfälla, i det här 
systemet att insamlingen endast fungerat i villahushållen då insamlingen från flerfamiljshus 
varit liten. En annan del som Järfälla nämner som skulle kunna ses som en svaghet i Järfällas 
system är att de samlar in mindre mängd farligt avfall än de gjorde med det tidigare 
insamlingssystemet. En omdiskuterad del är transporterna av farligt avfall. Ofta framförs det 
kritik om hur insamlingen sker, många gånger brister det i den dokumentation som krävs för 
att ha bättre kontroll över avfallet vid insamling med lastbil. Detta har Järfälla hanterat 
genom:  
 

”//… en speciell bil som är ADR-registrerad och den personen som hämtar är 
kemistkunnig…//” (Intervju med JK) 

 
Christiansen tycker att det positiva med systemet i Järfälla är att hushållen kan ringa när de 
vill lämna ifrån sig avfallet och då kan hushållen framföra vilken sorts farligt avfall de lämnar 
ifrån sig. Svagheten i systemet är, enligt Christiansen, att Järfälla tog bort miljöstationerna för 
tidigt vilket kan ha förvirrat hushållen då de ännu inte lärt sig det nya systemet. Christiansen 
påtalar att det hade varit bra för hushållen om stationerna var kvar under en övergångsperiod 
för att göra bytet till det nya insamlingssystemet smidigare.  
 
4.2.3 Lärdomar från systemet 
Även i Järfälla har synpunkterna på insamlingssystemet varit positiva vilket till viss del beror 
på att renhållningstaxan inte behövts höjas för hushållen men de har ändå fått en högre 
service. Även Järfälla har fått besök från andra kommuner som varit intresserade av deras 
lösning. Ett råd från Järfälla till andra kommuner är att följa med avfallshämtaren på 
insamlingsturen för då kan brister i insamlingen lättare upptäckas. Det är även, enligt Järfälla, 
viktigt att insamlingssystemet är billigt, bekvämt och begripligt för hushållen. Respondenten 
poängterar att där Järfälla modellen inte lämpar sig kan en kombination av fastighetsnära 
hämtning, återvinningscentral och en miljöbil (ett ambulerande system) vara att föredra. 
 
Christiansen uppmuntrar även här till studiebesök för det finns mycket kunskap i redan 
existerande system. Kommuner kan på det viset undvika att göra misstag och likaledes dra 
lärdom av vad andra gjort. De frågor som Christiansen får angående det farliga avfallet rör sig 
ofta om vilka kommuner som har ett utökat system för farligt avfall. RVF fungerar, enligt 
Christiansen, i det här fallet som informationsförmedlare mellan olika kommuner. Ett råd från 
Christiansen till kommuner är att först undersöka vilka behov det finns hos hushållen för 
insamling av farligt avfall.  
 

”Jag tror ofta att det finns en miss där emellan vad hushållen tycker och vad de har för 
behov i jämförelse med vad de presenterar i kommunerna.” (Intervju med JC) 
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Det är i slutänden hushållens beteende och attityd som är avgörande, enligt Christiansen, för 
insamlingsmängd och vilken behandling som är möjlig. Därför är det viktigt att ta hänsyn som 
Christiansen påtalar i citatet.  

4.3 Frågeformulär för farligt avfall 
De frågor som besvaras i det här avsnittet är:  

• Hur många kilo farligt avfall (inkl. batterier) har er kommun samlat in år 2003? 
• Har er kommun planer på att utöka/förändra ert arbete med insamling av farligt avfall? 

 
Frågeformuläret ledde till olika resultat, nedan presenteras fyra resultat, övriga kan ses i 
bilaga 3. Den är rangordnad efter insamlad mängd per invånare. Bilagan presenterar dels varje 
kommuns insamlade mängd och dels antalet insamlade kilogram per person. Resultaten i hela 
det här avsnittet baseras på de svar som kommunerna givit. På fråga ett, där vi sökte varje 
kommuns insamlade mängd farligt avfall från hushållen, fick vi svar från 287 av 290 
kommuner. Av det här resultatet gjordes ett punktdiagram, vilket kan ses i diagram 1, som 
påvisar om kommunens invånarantal påverkar antal kilogram som är insamlat per person. 
Diagrammet visar att det de kommuner som har färre än 50 000 invånare också är de som 
samlar in störst mängd farligt avfall per person. Med några få undantag är det ingen kommun, 
med fler än 50 000 invånare, som har samlat in mer än 10 kilogram per person. Det kan 
således utläsas ur diagrammet att större kommuner är sämre på att samla in farligt avfall eller 
att invånarna är sämre på att lämna in sitt farliga avfall. Där regionala samarbeten 
förekommer är inte insamlingsmängden högre per invånare jämfört med andra enskilda 
kommuner. I undersökningen uppgår den totala mängden insamlat farligt avfall i Sverige år 
2003 (även vissa mängder från år 2002) till cirka 35 000 ton vilket i genomsnitt blir 3,95 
kilogram per person. 
 

0

10

20

30

40

50

60

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

Antal invånare

Fa
rli

gt
 a

vf
al

l (
ki

lo
gr

am
 p

er
so

n-1
)

 
Diagram 1. I diagrammet visas insamlad mängd farligt avfall från 287 av Sveriges 290 kommuner. De flesta 
plottarna är koncentrerade i vänstra delen av diagrammet där invånarantalet understiger 50 000 och kilogram per 
person är under 10 kilogram. 
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Resultatet från fråga två redovisas i cirkeldiagrammet som kan ses nedan där frågan om 
kommunerna har planer på att utöka eller förändra sitt arbete med insamlingen av farligt 
avfall besvarats. Utav alla tillfrågade 290 kommuner svarade hela 289 på denna fråga. 
Fördelningen redovisas i diagram 2, där 72 % av kommunerna svarat nej och 28 % svarat ja. 

Diagram 2. Ovan ses svarsfördelningen på fråga två vilken löd: har er kommun planer på att utöka/förändra ert 
arbete med insamling av farligt avfall? Resultatet visar att 72 % av kommunerna inte har några planer på att 
utöka eller förändra sitt arbete med farligt avfall medan 28 % av kommunerna har sådana planer.  

5. Diskussion och slutsatser 
Syftet med studien är att belysa konsekvenser som följer av att införa ett nytt 
insamlingssystem, antingen för biologiskt eller farligt avfall. I det här avslutande kapitlet 
samlas olika tolkningar av konsekvenser och för- respektive nackdelar med de olika systemen 
upp utifrån områdena miljö, energi och ekonomi vilka förmedlats i såväl kapitel 3 som 4. 
Även kritik som riktats mot de undersökta systemen diskuteras i detta avsnitt. Syftet har också 
varit att sammanställa en lista över mängden insamlat farligt avfall i Sveriges samtliga 
kommuner, vilket även diskuteras här. Under arbetets gång har vi märkt att 
avfallshanteringssystemen är väldigt komplexa och det finns många olika lösningar på 
problematiken kring dessa, vilket även stöds av rapporter från IVL (IVL, (c) s. 12). Problemet 
med komplexa system är att de många gånger kan vilseleda betraktaren med sitt överraskande 
beteende. Det kan leda till att förändringar i avfallshanteringssystemet inte får den verkan som 
var tänkt från början. Av den här anledningen är det viktigt att beslut som tas är väl 
genomtänkta. ”Åtgärder som verkar riktiga på kort sikt visar sig ofta skadliga på lång sikt” 
(Gustafsson et. al., 1982 s. 85). Ett exempel på detta i avfallshanteringen är när farligt avfall 
tidigare grävdes ner, vilket senare visade sig vara mindre lyckat. Då avfallshanteringssystemet 
är utformat på det här komplicerade viset gör att det många gånger är svårt att studera. 
Exempelvis kan det vara problematiskt att se var eventuella problem kan finnas (Gustafsson 
et. al., 1982 s 89). Av de insamlingssystem som presenterats är det svårt att avgöra vilket som 
är fördelaktigast ur miljö-, energi- och ekonomisynpunkt för det beror på hur systemet ses. 
Hur många för- och nackdelar ett system har och vad som överhuvudtaget ses som för 
respektive nackdelar beror på var systemgränsen läggs, vilket ges exempel på senare i det här 
avsnittet. Det kan vara svårt att se var systemgränserna är och om de betraktas olika kan 
exempelvis en nackdel förvandlas till en fördel. Systemgränser är dock nödvändiga annars är 
det inte möjligt att upptäcka ett specifikt system i relation till det övriga samhället (Ingelstam, 
2002 s 19). Diskussionen om Surahammars system ligger kring den verkliga miljönyttan. I 
proposition (1997/98:145) om miljökvalitetsmålen nämns att en utvecklad kretsloppsstrategi 
med bättre resurshushållning är ett viktigt mål att uppnå. I intervjun med Sandsveden på 
miljö- och hälsoskyddskontoret, som är kritisk till köksavfallskvarnar, framkom att ett sådant 
system inte kan ses följa dessa riktlinjer. Kretsloppsprincipen uppfylls delvis inte eftersom 
produktionen av kvarnar, vilka består av metall, är naturresurskrävande. Vidare uppstår det 
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28%
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problem med kretsloppsprincipen, menar Sandsveden och Nilsson på RVF i intervjuerna samt 
Karlberg et. al. (1999) i sin rapport, ”Köksavfallskvarnar – effekter på avloppsreningsverk. 
En studie från Surahammar”, eftersom matavfallet ses som en renare fraktion som blandas 
med samhällets tungmetaller i reningsverket. En annan studie, av Storbjörk et. al. (2003), 
visar att kommunen vid införandet av köksavfallskvarnar själva såg systemet som 
kretsloppsanpassat. De val kommunen gjorde grundades delvis på att köksavfallskvarnar 
skulle vara kretsloppsanpassade och att det biologiska avfallet skulle tas omhand lokalt vilket 
skulle vara en fördel för miljön (Storbjörk et. al, 2003 s. 21f, 43). Även den ökade 
vattenförbrukningen är ett dilemma när kretsloppsprincipen ska efterlevas, vilket 
framkommer såväl i intervjuer som i tidigare studier (Kärrman et. al., 2001 s. 1).  
 
De traditionella system som nämnts i avsnitt 3.2.1, har mer eller mindre problem med lukt och 
skadedjur men även renhållningsarbetarnas arbetsmiljö är ett problem. Dessa problem 
återfinns inte i Surahammars system då avfallet inte lagras, vilket oftast är orsaken till att 
dessa problem uppstår. I intervjun med Thunström från Surahammar, framlades att problem 
med lukt i köket har eliminerats i och med användandet av köksavfallskvarnar. Andra fördelar 
med systemet är att det är smidigt för hushållen, transporterna minskar samt att biogas 
produceras. Karlberg et. al. (1999), framhåller även att arbetsmiljön för avfallshanterarna 
förbättras, vilket dock inte diskuterats i intervjuerna. Systemet med köksavfallskvarnar är 
beprövat i många länder men enligt Naturvårdsverket är en av tveksamheterna i systemet de 
verkliga miljöfördelarna. De anser att det inte finns tydliga miljö- och resursmässiga vinster 
med avfallskvarnar jämfört med ett traditionellt insamlingssystem som används i Västerås. En 
annan orsak till att köksavfallskvarnar inte är utbrett i Sverige kan vara att Naturvårdsverket 
även varit tveksamma då de anser att metoden inte är överensstämmande med de svenska 
miljökvalitetsmålen. Annan kritik som riktats mot köksavfallskvarnar är att fel saker kan 
hamna i avloppet. Enligt Karlberg et. al. (1999), undviks en hel del av det här problemet i och 
med kvarnens konstruktion, då den väsnas mycket om exempelvis metallföremål hamnar i 
kvarnen. Vidare nämner Karlberg et. al. (1999), att kritik även riktats mot den ökade 
belastningen på ledningsnät och reningsverk vilket även Sandsveden kommenterar. Att 
insamlingssystemet i Surahammar fungerar beror på att en betydande del, som inte är helt 
självklar, tagits med inom systemgränserna, vilket är avloppsnätet. Thunström besvarar 
kritiken med att noggranna kontroller av ledningsnätet har utförts och det är således inget 
problem. Att Surahammars kommun hanterar alla delar i systemet innebär att de har en god 
kontroll och överblick över sitt avfallshanteringssystem. Ännu en fördel, som Thunström 
nämner, är att kommunen producerar biogas av slammet Sandsveden menar dock att 
avsättningen för slammet kan bli ett problem om bestämmelserna kring slam blir strängare. 
En förvånande aspekt som sades i intervjun med Thunström är att den enda svagheten han ser 
är att det är ytterligare en maskin i köket som kan gå sönder. Kritikerna, som omnämnts av 
Karlberg et. al. (1999) och Kärrman et. al. (2001), har inte påpekat det som en negativ aspekt. 
Deras bild av vad som är negativt stämmer inte alls överens med Thunströms. 
Uppfattningarna om nackdelarna går således isär. En annan förvånande aspekt är att det ökade 
flödet av organiskt material inte påverkat reningsverkets utsläpp av kväve. Både Thunström 
och Karlberg et. al. (1999), har uppmärksammat att reningsverkets utsläpp inte påverkats 
nämnvärt.  
 
Ur pedagogisk synvinkel, är Västerås system förhållandevis komplett på alla punkter förutom 
när det gäller avfallstransporter som ökat med systemet. Pedagogiken återfinns bland annat i 
att hushållen ser resultatet av sina handlingar. Helmin, som är informations chef på 
renhållningsverket i Västerås, påpekar att sårbarheten i insamlingssystemet är liten, där 
beteendeförändringen kan ses som den svagaste länken eftersom kvaliteten på avfallet helt 
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och hållet är beroende av den här förändringen. Det är intressant att se hur Västerås lyckats 
med en stor beteendeförändring i hushållen, vilket är en problematisk del att få till i många 
system i samhället. Om beteendeförändringen i Västerås inte är bestående faller hela 
systemet. Som nämnts är avfallshantering ett komplext system vilket vanligen har punkter 
som är särskilt känsliga för påverkan. Ett exempel kan vara om hushållen får vetskap om att 
deras arbete med källsortering inte leder till någon miljönytta. Hushållen kan då fungera som 
dessa särskilt känsliga punkter som kan påverka hela insamlingssystemet (Gustafsson et. al., 
1982 s. 90). Det är positivt att Västerås gjort en undersökning för att kunna ta del av 
hushållens åsikter. Fler kommuner kan lyckas med den här förändringen i hushållen även om 
informationsinsatserna som krävts är mödosamma. Den höga renhet som det biologiska 
avfallet har i Västerås är en följd av den genomtänkta satsningen av kommunen med 
information till hushållen, vilket Helmin även framhåller som en viktig del. Innebörden i att 
satsningen är genomtänkt är att kommunen sett till hela systemet och inte bara inriktat sig på 
någon specifik del i insamlingen, dock ökar transporterna om systemgränsen inte vidgas. 
Helmin påpekar att även om Västerås har ökade avfallstransporter för sin insamling av 
biologiskt avfall kan energiförbrukningen totalt sett se annorlunda ut eftersom biogasen 
ersätter användningen av annat bränsle vilket måste tas med i beräkningarna för att se för- och 
nackdelar. Västerås skiljer sig, som tidigare nämnts, lite åt från traditionella system. Till 
skillnad från exempelvis Surahammars system finns det risk för lukt och skadedjur, problemet 
framkom dock inte i intervjun med Helmin. En annan aspekt, som Nilsson påpekat tidigare, är 
att avsättningen är viktig. Västerås har precis som Surahammar avsättning för sin slutprodukt. 
Trots att systemet är smidigare i Surahammar för abonnenten än i Västerås kan de i 
Surahammar, enligt Nilsson, troligen inte sortera ut lika mycket på grund utav tekniska 
hinder. Detta bekräftas i Karlberg et. al. (1999) rapport där det nämns att cirka 20 % av det 
biologiska avfallet inte går att mala (Karlberg et. al., 1999 s. 5). Systemet måste ses som en 
helhet och förklaras ordentligt för att alla fördelar som uppkommer vid en förändring ska ses. 
När biogas framställs är det viktigt att vidga systemgränserna för att få fram den verkliga 
miljönyttan (Börjesson et. al., 2003 s. 1). Som även framkom, i intervjun med Helmin, ska 
Västerås system skapa ett slutet kretslopp när slammet slutligen återförs till åkrarna. Det här 
ligger i linje med kretsloppsprincipen samt miljökvalitetsmålen och gör Västerås 
avfallshanteringssystem mer komplett. Det som Helmin säger om att det gäller att finna en 
lämplig mix, det vill säga ur miljö och ekonomisk synvinkel, ramar in problematiken med 
insamlingen väldigt bra.  
 
I Järfälla är det fastighetsnära insamlingssystemet relativt säkert, risken att sortera fel är liten. 
Det finns exempelvis tydlig information om hur det farliga avfallet ska sorteras på bland annat 
miljöboxens lock. Även hur transporten av avfallet och hur överlämnandet ska ske för att det 
ska vara säkert är reglerat. Det är således viktigt att alla regler angående transport av farligt 
gods följs och renhållningsingenjören i Järfälla påtalar i intervjun att de använder sig av en 
ADR-registrerad bil för att transporten ska ske på ett säkert sätt (RVF, (b) s. 20). En annan 
nackdel är att avfallstransporterna ökar i Järfällas system men här är det återigen en fråga om 
vart systemgränsen läggs. Om gränsen vidgas och hänsyn tas till vad som samlas in kan 
transporterna ha mindre betydelse för den totala miljöpåverkan. Däremot är det mer tveksamt 
när hushållen ställer ut det farliga avfallet på en bestämd plats, då obehöriga kan få tillgång 
till avfallet (RVF, (b) s. 21). Den här proceduren innebär även att barnsäkerheten minskar 
eftersom de kan få tag i det farliga avfallet. I intervjun med Järfälla, nämndes att de insamlade 
mängderna av farligt avfall i Järfälla har minskat. Ur ekonomisk synvinkel är det bra för 
kommunen eftersom kostnaden för destruktion blivit lägre. Samtidigt ser det naturligtvis inte 
bra ut när mindre mängder farligt avfall samlas in. En av de viktigaste faktorerna som kan 
påverka hur mycket farligt avfall som samlas in är graden av service till hushållen. Som 
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Christiansen säger, i det sista citatet i resultatdelen, finns det ofta en miss mellan vad 
hushållen tycker och vad kommunen gör. Enligt vad Järfälla själva säger är hushållen nöjda 
med den ökade servicen i sitt nya insamlingssystem. Det är problematiskt enligt Järfälla att 
systemet bara fungerar i villasamhällen och inte i flerfamiljshus även om det mesta av 
hushållens farliga avfall uppkommer i villor. En annan förklaring går att finna ur ett 
systemteoretiskt perspektiv. Systemets minskade funktion, i flerfamiljshus, kan ha ett 
samband med att förändringarna i insamlingssystemet fördröjts i tiden. Således kan sägas att 
Järfällas satsningar kan fungera efter en viss tidsfördröjning, hushållen kanske inte lärt sig det 
nya insamlingssystemet ännu (Gustafsson et. al., 1982 s. 89). Kritik som framförts från RVF 
är att miljöstationerna togs bort för snabbt vilket är en viktig lärdom att dra från införandet av 
det nya insamlingssystemet i Järfälla.  
 
Utifrån den här studien är det uppenbart att styrmedlen i två utav tre fall faktiskt haft inverkan 
på kommunernas beslut i avfallshanteringen. Nilsson påpekar att det inte har funnits någon 
anledning för kommunerna att utveckla sin insamling av biologiskt avfall eftersom det inte 
har funnits några direkta styrmedel, vilket gjort att orsakerna till förändringarna är skiftande i 
kommunerna. I intervjun med Thunström, framkom det att de nationella styrmedlen inte 
påverkat valet av insamlingssystem alls men i Västerås har styrmedlen haft större inflytande. I 
tidigare studier har det dock framkommit att styrmedlen även haft inverkan på Surahammars 
beslut. De styrmedel som då påverkade var bland annat direktivet om att varje kommun skulle 
ha en avfallsplan vilket senare i kombination med ett allmänt kretsloppstänkande ledde till en 
satsning på köksavfallskvarnar (Storbjörk et. al., 2003 s. 20). Generellt sett har styrmedlen, 
enligt Nilsson, haft inflytande i positiv bemärkelse framförallt på den biologiska behandlingen 
genom att bland annat fler behandlingsanläggningar har byggts. Styrmedlen har, enligt 
Christiansen, påverkat insamlingen av det farliga avfallet trots att vissa av dem har varit 
otydliga. Genom den nya kretsloppspropositionen kommer styrmedlen enligt Christiansen bli 
tydligare. Utifrån intervjuerna med Christiansen och Nilsson framkom att fler och tydligare 
styrmedel behöver utformas för att hjälpa kommuner att hitta den lämpliga mixen som Helmin 
tidigare beskrivit. Enligt Naturvårdsverket, ska styrmedlen vara ett verktyg för att stödja 
miljöarbetet och för att få ökad hållbarhet (Naturvårdsverket, (a) s. 3). Forskningen och 
statistiken på avfallsområdet är i många fall bristfällig framförallt vad det gäller det farliga 
avfallet. Det här är en begränsande faktor i framförallt studien men det gör det även svårare 
för kommuner som söker alternativ. För att få till förändringar i insamlingssystemen krävs 
både piska i form av styrmedel och morot i form av bidrag, vilket Nilsson även påpekade.  
 
Den totala mängd farligt avfall som frågeformuläret resulterat i är betydligt högre än den som 
RVF tidigare presenterat. Det finns en rad olika förklaringar och anledningar till att vår siffra 
är högre. Den mest betydande orsaken är att många kommuner inte kan skilja ut hushållens 
farliga avfall från verksamheters farliga avfall (Stjernström et. al., 1999 s.65). Det här kan 
dock även RVF ha haft problem med i sin statistik. Vissa kommuner har informerat oss om att 
det i deras statistik även förekommer verksamhetsavfall vilket kan ses i bilaga 3. Det kan 
anses troligt att den här företeelsen finns i betydligt fler kommuner än vad som redovisats. 
Eftersom vår avsikt var att bortse från vissa fraktioner men på grund utav den tidigare nämnda 
svårigheten med definitionen på farligt avfall kan även oönskade fraktioner förekomma i 
materialet vilket också kan vara en orsak till den höga siffran. Andra felkällor som 
kommunerna själva påpekat är att folkmängden i vissa kommuner ökar respektive minskar 
avsevärt under sommaren vilket således även påverkar kommunernas insamlingsmängd. 
Utifrån fråga ett, drogs slutsatsen att de kommuner som har färre än 50 000 invånare generellt 
sett samlar in mer farligt avfall. En orsak kan vara att de största kommunernas befolkning ofta 
bor i lägenheter vilket tidigare nämnts inte har lika stor mängd farligt avfall jämfört med 
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villahushåll. Ytterligare en orsak kan vara att det är svårare att nå ut med information om hur 
insamlingen av farligt avfall ska ske till ett större antal invånare. Resultatet från fråga två kan 
jämföras med RVF, som år 2001 gjorde en liknande studie över kommunernas planer. De fick 
då resultatet att 22 % hade för avsikt att förändra insamlingssystemet för farligt avfall (RVF, 
(b) s. 4). Resultatet från vår studie var 28 % vilket är en ökning med 6 %. Det verkar således 
som kommunerna beaktar den här frågan i allt större utsträckning. Ytterligare en anledning till 
att många kommuner har svarat nej på fråga två kan vara att de redan har förändrat eller 
utökat sitt system och har därmed inte planer på att göra fler förändringar.  
 
Sammanfattningsvis dras slutsatserna att utifrån de insamlingssystem vi undersökt i den här 
studien är det svårt att avgöra vilka som är mer fördelaktiga i förhållande till andra. Vilket 
som är fördelaktigast beror många gånger på vart systemgränsen läggs. I Surahammar går 
åsikterna isär och det presenteras många nackdelar i förhållande till fördelar med systemet. 
Köksavfallskvarnar är dock smidigt för hushållen. En annan slutsats är att nackdelen med att 
kemikalier och mediciner skulle hamna i avloppet i större utsträckning när köksavfallskvarnar 
används inte borde vara påtagligt, hushållen skulle lika gärna kunna spola ner dessa i toaletten 
vilket således kan ske i alla hushåll. I Västerås är kretsloppet slutet och därmed är fördelarna 
många. Avfallstransporterna är en viktig del att fortsätta arbeta med för att minska 
nackdelarna i systemet och för att göra systemet mer komplett. I Järfälla finns två stora 
fördelar, dels den höga servicen och dels att kommunens kostnader för destruktion minskat. 
Den största nackdelen är att flerfamiljshusen ännu inte är en fungerande del av systemet. En 
slutsats, som kan ge konsekvenser på miljön, är att det blir ännu svårare för dem som bor i 
lägenheter, som inte använder det fastighetsnära insamlingssystemet, att lämna sitt farliga 
avfall då antalet miljöstationer minskat. En annan slutsats är att anledningen till att mängderna 
minskat till viss del kan bero på att hushållens lager minskat. Tidigare var det säkert på det 
viset att hushållen under årens lopp samlade på sig farligt avfall men i Järfälla är det mycket 
möjligt att hushållen har minskat lagren eftersom det nya systemet gjort det lättare att lämna 
ifrån sig avfallet. De eventuellt minskade lagren kan resultera i positiva konsekvenser för 
miljön då risken är mindre att farliga ämnen hamnar i naturen. En viktig slutsats som dragits i 
arbetet med farligt avfall listan är att kommuner med en befolkning över 50 000 inte lyckas 
bättre än kommuner med färre invånare. Den sammanställda listan kan förhoppningsvis vara 
en hjälp vid arbetet med att följa upp flödena av farligt avfall.  
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6.4 E-post kontakt 
 
Christiansen Jessica, Svenska renhållningsverksföreningen (RVF), 2004-02-26. 
 
Fredriksson Gunnar, Naturvårdsverket, 2004-03-31. 
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Bilaga 1: Intervjuguider  
Intervjuguide för Surahammars kommun 

Biologiskt avfall 
Inledning  
Intervjuguiden är uppdelad i tre områden för att täcka alla tidsrymder; historik, dagsläget och 
framtiden. En del av frågorna är öppna för att intervjupersonen fritt ska kunna dela med sig av 
sina erfarenheter. Dessa frågor har emellertid följdfrågor (de är ej angivna i intervjuguiden) 
om det av intervjuare anses behövas. För att uppfylla syftet med studien kretsar 
intervjufrågorna kring områdena;  

• presentera olika alternativ för insamling av biologiskt och farligt avfall 
• behandlingen av avfallet 
• sker processen på ett miljömässigt, ekonomiskt och energimässigt acceptabelt sätt 
• hur styrmedlen från nationell nivå påverkat den lokala nivån 

 
Många av frågorna är generella och lika utformade i samtliga intervjuguider. Anledningen är 
att det ska bli lättare att jämföra de olika kommunerna. Det finns naturligtvis även specifika 
frågor för att bemöta varje kommuns unika system för biologiskt och farligt avfall. 
 
Historik: 

1. Berätta kort om det insamlingssystem ni använder för biologiskt avfall?  
2. När och av vilken anledning bestämde ni er för att utveckla insamlingssystemet? 
3. Hur såg ert insamlingssystem för biologiskt avfall ut innan ni bytte till ert nuvarande 

system? 
4. Vad påverkade valet av system? 
5. Påverkades ert beslut av regeringens styrmedel eller rekommendationer? Om inte: 

varför inte? (Andra faktorer: ekonomi, miljö, energi, krav från brukare, lokala 
förutsättningar osv.?) 

 
Dagsläget: 

6. Vilka styrkor/svagheter ser du med det nya insamlingssystemet?  
7. Vilka är vinsterna med det nya systemet? Hur har det nya insamlingssystemet påverkat 

avfallshanteringens ekonomi? Miljöaspekter? Energiförbrukning? 
8. Har de insamlade mängderna ändrats jämfört med det gamla systemet? 
9. Vilka synpunkter har ni fått kring ert insamlingssystem? Från vem kommer 

synpunkter och hur har ni bemött dem? 
10. Har ni flera olika insamlingssystem av biologiskt avfall parallellt med 

köksavfallskvarnar? 
11. I vilka områden är det som systemet med köksavfallskvarnar används? 
12. Hur behandlas det biologiska avfallet som kommer till avloppsreningsverket? 
13. Hur har avloppsreningsverket påverkats av det nya systemet med köksavfallskvarnar? 

 
Framtiden: 

14. Tänker ni fortsätta med det här insamlingssystemet eller finns det andra planer? 
15. Tänker ni utöka er insamling av det biologiska avfallet ytterligare? Varför/varför inte? 
16. Vilka erfarenheter av det här nya systemet kan du berätta om, positiva och negativa?  
17. Kommer systemet med köksavfallskvarnar att utökas till fler områden? 
18. Hur lång är livslängden för köksavfallskvarnar tror ni? 
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19. Har ni några råd och tips till andra kommuner som funderar på att införa ett system 
med köksavfallskvarnar? 

 
Intervjuguide för Västerås Stad 

Biologiskt avfall 
Inledning  
Intervjuguiden är uppdelad i tre områden för att täcka alla tidsrymder; historik, dagsläget och 
framtiden. En del av frågorna är öppna för att intervjupersonen fritt ska kunna dela med sig av 
sina erfarenheter. Dessa frågor har emellertid följdfrågor (de är ej angivna i intervjuguiden) 
om det av intervjuare anses behövas. För att uppfylla syftet med studien kretsar 
intervjufrågorna kring områdena;  

• presentera olika alternativ för insamling av biologiskt och farligt avfall 
• behandlingen av avfallet 
• sker processen på ett miljömässigt, ekonomiskt och energimässigt acceptabelt sätt 
• hur styrmedlen från nationell nivå påverkat den lokala nivån 

 
Många av frågorna är generella och lika utformade i samtliga intervjuguider. Anledningen är 
att det ska bli lättare att jämföra de olika kommunerna. Det finns naturligtvis även specifika 
frågor för att bemöta varje kommuns unika system för biologiskt och farligt avfall. 
 
Historik: 

1. Berätta kort om det insamlingssystem ni använder för biologiskt avfall? 
2. När och av vilken anledning bestämde ni er för att utveckla insamlingssystemet? 
3. Hur såg ert insamlingssystem för biologiskt avfall ut innan ni bytte till ert nuvarande 

system? 
4. Vad påverkade valet av system? 
5. Påverkades ert beslut av regeringens styrmedel eller rekommendationer? Om inte:   
      varför inte? (Andra faktorer: ekonomi, miljö, energi, krav från brukare, lokala  
      förutsättningar osv.?) 

 
Dagsläget: 

6. Vilka styrkor/svagheter ser du med det nya insamlingssystemet?  
7. Vilka stora skillnader ser du/ni i insamlingssystemet som ni har idag jämfört med det   
      gamla systemet?  
8. Vilka är vinsterna med det nya systemet? Hur har det nya insamlingssystemet   
      påverkat avfallshanteringens ekonomi? Miljöaspekter? Energiförbrukning? 
9. Vilket insamlingsintervall har ni? 
10. Har de insamlade mängderna ändrats jämfört med det gamla systemet? 
11. Vilka synpunkter har ni fått kring ert insamlingssystem? Från vem kommer 

synpunkter och hur har ni bemött dem? 
12. Hur behandlas det insamlade biologiska avfallet idag? 
13. Påverkas behandlingen av det biologiska avfallet utav er insamlingsmetod? 

 
Framtiden: 

14. Tänker ni fortsätta med det här insamlingssystemet eller finns det andra planer? 
15. Tänker ni utöka er insamling av biologiska avfallet ytterligare? Varför/varför inte? 
16. Vilka erfarenheter av det här nya systemet kan du berätta om, positiva och negativa?  
17. Har du några råd och tips till andra kommuner som funderar på att införa ett liknande 

system för biologiskt avfall? 
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Intervjuguide för Järfälla Kommun 
Farligt avfall 

Inledning  
Intervjuguiden är uppdelad i tre områden för att täcka alla tidsrymder; historik, dagsläget och 
framtiden. En del av frågorna är öppna för att intervjupersonen fritt ska kunna dela med sig av 
sina erfarenheter. Dessa frågor har emellertid följdfrågor (de är ej angivna i intervjuguiden) 
om det av intervjuare anses behövas. För att uppfylla syftet med studien kretsar 
intervjufrågorna kring områdena;  

• presentera olika alternativ för insamling av biologiskt och farligt avfall 
• behandlingen av avfallet 
• sker processen på ett miljömässigt, ekonomiskt och energimässigt acceptabelt sätt 
• hur styrmedlen från nationell nivå påverkat den lokala nivån 

 
Många av frågorna är generella och lika utformade i samtliga intervjuguider. Anledningen är 
att det ska bli lättare att jämföra de olika kommunerna. Det finns naturligtvis även specifika 
frågor för att bemöta varje kommuns unika system för biologiskt och farligt avfall. 
 
Historik: 

1. Berätta kort om det insamlingssystem ni använder för farligt avfall?  
2. När och av vilken anledning bestämde ni er för att byta insamlingssystem? 
3. Hur såg ert insamlingssystem av farligt avfall ut innan ni bytte till ert nuvarande? 

      4.   Vad påverkade valet av system?  
5. Påverkades ert beslut av regeringens styrmedel eller rekommendationer? Om inte: 

varför inte? (Andra faktorer: ekonomi, miljö, energi, krav från brukare, lokala 
förutsättningar osv.?) 

 
Dagsläget: 

6. Vad ingår, som du ser det, i definitionen farligt avfall? 
7. Vilka styrkor/svagheter ser du med det nya insamlingssystemet?  
8. Vilka stora skillnader ser du/ni i insamlingssystemet som ni har idag jämfört med det 

gamla systemet?  
9. Vilka är vinsterna med det nya systemet? Hur har det nya insamlingssystemet påverkat 

avfallshanteringens ekonomi? Miljöaspekter? Energiförbrukning? 
10. Vilket insamlingsintervall har ni? 
11. Har de insamlade mängderna ändrats jämfört med det gamla systemet? 
12. Hur fungerar transporten av det farliga avfallet vid insamling? 
13. Har ni flera olika insamlingssystem för farligt avfall parallellt? 
14. Vilka synpunkter har ni fått kring ert insamlingssystem? Från vem kommer 

synpunkter och hur har ni bemött dem? 
15. Påverkas behandlingen av det farliga avfallet utav er insamlingsmetod? 
 

Framtiden: 
16. Tänker ni fortsätta med det här insamlingssystemet eller finns det andra planer? 
17. Tänker ni utöka er insamling av farligt avfall ytterligare? Varför/varför inte? 
18. Vilka erfarenheter av det här nya systemet kan du berätta om, positiva och negativa?  
19. Har du några råd och tips till andra kommuner som funderar på att införa ett nytt 

system för insamling av farligt avfall? 
 
 



 36

Intervjuguide för Miljö- och hälsoskydd 
Köksavfallskvarnar 

Inledning  
Den här intervjuguiden skiljer sig åt från de övriga guiderna för dels är den inte riktad till 
någon kommun och dels är frågorna något annorlunda. Frågorna är mer formulerade för att 
bemöta Surahammars och Västerås resultat och i det här fallet få en annan syn på 
köksavfallskvarnar och behandling av biologiskt avfall. De övergripande ämnena är: 

• Dagsläget 
• Vatten och avlopp 
• Behandling 
• Beslut 

 
Dagsläget: 

1. Finns det i dagsläget några installerade köksavfallskvarnar i Norrköpings kommun? 
2. Om ja, varför har de fått dispens och hur många är de? 
3. Vilka styrkor/svagheter ser du med köksavfallskvarnar? 
4. Vad är ni på miljö- och hälsoskydd mest kritiska till när det gäller systemet med 

köksavfallskvarnar? 
5. Finns andra anledningar från miljö- och hälsoskydd till att köksavfallskvarnar inte är 

ett alternativ vid insamling av biologiskt avfall?  
6. Har du någon allmän uppfattning om hur diskussionen går i den här frågan? Vet du 

vad din yrkesgrupp har för åsikter om systemet med köksavfallskvarnar? Finns det 
några andra aspekter som miljö- och hälsoskydd skulle kunna ha angående systemet 
med köksavfallskvarnar, som du skulle vilja ta upp? 

 
Vatten och avlopp: 

7.   Finns det några begränsningar, som du ser det, i vatten- och avloppsnätet eller  
      avloppsreningsverket som gör det omöjligt att installera köksavfallskvarnar i  
     Norrköping?  

8.   Hur ser du på systemet med köksavfallskvarnar ur ekonomisk, miljömässig och  
      energimässig synvinkel? 

 
Behandling: 

9.   Vilka styrkor/svagheter ser du med den slutliga behandlingen av det biologiska 
avfallet vid användning av köksavfallskvarnar? 

 
Beslut: 

10. Har diskussionen om systemet med köksavfallskvarnar tagit upp på kommunens  
      agenda? 
11. Om ja, på vilken beslutsnivå har motståndet varit starkast för införandet av systemet 
      med köksavfallskvarnar? 
12. Kan du beskriva hur diskussionen artade sig då? 
13. Kan detta med KAK bli ett framtida system i Norrköping? Varför/varför inte dvs. vad   
      skulle göra detta till en tänkbar lösning för er? 
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Intervjuguide för telefonintervju med representant från RVF 
Biologiskt avfall 

 
Inledning 
Den här intervjuguiden är även denna annorlunda för dels är den inte heller riktad till någon 
kommun och dels är frågorna något annorlunda. Frågorna är formulerade för att bemöta de 
intervjuer som handlar om biologiskt avfall och behandlingen av denna fraktion. De 
övergripande ämnena är: 

• Dagsläget 
• Kommunernas situation 
• Styrmedel 
• RVF: s roll 
 

Dagsläget: 
1. Hur ser din roll ut på RVF? 
  

Kommunernas situation: 
2. Vilka är de vanligaste insamlingsmetoderna för biologiskt avfall i kommunerna och 

hur fungerar dessa  
3. Vad ser du för styrkor och svagheter med de olika insamlingsalternativen för i det här 

fallet biologiskt avfall gällande ekonomi, miljö och energi?  
4. Vad anser du att kommunernas största problem är vid insamling av det biologiska 

avfallet? 
5. Tycker du att kommunerna prioritera biologiskt avfall i tillräckligt hög utsträckning? 
6. Finns det enligt dig andra viktigare fraktioner?  
7.   Hur anser du att kommunerna ska styra sitt arbete för att uppnå hög  

insamlingsfrekvens?  
7. Vilka styrkor/svagheter ser du med det system som Surahammar och Västerås 
      kommun använder sig av?  
 

Styrmedel: 
     9.    Hur viktig är nationell styrning av avfallshanteringen för vad som händer och inte i  
            kommunerna?  
     10.  Hur går denna styrning till idag? 
     11.  Hur anser du att styrmedlen i stora drag ska vara utformade för att få önskad effekt i  
            kommunerna? 
     12.  Vet du om det kommer några nya styrmedel eller rekommendationer från regeringen  

      för att förbättra insamlingen av det biologiska avfallet? 
 

RVF: s roll: 
13. Har RVF några planer på att göra nya undersökningar/studier angående det biologiska 
      avfallet? 
14. Om ja, vad är det RVF då vill undersöka? 
13. Hur stor påverkan/inflytande tror du att RVF har på kommunernas beslut och  
 handlingar? 
14. Vad är det som gör att kommunerna tar steget att ändra insamlingssystem för  

 det biologiska avfallet? 
15. Vilka är de vanligaste frågorna du får från kommuner som ska ändra/införa ett nytt 
 insamlingssystem? 
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16. I övrigt vilka frågor är det som ställs angående insamlingen av det biologiska avfallet? 
17. Har du några råd och tips om hur kommunerna kan förbättra sin insamling av det  
      biologiska avfallet?  

 
Intervjuguide för telefonintervju med representant från RVF 

Farligt avfall 
Den här intervjuguiden är inte heller riktad till någon kommun och frågorna är något 
annorlunda i jämförelse med kommunintervjuguiderna. Frågorna är formulerade för att 
bemöta den intervju som handlar om farligt avfall och behandlingen av denna fraktion. De 
övergripande ämnena är: 

• Dagsläget 
• Kommunernas situation 
• Styrmedel 
• RVF : s roll 

 
Dagsläget: 

1. Hur ser din roll ut på RVF? 
2. Kan du kort beskriva RVF: s uppgift och roll? 
3.   Hur många kommuner är medlemmar i RVF? 
4.   Vad ingår i RVF: s definition av hushållens farliga avfall? 
 

Kommunernas situation: 
      5.   Hur fungerar kommunernas insamling av farligt avfall? Styrkor/svagheter?  

6.   Vad anser du att kommunernas största problem är vid insamling av hushållens farliga  
      avfall? 
7.   Tycker du att kommunerna prioriterar insamling av hushållens farliga avfall i  
      tillräckligt stor utsträckning? 
8. Är det stora skillnader i landets kommuner när det gäller insamling av farligt avfall   
      och vilka är dessa skillnader? 
9.   Hur anser du att kommunerna ska styra sitt arbete för att uppnå hög  
      insamlingsfrekvens? 
10. Vad är det för aspekt som gör att kommunerna inte kan samla in det farliga avfallet  
      från hushållen? (Ekonomi) 

      11. Är det en bra lösning att höja renhållningstaxan eller finns det något bättre alternativ?  
      (Till exempel någon form av styrmedel?)  
12. Vilka styrkor/svagheter ser du med det system som Järfälla kommun använder sig av  
      när det gäller insamling av hushållens farliga avfall? 
13. Hur ser du på att statistiken angående hushållens farliga avfall?   

 
Styrmedel: 
      14. Hur viktig är nationell styrning av avfallshanteringen för vad som händer och inte i  
            kommunerna?  
      15. Hur går denna styrning till idag? 
      16. Hur anser du att styrmedlen i stora drag ska vara utformade för att få önskad effekt i  
            kommunerna? 

17. Vet du om det kommer några nya styrmedel eller rekommendationer från regeringen  
      för att förbättra insamlingen av hushållens farliga avfall? 
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RVF: s roll: 
18. Hur stor påverkan/inflytande tror du att RVF har på kommunernas beslut och  
      handlingar? 
19. Vad tror du det är som gör att kommunerna tar steget att ändra insamlingssystem för  
      hushållens farliga avfall? 
20. Vilka är de vanligaste frågorna du får från kommuner som ska ändra/införa  
      insamlingssystem? 
21. I övrigt vilka frågor är det som ställs angående insamlingen av hushållens farliga  
      avfall? 
22. Har du några råd och tips om hur kommunerna kan förbättra sin insamling av  
      hushållens farliga avfall? 
 

Bilaga 2: Frågeformulär 
Frågeformulär farligt avfall 

 
Hej! 
Vänligen skicka vidare detta mail till den som är ansvarig för farligt avfall i din kommun. Om 
ni inte kan finna någon lämplig person att skicka detta mail till, vänligen skicka tillbaka 
mailet. 
 
Hej! 
Vi är två studenter på Miljövetarprogrammet vid Linköpings Universitet/Campus Norrköping, 
som skriver c-uppsats om hushållens farliga avfall. Vi har tre frågor som vi skulle vilja få 
besvarade, snarast möjligt. 
 
1. Hur många kilo farligt avfall (inkl. batterier) har er kommun samlat in år 2003? 
(Om ni saknar data för år 2003, går det bra med data från år 2002) 
 
2. Har er kommun planer på att utöka/förändra ert arbete med insamling av farligt avfall? 
Frågan behöver endast besvaras med JA eller NEJ. 
 
3. Hur många invånare bor i er kommun? 
 
Skicka svaret till mailadressen: carli519@student.liu.se 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Carin Lindgren och Theres Carlsson 
Campus Norrköping 
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Bilaga 3: Sammanställd lista över farligt avfall 

Nr Kommunnamn Antal invånare 
(SCB nov. 2003) Fråga 1 Fråga 2 Noterad avvikelse 

Kilogram 
per 

person 

- Hammarö 14 279 Ej svarat -   Ej svarat
- Skara 18 365 Ej svarat Ja   Ej svarat
- Älvsbyn 8 831 Ej svarat Nej   Ej svarat

1Markaryd 9 559 492 873 Nej   51,561 
2Tranås 17 717 800 000 Nej   45,154 
3Skellefteå 71 798 2 638 350 Nej   36,747 
4Haparanda 10 323 277 059 Ja   26,839 
5Degerfors 10 175 253 400 Ja   24,904 
6Strömstad 11 225 273 000 Nej   24,321 
7Kungsör 8 219 194 000 Nej Inkl. kylmöbler och el-avfall 23,604 
8Heby 13 737 290 000 Nej Inkl kylmöbler och el-avfall 21,111 
9Arjeplog 3 269 68 749 Nej Inkl. verksamhets avfall 21,031 

10Höganäs 23 016 468 000 Nej Inkl. kylmöbler och el-avfall 20,334 
11Sala 21 685 426 000 Nej Inkl.kylmöbler och el-avfall 19,645 
12Hallstahammar 15 015 285 000 Nej Inkl. kylmöbler och el-avfall 18,981 
13Vetlanda 26 418 498 000 Nej   18,851 
14Ödeshög 5 532 102 053 Nej   18,448 
15Köping 24 598 434 000 Nej Inkl. kylmöbler och el-avfall 17,644 
16Älvdalen 7 575 132 100 Nej   17,439 
17Härnösand 25 253 432 000 Ja   17,107 
18Emmaboda 9 666 164 206 Ja Inkl. el-avfall och bilbatterier 16,988 
19Bjuv 13 789 225 700 Nej   16,368 
20Norberg 5 915 96 000 Nej Inkl. kylmöbler och el-avfall 16,230 
21Helsingborg 120 108 1 905 000 Ja   15,861 
22Tranemo 11 884 171 000 Nej Inkl. el-avfall 14,389 
23Mark 33 187 462 000 (2002) Nej   13,921 
24Skinnskatteberg 4 845 63 429 Nej Inkl. kylmöbler och el-avfall 13,092 
25Laholm 22 920 299 933 Nej   13,086 
26Åstorp 13 287 168 874 Nej   12,710 
27Sotenäs 9 386 118 690 Nej Inkl. verksamhets avfall 12,645 
28Lycksele 12 814 157 000 Nej   12,252 
29Munkedal 10 420 127 000 Ja   12,188 
30Söderköping 14 076 165 525 Nej   11,759 
31Malung 10 514 122 117 Nej   11,615 
32Borgholm 11 155 126 000 Nej Inkl. vitvaror 11,295 
33Trosa 10 521 114 482 Ja   10,881 
34Surahammar 10 201 110 800 Nej   10,862 
35Sölvesborg 16 430 174 371 Nej Inkl. el-avfall 10,613 
36Ludvika 26 002 274 856 (2002) Nej   10,571 
37Mariestad 23 859 243 000 Nej Inkl. el-avfall 10,185 
38Ängelholm 37 831 365 000 (2002) Nej   9,650 
39Borås 98 466 947 600 Ja Inkl. el-avfall 9,624 
40Värmdö 33 020 314 000 Nej   9,509 
41Mörbylånga 13 468 125 000 Nej   9,281 
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Nr Kommunnamn Antal invånare 
(SCB nov. 2003) Fråga 1 Fråga 2 Noterad avvikelse 

Kilogram
per 

person 
42Vansbro 7 158 65 953 Nej   9,214 
43Kumla 19 234 166 920 Nej   8,678 
44Rättvik 10 850 93 400 Nej   8,608 
45Tanum 12 304 104 000 Nej   8,453 
46Habo 9 592 77 000 Nej   8,028 
47Kil 11 878 93 493 Nej   7,871 
48Jokkmokk 5 651 43 730 Ja   7,738 
49Oskarshamn 26 236 201 258 Nej   7,671 
50Falköping 30 965 236 000 Nej   7,622 
51Ydre 3 941 30 000 Nej   7,612 
52Lysekil 14 759 112 000 Ja   7,589 
53Hylte 10 374 76 340 Nej   7,359 
54Orsa 7 049 51 000 Nej   7,235 
55Enköping 37 969 273 602 Nej   7,206 
56Svenljunga 10 424 74 755 Nej   7,171 
57Oxelösund 11 262 80 000 Nej   7,104 
58Tjörn 14 884 105 700 Ja   7,102 
59Pajala 7 064 50 000 Nej   7,078 
60Sorsele 2 988 20 868 Nej   6,984 
61Malå 3 508 24 000 Ja   6,842 
62Nordanstig 9 965 67500 Ja   6,774 
63Gagnef 10 033 62 874 (2002) Nej   6,267 
64Ovanåker 12 086 75 000 Nej   6,206 
65Valdemarsvik 8 191 50 168 Nej   6,125 
66Västerås 129 881 789 000 Nej   6,075 
67Vaggeryd 12 625 76 000 Ja   6,020 
68Bollebygd 7 901 47 500 Nej   6,012 
69Norsjö 4 484 26 532 Nej   5,917 
70Karlsborg 6 938 39 300 Nej   5,664 
71Strömsund 13 293 74 520 Nej   5,606 
72Norrtälje 53 987 300 000 Nej   5,557 
73Nordmaling 7 619 41 967 Nej   5,508 
74Hultsfred 14 767 78 670 Nej Inkl. verksamhets avfall 5,327 
75Nynäshamn 24 559 130 000 Nej   5,293 
76Säter 11 041 58 100 (2002) Nej   5,262 
77Smedjebacken 11 013 57 604 Nej   5,231 
78Mora 20 052 103 672 Nej   5,170 
79Varberg 53 837 276 100 Nej   5,128 
80Gnesta 9 947 50 370 (2002) Ja   5,064 
81Vimmerby 15 635 79 090 Nej   5,059 
82Hedemora 15 594 78 400 Nej   5,028 
83Leksand 15 411 76 800 Ja   4,983 

84
Osby och                     
Östra Göinge 26 683 132 744 Nej   4,975 

85Kristinehamn 23 976 118 130 Ja   4,927 
86Arboga 13 526 64 422 Nej   4,763 
87Avesta 22 251 104 140 Nej   4,680 
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Nr Kommunnamn Antal invånare 
(SCB nov. 2003) Fråga 1 Fråga 2 Noterad avvikelse 

Kilogram 
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88 Dorotea 3 242 14 808 Nej   4,568 
89 Högsby 6 331 28 846 Nej   4,556 
90 Östhammar 21 737 98 400 Nej   4,527 
91 Eksjö 16 687 75 000 Nej   4,495 
92 Alvesta 18 859 83 295 Nej   4,417 
93 Karlskrona 60 935 268 564 Ja   4,407 
94 Essunga 5 750 25 050 (2002) Nej   4,357 
95 Ockelbo 6 000 26 140 Ja   4,357 
96 Nybro 19 965 86 373 Nej   4,326 
97 Lerum 35 831 152 500 Nej   4,256 
98 Orust 15 154 64 350 Nej   4,246 
99 Höör 14 265 60 519 Nej   4,242 

100 Falun 54 995 233 000 Ja   4,237 
101 Gnosjö 9 922 41 700 Ja   4,203 
102 Eda 8 657 36 530 (2002) Nej Exkl. batterier 4,200 
103 Örnsköldsvik 54 991 229 000 Ja   4,164 
104 Älmhult 15 475 64 000 Nej   4,136 
105 Hjo 8 841 36 300 Nej   4,106 
106 Tingsryd 13 011 53 340 Nej   4,100 
107 Lessebo 8 226 33 400 Ja   4,060 
108 Töreboda 9 398 38 000 Nej   4,043 
109 Motala 42 076 164 000 Nej   3,898 
110 Vadstena 7 596 29 500 Nej   3,884 
111 Älvkarleby 9 008 34 712 Nej   3,853 
112 Tibro 10 640 40 800 Nej   3,835 
113 Gotland 57 532 219 000 Ja   3,807 
114 Staffanstorp 20 227 76 875 Ja   3,801 
115 Dals-Ed 5 015 19 000 Nej   3,789 
116 Kinda 9 961 37 725 Nej   3,787 
117 Hörby 14 052 52 403 Nej   3,729 
118 Stenungsund 22 216 81 150 Nej   3,653 
119 Strängnäs 30 244 110 000 Ja   3,637 
120 Årjäng 9 758 35 000 Nej   3,587 
121 Haninge 71 366 255 000 Nej   3,573 
122 Forshaga 11 428 40 628 Nej   3,555 
123 Hagfors 13 654 48 000 Nej   3,515 
124 Gislaved 29 925 105 004 Nej   3,509 
125 Simrishamn 19 483 68 221 Nej   3,502 
126 Alingsås 35 515 124 000 Nej   3,491 
127 Färgelanda 6 867 23 889 Nej   3,479 
128 Ekerö 23 233 80 800 Nej   3,478 
129 Torsby 13 353 46 000 Nej Inkl. bilbatterier 3,445 
130 Ragunda 5 957 20 514 Nej   3,444 
131 Bengtsfors 10 464 36 000 Nej   3,440 
132 Svedala 18 244 62 387 Ja   3,420 
133 Kävlinge 25 529 87 106 Nej   3,412 
134 Munkfors 4 076 13 878 Nej   3,405 
135 Ronneby 28 237 95 800 Nej   3,393 
136 Sunne 13 603 46 000 Nej   3,382 
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137 Gällivare 19 265 64 085 Nej   3,326 
138 Västervik 36 812 122 271 Nej   3,321 
139 Tierp 20 139 65 350 Nej   3,245 
140 Lilla Edet 12 988 42 000 Nej   3,234 
141 Sollentuna 58 859 189 000 Nej   3,211 
142 Trelleborg 39 081 123 692 Nej   3,165 
143 Salem 13 987 44 000 Nej   3,146 
144 Hudiksvall 37 064 116 593 Nej   3,146 
145 Krokom 14 069 44 241 Ja   3,145 
146 Skövde 49 746 156 400 Nej Inkl. bilbatterier 3,144 
147 Ulricehamn 22 316 70 013 Nej Inkl. bilbatterier 3,137 
148 Bräcke 7 369 23 000 Nej   3,121 
149 Vilhelmina 7 609 23 740 Nej   3,120 
150 Vellinge 31 396 97 712 Ja   3,112 
151 Eslöv 29 332 90 732 Nej   3,093 
152 Sjöbo 17 140 52 793 Nej   3,080 
153 Vindeln 5 901 18 107 Nej   3,068 
154 Lomma 18 295 54 855 Nej   2,998 
155 Lidköping 37 107 111 055 Nej   2,993 
156 Halmstad 87 342 260 285 Nej   2,980 
157 Skurup 14 061 41 512 Nej   2,952 
158 Torsås 7 238 20 946 Nej   2,894 
159 Kungälv 38 150 110 000 Nej   2,883 
160 Borlänge 47 001 135 085 Ja   2,874 
161 Vårgårda 10 685 29 900 Nej   2,798 
162 Åre 9 635 26 727 Nej   2,774 
163 Nässjö 29 334 80 598 Ja   2,748 

164 
Landskrona och 
Svalöv 51 440 141 298 Nej   2,747 

165 Mölndal 57 501 156 000 Nej   2,713 
166 Vaxholm 9 688 26 256 Ja   2,710 
167 Åtvidaberg 11 827 31 969 Nej   2,703 
168 Båstad 14 094 38054 Nej   2,700 
169 Kramfors 20 574 55 000 Nej   2,673 
170 Mönsterås 13 250 34 912 Ja   2,635 
171 Sigtuna 36 035 94 040 Ja   2,610 
172 Gävle 91 656 236 415 Ja   2,579 
173 Storfors 4 563 11 691 Nej   2,562 
174 Botkyrka 75 274 191 118 Nej   2,539 
175 Åsele 3 424 8 610 Nej   2,515 
176 Ljusdal 19 728 49 279 Ja   2,498 
177 Arvidsjaur 6 965 17 300 Nej   2,484 
178 Sundsvall 93 421 231 000 Ja   2,473 
179 Sandviken 36 835 90 999 Ja   2,470 
180 Tidaholm 12 572 30 687 Nej   2,441 
181 Uppvidinge 9 567 23 111 Nej   2,416 
182 Umeå 107 845 259 000 Nej Inkl. bilbatterier 2,402 
183 Karlstad 81 377 195 305 Ja   2,400 
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184Herrljunga 9 456 22 559 Nej   2,386 
185Boxholm 5 307 12 654 Nej   2,384 
186Sävsjö 10 958 26 000 Nej   2,373 
187Hofors 10 344 23 965 Ja   2,317 
188Knivsta och Uppsala 193 445 448 000 Nej   2,316 
189Berg 7 865 18 174 Ja   2,311 
190Linköping 136 190 312 000 Ja   2,291 
191Lund 101 016 231 150 Nej   2,288 
192Kristianstad 75 229 170 000 Ja Tolkat ja på fråga 2 2,260 
193Bollnäs 26 231 59 000 Nej   2,249 
194Härryda 31 117 68 800 Ja   2,211 
195Götene 12 988 28 700 Nej   2,210 
196Uddevalla 49 844 110 000 Nej   2,207 
197Söderhamn 26 957 58 000 Ja   2,152 
198Upplands Väsby 21 260 45 400 Nej   2,135 
199Mullsjö 7 126 15 140 Nej   2,125 
200Olofström 13 548 28 748 Ja   2,122 
201Grums 9 341 19 700 Nej   2,109 
202Ånge 10 911 22 400 Nej   2,053 
203Kungsbacka 67 569 137 000 Nej   2,028 
204Laxå 6 366 12 882 Nej   2,024 
205Flen 16 623 33 389 Nej Tolkat nej på fråga 2 2,009 
206Gullspång 5 740 11 200 Nej   1,951 
207Mjölby 25 132 48 755 Nej   1,940 
208Göteborg 477 979 926 313 Ja   1,938 
209Falkenberg 39 135 75 600 Nej   1,932 
210Tyresö 40 007 77 000 Ja   1,925 
211Aneby 6 662 12 583 Nej   1,889 
212Håbo 18 081 34 000 Ja   1,880 
213Luleå 72 253 135 600 Nej   1,877 
214Kalix 17 740 33 258 Ja   1,875 
215Jönköping 119 404 221 695 Ja   1,857 
216Tomelilla 12 516 23 135 Nej   1,848 
217Nacka 77 338 142 000 Ja   1,836 
218Vänersborg 37 019 65 953 Nej   1,782 
219Härjedalen 11 059 19 678 Ja   1,779 
220Finspång 21 077 37 147 Ja   1,762 
221Huddinge 86 925 150 000 Nej   1,726 
222Storuman 6 615 11 244 Ja   1,700 
223Trollhättan 52 932 89 908 Nej   1,699 
224Kiruna 23 363 39 616 Nej   1,696 
225Hällefors 7 724 13 048 Nej   1,689 
226Nyköping 49 410 80 000 Nej   1,619 
227Filipstad 11 088 17 900 Nej   1,614 
228Boden 28 225 45 492 Nej   1,612 
229Karlshamn 30 784 49 500 Ja   1,608 
230Bromölla 11 995 18 580 Nej   1,549 
231Östersund 58 342 89 314 Nej   1,531 
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232 Sollefteå 21 316 32 029 Ja   1,503 

233 
Klippan, Perstorp 
och Örkelljunga 32 249 48 000 Nej   1,488 

234 Lidingö 41 211 61 010 Ja   1,480 
235 Grästorp 5 819 8 600 Nej   1,478 
236 Karlskoga 30 563 45 000 Ja   1,472 
237 Nora 10 551 15 400 Ja   1,460 
238 Ljungby 26 891 39 000 Nej   1,450 
239 Hässleholm 48 747 70 504 Ja Inkl. verksamhets avfall  1,446 
240 Partille  33 204 48 000 Nej   1,446 
241 Norrköping 123 988 178 581 Ja   1,440 
242 Eskilstuna 90 631 130 008 Ja   1,434 
243 Danderyd 29 981 43 000 (2002) Nej   1,434 
244 Malmö 266 714 371 454 Ja   1,393 
245 Österåker 36 046 49 800 Ja   1,382 
246 Katrineholm 32 394 44 602 Ja   1,377 
247 Ale 26 002 35 000 Nej   1,346 
248 Ystad 26 663 35 539 Nej   1,333 
249 Stockholm 761 949 1 013 820 Ja Inkl. lysrör och bilbatterier 1,331 
250 Vallentuna 26 258 34 000 Nej   1,295 
251 Järfälla 61 453 77 900 Ja   1,268 
252 Vara 15 991 20 000 Nej   1,251 
253 Kalmar 60 415 72 000 Nej   1,192 
254 Täby 60 255 70 700 Nej Tolkat nej på fråga 2 1,173 
255 Robertsfors 7 078 8211 Nej   1,160 
256 Bjurholm 2 597 2 832 Ja   1,090 
257 Solna 58 201 62 200 Ja   1,069 
258 Vännäs 8 494 9 000 Nej   1,060 
259 Hallsberg 15 619 16 200 Ja   1,037 
260 Upplands-Bro 37 352 38 087 Ja   1,020 
261 Nykvarn 8 255 8 000 Nej   0,969 

262 Piteå 40 663 38 000 Nej 
Inkl. verksamhets avfall men exkl. 

batterier 0,935 
263 Övertorneå 5 334 4 703 Nej   0,882 
264 Åmål 12 842 10 919 Ja   0,850 
265 Örebro 126 225 104 650 (2002) Nej   0,829 
266 Vingåker 9 176 7 235 Ja   0,788 
267 Ljusnarsberg 5 437 4 100 Nej   0,754 
268 Arvika 26 322 19 800 Ja   0,752 
269 Timrå 17 817 12 160 Nej   0,682 
270 Öckerö 12 063 7 600 Nej   0,630 
271 Överkalix 4 011 2 500 Nej   0,623 
272 Säffle 16 252 9 747 Ja   0,600 
273 Mellerud 9 788 5 590 Nej   0,571 
274 Värnamo 32 298 18 099 Ja   0,560 
275 Sundbyberg 33 668 15 411 Ja   0,458 
276 Växjö 75 888 33 000 Ja   0,435 
277 Södertälje 80 080 27 390 Nej   0,342 
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278Lindesberg 23 475 8 000 Nej   0,341 
279Lekeberg 7 051 1 952 Nej   0,277 
280Fagersta 12 351 2 600 Nej   0,211 
281Burlöv 15 254 2 761 Ja   0,181 
282Askersund 11 528 1 153 Nej   0,100 

 Totalt 8 973 472 35 448 059     3,950 
 
 


