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Förord  
Detta examensarbete har utförts under våren 2010 som en del i min utbildning 
Samhällsbyggnad med inriktning teknisk miljövård vid Luleå Tekniska Universitet. Jag vill 
rikta ett stort tack till de som på olika sätt hjälpt mig under arbetets gång. Utan dem hade 
denna rapport inte kunnat färdigställas: Jan-Olof Åström på UMEVA, Pär Thelander på 
Sollentuna Energi, Tommy Johansson på Kalix kommun, Lisa Dahlén på Luleå Teniska 
Universitet, Lisbeth Almqvist och Erika Lundström på Luleå kommun samt min sambo 
Anders Löwén. 

 

Maria Hörnfeldt 

Luleå den 15 juni 2010



 

Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att undersöka vad det skulle kunna innebära för Luleå kommun och 
dess invånare om viktdebiterad avfallstaxa infördes. Kommunerna Kalix, Umeå och 
Sollentuna har studerats för att ta reda på hur de har upplevt införandet av viktdebitering.  

Avfallstaxa är den avgift kommunen tar ut för att finansiera hanteringen av kommunalt 
hushållsavfall. I avgiften ingår insamling och behandling av hushållsavfall, driften av 
återvinningscentraler, kundtjänst, fakturering och information. 

Viktdebitering innebär att fastighetsägaren betalar en avgift efter den mängd avfall som slängs 
i sopkärlet. Vid tömning vägs kärlet och vikten registreras i en dator i sopbilen. Kommunen 
fakturerar sedan fastighetsägaren efter hur mycket avfall som har slängts. Syftet med 
viktdebitering är att få fastighetsägarna att sortera bättre eftersom mindre vikt ger lägre 
avfallstaxa.  

I dagsläget har Luleå kommun volymbaserad avfallstaxa. Det innebär att fastighetsägaren 
betalar ett fast pris som beror av hur stort avfallskärlet är samt hur ofta det töms. 
Fastighetsägarna har två olika kärl, ett för brännbart avfall och ett för matavfall. Priset 
påverkas inte av hur mycket som slängs i kärlen utan det kostar lika mycket med en halvfull 
tunna som en full.  

Efter genomförd undersökning kan ingen slutsats dras om införandet av viktdebiterad 
avfallstaxa leder till ökad utsortering av förpackningar. I de kommuner som har undersökts 
har mängderna ökat men det saknas plockanalyser från tiden innan vikttaxa och därför kan 
inte den slutsatsen dras. Avfallsmängderna på återvinningscentralerna i kommunerna har ökat 
men kommunerna ser inget samband mellan ökningen och införandet av vikttaxa. 
Avfallstaxan har blivit dyrare i kommunerna sedan införandet av viktdebitering på grund utav 
att ny utrustning krävs, dyrare behandlingsmetoder och ökade information till invånarna.  
Avfallstaxan bör inte öka lika mycket i Luleå kommun som i referenskommunerna då 
kommunen redan har ID-märkt majoriteten av kommunens sopkärl. Enligt 
referenskommunerna är det en tids- och resurskrävande process. 
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1. Inledning 
I Sverige är det kommunerna som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall. 
För att finansiera detta tas en årsavgift ut av alla fastighetsägare. Avgiften kallas 
renhållningstaxa eller avfallstaxa. Den vanligaste taxan i Sverige är den volymbaserad 
avfallstaxan där fastighetsägaren betalar ett fast pris efter vald kärlstorlek. Avgiften är den 
samma även om kärlet är halvfullt eller fullt. 

I Luleå kommun betalar fastighetsägarna för sophämtningen efter den volymbaserade 
avfallstaxan. Kommunen införde obligatorisk utsortering av matavfall under 1998 och 
fastighetsägarna måste sortera ut matavfallet för insamling eller kompostera det i en 
hemkompost.  

Som första kommun i Sverige införde Varberg en viktbaserad avfallstaxa 1993 där 
fastighetsägaren betalar ett pris/kg avfall som slängs. De innebär att fastighetsägaren debiteras 
för den faktiska vikt som har slängts i kärlet. Genom att sortera ut de material som kan 
materialåtervinnas minskar vikten i kärlet och avgiften blir lägre. Flera kommuner har gått 
över till viktdebiterad avfallstaxa och under 2008 var det 26 kommuner av Sveriges 290 
kommuner som debiterade sina abonnenter efter denna taxa. Se bilaga 1 (Dahlén, Hage, 
Lagerqvist, 2009).  

1.1. Syfte och frågeställning 
Examensarbetet utförs på uppdrag av avdelning Avfall på Tekniska förvaltningen i Luleå 
kommun. Syftet med arbetet är att ta reda på vad ett införande av viktbaserad avfallstaxa 
skulle kunna innebära för Luleå kommun och dess invånare. Arbetet utgår från denna 
frågeställning:  

 Hur upplevde kommunerna införandet av viktdebiterad avfallstaxa?   

 Hur har införandet påverkat avfallsmängderna? 

 Hur har bytet av avfallstaxa påverkat priset till fastighetsägarna? 

1.2.  Avgränsning 
De ekonomiska aspekter som ett införande av viktdebitering skulle innebära behandlas endast 
i viss mån. Arbetet tar inte upp hur mycket det skulle kosta för Luleå kommun att införa 
vikttaxan då kunskap inom området saknas och är allt för tidskrävande att införskaffa.  

2. Metod 
Arbetet började med att en lista över de kommuner i landet som har viktdebiterad avfallstaxa 
studerades. Kravet för att en kommun skulle väljas ut som referenskommun till arbetet var att 
de likt Luleå kommun skulle sortera ut matavfall. Kommunernas hemsida besöktes för att ta 
reda på vilka kommuner som uppfyllde kravet. Kommunerna Kalix, Umeå och Sollentuna 
valdes sedan ut. En person i respektive kommun eller i det bolag som ansvarar för 
avfallshanteringen i kommunen har intervjuats för att ta reda på hur de har upplevt införandet 
av viktdebiterad avfallstaxa. Intervjuerna har sammanställts för att sedan ligga till grund för 
arbetets diskussion och slutsats. Rapporter inom området och avfallsstatistik samt dokument 
om införandet av vikttaxan i respektive kommun har studerats. 
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3. Bakgrund 

3.1.  Vad är avfall? 
Avfall är ett föremål, ett ämne eller substans som ägaren vill gör sig av med eller är skyldig 
att göra sig av med. Definitionen gäller enligt Miljöbalken och är densamma i hela EU. De 
material som kan sorteras ut för materialåtervinning är papper (tidningar och trycksaker), 
wellpapp, pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar (Nationalencyklopedin, 2010). 
Hushållsavfall är avfall som kommer från hushållen samt därmed jämförligt avfall som 
kommer från annan verksamhet (Miljöbalken kap 15 § 2). 

De finns ett tydligt samband mellan avfallsmängder och konjunkturen. Vid högkonjunktur 
ökar mängderna och vid lågkonjunktur minskar dem. De senaste åren har den totala mängden 
hushållsavfall i Sverige ökat med 3-4 procent/år. Men på grund av lågkonjunktur har 
avfallsmängderna endast ökat med 0,3 procent mellan år 2007 och 2008. Under 2008 
behandlades totalt 4 731 660 ton hushållsavfall i Sverige vilket innebär att varje svensk 
slängde ca 514 kg avfall det året (Avfall Sverige, 2009.). Avfallsmängderna skiljer sig mycket 
mellan länderna i Europa. I Tjeckien slängs det ca 294 kg/person och år medan det i Danmark 
slängs 800 kg/person och år (Avfall Sverige). Ett genomsnittligt villahushåll i Sverige slängde 
under år 2005 11,3 kg avfall/vecka i sitt sopkärl (RVF, 2005).  

Tidigare grävdes avfallet endast ner, las på en soptipp eller i en deponi men det är inte tillåtet 
längre. Under 2002 förbjöds deponering av brännbart avfall och 2005 förbjöds deponering av 
organiskt avfall (Naturvårdsverket, 2009). Nuförtiden ses avfallet som en resurs och det finns 
flera olika sätt att använda det på. Det kan användas som bränsle vid el- och 
fjärrvärmeproduktion samt vid utvinning av biogas som sedan kan användas som drivmedel i 
bilar och bussar. En stor del av det avfall som slängs kan materialåtervinnas och bli nya 
produkter. Om mer material skulle återvinnas skulle utvinningen av jungfruliga material 
minskas (Constantino, 2009). 

3.2.  Avfallstaxa 
Kommunen ansvarar för insamling och behandling av det hushållsavfall som uppstår i 
kommunen. Den avgift som kommunen tar ut av alla fastighetsägare för insamling, 
behandling, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall kallas avfallstaxa eller 
renhållningstaxa. Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige och är oftast indelad i en 
grundavgift och en rölig avgift. Grundavgiften ska täcka kommunens kostnader för 
avfallsplanering, kundservice, fakturering och information samt driften av 
återvinningscentraler. Den rörliga avgiften ska täcka kostnaderna för insamling och 
behandling av avfallet och är oftast volymbaserad eller viktbaserad. Hur stor avgiften är 
varierar mycket från kommun till kommun. Kommunen får inte ta ut en högre avfallstaxa än 
vad som motsvarar kostnaden för avfallshanteringen. Om kommunen skulle göra det bryter de 
mot kommunallagens självkostnadsprincip (Avfall Sverige, 2009). 

Den valigaste avfallstaxan i Sverige är den volymbaserade taxan. Fastighetsägaren betalar ett 
fast pris för sitt sopkärl, priset varierar beroende på hur stort kärlet är samt hur ofta det töms. 
Priset påverkas inte av hur mycket eller lite som slängs i kärlet.  

Det blir allt vanligare att kommuner går från den volymbaserade till den viktbaserade 
avfallstaxan. Den är konstruerad för att ha en starkare styrande effekt. Fastighetsägaren 
betalar ett pris/kg för den mängd avfall som slängs. Genom att sortera ut det som kan 
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materialåtervinnas kan vikten i kärlet minskas och en lägre avgift fås. För att kunna införa 
vikttaxa krävs det att sopbilarna är utrustade med våg så att avfallet kan vägas. Alla sopkärl 
måste vara ID-märkta för att den invägda vikten ska kunna kopplas till rätt fastighetsägare. 
Sopbilarna behöver vara utrustade med en dator som kan skicka information till 
debiteringssystemet om vikt och ID på det vägda kärlet.  

Av de kommuner som har vikttaxa är det endast kommunerna Kalix (Johansson, 2010) och 
Sollentuna (Thelander, 2010) som har infört utsortering av matavfall i hela kommunen. I 
Ulricehamn (Ulricehamns kommun, 2010) och Varberg (Vivab, 2009) sorteras matavfall ut i 
flerfamiljshus, livsmedelsbutiker, restauranger och i skolor men inte i villor. Flera av 
kommunerna har påbörjat utsortering av matavfall men i skrivande stund inte infört det i hela 
kommunen. I Umeå kommun beräknas införandet av utsotering av matavfall vara färdigt 
under 2010. Kommunens byar och landsbygd är inte medräknade i denna etapp (Åström, 
2010). Under 2010 beräknas det även vara infört på hela Gotland (Gotlands kommun, 2010). I 
Sundsvalls kommun påbörjas utsortering av matavfall under 2009 och beräknas vara färdigt 
2012 (Reko Sundsvall).  

4. Resultat 
Tre kommuner med viktbaserad avfallstaxa har studerats för att få en bild av hur de upplever 
införandet av denna taxa. Resultatet från de intervjuer som har genomförts med 
referenskommunerna presenteras nedan. Luleå kommun har utsortering av matavfall och för 
att jämföra med så likvärdiga kommuner som möjligt har även de utvalda kommunerna detta.  

4.1. Luleå kommun 
Luleå kommun ligger i Norrbotten och har 73 950 invånare. I staden Luleå bor 45 467 
personer (Nationalencyklopedin, 2010). Sedan år 2000 till 2009 har befolkningen ökat med 2 
298 personer (SCB, 2010). I kommunen är de det kommunala bolaget Luleå Renhållning AB 
som sköter insamlingen av hushållsavfall. För att effektivisera sopbilarnas körschema inför 
bolaget ett program som kallas Route Smart. Bilarnas körordningen ändras därför i hela 
kommunen. Kommunen har obligatorisk utsorterar av matavfall sedan 1998 och alla 
fastighetsägare ska sortera ut sitt matavfall eller kompostera det i en hemkompost. Majoriteten 
av sopkärlen i kommunen är ID-märkta. Under sommaren 2010 kommer de kärl som är 
placerade i soprum hos bostadsrätts- och hyresgästföreningars att märkas. 

4.1.1. Avfallstaxa 

Fastighetsägarna kan välja på att få sitt brännbara avfall hämtat varannan, var fjärde eller var 
åttonde vecka. En villa i kommunen som får sitt avfall hämtat varannan vecka betalar 2 405 
kr/år för sophämtning och den som har åtta veckors hämtning betalar 1 654 kr/år (140 liters 
kärl för matavfall och 190 liters kärl för brännbart avfall). I figuren nedan visas ett utdrag ur 
kommunens avfallstaxa.  
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Luleå kommuns avfallstaxa för småhus 2010     
Grundavgift/småhus 840 kr         

Matavfall  varannan v Brännbart avfall varannan v var 4:e v var 8:e v 

140 L 530 kr 190 L 1 035 kr 565 kr 248 kr 

370L 1 109 kr 370 L 1 975 kr 987 kr  

   660 L 3 531 kr 1 761 kr  

Tabell 1 Luleå kommuns avfallstaxa för småhus, antagen 2010. Den avgift fastighetsägaren betalar för 
sophämtning beroende på vilken kärlstorlek som valts. 

Kommunen har delat ut en sorteringsguide till alla hushåll i kommunen. Fastighetsägarna 
informeras om nyheter och annan information inom avfallshantering med 
renhållningsfakturan, i nyhetsbrev, i en avfallsalmanacka eller på hemsidan.  

4.1.2. Avfallsmängder 

I kommunen samlades det under 2009 in 412 kg hushållsavfall/person varav 201 kg kom från 
den ordinarie sophämtningen. Kommunen har fyra bemannade återvinningscentraler (ÅVC), 
varav en ligger i centralorten. Den totala mängden hushållsavfall exklusive 
producentansvarsmaterial har ökat i kommunen från 307 kg/invånare under 2000 till 417 kg 
under 2005. I tabellen nedan visas hur den totala avfallsmängden har förändrats/invånare från 
2000 till 2009.  

 

Figur 1 Avfallsmängd i kilo/invånare i Luleå under 2000-2009. 

Det avfall som går under producentansvaret, till exempel metall-, pappers- och 
plastförpackningar, är inte medräknat i avfallsmängderna i tabellen ovan. Från 2005 till 2009 
har mängden utsorterade förpackningar och tidningar minskat från 117 kg/invånare till 106 
kg/invånare. I kommunen finns det 49 återvinningscentraler där invånarna kan lämna sitt 
avfall som går under producentansvar (Luleå kommun, 2009). 

4.1.3. Plockanalyser 

Plockanalyser har utförts under många år av Luleå tekniska universitet (LTU) på brännbart 
avfall från lägenheter i Luleå. I början på 2010 var första gången en plockanalys utfördes på 
brännbart avfall från villor. Totalt sorterades 109 kg avfall och 28 procent var matavfall och 
42 procent var förpacknings- och tidningsmaterial. Under maj 2010 utförde kommunen en 
plockanalys på brännbart avfall från villor och 15 procent var matavfall.  
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Det har utförts plockanalyser på matavfallet det två senaste åren och det är tänkt att det i 
fortsättningen ska göras varje år. Kommunen har då vägt ett lass med matavfall och sedan 
plockat bort alla påsar som inte är gjorda av majsstärkelse. Plastpåsarna har sorterats bort och 
innehållet har inte kontrollerats. Majsstärkelsepåsarna har inte öppnats utan endast 
kontrollerats utifrån. Om de innehållit annat än matavfall har de sorterats ut tillsammans med 
plastpåsarna. Den senaste plockanalysen visade att ca 5 procent av avfallet var felsorterat.  

Den information som presenteras ovan i avsnittet om Luleå kommun har framkommit under 
den verksamhetsförlagda utbildning som studenten haft på avdelning Avfall på Luleå 
kommun, genom interna dokument och genom intervju med Erika Lundström avfallsingenjör 
på avdelningen. 

4.2. Kalix kommun 
Kalix kommun ligger i landskapet Norrbotten och har totalt 16 926 invånare fördelat på en yta 
av 1 815 km2. I centralorten Kalix bor det 7 312 invånare. Genom kommunen går 
Europavägarna 4 och 10 (Nationalencyklopedin, 2010). Mellan 2000 och 2009 har 
invånarantalet i kommunen minskat med 1 049 personer (SCB, 2010). Kommunen har 8 580 
hushåll och två tredjedelar av hushållen bor i småhus (Kalix kommun, 2010). Insamling av 
hushållsavfall i kommunen sköts av det upphandlade (LOU) företaget BDX. Kalix kommun 
har haft viktdebiterad avfallstaxa samt utsortering av matavfall för kompostering sedan 2002. 
Alla fastighetsägare måste sortera ut sitt matavfall eller kompostera det själv enligt beslut från 
kommunfullmäktige. 

4.2.1. Avfallstaxans utveckling 

Innan införandet av viktdebitering kunde fastighetsägarna välja på att få sitt avfall hämtat 
varje vecka, varannan, var tredje eller var fjärde vecka. Tidigare deponerades avfallet och då 
det 2002 blev deponeringsförbud på brännbart avfall valde kommunen att gå över till vikttaxa. 
Den nya taxan började användas i kommun 2002. På grund ut av att avfallet går till annan 
behandling än tidigare har renhållningssystemet blivit dyrare och taxan högre till 
fastighetsägaren. Efter införandet hämtas avfallet varannan vecka efter beslut från 
kommunfullmäktige. I skrivande stund betalar den genomsnittliga villan ca 2 200 kr/år för 
sophämtning. I tabellen nedan visas ett utdrag från kommunens avfallstaxa. 

Kalix kommuns avfallstaxa för en‐ och tvåfamiljshus  

Grundavgift  1 078,75     

Viktavgift brunt o grönt kärl  1,44kr/kg     

Reservtaxa  6,15kr + 8,61kr     

        

Kärlstorlek  140 L + 190 L  140 L + 240 L  140 L + 370 L 

Hämtningsavgift brunt o grönt kärl  736,25kr/år  835kr/år  1 078,75kr/år 

Figur 2 Kalix kommuns avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus. 

Införandet av vikttaxan tog ca ett år, det tog längre tid än planerat då leveransen av 
tvåfacksbilen blev försenad. Medan kommunen väntade på sin tvåfacksbil körde den gamla 
sopbilen två turer då det endast fanns ett fack i bilen. Matavfallet hämtades och efter att 
sopbilen tömts åkte den och hämtade det brännbara avfallet. Kommunen införde samtidigt 
som vikttaxan utsortering av matavfall. I samband med att det ID-märkta matavfallskärlet 
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placerades ut hos fastighetsägaren ID-märktes avfallskärlen för brännbart avfall. Kärlet för 
brännbart avfall är 190 liter och kärlet för matavfall är 140 liter.  

Kommunen har en reservtaxa om det av någon anledning inte skulle ske någon vägning av 
avfallet. Kommunen har denna taxa för att kunna debitera fastighetsägaren då systemet 
fallerar. Varje år tas två taxor i kommunfullmäktige, en för viktdebitering och en i fall att 
kärlet inte har kunnat vägas. Enligt kommunen händer det inte ofta att taxan behöver 
användas utan de är nöjda med systemet. Reservtaxan för 2010 för ett 140 l matavfallskärl är 
6,15 kr/tömningstillfälle och för ett 190 l kärl för brännbart avfall är den 8,61 
kr/tömningstillfälle. Det är en schablonsiffra som är satt utifrån den kärlstorlek som 
abonnenten har. Enligt kommunen är det ingen stor skillnad för abonnenten mot vad de 
betalar vid vägning.  

Ur kommunens perspektiv fungerar taxan väldigt bra, då de får full kostnadstäckning. De 
tycker att den fungerar lika bra ur hushållens perspektiv då den är rättvis, alla betalar 
grundavgift och hämtningsavgift och fastighetsägarna har alltid möjlighet att lämna sitt avfall 
varannan vecka året om. Om fastighetsägaren sorterat ut avfall till producentansvar (brännbart 
avfall) eller komposterar matavfall själva blir avgiften lägre.  

4.2.2. Administrativt arbete 

Invånarna informerades om att det skulle införas en ny taxa genom ett nyhetsblad där 
företagare och andra intresserad skrev om sitt miljöarbete. Bladet kom ut 11 gånger/år under 
två års tid. En sida i varje nummer handlade alltid om sortering. Där kunde det till exempel stå 
hur man ska sortera, förslag på kompostlådor och andra miljötips. Informationen resulterade 
sedan i en källsorteringsguide som delades ut till alla hushåll. Sedan dess har ingen 
uppdatering av utskicket skett men ett nytt utskick är planerat under 2010 då mycket har 
förändrats sedan start. Under februari 2010 har nätupplagan av källsorteringsguiden 
uppdaterats. 

Kommunen finns inte med vid utformning av nya soprum i den omfattning som skulle vara 
önskvärt. I dagsläget byggs det inte så mycket i kommunen men många soprum som finns 
idag är för små och är inte anpassade för insamling av avfall med producentansvar.  

4.2.3. Avfallsmängder 

Den totala mängden avfall i kommunen har ökat något och är mest troligt konjunkturrelaterat. 
Avfallsmängderna i kärlen har inte förändrats utan de ligger på samma nivå som innan 
införandet av viktdebitering. Däremot har mängderna som går till återvinning ökat från att ha 
varit 1 020 ton år 2002 till att vara 1 750 ton år 2008. Kommunen tror att införandet av 
vikttaxa har lett ökat utsorteringen av förpackningar men då plockanalyser saknas kan de inte 
säga att det är så. Kommunen vill öka utsortering av förpackningar och kommer därför under 
hösten 2010 att propagera för det bland invånarna. Under 2009 har det samlats in 1 833 ton 
grovavfall på ÅVC. Under samma år samlades 2 222 ton brännbart avfall in från hushållen 
genom den ordinarie sophämtningen. Kommunen når i dagsläget Naturvårdsverkets mål om 
att 35 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas. I kommunen finns 20 stycken 
ÅVS som invånarna kan lämna det avfall som går under producentansvar (Kalix kommun, 
2010). 
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4.2.4. Plockanalyser 

Kommunen har inte utfört några plockanalyser innan eller efter införandet. Det finns planer 
på att göra plockanalyser både i villor och i hyreshus för att få reda på hur det ser ut. 
Renhetsgraden i det brännbara avfallet tros vara som i Piteå och Luleå men kommunen kan 
inte säga säkert då inga plockanalyser har utförts. De säger sig ligga bra till i den mängd 
insamlat material som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tar hand om.  

Sopbilarna är utrustade med kamera och på så vis kontrolleras avfallet kontinuerligt. 
Chaufförerna har även en kamera i bilen som ska användas vid dokumentering av felsorterat 
avfall. Bilden och ett brev om extra debitering skickas till fastighetsägaren på grund utav 
felsortering. Enligt kommunen är det inga stora summor det är frågan om men de måste 
reagera för att få en förbättring till stånd.  

4.2.5. Åsikter från invånarna  

Den första tiden efter införandet av det nya insamlingssystemet hade kommunen en sopbil 
med endast ett fack och körde därför två gånger till samma fastighet. Många av invånarna sa 
att det inte var någon idé att sortera då samma bil hämtade både matavfallet och det brännbara 
avfallet. Efter införandet av tvåfacksbil har inte kommunen dessa diskussioner. Det 
förekommer dumpning av avfall i skogen i kommunen, vilket även förekom innan införandet 
av vikttaxan. De är inga större mängder som dumpas men det händer då och då. Kommunen 
försöker lagföra dumpningarna men när det händer är det viktigast att städa upp så fort som 
möjligt för att minska risken att fler slänger där.   

4.2.6. Tankar från en kommun som har viktdebitering 

Enligt Kalix kommun är det viktigaste vid införandet av viktdebiterad avfallstaxa att se till att 
logistiken är klar och att tvåfacksbilen finns. En annan viktig sak är att viktsystemet måste 
fungera, inga felmätningar får förekomma. Sedan är det väldigt viktigt att förbereda hushållen 
på vad som kommer att ske. 

Den informationen som presenteras i avsnittet om Kalix kommun har framkommit vid 
intervju med Miljöingenjör Tommy Johansson på Kalix kommun den 16 april 2010.  

4.3. Sollentuna kommun 
Sollentuna kommun ligger 15 km norr om Stockholm och tillhör Stockholms län och 
landskapet Uppland. Till ytan är kommunen 58,6 km2 och har 63 347 invånare 
(Nationalencyklopedin). I kommunen bor 52 procent av invånarna i flerbostadshus och 
resterande del i småhus (SÖRAB, 2009). Invånarantalet har ökat med 5 299 personer från år 
2000 till 2009 (SCB, 2010). Det kommunala bolaget Sollentuna Energi AB är ansvariga för 
avfallshanteringen i kommunen. Insamling av hushållsavfallet i kommunen sköts av företaget 
Sita. Avfallet behandlas sedan av SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB. Sedan 1994 har 
kommunen haft utsortering av matavfall och 1998 infördes viktdebiterad avfallstaxa. 

4.3.1. Avfallstaxans utveckling 

Innan införandet av viktdebitering hämtades både matavfallet och det brännbara avfallet en 
gång i veckan. Matavfallet slängdes i vanliga plastpåsar enligt miljö- och hälsonämndens 
beslut och skickades till kompostering. Detta tros vara anledningen till att kvaliteten på 
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matavfallet var dålig de första åren. Flera av invånarna ansåg att det inte kunde vara så viktigt 
att de sorterade bra då plastpåsarna kunde tas bort. För att få en högre renhetsgrad på 
matavfallet valde kommunen att byta till påsar av majsstärkelse, som är helt nedbrytbara.  

Den huvudsakliga anledningen till att kommunen ändrade till viktbaserad avfallstaxa för att 
öka återvinningen i kommunen. Trots införandet av viktdebitering kvarstod problemet med 
den dåliga kvaliteten på matavfallet. Fastighetsägarna väljer själva om de vill sortera ut sitt 
matavfall eller inte men avgiften blir lägre för den som sortera ut sitt matavfall. Kommunen 
har valt att ha det frivilligt för att få matavfallet så rent som möjligt. I dagsläget komposteras 
avfallet men vid årsskiftet kommer matavfallet att rötas. Kommunens avfallstaxa som gäller 
från 2008 och framåt är indelad i grundavgift, hämtningsavgift och viktavgift, se tabellen 
nedan.  

Sollentuna Energis avfallstaxa för en‐ och tvåfamiljshus 2008

  Sorterar Sorterar inte 

Grundavgift/år 572 kr 1 300 kr 

Viktavgift brunt o grönt kärl 1,60kr/kg 1,60kr/kg 

Tömningsavgift/kärl 5,60 kr 5,60 kr 

Figur 3 Sollentuna Energis avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus antagen i kommunfullmäktige 2008. 

Taxan har förändrats i flera steg och enligt kommunen går det inte att jämför den nuvarande 
taxan med de tidigare då fastighetsägaren kan påverka priset själv. Avfallstaxan har ökat för 
många fastighetsägare men för de som sorterar och på så vis minskar avfallsmängden i kärlet 
kan taxan vara lägre idag än den var 1998. I kommunen hämtas hushållsavfallet efter behov, 
så kallad behovshämtning. Det innebär att fastighetsägarna själv väljer hur ofta kärlen ska 
tömmas. Sopbilen kör samma runda varje vecka och en fastighetsägare som har hämtning 
måndagar kan välja att ställa ut alla måndagar eller mer sällan. Fastighetsägaren betalar endast 
för de tillfällen som kärlet blivit tömt, en tömningsavgift och ett pris/kg. Kommunen upplever 
inte att det finns något problem med behovshämtning av matavfall sommartid. Miljö- och 
hälsa var med vid införandet och något problem med lukt eller skadedjur uppstod inte. 
Fastighetsägaren har ett ansvar för att kärlen sköts så att sanitära olägenheter inte uppstår för 
sig själv eller någon granne. Enligt kommunen så sköts detta mycket bra.  

Kommunen har ingen reservtaxa för de tillfällen då det inte sker någon vägning. Anledningen 
till det är att kommunen anser att de inte kan ta betalt för de kilon som inte blivit registrerade. 
Systemet ska vara så robust att det klarar en del missar och avvikelser. Entreprenören får inga 
pengar om vågen eller ID-systemet är ur funktion.  

Kommunen anser att vikttaxan gynnar både dem och hushållen då det är en tydlig bild att 
kommunicera kring och förstå. Systemet är tydligare och kopplat till faktiskt belastning. 
Kommunen kan följa avfallsutvecklingen och konsumenten kan se precis hur mycket som 
slängs och hur ofta kärlet har tömts. Kommunen anser att principerna för viktbaserade 
avfallstaxan fungerar bra men det finns störningar som de tillfällen när bilarna är trasiga, 
vågen inte fungerar eller när det blir fel på dataöverföringen från bilarna. De anser att de är ett 
bra system ur styrningssynpunkt. Fastighetsägarna kan snabbt se effekten om de börjar sortera 
sitt avfall.  
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4.3.2. Administrativt arbete 

Vid införandet av viktdebitering var mycket redan förberett då alla sopkärl sedan tidigare var 
ID-märkta. Vid byte av entreprenör 1994 gick kommunen från säckar till kärl och utrustade då 
kärlen med ID. Sopbilarna är utrustade med två vågar och två fack så två kärl kan tömmas och 
vägas samtidigt. I samband med införandet skickade kommunen ut ett kontrakt till alla 
fastighetsägare där de ombads ta ställning till om de vill sortera ut sitt matavfall eller inte.  De 
som valde att sortera skulle sedan läsa igenom sorteringsanvisningarna, skriva under 
kontraktet och skicka tillbaka det till kommunen. De fastighetsägare som valt att sortera och 
skickat in kontraktet fick en lägre taxa än de som inte valt att sortera. På så vis har kommunen 
ett kontrakt på att fastighetsägarna vet hur de ska sortera och att de kommer att göra det. 
Kommunen tog även kontakt med alla hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar. Det tog 
några år innan alla föreningar var kontaktade och inlagda i det nya systemet men enligt 
kommunen var det nödvändigt för att få god kvalitet på avfallet. 

Kommunen har före, under och efter införandet informerat invånarna på årsmöten i hyresgäst- 
och bostadsrättsföreningar, på kommunens och den egna hemsidan, i nyhetsbrev, i skriften 
"Värt att veta" samt riktad information som skickas med fakturan. Kommunen har även haft 
informationskampanjer, de har inte kommit så mycket folk men de tror att informationen 
sprider sig ändå. 

4.3.3. Avfallsmängder 

Enligt kommunen går avfallsmängderna i kärlen i vågor, nivån följer konjunkturen. Vid 
högkonjunktur ökar mängderna och vid lågkonjunktur minskar dem. Totalt har 
avfallsmängderna ökat i kommunen då invånarantalet har ökat. Sollentuna kommun har ingen 
egen återvinningscentral på grund av plastbrist men det finns sex stycken ÅVC i 
grannkommunerna där sollentunaborna kan lämna sitt avfall. Mängden avfall till ÅVC har 
ökat kraftigt sedan 90-talet och fram till 2010. Kommunen ser inget samband mellan 
införandet av viktdebitering och ökade mängder på ÅVC. Centralerna är bemannade och 
sådant hushållsavfall som normalt ryms i kärlet kan inte slängas där. Återvinningsbart 
grovavfall är hushållsavfall och får lämnas på ÅVC. Kommunen tror att invånarna har blivit 
bättre på att sortera och att det därför slängs mer på ÅVC. I kommunen finns 17 kompletta 
ÅVS för returpapper och uttjänta förpackningar samt ett antal glas- och returpappersbehållare 
som står som singelbehållare. Kommunen anser att FTIs system inte är tillräckligt utbyggt och 
de förs en dialog med FTI om hur det behöver förändras. Enligt kommunen så störs deras 
system för återvinning då det förutsätter att det ska vara lätt att bli av med de material som 
kan återvinnas. I skrivande stund är sorteringen bra i de områden där det är nära till en ÅVS.  

4.3.4. Plockanalyser 

Sollentuna kommun har inte gjort några plockanalyser men deras entreprenör SÖRAB har 
utfört plockanalyser på det brännbara avfallet. Den senaste är gjord 2009 på brännbart avfall 
där nio kommuner som anlitar SÖRAB för behandling av hushållsavfall finns med. Samtliga 
hushåll som är med i plockanalysen från Sollentuna kommun har hemkompostering eller 
utsortering av matavfall. Efter genomförd sortering vägdes alla fraktioner. I analysen 
presenteras viktprocenten för fraktionerna både med och utan justering av fukt och smuts 
enligt RVF Utveckling 2005:19I. Nedan presenteras resultatet utan justering. I plockanalysen 
gjorde i flerbostadshus sorterades 640 kg och ca 32 procent var förpacknings- och 
tidningsmaterial och ca 43 procent var matavfall. I plockanalysen gjord i småhus sorterades 
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620 kg och andelen förpacknings- och tidningsmaterial var ca 35,3 procent och ca 28,5 
procent var matavfall. 

Kommunen har inte utfört någon plockanalys på matavfallet men SÖRAB utförde en 
plockanalys under 1998 (Grill, 2010). Analysen utfördes innan viktdebitering införts och 
eftersom plockanalyser på matavfallet saknas sedan införandet av vikttaxa är inte resultatet 
relevant för arbetet.  

4.3.5. Åsikter från invånarna 

Innan införandet var det mycket diskussion om att införandet skulle medföra dumpningar i 
skogen och på andra platser eller att det skulle stoppas avfall i andras kärl. Den diskussionen 
pågår inte idag och kommunen har inte upplevt dumpningar som något större problem. En 
fastighetsägare som har sitt sopkärl vid en väg ner till en badstrand fick kärlet fyllt av 
badgästernas sopor. Detta löstes genom att kärlet utrustades med ett låsbart lock. Kommunen 
tror inte att invånarna tycker att det är värt att dumpa en påse eller lägga den i grannens kärl 
då det är för lite pengar och för stor risk för att bli upptäckt.  

Kommunen har inte skickat ut någon enkät till invånarna om hur de upplever införandet. Men 
utifrån den kontakt kommunen har haft med invånarna genom exempelvis kundtjänst, 
informationsträffar och från inkomna samtal upplever kommunen att invånarna är nöjda.  

4.3.6. Tankar från en kommun som har viktdebitering 

Den kommun som tänker införa viktdebiterad avfallstaxa bör vara medveten om att det krävs 
mycket resurser och det är väldigt viktigt med bra information och god kommunikation med 
invånarna. Det räcker inte med information innan införandet utan det krävs både under och 
efter. 

Informationen som presenteras ovan i avsnittet om Sollentuna kommun har framkommit 
under intervju med renhållnings- och ekonomichef Per Thelander på Sollentuna Energi den 15 
och 27/4 2010.  

4.4.  Umeå kommun 
Umeå kommun är 2 331 km2 och ligger längs Bottenviken i landskapen Västerbotten och 
Ångermanland. Kommunen har 114 075 invånare varav 75 645 personer bor i industri- och 
studentstaden Umeå (Nationalencyklopedin, 2010). Från 2000 till 2009 har invånarantalet 
ökat med 9 563 personer (SCB, 2010). Avfallshanteringen i kommunen sköts av det 
kommunala bolaget UMEVA, Umeå Vatten och Avfall. Viktdebiterad avfallstaxa infördes i 
kommunen 2001 och under 2007 påbörjade kommunen införandet av utsortering av matavfall 
och det beräknas vara färdigt i slutet på 2010. Kommunens byar och landsbygd är inte 
medräknade i den etapp som ska vara färdig i slutet på 2010.  

4.4.1. Avfallstaxans utveckling 

Avfallet hämtas som innan införandet av vikttaxa, varje vecka i centrala staden och varannan 
vecka i övriga kommunen efter beslut från kommunfullmäktige. Den huvudsakliga 
anledningen till att kommunen införde viktdebitering var för att minska mängden avfall med 
hjälp av ett ekonomiskt styrmedel. Invånarna väljer själva om de vill sortera ut sitt matavfall 
eller inte då kommunen i första hand vill ha god kvalitet på matavfallet. Den som valt att 
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sortera ut sitt matavfall betalar ingen viktavgift utan endast en fast avgift för kärlhyra. 
Kommunen rötar i dagsläget matavfallet. Nedan visas ett utdrag ur kommunens avfallstaxa för 
en- och tvåfamiljshus. 

Umeå kommuns avfallstaxa för en‐ och tvåfamiljshus  

Grundavgift/år 444 kr     

  1. Utsortering av matavfall 2. Hemkompostering 3. Blandat avfall 

Avgift grönt kärl/år 260 kr 260 kr 260 kr 

Viktavgift grönt kärl 1,70kr/kg 1,70kr/kg 1,70kr/kg 

Avgift brunt kärl/år 240 kr   

Viktavgift brunt kärl 0kr/kg   

Miljöavgift/år  500 kr 

Figur 4 Umeå kommuns avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus 2010. 

Kommunen gick ut till allmänheten och talade om att införandet av viktdebitering kommer 
innebära en höjning av taxan med 13 till 15 procent. Medelhushållet i kommunen som slänger 
7,5 kg brännbart avfall/vecka betalar 1 411 kr/år för sophämtningen. Kommunen har en 
maxvikt för hur mycket kärlen får väga för att det ska tömmas. Överskrids maxvikten 
kontaktas fastighetsägaren och dialog förs om hur det kan förändras.  

Kommunen har en reservtaxa som används då vägning av någon anledning inte kan ske. Trots 
att ingen vägning har sket anser kommunen att de har utfört sitt jobb då kärlen har blivit 
tömda och debiterar därför fastighetsägaren. Identifikationen måste alltid läsas av och om 
systemet inte fungerar har kommunen ett krav på entreprenören att de ska läsa av för hand. 
Utan ID kan kommunen inte ta betalt av fastighetsägaren. Avgiften som debiteras då 
vågutrustningen fallerat räknas fram av en dator och är ett medelvärde på de registreringar 
som har utförts de senaste 10 veckorna. De har valt att ha denna reservtaxa då de utan 
reservtaxa riskerar att förlora stora summor pengar. 

Enligt kommunen är denna taxa en rättvisare taxa än andra taxor, de finns ingen taxa som är 
rättvis och gynnar alla. Ur kommunens perspektiv är det en kvalitetssäkring, de vet att arbetet 
är utfört och hur stort det var. De får exakta siffror och ser hur mängderna förändras. Ur 
arbetsmiljösynpunkt är det ett mycket bra system då information om hur tungt kärlet är finns 
och det kan användas vid dialog med fastighetsägaren. Taxan är bra ur hushållens perspektiv 
då taxan ger ett valutrymme, att sortera fullt ut till att inte sortera alls. Beroende på vad 
fastighetsägaren väljer så får denne betala en högre eller en lägre avgift.  

4.4.2. Administrativt arbete 

Under 1996 till 1997 testade kommunen viktdebitering i ett projekt kallat 
Holmsundsprojektet. Sopkärlen i området ID-märktes och en sopbil utrustades med våg och 
ID-läsare. Under projekttiden hölls informationsmöten och informationsblad delades ut till 
alla berörda. Projektet blev lyckat och kommunen beslutad att alla sopkärl i kommunen skulle 
ID-märkas. Identifieringen och uppstart av vägning pågick från 1997 till 2000 och den nya 
tredelade avfallstaxan infördes i april 2001.  

Kommunen ser ingen koppling mellan avgiftskonstruktion och missbruk och har därför som 
nämnts tidigare valt att inte ta ut någon viktavgift för matavfallet. Kommunen har utfört stora 
informationsinsatser hos villaägarna i kommunen. De upplystes om att stickprovskontroller 
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kommer att utföras och om hushållsavfall skulle påträffas i matavfallskärlet skulle de bli 
avstängda på en gång.   

Under 2007 till 2010 har kommunen utökat sin avfallsverksamhet med 3,5 heltidstjänst. De 
nya tjänsterna innebär i första hand uppsökande verksamhet i hyreshus samt 
informationskampanjer. Kommunen har haft en informatör och en ingenjör som har 
dimensionerat och kontrollerat alla soprum i kommunen. Kommunen har höga krav på 
avfallshanteringen både gällande kvalitet på avfallet och arbetsmiljö för personalen. Alla 
soprum måste godkännas av kommunen innan de får driftsättas. Blir de inte godkända får 
sopkärlen stå utomhus tills det är åtgärdat. Om ett soprum inte är tillräckligt stort för alla 
avfallsslag ställs endast kärl för brännbart avfall ut eller så placeras kärlen utanför soprummet. 
Om det sorteras dåligt i ett hyreshus tas kärlen bort och endast kärl brännbart avfall placeras 
ut. Fastighetsägaren får då betala en miljöavgift för varje hyresgäst. Enligt kommunen har 
fastighetsägarna börjat förstå att det inte är hållbart att ha för små soprum. En fastighetsägare 
med många lägenheter håller i skrivande stund på med stora ombyggnationer där bland annat 
ett flertal avfallsutrymmen ska byggas om. Kommunen kan även stänga av en villa från 
sortering av matavfall om de inte följer sorteringsanvisningarna. 

Kommunen har ett krav på alla fastighetsägare att känsliga material ska placeras längst in i 
soprummet. Kommunen anser att det har väldigt stor betydelse för kvaliteten på exempelvis 
matavfallet då den som inte vill sortera slänger sin påsen i första bästa kärl.  

4.4.3. Avfallsmängder 

Under projektet i Holmsund minskade avfallsmängderna med 40 procent från innan 
införandet och ett år senare. Mätningar gjordes under fyra måndagar i november 1995 då 
volymbaserad taxa användes samt under fyra måndagar i november 1996 då vikttaxan 
användes. Kommunen jämförde även resultatet från vägningen i Holmsund med ett område 
som inte var med i projektet och därmed inte hade vikttaxa. Resultatet från den jämförelsen 
var att avfallsmängderna var 35 procent lägre i Holmsund än i det andra området (Umeå 
kommun, 1997).  

Kommunen utförde kontrollmätningar innan taxan infördes, medelhushållet hade då 10 kg 
avfall i kärlet/vecka. Mängden minskade till 7 kg/vecka efter införandet. Mängden har efter de 
ökat till ca 7,5 kg avfall i kärlet/vecka. Mängden säck- och kärlavfall har minskat totalt sett 
men följer konjunkturen, vid högkonjunktur ökar mängden avfall. Även den totala mängden 
hushållsavfall följer konjunkturen och under 2009 var mängden ca 20 000 ton men har som 
högst varit ca 24 000 ton under 2000-talet.  

Mängden utsorterade förpackningar har ökat sedan införandet men kommunen kan inte säga 
att det är på grund av införandet av vikttaxa. Kommunen utförde inga plockanalyser innan 
införandet av viktdebitering men flödet på ÅVC och i sopkärlen mättes. Av den mängd avfall 
som försvunnit från sopkärlen tros hälften ha gått till ÅVC då invånarna har blivit bättre på att 
sortera ut det som kan återvinnas. Grovavfall av mindre storlek som tidigare slängdes i 
sopkärlet när det fanns plats kvar slängs istället på ÅVC. Kommunen ser inget samband 
mellan den ökade avfallsmängden till ÅVC och vikttaxan. Vid Umeås återvinningscentraler 
kan inte invånarna lämna hushållsavfall, alla säckar ska visas upp för personalen. Vid 
införandet av viktdebitering var personalen extra hårda för att invånarna skulle veta vad som 
gällde.  
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4.4.4. Plockanalyser 

Kommunen har utfört två plockanalyser på det brännbara avfallet. Under våren och hösten 
2008 har två studenter som en del i sina examensarbeten utfört plockanalyser på det brännbara 
avfallet. I den analys som utfördes under våren 2008 kom avfallet från fastighetsägare som 
har utsortering av matavfall. Startvikten var 502,65 kg plockanalysen visade att ca 15 procent 
var bioavfall (matavfall och trädgårdsavfall). Avfallet har inte sorterats i fraktioner utifrån 
producentansvar utan det har sorterats efter material, metall, papper, glas och plast (Nilsson, 
2008). På grund av det kan inte mängden förpackningar redovisas. Detta gäller även i den 
plockanalys som gjordes under hösten 2008 där avfallet kom från hushåll som har 
hemkompost. Analysen visar att ca 14 procent var bioavfall (Öqvist, 2008). Kommunen har 
gjort en stor plockanalys under 2009 på både brännbart och matavfall men resultatet från den 
är inte publicerat i skrivande stund.  

Vid en plockanalys som utfördes några månader efter införandet av utsortering av matavfall 
var endast 0,3 procent felsorterat. Anledningen till det goda resultatet är enligt kommunen 
fastighetsägarnas möjlighet att själva välja om de ska sortera ut matavfallet eller inte. 
Kommunen kommer utföra plockanalyser på matavfallet vartannat år.  

4.4.5. Åsikter från invånarna 

Under projekttiden var det mycket skriverier och åsikter om viktdebitering men enligt 
kommunen så förekommer det inte idag. Efter avslutat  projekt då viktdebitering testades 
skickades en enkät ut till hushållen som varit med i projektet. Majoriteten av hushållen var 
positiva eller likgiltiga till taxan (Gidlund, Lundström, 2008). Det har inte varit någon stor sak 
i kommunen att det har infört utsortering av matavfall då många andra kommuner runt 
omkring reden gör det.    

4.4.6. Tankar från en kommun som har viktdebitering 

Umeå kommun är har haft viktdebitering sedan 2001 och har därför erfarenhet av vikttaxan 
som kan vara intressant för andra kommuner att ta del av. Kommunen har ett tips till den 
kommun som tänker införa viktdebitering. Mät mängden avfall i sopkärlen innan 
fastighetsägarna informeras om att vikttaxa kommer att införas för att få ett så verkligt resultat 
som möjligt. I Umeå informerades fastighetsägarna om att vikttaxan skulle införas och sedan 
gjordes kontrollmätningar. Flertalet fastighetsägare trodde att förändringen infördes i och med 
att de informerades så de hade vid mätningarna redan minskat mängden avfall i sina kärl. 
Kommunen kunde därför inte använda de mätningar som utförts. Den sopbil som användes 
under Holmsundsprojektet var utrustad med våg och ID-läsare och den användes vid de 
oanmälda mätningarna. 

Ett stort steg är taget om kommunen redan har ID-märkt alla sopkärl, då det är själva ID-
märkningen som är tidskrävande. Kommun tycker även att den kommun som tänker införa 
den nya taxan bör ta kontakt med en annan kommun som har infört taxan för att få reda på 
vilka resurser och hur lång tid som krävs. Kommunen bör även sätta en summa på vad 
införandet får kosta och tala om den summan för politikerna. De är bättre att göra så än att 
säga att införandet inte får kosta någonting extra. 

Den information som presenteras i avsnittet om Umeå kommun har framkommit under 
intervju med utvecklingsingenjör Jan-Olof Åström på UMEVA, Umeå Vatten och Avfall. 
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4.5. Sammanställning av information från kommunerna 
Nedan presenteras en sammanställning av den information som framkommit under 
genomförda intervjuer. 

Kalix startade inte med ett pilotområde utan införde viktdebitering i hela kommunen efter 
beslut från kommunfullmäktige. Avfallsmängderna i sopkärlen i kommunen är statiska men 
den totala avfallsmängden har ökat något sedan införandet. Ökningen beror enligt kommunen 
troligen av konjunkturen. Det sker en ökad utsortering av förpackningar i kommunen och 
vikttaxan tros vara en anledning till detta. Men plockanalyser saknas och därför kan de inte 
säga att det är så. I kommunen betalar fastighetsägaren ett pris/kg för både matavfallet och det 
brännbara avfallet. Kommunen är nöjda med den viktdebiterade avfallstaxan då de får full 
kostnadstäckning. Den är rättvis då fastighetsägaren betalar utefter den faktiska vikten.  

Umeå kommun testade vikttaxa under ett projekt 1996. Projektet blev lyckat och kommunen 
beslutade att ID-märka alla sopkärl samt införa taxan i hela kommunen. Totalt sett har 
avfallsmängderna minskat i sopkärlen. Avfallsmängden minskade med 40 procent i kärlen vid 
mätningar före och under projektet. Den totala mängden hushållsavfall följer konjunkturen 
och kan öka ett år för att sedan minska året efter. Mängden utsorterade förpackningar har ökat 
men kommunen kan inte säga om det beror av vikttaxan eller inte. Kommunen har ingen 
viktavgift för matavfallet. De utför hårda kontroller av matavfallet och om felsortering 
upptäcks stängs fastighetsägaren av från utsortering av matavfall och får endast ha kärl för 
brännbart avfall. Kommunen anser att viktdebiterad avfallstaxa är ett bra system då det är en 
kvalitetssäkring, kommunen vet precis vilket arbete som är utfört och hur stort det var.  

Sollentuna kommun införde viktdebitering i hela kommunen och införandet gick relativt 
snabbt då sopkärlen redan var utrustade med ID. Avfallsmängden i sopkärlen följer 
konjunkturen och ökar vid högkonjunktur och tvärtom. Den totala mängden avfall i 
kommunen har ökat då invånarantalet har ökat. Kommunen tycker att utsorteringen av 
förpackningar har ökat. Enligt kommunen är FTIs system inte är fullt utbyggt i kommunen. 
Redovisningen från FTI inte på kommunnivå på grund utav att samma bil hämtar avfall från 
flera kommuner. Kommunens uppfattning är att återvinningsgraden är hög där det är lätt att 
bli av med förpackningar. Fastighetsägaren betalar viktavgift för både matavfallet och det 
brännbara avfallet. Kommunen är nöjda med viktdebiteringen men de kan uppstå störningar i 
form av trasiga bilar eller fel i datoröverföringen från bilarna.  
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Sammanställning av information från utförda intervjuer 

 Kalix Umeå Sollentuna 

Pilotområde Nej Ja Nej 

Minskade mängder avfall i 
sopkärlet 

Nej Följer 
konjunkturen 

Följer 
konjunkturen 

Total mängd avfall, 
minskat eller ökat  

Ökat Följer 
konjunkturen 

Ökat 

Ökad utsortering av 
förpackningar 

Ja Ja Ja 

Utsortering av matavfall Obligatoriskt Frivilligt Frivilligt 

Viktavgift för matavfall Ja Nej Ja 

Nöjda med vikttaxan Ja Ja Ja 

Tabell 2 Sammanställning av den information som framkommit under intervju med respektive kommun. 
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5. Diskussion 

Hur upplevde kommunerna införandet av viktdebiterad avfallstaxa? 

Kommunerna anser att införandet av vikttaxa har gått bra. De som tog längst tid i Kalix och 
Umeå var att ID-märka alla sopkäl. I Sollentuna var kärlen redan ID-märkta vid införandet av 
vikttaxa. De upplever att ta kontakt med alla fastighetsägare tog längst tid men det var  
nödvändigt för att få god kvalitet på avfallet. I kalix drog införandet ut på tiden då leveransen 
av tvåfacksbilen blev försenad.  

Hur har införandet påverkat avfallsmängderna? 

Den totala avfallsmängden har ökat i referenskommunerna. I Sollentuna och Umeå har 
mängderna ökat mycket medan de i Kalix har ökat något. Referenskommunerna säger sig inte 
se något samband mellan införandet av viktdebitering och ökningen. Avfallsmängden i 
sopkärlen följer konjunkturen och ökar vid högkonjunktur och tvärtom. I Umeå har det gjorts 
kontrollmätningar av avfallsmängderna i kärlen innan och efter införandet men inte i 
Sollentuna och Kalix. Att avfallsmängden i kärlen har minskat i Umeå tros bero på att 
fastighetsägarna nu sorterar mer än vad de har gjort tidigare. Av den mängd avfall som har 
försvunnit från sopkärlen i Umeå har ungefär hälften gått till ÅVC. Trots detta säger Umeå 
kommun att de inte ser någon koppling mellan vikttaxan och ökningen. Jag anser att de finns 
en koppling då mängden avfall har minskat i sopkärlen och avfallet antas ha gått till ÅVC. De 
avfall som har försvunnit från sopkärlet tros vara mindre grovsopor som fastighetsägaren 
tidigare inte sorterade ut på grund av lathet. De är inget negativt att mängderna har ökat på 
ÅVC då det innebär att invånarna sorterar mer än tidigare.  

Mängden avfall som går till återvinning har ökat i kommunerna. Även om mängden har ökat 
kan det fortfarande vara lika mycket förpackningar kvar i sopkärlet då den totala 
avfallsmängden har ökat. Kommunerna har inte utfört några plockanalyser innan införandet 
av vikttaxan och kan därför inte säga säkert att mängden förpackningsmaterial har minskat i 
kärlen. Genom att utföra plockanalyser kan kommunerna jämföra resultatet från analyserna 
från år till år. De kan till exempel se om mängden förpackningar har ökat eller minskat. Det är 
därför viktigt att dokumentera avfallsmängderna och utföra plockanalyser innan ett införande 
av viktdebitering. Kommunen kan på så vis få svar på hur införandet av viktdebitering har 
påverkat avfallsmängderna.  

Hur påverkar bytet av avfallstaxa priset till fastighetsägarna? 

Avfallstaxan har blivit dyrare i referenskommunerna. I Sollentuna kan avfallstaxan bli lägre 
för den som sorterar ut matavfall och förpacknings- och tidningsmaterial men dyrare för den 
som inte sorterar. I Umeå har avfallstaxan ökat då införandet kräver ny utrustningen och mer 
resurser i form av bland annat personal och informationsmaterial. Kommunen talade innan 
införandet om för fastighetsägarna att taxan skulle öka med 13 till 15 procent. I Kalix infördes 
vikttaxan i samband med att det blev deponeringsförbud på brännbart avfall. Avfallstaxan 
höjdes när kommunen bytte till dyrare behandlingsmetod. 

Den slutsats som kan dras utifrån den genomförda studien är att avfallstaxan kommer att öka 
men att det inte går att säga hur mycket. Den bör inte öka lika mycket i Luleå kommun som 
den har gjort i referenskommunerna. Luleå kommun har ID-märkt majoriteten av de sopkärl 
som finns i kommunen. Enligt Umeå och Kalix som startade införandet med ID-märkning är 
det en tids- och resurskrävande del i införandet. De betyder att en stor del av den 



 
 

21

arbetetsinsats som krävs vid införandet redan har utförts i Luleå. En höjning av avfallstaxan 
kan kommunen troligen inte undvika då kostnaden för bland annat vågutrustning och 
informationsarbetet innan, under och efter införandet måste täckas. Det är sedan upp till 
kommunen själv att välja om höjningen sker i grundavgiften eller i behandlingsavgiften.  

I Umeå kommun var det 15 procent bioavfall (matavfall och trädgårdsavfall) i en plockanalys 
gjord på brännbart avfall från villor där fastighetsägarna valt att sortera ut matavfall. I en 
plockanalys i Sollentuna kommun gjord på brännbart avfall från villor med utsortering av 
matavfall eller hemkompostering var det 33 procent matavfall. I Luleå kommuns två senaste 
plockanalys som utfördes på brännbart avfall från villor var det 28 procent och 15 procent 
matavfall. Det går inte att dra någon slutsats ifrån detta resultat då förutsättningen för 
plockanalysen har varit olika. Förutsättningarna för analyserna ska vara lika för att resultaten 
ska kunna jämföras. Men två kommuner där det är frivillgt att sortera ut matavfallet skiljer sig 
mycket i renhetsgraden. Anledningen till de kan vara att invånrna i kommunerna är olika 
intresserade av källsortering eller så har informationen nått fram till invånarna i Umeå bättre 
än vad den gjort i Sollentuna kommun. Renhetsgraden på det brännbara avfallet i Luleå 
kommun skiljer sig vid de två senaste analyserna. Anledningen till de kan vara att avfallet 
från analyserna inte kommer från samma område eller samma fastighetsägare båda gångerna. 
Fastighetsägarna som avfallet kom ifrån i den första analysen gjord under 2010 kan antas vara 
sämre på att sortera än de fastighetsägare som avfallet kom ifrån i den senare analysen.  

I Luleå, Umeå och Sollentuna visar plockanalyser att det finns matavfall i kärlet för brännbart 
avfall trots att de antingen har obligatorisk utsortering av matavfall eller att fastighetsägarna 
själva valt att sortera ut. Men vilket är egentligen viktigast, att det är en hög renhetsgrad i 
matavfallet eller i det brännbara avfallet? Jag tror att kommunen måste få invånara att inse 
vikten av att sortera rätt genom att tala om vilka konsekvenser felsortering kan leda till i 
återvinningsprocessen. Jag anser att det är viktigare att matavfallet är rent än tvärtom. De 
optimala vore att inget förpackningsmaterial eller matavfall slängdes i det brännbara avfallet 
och att endast matavfall slängdes i kärlet för matavfall. Men för att de ska bli möjligt kan det 
vara bra att kommunen rikta in sig på en fraktion som de ska försöka få helt fri från 
felsortering.  

Referenskommunerna påpekar att det är otroligt viktigt att en dialog förs med invånarna 
innan, under och efter införandet. Kommunerna höll i informationsmöten, deltog vid 
årsmöten, informerade i utskick, i dagspress samt på den egna hemsidan. Invånarna 
informerades om hur avfallsmängderna kan minskas, varför matavfallet ska sorteras ut och 
vart avfallet som sorteras ut tar vägen. Jag har under min praktik på avdelning Avfall på Luleå 
kommun sammanställt en enkät om avfallshantering som skickades ut till 600 hushåll i 
kommunen. I enkäten framgår det att flera inte vet hur och varför de ska sortera. Enkäten 
visar även att flera vill veta vad som händer med avfallet efter att det har slängts i soporna. 
Det som är den stora frågan här är hur denna information ska komma ut till hushållen? Jag 
anser att sorteringsguiden bör skickas ut till alla hushåll i kommunen. Den har skickats ut 
tidigare till hushållen men då ändringar sker kan det vara bra att skicka ut en uppdaterad 
version. I den sorteringsguide som skickas kan information om att minskade avfallsmängder 
kan innebära glesare hämtningsintervall och lägre kostnader. 

Blir matavfallet renare om det är frivilligt att sortera ut det? Min första tanke var att det borde 
bli det, för varför skulle någon slänga fel avfall i fraktionen som det är frivilligt att sortera ut. 
Jag vill understryka att det inte går att jämföra de olika kommunerna rakt av då de har samlat 
in olika mycket vid plockanalyserna och de har utförts efter olika förutsättningar. I en 



 
 

22

plockanalys gjord på matavfall i Umeå var det 0,3 procent felsorterat. I Luleå kommun var det 
i den senaste plockanalysen 5 procent felsorterat. Att renhetsgraden på matavfallet är bättre i 
Umeå kommun än i Luleå kommun kan antas bero på att Umeå har nått ut med information 
om sortering till invånarna bättre än vad Luleå har gjort. En annan anledning till att Umeå har 
renare matavfall kan vara att invånarna är mer intresserade av källsortering än vad invånarna 
är i Luleå, Kalix och Sollentuna. Det kan även vara så att det i Umeå fortfarande är så nytt 
med utsortering av matavfall att invånarna är extra duktiga och att det sedan kan trappas av. 
Om Luleå kommun väljer att fortsätta med obligatorisk utsortering av matavfall bör det 
utföras mer kontroller av renhetsgraden på matavfallet i sopkärlen samt vidta åtgärder vid 
felsortering. Det kan även vara en bra idé att göra som Sollentuna kommun och skriva 
kontrakt med alla fastighetsägare. Kommunen får då en underskrift på att fastighetsägarna vet 
hur den ska sortera och vilka regler som gäller. De kan även vara bra att lägga till att 
kommunen får utföra oanmälda kontroller av avfallet och om felsortering upptäcks kommer 
åtgärder vidtas. 

Umeå och Kalix har en reservtaxa men de har inte Sollentuna då de anser att de inte kan ta 
betalt för avfallet som inte är vägt. Jag anser att Sollentuna kommuns resonemang om 
systemet ska vara så robust att det klarar av en del missar och avvikelse är ett bra resonemang. 
Kommunen kan ställa krav på entreprenören att om den inte har utförts någon vägning får de 
inte betalt och fastighetsägaren debiteras inte. Men om Luleå kommun vid ett införnade av 
vikttaxa kommer attt ha en reservtaxa för de tillfällen då systemet fallerar bör Umeå 
kommuns 10-veckorssystem eller annan intervall användas. Fastighetsägaren debiteras efter 
den "normala" mängd avfall som denne slänger istället för en fast avgift. 

Om Luleå kommun tänker införa viktdebiterad avfallstaxa är det viktigt att det finns 
dokumenterat hur avfallsmängderna är innan införandet. Hur mycket förpacknings- och 
tidningsmaterial som finns i det brännbara avfallet och avfallsmängderna på ÅVC. Genom att 
jämföra mängderna innan och efter kan kommunen få svar på hur införandet har påverkat 
avfallsmängderna. Ett bra sätt att ta reda på om mängden förpackningar till återvinning har 
ökat är att utföra plockanalyser.  
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6. Slutsatser 
Införandet av viktdebitering har gått bra i referenskommunerna. De som tog längst tid i Umeå 
och Kalix var att identifiera och ID-märka alla sopkärl. I Sollentuna där sopkärlen redan var 
ID-märkta var det kontakten med alla fastighetsägare som tog längst tid. De var enligt 
kommunen ett tidskrävande arbete men nödvändigt då alla fastighetsägare idag vet hur 
sorteringen ska ske. Det är viktigt att förbereda hushållen på vad införandet kommer att 
innebära. Invånarna bör informeras under hela införandet samt efteråt för att hålla dialogen 
med invånarna öppen. 

Avfallstaxan kommer att öka om Luleå kommun beslutar att införa viktdebitering men det går 
inte att säga hur mycket. Avfallstaxan har blivit dyrare i referenskommunerna av olika 
anledningar, till exempel på grund av att ny utrustning krävdes samt att alla sopkärl ID-
märktes. En höjning av avfallstaxan i Luleå kommmun kan troligen inte undvikas om 
viktdebitering införs då kostnaden för bland annat vågutrustning och informationsarbetet 
innan, under och efter införandet måste täckas. Det är sedan upp till kommunen själv att välja 
om höjningen sker i grundavgiften eller i behandlingsavgiften.  

Avfallsmängderna på återvinningscentralerna i referenskommunerna har ökat men 
kommunerna ser ingen koppling mellan ökningen och införandet av vikttaxa. Däremot ser jag 
en koppling i Umeå kommun då avfallsmängden har minskat i sopkärlen och ökat på ÅVC 
sedan införandet. De grovavfall som tidigare slängdes i sopkärlet när det fanns plats kvar tar 
nu fastighetsägaren med sig  till ÅVC. Anledningen till de kan antas bero på att 
fastighetsägaren nu betalar per kilo avfall som slängs. Ingen slutsats kan dras efter genomförd 
studie om införandet av viktdebiterad avfallstaxa leder till ökad utsortering av förpackningar. 
I referenskommunerna har mängden utsorterade förpackningar ökat sedan införandet. 
Kommunerna vet inte om ökningen har skett på grund utav införandet av viktdebitering då 
plockanalyser saknas sedan tiden innan införandet. Genom att utföra plockanalyser kan 
kommunerna till exempel se om mängden förpackningar har ökat eller minskat från tidigare 
år. Utan analyser vet inte kommunen om mängden förpackningar har minskat i sopkärlet eller 
inte.  Det är därför viktigt att dokumentera avfallsmängderna och utföra plockanalyser innan 
ett införande av viktdebitering. På så vis kan kommunen få svar på hur införandet av 
viktdebitering har påverkat avfallsmängderna.  
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Bilaga 1 
 
De kommunerna som enligt information från 2008 använder viktdebiterad avfallstaxa är:  
 

 Borgholm  
 Danderyd 
 Eda 
 Emmaboda 
 Haparanda 
 Härryda 
 Kalix 
 Kramfors 
 Lerum 
 Linköping 
 Mönsterås 
 Mörbylånga 
 Nordmaling 
 Nybro 
 Partille 
 Robertsfors 
 Skurup 
 Sollentuna 
 Storuman 
 Sundsvall 
 Ulricehamn 
 Umeå 
 Vaggeryd 
 Varberg 
 Ånge 
 Gotland  

 
(Dahlén, Hage, Lagerqvist, 2009).



 

Bilaga 2 

Dessa frågor har använts som grund i de genomförda intervjuerna. Under intervjuerna har det 
sedan ställts olika följdfrågor utefter de svar som fåtts på grundfrågorna.    

1. När infördes viktdebitering i kommunen? 

2. Vad var det som fick er att gå över till det? 

3. Startade ni med ett pilotområden som sedan utvärderades eller infördes det i hela 

området direkt? 

4. Var kärlen ID-märkta innan införandet eller har detta gjorts i samband med 

införandet?  

5. Hur lång tid tog införandet, från planering till att det sattes i bruk? Delades införandet 

upp i olika moment eller delar? 

6. Hur har er avfallstaxa förändrats ? Har det blivit billigare, dyrare eller har ingen 

skillnad skett gällande priset till kunden? 

7. Om ni inte tar ut någon viktavgift för matavfallet, varför har ni valt att inte göra det? 

8. Hur märks förändringen här på avdelningen?   

9. Har avfallsmängderna minskat i kärlen?  

10. Har den totala avfallsmängden minskat, ökat eller är mängden oförändrad? 

11. Har avfallsmängderna ökat på återvinningscentralerna? 

12. Ser ni något samband mellan minskningen eller ökningen och införandet? 

13. Hur gör ni om det av någon anledning inte sker någon vägning av kärlet? Vad blir 

priset till kunden då? 

14. Anser du att den viktbaserade avfallstaxan gynnar kommunen, hushållen eller båda? 

Varför tycker du det? 

15. Hur bedömer du ur kommunens perspektiv att den viktbaserade taxan är? 

16. Hur bedömer du ur hushållens perspektiv att den viktbaserade taxan är? 

17. Vad bör en kommun som tänker införa vikt taxa tänka på?  

18. Har det varit någon diskussion eller klagomål från kommuninvånarna efter införandet?  

 

 

 

 


