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SAMMANFATTNING
Förväntade framtida krav på svenska kommuners hantering av hushållsavfall har kartlagts.
Projektet har genomförts genom kvalitativa studier i form av intervjuer och studiebesök, ett
seminarium respektive en omfattande litteraturstudie. Syftet med projektet var att undersöka
vilka förutsättningar och utmaningar som finns i dagsläget och som förväntas komma att spela
stor roll för glesbygds- och storstadskommuners avfallshantering de kommande åren.
Projektet skulle även öka förståelsen för miljönyttan. Under projektet utreddes vilka
värderingsverktyg för avfallsbehandlingsmetoder som är tillgängliga för kommuner i deras
strategiska avfallsarbete.

Kartläggningen visar tydligt att en kommande utveckling av lagstiftningen är att vänta för att
skapa incitament för ett fortsatt avancerande upp i avfallshierarkin. En insamling av textilier
för materialåtervinning är den största förändring som inom en snar framtid kan komma att
införas på grund av den stora miljönytta som materialåtervinning av textilier innebär. Denna
insamling kan eventuellt komma att ske genom producentansvar och kommunerna kommer att
komma i kontakt med insamlingen genom exempelvis insamling på återvinningscentraler. Det
finns även nationella mål och visioner som pekar på att det från regeringshåll kommer att
införas styrmedel som ökar incitamenten för en ökad matavfallsinsamling. Vidare anser
kommunerna själva att  den största utmaningen de står inför vad gäller hushållsavfallet  är  en
eventuell förändrad ansvarsfördelning mellan kommuner och producenter.

Skillnaderna mellan glesbygdskommun och storstadskommun är inte så stora som det
förväntades, trots olika förutsättningar står kommunerna i många fall inför samma typ av
problematik. En av de största skillnaderna mellan glesbygds- och storstadskommuner är den
mängd resurser som kommunerna kan lägga på ett strategiskt avfallsarbete. Exempelvis har
Göteborgs kommun ungefär dubbelt så många tjänster som arbetar med den strategiska
avfallshanteringen jämfört med Norrbottens alla kommuner. Det finns också en bredd av
tekniska lösningar vilket innebär att varje enskild kommun bör kunna välja teknik för
avfallsbehandling och insamlingssystem som passar lokala förutsättningar och samtidigt
uppfyller kraven på tillgänglighet och som är lätta att förstå.

Livscykelanalyser är de effektivaste och mest anpassade verktygen som kommuner kan
använda för att värdera nyttan av sitt avfallshanteringssystem. Ett exempel är LCA-metoden
EASETECH, en metod som är anpassad för heterogena materialflöden och som ger
användaren stor frihet att definiera varierande och specifika data för de olika processerna
inom systemet.

Sammanfattningsvis bedöms att den förväntade utvecklingen på kommunernas
avfallshantering är kommande krav på insamling av textilier för annan behandling än
förbränning, en utökad insamling av matavfall med en ökad andel matavfall som rötas
respektive en utökad fastighetsnära insamling av sorterade återvinningsmaterial.
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SUMMARY
Expected future demands on Swedish local household waste management have been
identified. The project was conducted through qualitative studies in the form of interviews
and visits, a workshop and a comprehensive literature review. The aim of the project was to
evaluate the conditions and challenges of the current situation and which is expected to play a
major role in rural and urban municipal waste management in the coming years. The project
would also increase understanding of the environmental benefits. During the project, the
impact of valuation tools for waste treatment methods that is available to local authorities in
their strategic waste work.

The survey clearly shows that future legislative developments are expected to create
incentives for continued advancing up the waste hierarchy. A collection of textiles for
recycling is the biggest change that in the near future may be introduced because of the great
environmental benefits. This collection may be carried out by producer and municipalities
will get in touch with collection by example collecting the recycling centers. There are also
national goals and visions that indicate that from the government will be introduced
instruments that increase the incentives for increased food waste collection. Furthermore, the
municipalities themselves say that the biggest challenge they face in terms of household waste
is a possible change in responsibilities between municipalities and producers.

The differences between rural municipality and metropolitan municipality is not as great as it
was expected, despite the different conditions are municipalities often face the same kind of
problems. One of the biggest differences between rural and urban municipalities are the
amount of resources that municipalities may impose a strategic waste work. For example, the
City of Göteborg has about twice as many people involved in the strategic management of
waste compared to all municipalities of Norrbotten. There is also a range of solutions, which
means that each municipality should be able to choose technology for waste treatment and
collection systems to suit local conditions and at the same time meet the requirements for
accessibility and easy to understand.

Life cycle assessment is the most effective and customized tools that municipalities can use to
evaluate the usefulness of their waste management systems. One example is the LCA method
EASETECH, a method that is suited for heterogeneous material flows and that gives the user
great freedom to define the varied and specific data for the different processes within the
system.

To sum up, the expected development of the municipal waste is coming requirements for the
collection of textiles for treatment other than combustion, an expanded collection of food
waste with a higher proportion of food waste is digested and an expanded curbside collection
of sorted recyclables.
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER
Förkortningar:
FGI Förhandsgodkänd insamling
FNI Fastighetsnära insamling
FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen
LCA Livscykelanalys
LCC Livscykelkostnad
MB Miljöbalken, SFS 1998:808
NVV Naturvårdsverket
WF Vattenfotavtryck, från engelskans Water Footprint.
ÅVC Återvinningscentral
ÅVS Återvinningsstation

Definitioner:
Biologisk återvinning  Återvinning av humus, näring och/eller energi ur organiskt avfall
                                            genom aerob (kompostering) eller anaerob (rötning) behandling.
Brännbart avfall  Sådant avfall som brinner utan tillskott av energi efter det att
                                            förbränningsprocessen startat.
Deponi Upplag av avfall där avfallet skall slutförvaras, exempelvis en
                                            soptipp.
Downcycling Återvinning av uttjänt material till ett annat användningsområde,
                                            ej i kretslopp.
Fastighetsnära insamling Insamling på eller vid direkt anslutning till fastigheten där
                                            avfallet uppkommit
Energiåtervinning  Behandling av material för att ta till vara på dess energi.
                                            Exempelvis förbränning och rötning.
Hushållsavfall Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall
                                            från annan verksamhet
Organiskt avfall biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller
                                           organiskt kol.
Producentansvar Ett lagstiftat ansvar som innebär att producenterna har det
                                            övergripande ansvaret för insamling och behandling av uttjänta
                                            produkter.
Tjänst Heltidstjänst, ej kopplat till fysisk person.
Verksamhetsavfall Avfall som uppstått vid verksamheter och som är av sådan typ
                                           eller karaktär så att det inte kan liknas vid hushållsavfall.
Återanvändning Återbruk av produkt utan särskild förbehandling av materialet.
Återvinning Materialåtervinning där materialet används i någon ny
                                           tillverkningsprocess och genomgår exempelvis sönderdelning.
Återvinningscentral Bemannad större kommunal anläggning där avfall av olika typer
                                           kan tas emot, exempelvis grovavfall, farligt avfall, etc.
Återvinningsstation Obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar

och returpapper



1
Sandström, LTU (2014)

1. INLEDNING
En av världens miljömässigt bästa avfallshanteringssystem återfinns i Sverige, där Sverige
tillsammans med några få andra länder har bland världens lägsta andel deponerat avfall samt
högst andel energi- och materialåtervinning (Profu, 2013). Dessa länders
avfallshanteringssystem bedöms därmed ha den lägsta klimatpåverkan per ton hanterat avfall.
En jämförelse av ett annat mått på klimatpåverkan, den genererad mängd hushållsavfall per
person, visar tvärtemot att Sverige istället är långt ifrån de bästa (Profu, 2013). Detta beror på
en hög levnadsstandard med en hög konsumtion som följd vilket orsakar stor klimatpåverkan.
Förbättringspotentialen för avfallshanteringssystemet är därför mycket stor, framförallt över
ett långt tidsperspektiv (Profu, 2013).

Kommunerna har enligt dagens lagstiftning (2014) det övergripande ansvaret för hushållens
avfall, med undantag för det avfall som faller under producentansvaret. På grund av att
källsorteringen inte fungerar fullt ut hamnar fortfarande produkter som egentligen ligger
under producentansvaret i kommunens insamlingssystem varvid kommunen får ansvaret även
över denna del. All avfallshantering, vilket innefattar insamling, lagring, bearbetning,
behandling och slutförvaring av avfall, styrs av både nationell lagstiftning samt EU-
lagstiftning. I grund och botten är EU det bestämmande organet, varefter nationen rättar sina
lagar och förordningar efter denna.

År 1999 fastslog Sveriges riksdag 16 miljömål som är avsedda att styra Sveriges miljöarbete.
Graden av måluppfyllelse är ett mått på hur effektiv lagstiftningen varit. Sveriges miljömål
listas i Bilaga 1. Sverige har även infört en rad andra styrmedel som tillsammans med
miljömålen syftar till att göra avfallshanteringen inom Sverige mer resurseffektiv.
Kommunerna har en viktig del i Sveriges miljöarbete då kommunerna skall omvandla de
nationella och regionala miljömålen till kommunala mål och därmed arbeta för att Sverige
skall uppnå de mål som är beslutade på riksdagsnivå (Naturvårdsverket, 2012b).

Kommunerna har dock olika förutsättningar för avfallshantering, exempelvis
befolkningsunderlag, geografiskt läge (avstånd etc.) samt lokala och regionala näringsliv.
Lagstiftningen ändras kontinuerligt, vilket leder till nya krav och riktlinjer för kommunerna
vilket kan innebära utmaningar som kan se olika ut för varje enskild kommun beroende på de
lokala förutsättningarna.

Som ett steg i Sveriges miljöarbete har Naturvårdsverket tagit fram en avfallsplan för Sverige
för åren 2012-2017. Denna bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om
avfall. I avfallsplanen identifierade Naturvårdsverket prioriterade områden som delas upp i
följande delområden (Naturvårdsverket, 2012a):

1. Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn
1.1 Byggnads och rivningsavfall
1.2 Avfall i anläggningsarbeten

2. Hushållens avfall
2.1 Återanvändning och förberedelse till återanvändning
2.2 Textilier
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2.3 Materialåtervinning och insamling
2.4 Elavfall och batterier
2.5 Nedskräpning

3. Resurshushållning i livsmedelskedjan
3.1 Minskat matavfall
3.2 Återvinning av växtnäring och energi från matavfall

4. Avfallsbehandling
4.1 Bilskrotning
4.2 Nedlagda deponier
4.3 Kontroll av utsläpp till luft från avfallsförbränning
4.4 Bränder i avfallslager

5. Illegal export av avfall till andra länder

Dessa områden prioriterades på grund av deras potential till förbättringar. För vissa av dessa
områden finns det även konkreta mål i form av miljö- eller etappmål antagna av regeringen.
Prioriteringen skedde efter samråd med andra aktörer (Naturvårdsverket, 2012a). Denna
rapport har fokus på områdena under rubrik 2.2 (Textilier) respektive 3.2 (Återvinning av
växtnäring och energi från matavfall).

1.1 Syfte
Syftet med projektet var att utreda vilka förutsättningar och utmaningar som finns i dagsläget
och vilka som kan förväntas komma att spela stor roll för glesbygds- och
storstadskommunernas avfallshantering de kommande åren. Genom att utreda och synliggöra
eventuella olikheter mellan kommuner var syftet att projektet skulle resultera i
rekommendationer för kommunerna i deras strategiska avfallsarbete. Vidare var syftet även
att bidra till en ökad förståelse för miljönyttan av ett fortsatt arbete uppåt i avfallshierarkin.

Målet var att besvara följande frågor:

1) Vilka verktyg finns för att kunna värdera nyttan av att återanvända och återvinna
hushållsavfall?

2) Vilken effekt har lagstiftningen haft på kommunernas avfallshantering det senaste
decenniet och vilka förändringar inom avfallshanteringen är att vänta för kommunerna
inom det kommande decenniet?

3) Vilka förutsättningar och utmaningar finns för kommunerna för att i sitt arbete bidra
till en ökad återanvändning och återvinning av mat- respektive textilavfall?

Projektet avgränsades till avfallshantering ur ett svenskt, kommunalt perspektiv med fokus på
de av Naturvårdsverket identifierade prioriterade områdena matavfall och textilier.



3
Sandström, LTU (2014)

 1.2 Bakgrund
Trots att Sverige ligger långt fram vad gäller avfallshantering finns det fortfarande en rad
initiativ som behöver tas innan de nationella miljömålen kan uppfyllas. Att etablera
resurseffektiva och hållbara system för avfallshantering under tiden som konsumtionen i
samhället ökar tillsammans med en lättillgänglig global handel är en utmaning. En utmaning
som till stor del kommer att ligga på landets alla kommuner tillsammans med myndigheter så
som exempelvis Naturvårdsverket och andra beslutande organ.

Mängden hushållsavfall har ökat med ca 2 % årligen under de senaste 25 åren (Avfall
Sverige, 2013b) och det finns en stark korrelation med den ekonomiska tillväxten. Under
1975 uppkom ca 317 kg hushållsavfall/person och år (Avfall Sverige, 2013b), för 2010 var
denna mängd enligt Profu1 (2013) ca 460 kg/person och år. Med den utveckling i
avfallsmängder som sker idag förväntas mängden hushållsavfall för år 2020 uppgå till 493
kg/person och år (Profu, 2013).

1.2.1 EUs avfallshierarki
EUs avfallshierarki återfinns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall
och skall enligt avfallsdirektivet gälla som prioritetsordning för all den lagstiftning och politik
som rör avfallshantering inom EUs medlemsländer. Detta innebär med andra ord att
medlemsländerna skall ha regler och styrmedel som främjar en avfallshantering i enlighet
med avfallshierarkin, vilken består av fem steg, (se Figur 1):

· Minimera uppkomsten av avfall
· Återanvändning av material
· Materialåtervinning
· Energiåtervinning
· Deponering

I första hand skall alltså en minimering av det uppkomna avfallet eftersträvas och deponering
undvikas (Naturvårdsverket, 2012a). Detta är något som Sverige har tillämpat i Miljöbalken
(MB)  genom  exempelvis  MB  2  kap.  5  § ”alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning
och återvinning”. I dagsläget förbränns 52 % av det insamlade hushållsavfallet medan 47 %
materialåtervinns, detta inklusive biologisk återvinning (Avfall Sverige, 2013b) och
möjligheterna till att ytterligare klättra uppåt i avfallshierarkin bedöms därmed som stora.

1 Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB
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Figur 1 Avfallshierarkin2

1.2.2  Det kommunala insamlingsansvaret
Den kommunala renhållningsskyldigheten innebär enligt MB 15 kap. 8 § att det är kommunen
som har det övergripande ansvaret över insamling, transport, återvinnandet och bortskaffandet
av det hushållsavfall som har uppkommit inom kommunen (SOU 2012:56, 2012).  Vidare är
det endast i kommunal regi, eller av kommunen anlitade entreprenörer, som transport,
omhändertagande eller återvinnande av hushållsavfall får ske  (Avfall Sverige, 2013a). I
första hand är det avfallsinnehavaren som skall bedöma huruvida avfallet som uppkommer
skall omfattas av producentansvaret eller inte. Finns en osäkerhet skall tillsynsmyndigheten
tillfrågas vilket är det enda organet som kan besluta huruvida ett avfall skall klassas som
hushållsavfall eller inte (Avfall Sverige, 2013a).

Det kommunala ansvaret inkluderar allt hushållsavfall som inte faller under något
producentansvar. Ett lagstiftat producentansvar finns i Sverige för förpackningar, däck,
läkemedel, returpapper, batterier, elektriska produkter, radioaktiva produkter samt herrelösa
strålkällor (Naturvårdsverket, 2012a). I dagsläget fungerar inte källsorteringen fullt ut vilket
innebär att kommunerna fortfarande är ansvariga för de produkter som faller under
producentansvaret men felsorteras som i de kommunala insamlingssystemen
(Naturvårdsverket, 2012a). Producentansvaret för förpackningar och tidningar regleras i
förordning (2006:1273) och i förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper.
Kommunen har däremot ansvar över det samlade informationsflödet till konsumenterna om
hur avfall ska sorteras och samlas in (Naturvårdsverket, 2012a).

För varje kommun skall det enligt svensk lag finnas en renhållningsordning som skall
innehålla alla föreskrifter om hantering av avfall som gäller inom kommunen. I
renhållningsordningen bör det framgå hur kommunen avser att fullgöra sina åtaganden samt
hur exempelvis fastighetsinnehavare själva får ta hand om sitt uppkomna hushållsavfall.
Kommunen har också skyldighet att upprätta en kommunal avfallsplan som omfattar allt

2 Illustration: © Evelina Sandström Hofgren, 2014.
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avfall inom kommunen samt de åtgärder som krävs för hanteringen av avfall (SOU 2012:56,
2012).

Genom MB 15 kap. är det kommunerna som har den operativa tillsynen för renhållningen. I
MB kap. 27 regleras också kommunernas rätt att meddela föreskrifter om avgifter för
hanteringen av det avfall som kommunen har ansvar över och kommunernas rätt att ta ut
avgifterna på ett sådant sätt så att återanvändning och materialåtervinning eller annan
miljöanpassad avfallshantering främjas (SOU 2012:56, 2012).

1.2.3 Begreppet Hushållsavfall
Begreppet hushållsavfall är komplext och omfattar inte bara avfall från hushåll men också
visst avfall från verksamheter. Hit hör avfall som uppkommer som ett resultat av att
människor använder och vistas i lokaler och allt avfall som uppkommer i och med att
människor intar eller bereder mat (Avfall Sverige, 2013a). Utöver detta uppstår hushållsavfall
vid alla former av boende, så som camping, vård, fängelser och hotell. Livsmedel som
kasseras från livsmedelsbutiker, både med eller utan förpackning, klassas också som
hushållsavfall. Det avfall som uppkommer i och med en omfattande renovering av ett hushåll
klassas däremot som verksamhetsavfall trots att det i de flesta fall lämnas i
insamlingssystemen för hushållsavfall (grovavfall) på kommunernas återvinningscentraler
(ÅVC) (Avfall Sverige, 2013a).

Definitionen av hushållsavfall återfinns i MB 15 kap. 2§ som ”.. avfall som kommer från
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.”. Vidare avses hantering av
avfall enligt MB 15 kap. 3§ som” …1. insamling, transport, återvinning, bortskaffande eller
annan fysisk befattning med avfall, eller 2. åtgärder som inte innebär fysisk befattning med
avfall men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter
ägare eller innehavare. Lag (2011:734)”.

Till definitionen matavfall hör biologiskt avfall från hela livsmedelskedjan, dvs. hushåll,
restauranger, storkök, butiker, livsmedelsindustrin och primärproduktionen. Utöver detta finns
begreppet matavfall definierat i kommissionens förordning (EU) 142:2011 som
”..livsmedelsavfall från hushåll, storkök och restauranger”, alltså en snävare definition som
inte tar med livsmedelsindustrin (Naturvårdsverket, 2012a).

1.2.4 Problembeskrivning för textilavfall
Varje år konsumeras det enligt IVL (2013a) i Sverige mer än 15 kg textil per person och år
vilket motsvarar ca 132 000 ton textilier per år i hela Sverige (statistik från 2008). Av dessa
15 kg går mer än hälften, 53 % eller 8 kg, till förbränning medan endast 3 kg går till
återanvändning och 4 kg ackumuleras, lagras i garderober etc. (IVL, 2013a). För 2012
lämnades ca 238 kg hushållsavfall/person i Sverige till energiåtervinning (Avfall Sverige,
2013c), vilket innebär att 3,4 viktprocent av dessa bestod av textilier. Miljönyttan per kg textil
är hög om textilen istället materialåtervinns eller återanvänds (IVL, 2013b).  Av de 3 kg
textilier som går till återanvändning är det endast 0,3 kg som säljs inom Sverige medan resten
exporteras eller skänks utanför Sveriges gränser (Naturvårdsverket, 2013a). Enligt SMED3

3 Svenska MiljöEmssionsData
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(2011) har textilkonsumtionen i Sverige ökat med 40 % under det senaste decenniet och det
finns beräkningar som tyder på att konsumtionen kommer att fortsätta att öka. Prognoser visar
att utan åtgärder kan textilavfallet komma att öka med 31 % till år 2020 (IVL, 2013a) eller
med 91 % mellan 2012-2030 (Naturvårdsverket, 2013a).

Produktionen av textilier är resurskrävande där stora mängder vatten, energi, kemikalier och
bekämpningsmedel går åt. Som exempel kan det nämnas att vid bomullsproduktionen
används 11 % av världens kemiska bekämpningsmedel (IVL, 2013a) medan
bomullsproduktionen endast upptar 2,4 % av den totala ytan som används för odling i världen
(Naturvårdsverket, 2013a). Bomullsproduktionen tar upp markarealer som skulle kunna
användas för exempelvis matproduktion och är väldigt vattenkrävande där det kan gå åt så
mycket som 29 m3 vatten/kg bomull (IVL, 2013a). Ungefär 53 % av världens bomullsodlingar
konstbevattnas (Chapagain, et al., 2006). Konstbevattnade odlingar finns främst i områden
med varmt klimat som redan har brist på sötvatten. Exempel på sådana länder är Egypten,
Pakistan och Uzbekistan. Vidare är bomullsodlingarna i den kinesiska provinsen Xijiang helt
och hållet konstbevattnade och även bomullsodlingarna i norra Indien får till största del sitt
behov av vatten tillgodosett genom konstbevattning (Chapagain, et al., 2006). Denna
konstbevattning har på många ställen orsakat en sänkning av grundvattennivån. Det mest
kända exemplet är Aralsjön i Centralasien som under perioden 1960-2000 förlorade ca 60 %
av sin yta och 80 % av sin volym på grund av konstbevattning av omkringliggande odlingar
(Chapagain, et al., 2006).

Som ett konkret exempel på problematiken med bomullskonsumtionen kan det nämnas att
84 % av EUs vattenfotavtryck (För närmare förklaring, se Bilaga 2) på grund av bomull ligger
utanför själva Europa. Konsumtionen av bomull är istället starkt beroende av vattenresurser i
Indien och Pakistan och som i dessa länder negativt påverkar en alternativ användning av
sötvatten. Vidare så finns det beräkningar som har visat att enbart EUs konsumtion av bomull
ensamt kan ha stått för ca 20 % av Aralsjöns uttorkning (Chapagain, et al., 2006).

Polyester är ett annat textilmaterial som är väldigt energikrävande och tillverkas av råolja.
Det finns enligt IVL (2013a) beräkningar som har uppskattat att behovet av primärenergi är 3
gånger så stort för att producera polyester jämfört med att producera samma mängd bomull.
Textilproduktion är alltså resurskrävande och kan utgöra risker för både människors hälsa och
för miljön. Generellt ger produktionen av 1 kg textil upphov till 15 kg koldioxidekvivalenter
och utsläppen från Sveriges textilkonsumtion är därmed lika stor som det genomsnittliga
årliga CO2-utsläppet från bränsleförbrukningen av 730 000 personbilar (IVL, 2013a). Utöver
detta beräknas att för varje producerad kg textil används mellan 2-7 kg kemikalier vid
produktionen vilket innebär att Sveriges årliga textilkonsumtion bidrar till ett användande av
ca 200 000 ton kemikalier  (Naturvårdsverket, 2013a). Miljöskadekostnaderna är räknade
utifrån de skador som härrör från utsläpp av växthusgaser och en konsumtion av 132 000 ton
textilier motsvarar en samhällelig miljöskadekostnad för ca 1700 miljarder SEK per år. En
ökning av konsumtionen med 31 % till år 2020 skulle innebära en miljöskadekostnad på ca
2000 miljarder SEK (IVL, 2013a).



7
Sandström, LTU (2014)

I dagens läge är det ytterst få kommuner som samlar in textilier som en enskild fraktion, något
som  är  den  största  orsaken  till  att  så  stor  mängd  av  textilierna  går  direkt  till  förbränning
istället för till andra behandlingsmetoder.

1.2.5 Problembeskrivning för matavfall
Under 2013 erbjöd knappt 60 % av Sveriges kommuner en insamling av matavfall (Profu,
2013) och ett svenskt hushåll genererar mellan 100-116 kg matavfall per person och år
(Bernstad & la Cour Jansen, 2012). Matavfall innehåller både fosfor (P) och kalium (K) vilka
är grundämnen som räknas som ändliga resurser, att inte ta tillvara på dessa är inte
resurseffektivt och återvinning av näringsämnen bör enligt Naturvårdsverket (2012) främjas.
Matavfallet har kommit att betraktas mer och mer som en resurs i och med utvecklandet av
biogasen och regeringen anser att utökad insamling skall utföras på ett sätt så att näring och
energi kan återvinnas och återföras till kretsloppet (SOU 2012:56, 2012). Regeringens mål är
att senast 2018 skall minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger
sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 % behandlas så
att även energi tas tillvara, exempelvis genom rötning (Regeringskansliet, 2012). Detta mål
omfattar både kompostering och rötning. Vid kompostering är det fokus på växtnäringsämnen
medan energin avgår som värme. Vid rötning kan man utöver växtnäring också utvinna
biogas som kan vidareförädlas till fordonsgas. I dasläget sker främst rötning, vilket lämpar sig
bra då det finns stora mängder matavfall att tillgå, och genom kompostering som istället
lämpar sig bättre då det enbart finns mindre kvantiteter av matavfall att tillgå, exempelvis i
glesbygd (SOU 2012:56, 2012). Hur effektiv behandlingen av matavfallet är och därmed
möjligheterna att återföra näringsämnena till kretsloppet beror på hur ren den utsorterade
fraktionen är, det vill säga hur fri den är från plast och andra material (SOU 2012:56, 2012).

Det mål som är satt av regeringen skulle enligt Naturvårdsverket (2012) kunna uppnås genom
att 40 % av matavfallet rötas och minst 10 % komposteras. Under 2009 hade ungefär hälften
av Sveriges kommuner system för utsortering av matavfall och flertalet andra hade planer på
att införa sådana system (Naturvårdsverket, 2012a). Generellt sett finns en god kapacitet för
att ta emot och behandla matavfall i Sverige, dock finns det stora regionala skillnader
(Naturvårdsverket, 2012a) där den största kapaciteten är koncentrerad till södra Sverige
(Profu, 2013). År 2010 behandlades knappt 10 % av matavfallet från hushåll, restauranger,
storkök och butiker genom rötning och ca 13 % behandlades genom kompostering. Således
gick ca 77 % till förbränning. Rötresten gick nästan uteslutande till biogödsel medan biogasen
användes till fordonsgas eller uppvärmning eller elproduktion (Naturvårdsverket, 2012a).

Sverige har generellt en ökande efterfrågan på biogas och även Energimyndigheten lyfter
fram det ökade behovet av rötning och biogasproduktion i den nationella biogasstrategin
(Naturvårdsverket, 2012a).

Insamlingsmetoder
Insamling av matavfall kan huvudsakligen ske på tre olika sätt
    1) Blandad fraktion inklusive brännbart
    2) Fast utsorterad fraktion
    3) Flytande fraktion
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Den blandade fraktionen uppkommer då kommunen eller fastighetsägaren inte har någon
separat insamling av matavfallet, utan det körs tillsammans med den brännbara fraktionen till
förbränning. Den fasta fraktionen kan samlas in på olika sätt där ett insamlingssystem med två
fraktioner, då oftast genom att använda en brun och en grön tunna, i dagsläget är vanligast i
Sverige (Naturvårdsverket, 2012a). I detta fall packas matavfallet av hushållet, antingen i
majsstärkelsepåsar eller i papperspåsar vilka erhålls av kommunen. Insamlingen varieras med
olika hämtningsintervaller samt olika storlekar på tunnorna. Det finns även speciella
sopsugssystem som är ett utvecklat system i vissa stadsdelar och bostadsområden. Ett
sopsugssystem innebär en mindre yta för lagring av avfall inom fastigheterna vilket möjliggör
en tätare bebyggelse och ger upphov till mindre lukt och buller. Ett sådant system innebär
däremot höga investeringskostnader. Systemet innebär att avfallet samlas in genom ett
vakuumsystem där avfallet sugs till en uppsamlingsanläggning utanför själva bostadsområdet
där avfallet sedan kan hämtas i containrar (SOU 2012:56, 2012). Utöver sopsugssystem finns
det också system med flerfackskärl, vilket innebär att samma insamlingskärl har flera olika
fack för insamling av olika fraktioner. Det finns också system med optisk sortering där
fraktionerna förpackas av hushållen i plastpåsar i olika färger beroende på vilken fraktion det
handlar om. Dessa plastpåsar samlas sedan in i samma kärl för att på en sorteringsanläggning
sedan sorteras optiskt efter färg på påsen.

Som en flytande fraktion kan matavfallet samlas in genom matavfallskvarnar som installeras
under  diskbänken.  Detta  är  ett  system  som  i  dagens  läge  främst  kan  ske  genom  två  olika
systemlösningar; Ett system där matavfallskvarnen är kopplad till en separat tank eller en
kvarn som är direkt inkopplad till VA-nätet (SOU 2012:56, 2012). De två lösningarna har
olika möjligheter och potential för att användas för insamlandet och tillvaratagandet av
matavfall. Systemen underlättar insamlandet och utsorteringen och genererar ett substrat som
kan användas för att producera biogas. Skillnaden är att matavfallet som samlas in genom
matavfallskvarnar direkt kopplade till VA-nätet kan rötas tillsammans med avloppsslammet
från avloppsreningsverket medan matavfallet insamlat genom kvarnar som är kopplade till en
separat tank kan rötas tillsammans med liknande substrat. Denna skillnad skapar olika
möjligheter för att föra tillbaka näringsämnena till kretsloppet (SOU 2012:56, 2012).

Det finns också system som idag inte är installerat i stor skala i Sverige. Exempel på sådana
system är Personal Waste Inlet (PWI) och Torrkonservering av matavfall. PWI innebär att
varje hushåll har ett eget inkast i anslutning till diskbänken för matrester, där vattnet går
vidare i avloppsnätet medan avfallet istället sugs in i en central kammare med hjälp av
vakuum och kan sedan rötas tillsammans med liknande substra (SOU 2012:56, 2012) t. Detta
system skulle i framtiden kunna utvecklas till att suga avfallet direkt till någon typ av
anläggning för rötning, antingen en lokal småskalig eller till en central anläggning. Skillnaden
mellan systemet för matavfallskvarnar är att vattnet avskiljs i en PWI. Torrkonservering
innebär att matavfallet samlas i papperspåsar som sedan lämnas i en speciell behållare.
Innehållet mals sedan i behållaren för att sedan i en torrkonserveringsanläggning driva bort
fukten vilket reducerar volym, vikt och lukt av matavfallet (SOU 2012:56, 2012). I och med
den torkning som sker hindras en spontan nedbrytning och näringsinnehållet bevaras vilket
innebär att substratet kan användas för exempelvis biogasproduktion och
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jordförbättringsmedel. Genom att fukten drivs av kan matavfallet lagras långa perioder innan
behandling vilket innebär en ekonomisk möjlighet att frakta materialet längre sträckor då det i
vanliga fall inte är kostnadseffektivt att transportera material som innehåller hög andel vatten
(SOU 2012:56, 2012).

I vissa kommuner försöker man även styra matavfallsbehandlingen till en ökad
hemkompostering vilket innebär att hushållen själva sköter sin kompostering på fastigheten.
Detta görs med hjälp av speciella komposteringsbehållare och kräver i många fall en anmälan
till miljökontoret.

Utöver de system och lösningar som nämnts ovan finns det ytterligare tekniker som inte är
lika beprövade alternativt inte använts inom Sverige. En fullständig sammanställning över
insamlingssystem och behandlingsmetoder är inget som ryms inom ramen för detta projekt.
För en kortfattad sammanställning över alternativ för matavfallsinsamling, se Figur 2.

Figur 2 Exempel på alternativ för matavfallsinsamling och behandling
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2 METOD

2.1 Kvalitativ metodik
Detta projekt har utförts med kvalitativa metoder och ett empiriskt-holistiskt arbetssätt har
använts (Göteborgs universitet, 2002). Detta eftersom det arbete som utfördes inte kunde
utvärderas i mätbara resultat då de kvantitativa aspekterna av frågeställningarna inte är
mätbara. Generellt består ett kvalitativt förhållningssätt av 6 steg som i detta projekt har följts
i den mån det varit möjligt. Första steget innebar att ta avstamp i semi-strukturerade
frågeställningar som gav utrymme för diskussioner, andra steget innebar ett urval av relevanta
objekt, i detta fall platser och litteratur att studera och personer att intervjua. Det tredje steget
innebar ett säkerställande av insamling av relevanta data och det fjärde steget innebar en
tolkning och analys av detsamma. Femte steget innebar en vidare avgränsning av de från
början satta frågeställningarna och det sjätte steget innebar en formulering av rapporten
(Bryman, 2012).

2.2 Litteraturstudie
 Litteraturstudien syftade till att utreda dagens situation, men också att utreda förväntade
framtida mål och visioner, både nationellt och på EU-nivå, som kan komma att påverka
avfallshanteringen ur ett kommunalt perspektiv. Vidare bidrog litteraturstudien till kunskap
om olika förhållningssätt och tekniker inom området idag. För att bedöma olika metoder att
värdera nyttan av återvinnings- och återbruksalternativ har en kartläggning av olika
värderingsmetoder utförts.

Litteratur som har använts i detta projekt är främst rapporter från myndigheter och
organisationer så som Naturvårdsverket, Avfall Sverige och IVL4, samt regeringens
Avfallsutredning. Vetenskapligt granskade forskningsartiklar och rapporter har använts för att
få en vetenskaplig grund i projektet. Dessa har i största del bestått av utländskt material
medan resterande litteratur mestadels har varit svensk och i vissa fall nordisk.
Litteratursökning har skett genom sökning i databaser med sökord så som MSW, textilavfall,
textilewaste, hushållsavfall, kommunal renhållningsordning, biogas, rötning,
avfallsindikatorer, LCA, waste management, organic waste och avfallshantering i glesbygd. I
vissa fall har även myndigheters och organisationers websidor använts, exempelvis
Naturvårdsverkets, IVLs och regeringens webplatser.

Källornas trovärdighet har ständigt ifrågasatts och motsägande information har vägts mot
varandra. Litteraturstudien har bland annat legat till grund för strukturen i de intervjuer som
senare utfördes.

2.3 Intervjuer och studiebesök
Utöver litteraturstudien utfördes ett antal intervjuer med kommunrepresentanter och övriga
aktörer inom branschen, i samband med detta utfördes även platsbesök med syfte att få en
förståelse för de metoder som används i praktiken. Genom intervjuer och platsbesök fås sådan
information och sådana intryck av dagens läge av avfallshanteringen som inte går att finna i

4 Svenska Miljö Institutet
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någon litteratur. Genom att intervjua människor som arbetar med kommunala avfallsfrågor
dagligen och har egna erfarenheter och tankar fås ett relevant perspektiv på problematiken, ett
perspektiv som är väsentligt för förståelsen för kommunernas vardagssituation. De yrkesroller
som har intervjuats är sådana som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med avfallsplanering
och som har en egen erfarenhet av problematiken, dock har inga intervjuer gjorts av dem som
utför insamlingen av hushållsavfall. För intervjuade personer, se Bilaga 3.

Första delen av intervjun syftade till att fastställa hur avfallshanteringen och
avfallsplaneringen sker idag, sedan gick intervjuerna över till mer specifika frågor angående
de två fraktionerna matavfall och textilavfall. Denna del har syftat till att fastställa dagens
arbetssätt samt vilka tankar inför framtiden som förekommer angående textilier och matavfall.
Trots att det har funnits ramar inom intervjuerna så har dessa försökts hållas ganska öppna för
att få en diskussion omkring området, detta för att inte gå miste om relevant information om
upplevda situationer och problematik.

Intervjuer och platsbesök beräknas ha stått för ca 20 % av tidsåtgången av detta
examensarbete. Under intervjuerna har en god forskningsetik använts.

2.4 Urval av studieobjekt
Litteraturstudien som utförts och som beskrivs i avsnitt 2.2 avser hela landet, medan några få
kommuner har valts som studieobjekt. Dessa kommuner har valts för att kunna göra en
jämförelse mellan glesbygdskommuner och storstadskommuner och kunna belysa de olika
utmaningarna som de olika typerna av kommuner har, utmaningar som i stora delar är nära
förknippade med dess respektive förutsättningar. Exempel på sådana förutsättningar är
befolkningsmängd (och därmed producerad mängd avfall), befolkningstäthet och avstånd
både inom kommunen och avstånd till närliggande kommuner.

Som huvudobjekt har Gällivare respektive Göteborgs kommun valts, dessa beskrivs kort
nedan och storleken på kommunerna jämförs genom Figur 3. Utöver dessa har även
representanter från Bollebygd, Sundsvall samt några av Norrbottens övriga kommuner
intervjuats. För en kortfattat beskrivning av dessa kommuner, se Bilaga 4. Kommunerna i
Norrbotten  valdes  på  grund  av  de  stora  avstånden  kommunerna  emellan  och  på  grund  av
tillgängligheten då studien utförts med utgångspunkt i Norrbotten. Bollebygd valdes på grund
av att kommunen är liten, har liten befolkningsmängd men ligger i närheten av större
kommuner samt en storstad (Göteborg). Avsikten var att få en ökad förståelse och insyn i hur
en liten kommun kan utnyttja förutsättningar så som närhet till större kommuner för att
utveckla sin avfallshantering och avfallsplanering.

Göteborg
Göteborg ligger på Sveriges västkust och är en av Sveriges tre storstadskommuner. Inom
kommunen bor det ca 532 000 invånare varav ca 38 000 är studenter på grund av stadens höga
status som universitetsstad. Göteborg är indelad i 10 olika stadsdelsnämnder på en total yta av
450 km2. Göteborg har en befolkningstäthet på ca 1183 personer/km2 (Göteborgs Stad, u.å).

Gällivare
Gällivare ligger ca 10 mil norr om polcirkeln och kommunen har en total yta på ca 15 800
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km2 och en befolkning på ca 18 300 invånare. Detta ger en befolkningstäthet på ca 1,2
invånare/km2 (Regionfakta, 2014) och en yta som är 35 gånger större än Göteborgs kommuns
yta. Huvudsaklig basnäring i kommunen är mineralutvinning där både Boliden och LKAB har
aktiva gruvor.

De utvalda kommunerna kan delas in enligt en specifik klassificering,
kommungruppsindelning, från 2011 som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Beskrivningen av de olika kommungruppstyperna som är klassificerade av SKL redovisas av
Tabell 2 (SKL, 2013) oh kommungruppsindelningen redovisas i Tabell 2.

Tabell 1 Beskrivning av de olika kommungruppstyperna klassificerade av SKL

Kommuntyp Beskrivning
Storstad Kommuner med en folkmängd som överstiger

200 000 invånare.
Förortskommun till storstad Kommuner där mer än 50 procent av

nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon
annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet
ska vara någon av storstäderna.

Större stad Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt
en tätortsgrad överstigande 70 procent.

Förortskommun till större stad Kommuner där mer än 50 procent av
nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan
kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska
vara någon av de större städerna i grupp 3.

Pendlingskommun Kommuner där mer än 40 procent av
nattbefolkningen pendlar till en annan kommun.

Turism- och besöksnäringskommun Kommun där antalet gästnätter på hotell,
vandrarhem och campingar överstiger 21 per
invånare eller där antalet fritidshus överstiger
0,20 per invånare.

Varuproducerande kommun Kommun där 34 procent eller mer av
nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är
sysselsatta inom tillverkning och utvinning,
energi och miljö samt byggverksamhet

Glesbygdskommun Kommun med en tätortsgrad understigande 70
procent och mindre än åtta invånare per
kvadratkilometer.

Kommun i tätbefolkad region Kommun med mer än 300 000 personer inom en
radie på 112,5 kilometer.

Kommun i glesbefolkad region Kommun med mindre än 300 000 personer inom
en radie på 112,5 km.

Källa: (SKL, 2013)
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Tabell 2 Uppdelning av berörda kommuner efter kommuntyp

Kommun Kommuntyp
Göteborg Storstad
Sundsvall Större stad
Luleå Större stad
Bollebygd Förortskommun till storstad
Gällivare Varuproducerande kommun
Arjeplog Turism- och besöksnäringskommun
Kalix Kommun i glesbefolkad region
Haparanda Kommun i glesbefolkad region
Kiruna Kommun i glesbefolkad region
Älvsbyn Kommun i glesbefolkad region
Arvidsjaur Kommun i glesbefolkad region
Överkalix Glesbygdskommun
Övertorneå Glesbygdskommun

Figur 3 Jämförelse i ungefärlig storlek mellan Gällivare och Göteborg
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2.5 Seminarium
För att samla information om det aktuella kunskaps- och utvecklingsläget hölls inom ramen
för detta projekt ett seminarium på temat ”Ökad återvinning och återanvändning i samhället”.
Under detta seminarium, som hölls i Gällivare 2014-05-20, diskuterades olika metoder för
kommunerna att bidra till ett fortsatt avancerande i avfallshierarkin. Seminariet anordnades i
samband med Norrbottens framtidsvecka (se närmare på www.framtidsveckan.nu) där hållbar
utveckling diskuterades ur olika perspektiv runtom i länet.

Vid seminariet kunde meningsskiljaktigheter mellan yrkesverksamma belysas och diskuteras i
form av en enkel fokusgrupp. På så sätt kompletterar seminariet delvis både detta projekts
litteraturstudie men även de utförda intervjuerna och platsbesöken. För program, deltagare,
sammanfattning och bilder från seminariet, se Bilaga 5.

Seminariet beräknas ha stått för ca 5 % av tidsåtgången av detta examensarbete.
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3 RESULTAT OCH DISKUSSION

3.1 Värderingsverktyg för avfallshanteringssystem
Det är i absoluta termer svårt att värdera nyttan av olika alternativ av behandlingsmetoder. En
värdering av miljönytta måste göras i relativa termer där relevanta behandlingsalternativ vägs
och jämförs mot varandra. I dagsläget finns det en rad verktyg för att kunna uppskatta den
miljöpåverkan som vissa produkter eller aktiviteter bidrar till. Ett exempel på ett sådant
verktyg är Livscykelanalys (LCA), som kanske är det mest kända verktyget vars begrepp det
talats om i flertalet år. Utöver detta finns det även verktyg som uppskattar både det ekologiska
fotavtrycket och vattenfotavtrycket. Det ekologiska fotavtrycket används främst på
populations- och individnivå jämfört med exempelvis en livscykelanalys som kan göras för
olika specifika produkter eller aktiviteter. För beskrivning av olika fotavtrycksindikatorer, se
Bilaga 1. Profu har i samarbete med IVL även tagit fram så kallade avfallsindikatorer som
skulle kunna användas som ett specifikt värderingsverktyg, Detta är i dagsläget inte något
som använts i stor utsträckning. För en närmare beskrivning av avfallsindikatorer, se Bilaga 6.

Gemensamt för de värderingsverktyg som finns är att det i dagsläget inte finns några optimala
verktyg för att värdera miljönyttan tillsammans med en monetär värdering för olika
behandlingsmetoder. Vidare är det vanligt att värdering enbart sker i CO2-ekvivalenter vilket
kan vara missvisande eftersom en miljönytta även bör värderas ur andra aspekter och ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.

3.1.1 Livscykelanalys (LCA)
Livscykelanalys är en metod som EU-kommissionen starkt har betonat betydelsen av i sitt
avfalls- och resursarbete (Bhander, et al., 2010). En LCA kan utföras genom att använda olika
modeller, där vissa är ISO-standardiserade medan andra inte är det. Gemensamt är att
metoden syftar till att synliggöra de potentiella miljöeffekterna  (Ohlsson, 2004) som
genereras av en viss mänsklig aktivitet eller produkt. Detta görs för olika miljöfrågor så som
klimatförändringar, försurning, markanvändning och luftföroreningar (Boulay, et al., 2013)
och kan göras för exempelvis ett särskilt avfallshanteringssystem. Även vattenanvändningen
kan vägas in i en LCA. En av fördelarna med att använda en LCA vid utvärdering av
hantering av fast avfall är att metoden med enkelhet kan klargöra vilken miljöeffekt som
hanteringen bidrar mest till (Aspegren, et al., 2011). Exempelvis har LCA visat att genom att
röta matavfall från hushåll istället för att förbränna detsamma kan man minska miljöpåverkan
av växthusgasutsläpp med ca 24 % (Gunnarsson, 2013).

Enligt Boulay et al. (2013) består en LCA av fyra olika steg: Målbeskrivning och omfattning,
inventeringsanalys, miljöpåverkan och resultattolkning. I målbeskrivningen beskrivs
ambitionsnivån och syftet, i inventeringsanalysen fastställs miljöbelastning, inom
miljöpåverkan klassificeras, karaktäriseras och värderas varje miljöbelastning och i
resultattolkningen tolkas och analyseras de uppkomna resultaten. Det kan sedan användas
som beslutsstöd för förslag på förbättringar och förändringar.
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Life Cykel Costing, LCC
Till en LCA kan även de ekonomiska aspekterna vägas in genom att exempelvis använda
modeller för Life Cykel Costing, LCC (Carlsson Reich ,2005). Denna livscykelkostnad väger
in alla monetära kostnader som härrör ur exempelvis avfallshanteringssystemet. Skall en
monetär LCC vägas in i en LCA kan det leda till flertalet problem, exempelvis måste
systemgränsen dras lika för bägge analyserna och samma tidsram sättas (Carlsson Reich
,2005). Om systemgränserna kan hanteras på ett acceptabelt sätt skulle en LCC kunna fungera
som ett tillfredsställande verktyg för att väga in monetära värden och på så sätt göra LCA till
ett bättre beslutsunderlag. En osäkerhet är att ingen standard eller certifiering för hur en LCC
skall utföras finns och flertalet modeller redovisas i litteraturen  (Carlsson Reich, 2005).

Det finns olika värderingsmodeller för värdering av både kostnader och nyttor i en LCA,
vilket därför kan visa olika resultat (IVL, 2013a).

Exempel: Livscykelanalys av svensk textilkonsumtion
Under 2013 publicerade IVL en Livscykelanalys för svensk textilkonsumtion där dagens
textilhantering jämfördes med de effekter som skulle uppstå om regeringen införde ett
styrmedelspaket (IVL, 2013b). I denna LCA beräknades miljöpåverkan för växthuseffekt,
försurning, övergödning och marknära ozon. Resultaten kunde sedan viktas i monetära termer
genom olika värderingsmodeller, i detta fall EcoTax02 och EPS. Den sistnämnda
värderingsmodellen inkluderade fler utsläpp med tillhörande effekter och hade en större
osäkerhet i de slutliga resultaten (IVL, 2013b).

De antaganden som enligt IVL (2013b) gjordes i studien var följande:
 - Nuvarande system för återanvändning inklusive transport till sorteringsanläggning (50 km)
och transport till Kenya.
- Återanvänd textil ersätter 60 % jungfruligt material i nya produkter.
- Textil för återvinning antas transporteras 1450 km, motsvarande Stockholm-Rotterdam, till
sorteringsanläggning och sedan vidare med containerfartyg till Hongkong (ca 18 000 km) till
en återvinningsanläggning.

Resultatet för det valda scenariot blev att miljöpåverkan minskar med ca 20 % vad gäller
växthuseffekt, försurning, övergödning, marknära ozon samt primärenergi. Detta om 25 % av
textilen skulle förbrännas, 45 % återanvänds och mellan 30-40 % återvinnas istället för som
idag där 80 % förbränns, 17 % går till återanvändning och ytterligare 3 % förbränns från
insamlingen till hjälporganisationer. Växthusgasutsläppen av den svenska textilkonsumtionen
skulle då minska med ca 40 kg/svensk (IVL, 2013b).

Livscykelanalysen visade att återanvändning ger större miljönytta än återvinning eftersom
återvinning står för 40 % av textilflödet men endast 25 % av den samlade miljönyttan.
Resultaten från en LCA brukar generellt redovisas i olika typer av påverkansekvivalenter per
kg producerat/återvunnet material, detta kan t.ex. redovisas som i Tabell 3, Tabell 4 och
Tabell 5 (IVL, 2013b).
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Tabell 3 Miljöpåverkan av 1 kg textil

Miljöpåverkanskateogori Produktion 1 kg textil
Bomull Polyester Viskos

Försurning [kg SO2-ekv] 0,15 0,095 0,15
Övergödning [kg PO4

3—ekv] 0,045 0,012 0,024
Växthuseffekt [kg CO2-ekv] 16 14 16
Marknära ozon [kg C2H4-ekv] 0,0058 0,011 0,0080
Källa: IVL, 2013b.

Tabell 4 Miljöpåverkan av återanvändning av 1 kg textil

Miljöpåverkanskateogori Återanvänding 1 kg textil istället för att lagra
Ersätter Bomull Polyester Viskos
Försurning [kg SO2-ekv] -0,083 -0,053 -0,084
Övergödning [kg PO4

3—ekv] -0,027 -0,0067 -0,014
Växthuseffekt [kg CO2-ekv] -9,3 -8,2 -9,7
Marknära ozon [kg C2H4-ekv] -0,0033 -0,0061 -0,0046
Källa: IVL, 2013b.

Tabell 5 Miljöpåverkan vid återvinning av 1 kg textil

Miljöpåverkanskateogori Återvinning 1 kg textil istället för att lagra
Ersätter Glasull Viskos-fiber
Försurning [kg SO2-ekv] 0,0028 -0,040
Övergödning [kg PO4

3—ekv] 0 -0,010
Växthuseffekt [kg CO2-ekv] -1,2 -3,2
Marknära ozon [kg C2H4-ekv] 0 -0,0025
Källa: IVL, 2013b.
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3.1.2 EASETECH – Ett LCA-verktyg för kommuner
Ett användarvänligt verktyg som efter en enklare utbildning kan användas lokalt i kommuner
är  LCA-modellen  EASETECH  (tidigare  kallad  EASEWASTE).   Modellen  är  framtagen  av
Danmarks Tekniska Universitet och dess namn står för Environmental Assessment System for
Environmental TECHnologies.  Syftet  med  modellen  är  att  kunna  utföra  en  analys  av
komplexa och heterogena materialflöden (Danmarks Tekniska Universitet, u.å). Modellen är
särskilt framtagen för avfall från hushåll och mindre verksamheter (Bhander, et al., 2010).
EASETECH stödjer en fullständig LCA av all användardefinierad avfallshantering och
modellen fokuserar på de viktigaste komponenterna i avfallet och utreder varje komponent
med avseende på tillgängliga alternativ för avfallsbehandling. Analysen inkluderar olika
insamlingssystem, transporter, biologisk behandling (både rötning och kompostering), termisk
behandling, användning som konstruktionsmaterial, materialåtervinning, hantering av botten-
och flygaska samt deponering. För att möjliggöra användandet av modellen i ett tidigt skede,
där tillgången på lokala data kan vara begränsad, finns schablondata framtaget för de
behandlingstekniker som nämnts ovan  (Bhander, et al., 2010).

EASETECH tar hänsyn till att materialflödena är heterogena och har olika egenskaper
(Danmarks Tekniska Universitet, u.å). Modellen beräknar miljöpåverkan och
resursförbrukningen av aktiviteten och ger användaren möjlighet att spåra alla miljöeffekter
till en specifik källa i en specifik avfallsbehandlingsprocess eller för en viss avfallsfraktion
(Bhander, et al., 2010). Modellen kan dela upp materialet i 65 olika fraktioner där varje
fraktion kan erhålla 45 olika karaktäristiska egenskaper (Bhander, et al., 2010). EASETECH
ger användaren stor frihet att definiera varierande och specifika data för de olika processerna
inom systemet om sådana data finns (Aspegren, et al., 2011).

Metodens enkelhet gör att modellen kan användas av forskare, konsulter och kommunala
tjänstemän. Däremot krävs en viss modelleringsvana och flertalet kurser finns att gå där
metodiken gås igenom (Danmarks Tekniska Universitet, u.å).

3.1.3 Diskussion om värderingsverktyg
I dagsläget är LCA-modellen EASETECH det enklaste värderingsverktyg som kommuner kan
använda sig av för att värdera miljönyttan av exempelvis olika behandlingsmetoder. Utöver
denna modell, som ändock kräver en viss kompetens, finns enbart komplexa
värderingsverktyg som främst används av forskare. Ett alternativ till LCA-metoder är olika
avfallsindikatorer som kan användas för att väga olika behandlingsmetoder mot varandra,
vilka beskrivs mer ingående i Bilaga 6. Med hjälp av avfallsindikatorer skulle nyttan av att
materialåtervinna ett avfall istället för att exempelvis energiåtervinna samma material
värderas, vilket möjliggör en jämförelse i faktiska mått, exempelvis genom kg CO2-
ekvivalenter/ton avfall. Avfallsindikatorer är däremot ett nytt verktyg som i skrivande stund
inte använts mycket i praktiken. När det gäller fotavtrycksindikatorer (se Bilaga 2) är de inte
behjälpliga för värdering på kommunal nivå på grund av att dessa indikatorer främst är
utformade för användas på nationell nivå. Detta trots att de är effektiva värderingsverktyg för
att synliggöra den miljöpåverkan som mänskliga aktiviteter och produktion av produkter har.
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Ett enklare sätt att i grova drag värdera miljönyttan är att utgå ifrån avfallshierarkin, vilket ger
en god vägledning till miljönyttan mellan olika alternativ. Vidare bör kommunerna utreda den
samhällsekonomiska nyttan av varje alternativ, där miljönyttan vägs mot den ekonomiska
nyttan. Värderingen försvåras eftersom inga effektiva verktyg finns i dagsläget för att väga in
monetär lönsamhet.

.
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3.2 Utveckling av den kommunala avfallshanteringen

3.2.1 Utveckling under åren 1975-2014
Historiskt sett har avfallshanteringen generellt påverkats kraftigt av både miljömål och
styrmedel. Ansvarsfördelningen är ett område som har genomgått en kraftig förändring och
styrmedel införda av både Sveriges regering och från Europeisk nivå har påverkat den
svenska avfallshanteringen och lett till införandet av exempelvis producentansvaren,
deponiförbudet för organiskt avfall samt ett investeringsstöd för biologisk behandling av
organiskt avfall (Profu, 2013).

Under 1990-talet infördes producentansvaret på tidningar och förpackningar och sedan dess
har kommunernas ansvarsområden förändrats efter att det kommunala monopolet för
verksamhetsavfall togs bort. Sedan 2002 är det förbjudet att deponera utsorterat brännbart
avfall och sedan 2005 är även deponering av organiskt avfall förbjudet vilket också har ställt
ökade krav på kommunerna (Naturvårdsverket, 2012a). Kommunerna har därför varit
tvingade att göra stora investeringar i avfallsbehandlingsanläggningar och utveckling av
insamlingssystem (Sveriges Regering, 2011). Deponilagstiftningen trädde i kraft 1 juli 2001,
vilket bidrog till att många deponier stängde för att undkomma strängare krav på täckning.
Strängare EU-bestämmelser för deponering trädde även i kraft sista december 2008 vilket
bidrog till att nära hälften av de dåvarande deponierna för kommunalt avfall stängdes (Avfall
Sverige, 2013d).

I Figur 4 redovisas de mängder hushållsavfall som gått till biologisk återvinning under
perioden och här ses att ökningen är störst från början av 2000-talet, vilket främst är effekten
av Förordningen av deponering av avfall (SFS 2001:512). I Figur 5 och Figur 5r 6 redovisas
utvecklingen av olika behandlingsmetoder mellan 1975-2012.

Figur 4  Biologisk återvinning av hushållsavfall i Sverige under 1975-20125

5 Bildkälla: (Avfall Sverige, 2013c)
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I Figur 5 redovisas andelen för respektive behandlingsmetod för hushållsavfallet 1975 jämfört
med 2011. Figuren visar att den svenska hanteringen för hushållsavfall har gått från att direkt
deponera 62 % av avfallet år 1975 till att endast deponera 1 % under 2011. Detta gäller
däremot enbart direkt deponering. Även indirekt deponering sker genom deponering av askor
och rejekt från avfallshanteringen. Även om avfallet ursprungligen var hushållsavfall klassas
dessa avfallsfraktioner som verksamhetsavfall vilket denna statistik inte tar i beaktning. I
samma figur syns också att den biologiska återvinningens andel har ökat från 2 % till dagens
15 % och materialåtervinningen har ökat från 6 % till dagens 32 %. Energiåtervinning har
även  den  ökat  från  30  % till  52  %,  och  är  den  behandlingsmetod  som är  störst  i  dagsläget.
Figur 6 visar mängderna behandlat hushållsavfall mellan 1994-2012. I denna figur syns
tydligt att de deponerade mängderna har minskat under perioden medan de övriga
behandlingsmetoderna istället har ökat. I figuren syns även att mängderna avfall har ökat
jämfört med 1994, år 1975 genererades 2,6 miljoner ton eller 317 kg/person vilket ökade år
2012 till 4,4 miljoner ton hushållsavfall vilket motsvarar 460 kg/person (Avfall Sverige,
2013b).

Figur 5  Fördelning av behandlingsmetoder 1975 och 20116

Figur 6 Behandlad mängd hushållsavfall mellan 1994-20127.

6 Bildkälla: (Avfall Sverige, 2013b)

7 Bildkälla: (Avfall Sverige, 2013b)
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Enligt Profu (2013) har de länder med högst andel materialåtervinning även högst andel
energiåtervinning och Profu drar slutsatsen att konkurrensen mellan behandlingsmetoderna
materialåtervinning, energiåtervinning och biologisk behandling är mycket liten. Istället bör
dessa behandlingsmetoder ses som komplement till varandra och som tillsammans skapar ett
avfallshanteringssystem som är resurseffektivt och hållbart (Profu, 2013).

3.2.2 Framtida utveckling
Idag står Sverige troligtvis inför en förändring inom avfallshanteringssystemet med införande
av nya mål och styrmedel som skall gynna hantering högre upp i avfallshierarkin. Idag finns
ett fåtal konkreta mål redovisade för den svenska avfallshanteringen, vilka redovisas i Figur 7
(Profu, 2013).

Figur 7 Regeringens mål för svensk avfallshantering

Under maj 2012 publicerade Naturvårdsverket den nationella avfallsplanen för 2012-2017. I
denna redovisas tydligt att fokus numera ligger på de behandlingstekniker som finns högre
upp i avfallshierarkin (Profu, 2013). Avfallsplanen bygger på EU-direktiv och den politik som
bedrivs på både nationell nivå och på EU-nivå.  Denna politik innebär ett arbete mot ökat
förebyggande av avfall och en reducering av de producerade avfallsmängderna. Varje steg i
en sådan riktning innebär en minskad klimatpåverkan och därmed en ökad miljönytta vilket är
önskvärt från regeringshåll (Profu, 2013). Det avfall som ändå uppstår skall därmed behandlas
i enlighet med avfallshierarkin. Profu (2013) anger att i och med de mål som redovisas i Figur
7 kommer en ökad andel hushållsavfall att behandlas genom biologisk behandling och
mängden materialåtervinning kommer att öka med 25 % mellan 2010-2020. Naturvårdsverket
(2012) bedömer att kapaciteten för rötning av organiskt material liksom kapaciteten för
materialåtervinning behöver utökas de kommande åren. Förbränningsanläggningarna har
däremot en överkapacitet på grund av att hushållsavfallsmängderna till förbränning inte ökat i
den takt som först förutspåddes (Dahlén, 2014) då utvecklingen istället gått mot ökad
materialåtervinning. Även Profu (2013) bedömer att mängden avfall från svenska hushåll till
energiåtervinning kommer att stanna på samma nivå som idag.

Frågan om avfallshantering och avfallsströmmar i samhället är aktuellt på nationell, europeisk
och på internationell nivå. I april 2012 höll regeringen en internationell konferens i Stockholm
under titeln Stockholm +40 – Partnership Forum for Sustainable Development där en rad
övergripande mål presenterades inom tre olika huvudteman: i) Hållbara innovationer, ii)
Hållbar produktion och iii) Hållbara livsstilar.

Matavfallet
minskar med
minst 20 %
jämfört med år
2010

Konsumtionen
av textilier från
nyråvara skall
minska med
10 % jämfört
med 2010

Material-
återvinning av
papper, metall,
plast och glas
från hushåll skall
vara minst 50 %
år 2020.

Minst 40 % av
matavfallet från
hushåll, storkök,
butiker och
restauranger behandlas
biologiskt så att
växtnäring och energi
tas tillvara.
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Ett fastställande efter denna konferens var att en helhetssyn krävs inom stadsplaneringen som
även inkluderar transporter, energiförsörjning och avfallshantering utöver andra gemensamma
infrastrukturer. Detta innebär att resurser kommer att krävas för att skapa olika system för
avfallshantering som gör det möjligt att ta tillvara på den potentiella resurs som avfallet kan
utgöra (SOU 2012:56, 2012). Att inkludera avfallshanteringen i den fysiska planeringen är
därmed en prioriterad fråga och utmaning som berör de politiska besluten på olika nivåer,
inklusive ur ett kommunalt perspektiv.

De svenska miljömålen och tillhörande etappmål

Det övergripande målet som regeringen beslutat skall ligga till grund för den svenska
miljöpolitiken är Generationsmålet. Målet innebär att Sverige skall, utan att orsaka miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser, kunna lämna över ett samhälle utan stora
miljöproblem till nästa generation. Enligt detta mål skall miljöpolitiken inriktas på
resurseffektivisering av kretslopp fria från farliga ämnen, en god hushållning av naturresurser,
effektiv användning av energi utan påverkan på miljön och en konsumtion som inte orsakar
några miljö- och hälsoproblem (SOU 2012:56, 2012).

Vidare har riksdagen även antagit 16 svenska miljökvalitetsmål (se Bilaga 1) som anger den
nivå på den svenska miljön som miljöarbetet skall leda till. Dessa miljökvalitetsmål har även
innehållit preciserade delmål som sedan 2010 är ersatt med etappmål. Etappmålens syfte är att
ytterligare konkretisera hur miljökvalitetsmålen skall kunna uppfyllas. De senaste etappmålen
antogs i maj 2012 tillsammans med preciseringar av miljömålen. Bland annat preciseras
miljömålet God bebyggd miljö som (SOU 2012:56, 2012)

”..avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad
som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”

samt

”… infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att
lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att
minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen
till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.”

Den nya preciseringen fastslår att avfallshanteringen skall vara integrerad i infrastrukturen
och därmed vara anpassad till människors behov, effektiv och enkel att använda för samhället
(SOU 2012:56, 2012).

Vidare fattades beslut om etappmål som rör ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Detta
etappmål innebär att minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger
skall sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 %
behandlas så att även energi tas tillvara på, exempelvis genom rötning senast år 2018
(Regeringskansliet, 2012).
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Naturvårdsverket ansåg dock i juni 2012 att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö inte går
att nå i sin helhet till år 2020 (SOU 2012:56, 2012).

Andra miljömål som påverkar avfallsområdet är Begränsad klimatpåverkan samt Giftfri miljö.

Avfallsutredningen
Även om Sverige har en väl utvecklad avfallshantering anser Naturvårdsverket (2012) att
mycket mer kan göras för att avancera uppåt i avfallshierarkin. Arbetet drivs av både
regeringen och andra berörda myndigheter så som exempelvis Naturvårdsverket, allt i
enlighet med de mål, ramar och visioner som beslutades på EU-nivå. Regeringen beslutade
bland annat under 2011 genom sitt direktiv 2011:66 att en särskild utredare skulle göra en
allmän översyn inom avfallsområdet, denna utredning kom att kallas Avfallsutredningen (M
2011:02), se Bilaga 7, och ett första betänkande redovisades under augusti 2012. Syftet var att
ge en översyn av dagens avfallshantering och ansvaret över denna, och att åstadkomma en
avfallshantering som är resurseffektiv och på ett miljömässigt sätt är effektiv för samhället
samtidigt som den är enkel och lättillgänglig för konsumenterna både i tätort och i glesbygd
(Sveriges Regering, 2011). Avfallshanteringen skall följa EUs avfallshierarki och de visioner
på EU-nivå som beskrivits tidigare. Översynen omfattade främst insamlingen och
omhändertagandet av hushållens avfall men även en översyn över verksamheternas
hushållsliknande avfall gjordes. Utöver detta lades ett stort fokus på förpackningar och
returpapper. Utredningen skulle mynna ut i ett förslag om hur avfallshanteringen bör utformas
och en utvärdering av dagens styrmedel för att få producenterna att producera resurseffektiva
och miljömässigt godtagbara förpackningar och förpackningslösningar. Vidare skulle det
utredas och därefter föreslås hur både det fysiska och det ekonomiska ansvaret skall utformas
för hushållens avfall och hur information till konsumenterna skall spridas och slutligen föreslå
åtgärder för att främja användandet av avfall som en resurs (Sveriges Regering, 2011).

Beslutet om att tillsätta en utredning grundade sig på faktorer som under flertalet år pekat på
att aktörerna på marknaden inte samarbetar tillräckligt bra för att ett effektivt system för
avfallshanteringen skall utvecklas. Utöver detta hade en mängd aktörer flertalet gånger vänt
sig till regeringen och uttryckt ett behov av både en översyn av den svenska
avfallshanteringen och ett förtydligande av lagstiftningen och dess ansvarsförhållanden men
också ett fastställande av ambitionsnivåer (Sveriges Regering, 2011). Ett första betänkande
lämnades under hösten 2012 och med detta som grund skulle regeringen presentera en
proposition i juni 2013, vilket inte blev av. Inte heller lyckades någon proposition presenteras
samma höst (Sveriges Regering, 2013). Det vanliga förfarandet är att Miljödepartementet,
som ansvarar för frågan, tillsätter en utökad utredning med syftet att klargöra otydligheter och
ta remissvar i beaktande. Eftersom frågan berör både näringslivet och ekonomin måste andra
departement rådfrågas. Därför tillsattes en arbetsgrupp under vintern 2013/2014 bestående av
miljödepartementet, finansdepartementet, näringsdepartementet och socialdepartementet som
skulle diskutera frågan med förhoppning om att få parterna att komma överens. De
huvudsakliga frågorna denna arbetsgrupp skulle lösa var förutom ekonomiska och rättsliga
frågor även ansvars- och rollfördelningen, ett eventuellt kommunalt insamlingsansvar för
förpackningar och tidningar respektive en avreglering av verksamheternas jämförliga avfall
(Avfall Sverige, 2014).
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Genom Avfallsutredningens betänkande föreslogs att det övergripande ansvaret för insamling
av förpackningar och tidningar skulle övergå från producenterna till kommunerna. Det
insamlade avfallet skall sedan lämnas över till producenterna för hantering och återvinning.
Detta skulle innebära en återgång till ett kommunalt monopol över insamlandet av
hushållsavfall. Kommunen skulle verka för att andelen utsorterat material ökar jämfört med
idag och kommunen skulle ha ansvar över att rapportera uppgifter om avfallsmängder till
berörd myndighet. Det system som idag finns för insamling av producentansvaret skulle
behöva övergå i kommunal regi. Samråd med godkända systemadministratörer för
producenterna förslogs ske i samband med detta. Kommunerna gavs enligt förslaget också ett
fortsatt övergripande ansvar för information till allmänheten rörande avfallsinsamlingen och
källsorteringshänvisningar. Det system som är mest lättillgängligt och enkelt för
konsumenterna är en fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och tidningar. Förslaget
i Avfallsutredningen var därför att ett sådant system skall inrättas där det är möjligt och där
utformningen skall anpassas till de lokala förutsättningar som råder (SOU 2012:56, 2012).

Alternativförslaget i Avfallsutredningen (SOU 2012:56) var att producenterna fortsatt har ett
övergripande ansvar för både insamling och omhändertagande av både förpackningar och
tidningar tillsammans med att ett på förhand godkänt insamlingssystem (FGI) införs. I detta
fall föreslås även att kommunerna kommer att ha den lokala tillsynen över det
förhandsgodkända insamlingssystemet tillsammans med direktinformation till hushållen, en
information som dock bekostas av producenterna. Enligt detta förslag skulle kommunerna
fråntas dagens möjlighet att omhänderta utsorterade förpackningar och returpapper (SOU
2012:56, 2012).

Under slutet av juni 2014 presenterade miljöminister Lena Ek resultaten från arbetsgruppen;
ansvaret över insamlingen av förpackningar och tidningar skall ligga kvar hos producenterna,
återvinningsmålen skall skärpas och producenterna skall ingå i ett tillståndspliktigt
insamlingssystem som skall förenkla en utsortering av förpackningar och tidningar hos
hushållen. Detta innebär i praktiken att det är fortsatt möjligt för kommunerna att skapa och
använda sig av egna insamlingssystem och producenterna skall stå för hela kostnaden enligt
Polluters Pays Principle (PPP).  Hur  insamlingen  skall  skötas  är  dock  något  som  fortsatt
kommer att lösas lokalt. Förordningarna skall skrivas under sommaren 2014, beslutas av
regeringen under augusti 2014 och förväntas träda i kraft 1 januari 2017. Under hösten 2014
kan också nya förslag komma från regeringen som grundar sig på Avfallsutredningen (Avfall
Sverige, 2014b).

Matavfall
Planer finns på att mer än fördubbla kapaciteten på den svenska biogasproduktionen fram till
år 2020, från ca 750 000 ton/år till 1 600 000 ton/år år 2020 (Profu, 2013). Däremot är det
idag osäkert om tillräckliga mängder lämpliga substrat till en sådan uppbyggnad kommer att
finnas (Profu, 2013). Profu (2013) anger i sin systemanalys att för varje ton matavfall som
genomgår en biologisk behandling istället för förbränning minskar växthusgasutsläppet med
500 kg CO2-ekvivalenter och att öka biologisk återvinning av matavfallet skulle därför leda
till ökad miljönytta. För att uppnå målet om biologisk behandling av matavfall räknar Profu
(2013) med att utsorteringen av matavfall kommer att behöva ökas med 330 000 ton, vilket
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skulle innebära minskat växthusgasutsläpp med 165 000 ton CO2-ekvivalenter. Dessa
beräkningar bygger dock på antagandena att biogas ersätter fossila drivmedel samt att
utsortering av svenskt matavfall möjliggör en ökad import av brännbart avfall som istället
skulle ha gått till deponering utomlands. Ytterligare en fördel är att energiåtervinning ur
importerat avfall från Europa skulle bidra till att avfallshantering i Europa avancerar upp i
avfallshierarkin då en minskad andel avfall deponeras (Profu, 2013).

Enligt Profu (2013) erbjöd under 2013 knappt 180 av Sveriges 290 kommuner separat
insamling av avfall från mat, slakteri- eller livsmedelshantering. Ytterligare 70 kommuner
planerade att erbjuda sådan insamling (Profu, 2013). Detta skulle innebära att ca 86 % av
Sveriges kommuner har, eller kommer i en snar framtid att erbjuda, separat insamling av
matavfall, antingen tvingande eller frivilligt. Dock utnyttjas inte resurserna till fullo i
dagsläget vilket skulle krävas om kapaciteten på den ökande biogasproduktionen skall
utnyttjas fullt ut. Ett av hindren för införandet av en separat insamling av matavfallet är
merkostnaden jämfört med en blandad insamling till förbränning på grund av att separata
insamlingskärl krävs samtidigt som mottagningsavgifterna hos förbränningsanläggningarna
har minskat på senare år i och med konkurrensen om avfall samt borttagandet av
förbränningsskatten. Utöver dessa ekonomiska faktorer bidrar även det höga vatteninnehållet i
rötresten till höga transportkostnader om materialet skall återföras till jordbruksmark för
återförande av näringsämnen och en kostsam avvattning av rötslammet kan krävas
(Naturvårdsverket, 2012a).

En av drivkrafterna för att öka utsorteringen av matavfall är det nationella miljömålet om att
50 % av matavfallet skall sorteras ut till år 2018. Än så länge har dock inte detta miljömål
kopplats till något ekonomiskt styrmedel (Profu, 2013) vilket skulle öka drivkraften hos
kommuner.

Avfallsutredningen (SOU 2012:56) föreslog även att det i Avfallsförordningen (2011:927)
skall införas en paragraf som ställer krav på att kommunerna inför insamlingssystem för
matavfall för att öka incitamenten till utsortering. Utsortering skall införas så länge det inte är
orimligt från ett samhällsekonomiskt eller insamlingstekniskt perspektiv (SOU 2012:56).  I
förslagen till beslut som redovisades i juni 2014 fanns inga förslag om en tvingande
matavfallsinsamling med.

Miljömålen kan dock enligt SOU 2012:56 komma att skärpas så att krav ställs på att både
växtnäring och energi skall tas tillvara. Insamlingen av matavfall ligger trots en stadigt
ökande trend under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. En rad olika system behöver
införas för att uppnå det föreslagna miljömålet som ligger på 40 % biologisk behandling. Ett
exempel på en teknik som hittills använts i mycket begränsas utsträckning i Sverige är
insamling genom matavfallskvarnar. En nackdel med metoden anses vara att när det nermalda
matavfallet transporteras i ledningsnätet påbörjas nedbrytning av materialet vilket resulterar i
energi-samt kväveförlust (SOU 2012:56, 2012). Matavfallskvarnar innebär vidare samrötning
med avloppsslam, vilket försvårar recirkuleringen av näringsämnen till jordbruket på grund av
slammets innehåll av föroreningar. Slutprodukten används istället som täckmaterial till
deponier, anläggningsjord etc. Naturvårdsverket avråder därför till denna teknik. Ett annat
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alternativ, som testas bl.a. i Malmö, är att det malda matavfallet samlas upp i sluten tank och
hämtas med slambil för transport direkt till rötningsanläggningen utan att blandas med andra
typer av avlopp (Dahlén, 2014).

Textilavfall
Idag klassas textilier som hushållsavfall vilket innebär att all hantering av uttjänta textilier
ingår i den avfallshantering som kommunen har monopol på. Detta riskerar att hämma nya
affärsmodeller och initiativ från branschen eftersom det föreligger en stor osäkerhet i när
textilierna blir avfall och hur dessa får hanteras (Naturvårdsverket, 2013c).

Idag finns inga betydande flöden av textilier till materialåtervinning trots fungerande tekniker
för en sådan återvinning. Exempelvis finns det företag som återvinner tyg i samband med
produktion av andra produkter så som plånböcker och tofflor. Textilier kan också användas
som stoppning av möbler eller som isoleringsmaterial. Vidare kan rena syntetfiber smältas ner
för att kunna producera ny textilråvara och rena bomullsfibrer kan repas för att sedan kunna
väva nytt tyg. Ett hinder har dock varit användandet av blandmaterial i kläder och textilier,
men tekniker har på senare år utvecklats för att separera dessa och fibrerna kan därmed
användas på nytt. Detta innebär att textilierna kan tas omhand utan att först behöva sorteras i
flertalet fraktioner (SOU 2012:56, 2012). Dagens återvinningstekniker innebär ofta någon typ
av ”downcycling” då det återvunna materialet istället blir trasor, isolering etc.
(Naturvårdsverket, 2013a). Denna ”downcycling” skall enligt Naturvårdsverket (2012)
undvikas i en strävan att ta ett steg upp i avfallshierarkin.

Enligt Avfallsutredningen bör regeringen överväga att införa ett miljömål för återanvändning,
förberedelse för återanvändning respektive materialåtervinning vad gäller textilier. Utöver
detta bör regeringen också utreda huruvida ett producentansvar för textilier bör införas (SOU
2012:56, 2012). För att få svar på dessa frågor, och på uppdrag av Naturvårdsverket utfördes
en livscykelanalys (LCA) under 2013 av IVL, Svenska Miljöinstitutet. Denna LCA visade att
en materialåtervinning av textilier är en mer resurseffektiv metod som har mindre
miljöpåverkan än en energiåtervinning (IVL, 2013b). Analysen visade även att miljönyttan av
att återvinna textilier är större än miljönyttan för att återvinna förpackningar och tidningar,
och att en insamling och återvinning av textilier skulle minska miljöskadekostnaderna för
textilkonsumtionen i Sverige (Naturvårdsverket, 2013a).

Naturvårdsverket har efter ett uppdrag i regeringsbrevet för 2013 tagit fram förslag till
etappmål vad gäller textilier och textilavfall, ett arbete som utfördes i samråd med
Kemikalieinspektionen under 2013. Uppdraget genomfördes för att föra Sverige ett steg
närmare en mer hållbar användning av textilier. Förslag till styrmedel och åtgärder som bör
införas för att nå de föreslagna etappmålen lämnades också i utredningen (Naturvårdsverket,
2013a).
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De etappmål som föreslogs av Naturvårdsverket var följande:

1) Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första
hand återanvänds.

2) År 2020 återanvänds 40 % av de textilier som satts på marknaden.
3) År 2020 materialåtervinns 25 % av de textilier som satts på marknaden, i första hand

till nya textilier.
4) Senast år 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen och

andra ämnen med oönskade egenskaper inte förekommer i nyproducerade textilier.

De föreslagna etappmålen som berör kommunernas hantering av hushållsavfallet är främst
etappmål 1 och 2 listade ovan. Etappmålen omfattar textilier i form av kläder, arbetskläder,
handdukar, gardiner, lakan, filtar och övriga hushållstextilier. Därmed omfattas inte skor,
geotextilier, väskor, säckar, tält, luftmadrasser, möbeltyg, segel, presenningar och andra
tekniska textilier. Dessa utelämnas på grund av att dessa textilier i de flesta fall kan ha
behandlats eller beretts på specifika sätt som bidragit till textiliernas olika funktioner vilket
samtidigt försvårar en materialåtervinning utan att farliga ämnen recirkuleras i kretsloppen
(Naturvårdsverket, 2013a).

Naturvårdsverket pekar på att den allra viktigaste åtgärden för att nå etappmålen är att införa
lättillgängliga insamlingssystem tillsammans med ökad information till konsumenterna. De
åtgärder som av Naturvårdsverket förslogs för att öka återanvändning och återvinning var
lättillgängliga insamlingssystem och utbildning och information för att ändra
konsumentbeteende. Till detta föreslog Naturvårdsverket även ett styrmedelspaket i form av
ett producentansvar för textilier och information till konsumenter med bedömningen att dessa
styrmedel i kombination hade den säkraste måluppfyllelsen samtidigt som de var mest
kostnadseffektiva. Ett miljöpolitiskt styrmedel i form av ett producentansvar skulle bidra till
att ansvaret läggs på den som förorenar, i enlighet med Polluter Pays Principle (PPP) och de i
miljöbalken lagstiftade hänsynsreglerna. Naturvårdsverket föreslog vidare att
insamlingssystemen skulle bestå av en kombination av insamling i butiker, på
återvinningsstationer, fastighetsnära samt på befintliga återvinningscentraler vilket i sådana
fall indirekt eller direkt skulle beröra kommunernas verksamhet (Naturvårdsverket, 2013a).

Naturvårdsverket (2013c) anser vidare att information ensamt inte är ett tillräckligt styrmedel
samtidigt som det är en förutsättning för att styrmedlet för producentansvar skall fungera.
Syftet med att använda information som ett styrmedel är att öka konsumenternas kunskap om
både textiliers miljöpåverkan och öka kunskapen om varför de åtgärder som införs är viktiga
och kräver konsumenternas medverkan. Informationsansvaret kan dock utformas olika
beroende om styrmedlet producentansvar för textilier införs eller inte. Antingen kan
informationsansvaret ligga på producenterna till fullo, vilket skulle vara fallet om
producentansvaret införs utan ett kommunalt insamlingsansvar. Införs ett kommunalt
insamlingsansvar tillsammans med producentansvaret anger Naturvårdsverket (2013a) att
informationsansvaret istället bör ligga på kommunerna. Om informationsansvaret tillfaller
kommunerna kommer detta att innebära kostnader för kommunerna i form av personaltimmar,
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trycksaker etc. Beroende på utformningen av producentansvaret skulle kostnaden istället
kunna bäras av producenterna.

Producentansvaret kan bidra till en ökad andel utsorterade kläder vilket kan följaktligen leda
till en minskad volym brännbart avfall och minskad belastning av renhållningsavgiften tack
vare mindre utgifter för förbränning (Naturvårdsverket, 2013c). Om all textil som i nuläget
förbränns skulle sorteras ut (8 kg/person och år) skulle detta minska mängden brännbart avfall
med 160 ton för en kommun med 20 000 invånare. Detta kan jämföras med att
avfallsmängden som under 2011 gick till förbränning i Sverige, var ungefär 236 kg/person
och år. Textiler utgör ca 3 % av den brännbara fraktionen och den direkta ekonomiska vinsten
på en fullständig utsortering skulle därmed vara liten. Sett i ett systemperspektiv är däremot
miljönyttan per kg textil betydande jämfört med andra avfallsmaterial.

I  och  med  införandet  av  insamling  av  textilier  skulle  även  en  detaljerad  statistik  av
textilflöden kunna sammanställas. Kommunerna skulle beröras genom den insamling som
föreslås ske på återvinningscentralerna (Naturvårdsverket, 2013c). I betänkandet efter
Avfallsutredningen från juni 2014 presenterades dock inget beslut om textilinsamling.
Regeringen anger dock att fler beslut fortfarande kan komma att tas som en konsekvens av
utredningen (Avfall Sverige, 2014b).

3.2.3 Diskussion om den kommunala avfallshanteringens utveckling
Vid jämförelse av statistik över genererade avfallsmängder syns en tydlig ökning vilket beror
delvis på att konsumtionen har ökat och att varje svensk bidrar med mer avfall än vad man
gjorde 1994. En annan trolig bidragande orsak till de ökande registrerade mängderna är bättre
statistik över avfallsflödena. Valet av behandlingsmetod för dessa avfallsmängder påverkas av
olika lagar och styrmedel. Lagstiftningen har till exempel haft stor påverkan på
avfallshanteringssystemet i Sverige, exempelvis orsakade ny lagstiftning att flertalet deponier
stängde under början av 2000. Lagstiftningen har också bidragit till en minskad andel
deponerat material i och med förbudet om deponering av organiskt avfall. Vidare har
lagstiftningen även styrt mot värme- och elutvinning i samband med all förbränning av avfall
(Maurice, 2014).

Ett förslag finns om att definitionen av hushållsavfall i MB 15 kap. 2§ skulle begränsas till att
endast omfatta avfallet från hushåll och verksamhetsutövarna skulle då få ansvaret för allt sitt
avfall. Detta skulle innebära både en intäktsminskning tillsammans med en
kostnadsminskning för kommunerna, i och med en mindre andel avfall till insamling,
transport och behandling. Intäkts- och kostnadsminskningen bedöms enligt Statens offentliga
utredningar (2012:56) kompensera varandra och införandet av den nya definitionen skulle
skapa förutsättningar för privata investeringar på marknaden, där både privata aktörer och
kommunala bolag kan konkurrera om uppdragen om att ta hand om verksamhetsavfallet
(SOU 2012:56, 2012).

Överförandet av det övergripande ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar till
kommunerna som föreslogs i Avfallsutredningen skulle ha sannolikt inneburit förändringar i
kommunernas befintliga insamlingssystem oavsett vilka investeringar som redan var gjorda
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av respektive kommun. En fastighetsnära insamling skulle sannolikt ha införts i allt fler
kommuner enligt Avfall Sverige och i dessa fall är investeringarna som behövs delvis redan
gjorda. Det främsta syftet med förslaget var att göra insamlingen av förpackningar och
tidningar mer lättillgängligt för konsumenterna (SOU 2012:56, 2012). Förslaget kan
fortfarande bli verklighet efter regeringens utlåtande om avfallsutredningen som presenterades
i juni 2014.

Matavfall
I kommuner där separat insamling av matavfall sker i liten skala skulle stora investeringar
krävas om förslaget om krav på kommunal insamling av matavfall antas. Sådana investeringar
kan bero på ökat behov av transport och hantering, samt nya kärl för matavfall. En sådan
insamling skulle kunna skapa incitament till investering i lokala behandlingsanläggningar
eller utöka underlaget för grannkommunens investering där brist på rötbara substrat kan vara
begränsande. Ett annorlunda transportmedel, som även det skulle kunna skapa incitament till
lokala behandlingsanläggningar, är transport genom ledningsnätet efter malning av avfallet
genom matavfallskvarnar. I och med att förslaget om en tvingande insamling av matavfall
skulle kräva investeringar om det antas så skulle det innebära ökade kostnader för
kommuninvånarna via högre avfallstaxa (SOU 2012:56, 2012). Hur mycket denna ökning
skulle bli beror på vilken metod och teknik som väljs.

På grund av kommunernas olika befolkningsunderlag och geografiska förutsättningar är det
inte alltid samhällsekonomiskt försvarbart att införa insamlingssystem för matavfall (SOU
2012:56). Medan tätorten har tillräckligt befolkningsunderlag kan insamling av matavfall i
byarna vara olönsamt och miljömässigt svårmotiverat. Att införa olika system i olika delar av
kommunen kan samtidigt upplevas negativt av invånarna, med minskande service i
glesbygden.

Textilavfall
Etappmålen som är förslagna av Naturvårdsverket syftar till att sluta kretsloppen. En
materialåtervinning som bidrar till att återvunnet material ersätter jungfruligt material i
nyproducerad textil är därför mer önskvärt än förbränning. För att kunna nå målet krävs en
utveckling av tekniken för fiberåtervinningen och för att tillverka textilier av bra kvalitet trots
ingående återvunna material. Enligt Naturvårdsverket (2013a) sätter i dagsläget avsaknaden
av tekniker stopp för ökad återvinning av det textilmaterial som samlas in.

För att nå de mål som är satta och för att minska miljöpåverkan av hanteringen av textilier
krävs en ökad återanvändning och återvinning. Dels krävs att insamlingen av textilier från
hushåll underlättas och blir mer tillgänglig samtidigt som invånarna informeras om fördelarna
med exempelvis återanvändning. Utöver detta kommer utveckling av kostnadseffektiva
tekniker för materialåtervinning av textilier att krävas. Etappmålet kan nås eftersom
miljöpåverkan minskar med ca 20 % om 25 % av textilen skulle förbrännas, 45 %
återanvändas och mellan 30-40 % återvinnas istället för som idag där 80 % går till
förbränning, 17 % till återanvändning och ytterligare 3 % till förbränning från insamlingen till
hjälporganisationer.



31
Sandström, LTU (2014)

3.3 Kommunala förutsättningar och utmaningar
De kommunala förutsättningarna och utmaningarna har främst utretts genom intervjuer och
platsbesök, vilket ligger till grund för detta kapitel. Intervjuresultaten är sammanfattade i
Tabell 6. För en mer utförlig sammanställning av kommunernas perspektiv på olika faktorer
med tillhörande problematik och möjligheter, se Bilaga 9.

 Litteraturstudien har tydligt visat att ett av de viktigaste målen med avfallsinsamling från
hushåll är att konsumenterna skall uppleva insamlingen som enkel att förstå samt
lättillgänglig för att utsorteringen skall ske med så hög renhet som möjligt. För den enskilde
medborgaren är det viktigt att systemet erbjuder närhet och tydlighet för att denne skall känna
att hen har förutsättningar för att aktivt kunna vara del i systemet. Utvecklingen går generellt
mot mer fastighetsnära insamling för att medborgarnas deltagande i utsorteringen av
avfallsfraktionerna skall kunna förbättras (SOU 2012:56, 2012).

Enligt regeringen (SOU 2012:56, 2012) sorterar 80-90 % av alla hushåll i Sverige ut
åtminstone någon fraktion i hemmet vilket enligt SOU 2012:56 och Profu (2013) placerar
Sverige i den absoluta toppen bland världens länder vad gäller deltagandet från hushållen i
själva kretsloppsarbetet. Dessa resultat anses generellt av kommunerna som ett
sorteringsengagemang att vara stolt över även om medvetenheten finns om att ett fortsatt
arbete  är  viktigt  för  att  nå  de  mål  som  är  satta  idag  och  som  kommer  att  skärpas  inför
framtiden.

Olika typer av kommuner har dock olika förutsättningar och därmed även olika utmaningar
för att kunna bidra till en ökad återanvändning och återvinning. Störst skillnad på
förutsättningar har antagits finnas mellan en glesbygdskommun och en storstadskommun. En
glesbygdskommun, exempelvis Gällivare, har ett litet befolkningsunderlag och därmed
relativt små avfallsmängder att ta hand om i förhållande till dess yta samtidigt som avstånden
är långa. De långa avstånden hämmar därmed en effektiv samordning inom och mellan
kommunerna medan de små avfallsmängderna missgynnar vissa avfallsbehandlingsmetoder.
På grund av de långa avstånden är det också sällan samhällsekonomiskt lönsamt att frakta
avfall mellan olika glesbygdskommuner för en gemensam behandling. En ytterligare skillnad
är att det inom glesbygdskommuner saknas personalresurser för strategisk avfallsplanering.
Detta innebär att det i de flesta fall inte finns någon långsiktig avfallsplanering förutom den
lagstadgade avfallsplanen. Det strategiska arbetet försvåras på grund av tids- och resursbrist.
Istället tenderar arbetet att fokusera på enbart operativa frågor.

Storstadskommuner har istället korta avstånd både inom kommunen och till angränsande
kommuner samtidigt som de har en hög befolkningstäthet. Detta innebär stora avfallsmängder
på en relativt liten yta. Storstadskommunerna har därför svårigheter att hitta ytor och platser
som lämpar sig bra för avfallshantering. Tack vare de korta avstånden till intilliggande
kommuner kan ändå en effektiv samordning ske med utveckling av olika behandlingsmetoder
som följd. Vidare upplever en storstadskommun stora utmaningar i att öka utsorteringen och
renheten i fraktionerna i framförallt tätort där det bor många människor på liten yta.
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Storstadskommuner har många tjänstemän som arbetar med strategisk avfallsplanering och
det strategiska arbetet är mycket framträdande. Kommunens arbete kan därför rikta sig mer
mot utvecklingsprojekt och mot en minimering av uppkomsten av avfall jämfört vad en
glesbygdskommun med mindre resurser har möjlighet att göra.

Efter studier genomförda av myndigheter och uppgifter från intervjuer i denna undersökning
visar att insamlingen inte upplevs vara rationell av kommuninvånarna. Insamlingen upplevs
inte heller vara tillfredställande då den inte skapar optimala förutsättningar för medborgarna. I
Bilaga 9 redovisas en sammanställning av problematik kopplat till förutsättningar, möjligheter
och eventuella lösningar.

Tabell 6 Sammanfattande resultat från intervjuer

Resultat från intervjuer avseende vilka utmaningar kommunerna själva ser
En eventuell ansvarsförändring är ett orosmoment för kommunerna.

Kommunerna önskar att det fanns bättre möjligheter för utsortering av textilier till
materialåtervinning, detta efterfrågas även av invånarna.

Invånarna upplever inte alltid att dagens insamlingssystem är lättförståeliga och
lättillgängliga då ansvaret delas mellan olika aktörer.

Kommunerna ser generellt inte att rötning av matavfall är samhällsekonomiskt lönsamt i
dagsläget men är medvetna om att regeringen vill öka andelen matavfall till rötning.

Kommunerna vill öka renheten i de utsorterade fraktionerna.

Glesbygdskommuner ser de långa avstånden som ett problem samtidigt som de har små
avfallsmängder.

Storstadskommuner har problem med att hitta passande ytor för avfallshantering i tätort.

Storstadskommuner har mer resurser för ett strategiskt avfallsarbete.

Samordning mellan kommuner i regionen används redan men kan utvecklas.

Kommunerna funderar i vissa fall på att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och
tidningar

3.3.1 Diskussion om förutsättningar för glesbygd och storstad
Naturvårdsverket anger i sin avfallsplan för Sverige för 2012-2017 att första steget på vägen
mot ett resurseffektivt samhälle är att minimera uppkomsten av avfall, något som ligger högst
upp i EUs avfallshierarki. Utan att minska den materiella konsumtionen så kommer inte en
effektiv minskning av resursförbrukningen och den miljöpåverkan detta medför att uppnås.
Naturvårdsverket fastslår att ett nära samarbete mellan kommuner, länsstyrelser, andra
myndigheter, näringslivet och forskningen kommer att krävas  (Naturvårdsverket, 2012a).

I storstadskommuner är förutsättningarna goda för en väl utbyggd infrastruktur i form av
system för såväl transporter som energi, vatten, avlopp och avfallshantering. I städer och
tätorter finns det goda förutsättningar till att integrera dessa system med varandra, exempelvis
då ett fjärrvärmesystem kan använda värmen från avfallsförbränning eller organiskt avfall
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från hushåll kan användas för produktion av biogas och till fordonsgas. Politiker och
beslutsfattare i kommuner och kommunala bolag har ett stort ansvar för att samhället utformas
så att uppkomsten av avfall minskar samt att EUs avfallshierarki följs (Naturvårdsverket,
2012a). Det strategiska arbetet som utförs av de större kommunerna med större resurser är
nödvändigt för de mindre kommunerna som har färre tjänster som aktivt kan arbeta med den
strategiska avfallshanteringen. Ett kunskapsutbyte mellan kommuner bör därför ske där de
mindre kommunerna kan ta lärdom av de studier och projekt som redan utförts i de större
kommunerna. Kommunförbundet i Norr- och Västerbotten är ett exempel på nätverk som kan
nyttjas för erfarenhetsutbyte.

Införande av lättillgängliga och lättförståeliga insamlingssystem är en gemensam utmaning
för Sveriges kommuner. Dagens insamling av hushållens avfall delas mellan kommuner och
producenter och insamlingen sker både fastighetsnära samt genom återvinningsstationer och
återvinningscentraler. Vilka insamlings- och behandlingsmetoder som kan användas påverkas
av en rad faktorer där främst befolkningsmängden och de geografiska förutsättningarna spelar
störst roll. Idag finns en stor variation av tekniska lösningar för insamling på marknaden och
kommunerna bör kunna införa system som är samhällsekonomiskt anpassade för förhållanden
som råder i varje specifik kommun. Exempelvis skulle utökad FNI ur individsynpunkt vara
lättförståelig och eventuellt kunna öka incitamenten till ökad utsortering då fastighetsnära
insamling ökar tillgängligheten. Hur fastighetsnära insamling skall utformas behöver däremot
utredas för varje kommun där de specifika och ekonomiska förutsättningarna på plats beaktas.
Eventuellt kan införande av lättillgängliga insamlingssystem vara ett större problem i
tätorternas centrala delar med flerfamiljshus på grund av den platsbrist som råder.

När det gäller utmaningen i att öka utsorteringen och renheten i fraktionerna i tätort är det
viktigt att avfallsplaneringen är väl utvecklad för respektive område och att information når ut
till invånarna för att öka kunskapen och förståelsen.

Matavfall
En  av  de  större  utmaningarna  som  en  kommun  står  inför  är  krav  på  ökad  utsortering  av
matavfall och effektiva behandlingsmetoder där framförallt rötning skall gynnas enligt de mål
som är satta av regeringen. Rötning är emellertid en metod som missgynnas av små mängder
avfall och långa transporter mellan kommunerna vilket ökar kostnaden per ton och
möjligheterna för en glesbygdskommun att införa denna behandlingsmetod.

För att uppnå målet som är satt av regeringen kommer enligt Naturvårdsverket (2012) en
utbyggnad av systemen för rötning att krävas och betydligt fler kommuner än i dagsläget
kommer att behöva delta i en sådan behandling. För att möjliggöra en sådan systemutbyggnad
kommer en effektivisering och utveckling av systemen för insamling och förbehandling av
matavfallet att krävas (Naturvårdsverket, 2012a). Fler kommuner måste också ansluta sig till
rötningsanläggningar, framförallt måste en utbyggnad ske i de regioner där bristen på
behandlingskapacitet är stor i dagsläget.

Idag är rötning dock en relativt dyr behandlingsmetod i jämförelse med kompostering, och
metoden kräver stora mängder organiskt avfall för att vara samhällsekonomiskt lönsam. I
glesbygd kan det till och med vara mer samhällsekonomiskt att sortera ut matavfallet för
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hemkompostering alternativt förbränning jämfört med att transportera matavfallet till en
central rötnings- eller komposteringsanläggning. Glesbygdskommuner kommer därför med
stor sannolikhet inte investera i sådana behandlingsanläggningar utan styrmedel från
regeringen, vilka exempelvis kan vara styrmedel i form av subventioner. I dagsläget gäller
samma förhållanden för de storstadskommuner som av andra anledningar inte sorterar ut sitt
matavfall. Dessa kommuner erhåller inte i dagsläget all den mängd matavfall som det finns
potential för. Konsekvensen blir att kommunerna samlar in för små mängder matavfall trots
ett stort befolkningsunderlag. Införandet av styrmedel från regeringen och kommande lagkrav
skulle kunna leda till ökade insamlade mängder och därmed innebära stordriftsfördelar i form
av exempelvis minskad hanteringskostnad per ton material.

När det gäller storstadskommuner, exempelvis Göteborg, försvåras insamlingen av matavfall
av bland annat framkomligheten i stadskärnorna och platsbrist för insamlingssystem vilket
minskar möjligheterna till utsortering av matavfall. I en glesbygdskommun är däremot
framkomligheten inte det största hindret utan insamlingen av matavfall kan istället hämmas av
långa avstånd och en liten befolkningsmängd.

Textilier
Främsta sättet för kommunerna att bidra till en ökad resurshushållning vad gäller textilier är
att underlätta insamlingen bland kommuninvånarna. Kommunen kan antingen upprätta
insamlingssystem som drivs i egen regi alternativt tillåta att andra aktörer gör detsamma. Den
enskilt viktigaste faktorn är att insamlingen är lättillgänglig. En insamlingsbehållare på
exempelvis en återvinningscentral är inte alltid tillräckligt. Naturvårdsverket rekommenderar
även i avfallsplanen för Sverige 2012-2017 att kommunerna bör ange mål och åtgärder för
textilier i de kommunala avfallsplanerna (Naturvårdsverket, 2012a).

Samordning mellan kommunerna kan komma att krävas i och med insamling av textilier och
textilavfall. Materialåtervinning av textilavfall kan komma att ske utomlands eller långt ifrån
insamlingspunkterna och samordning av transporter kan därför komma att spela stor roll för
möjligheten att minska kostnaderna för textilinsamlingen. Kommunerna bör dock redan idag
planera för en framtida insamling av textilier, om inte annat vid planeringen och utvecklingen
av återvinningsstationer. Att textilier kan komma att bli en ny fraktion inom en snar framtid
bör därför beaktas. Insamling av sådant material bör i sådana fall ske under tak eller
åtminstone på ett sådant sätt att materialet inte blir utsatt för regn för att kunna bibehålla det
höga andrahandsvärdet på textilierna.

Jämförelse mellan de två fallstudierna i Gällivare och Göteborg
Göteborgs kommun upplever på grund av befolkningstätheten svårigheter att hitta lämpliga
ytor för avfallshanteringen, detta särskilt i tätorten. Göteborg har i jämförelse med Gällivare
många tjänster och stora resurser vad gäller ett strategiskt avfallsarbete. Jämfört med
Norrbottens alla kommuner tillsammans har Göteborg mer än dubbelt så många tjänster som
arbetar med strategisk avfallshantering och kan på så sätt ligga i framkant vad gäller
utvecklingsarbete. Detta medför att Göteborg har möjligheter och resurser till att samla mer
kunskap om vad som kan påverka deras avfallshantering i framtiden. Vad gäller Gällivare så
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sker istället avfallsarbetet i huvudsak operativt, även om det sker en viss avfallsplanering i
form av upprättandet av den lagstadgade avfallsplanen.

Gällivare har en stor utmaning i och med den stadsflytt som sker i stadsdelen Malmberget,
vilket samtidigt skapar förutsättningar för en noggrann utredning över olika alternativa
insamlings- och behandlingsmetoder och avfallshanteringen kan planeras utifrån detta. Detta
ger Gällivare en unik möjlighet att utveckla den nuvarande avfallshanteringen till ett system
som på sikt är mer hållbart och som samtidigt går mer i linje med avfallshierarkin.

För matavfall är de största utmaningarna för Gällivare den låga befolkningstätheten, och
därmed de små mängder matavfall som genereras, tillsammans med de långa avstånden till
någon befintlig behandlingsanläggning. I dagsläget sorteras inget matavfall ut och avfallet
förbränns istället. Hantering av matavfallet är dock en framtidsfråga där regeringen pekar på
att ökad utsortering bör ske. Gällivare har i detta fall stora möjligheter att införa grunden till
matavfallsinsamling i och med den ovan nämnda stadsflytten. Huruvida matavfallsinsamling
skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart i en kommun som Gällivare behöver utredas för
de gällande förutsättningarna. I dagsläget överväger Gällivare att bygga in matavfallskvarnar i
de nya bostadsområdena som uppförs i och med stadsflytten. Matavfallskvarnar skulle ge
möjlighet till att samröta matavfallet tillsammans med avloppsslam vilket skulle vara att ta ett
steg upp i avfallshierarkin jämfört med dagens läge. Vilken potential denna metod har för just
Gällivare utreddes inte vidare inom ramen för detta projekt.

Göteborg har erbjudit insamling av matavfall sedan slutet av 90-talet och har redan idag gått
från en behandlingsmetod i form av kompostering till rötning.  Behandlingen sker i nära
samarbete med omkringliggande kommuner vilket medför att rötningen blir
samhällsekonomiskt lönsamt. Avstånden är således en viktig förutsättning när det kommer till
val av både insamlings- och behandlingsmetod. Göteborg har frivillig insamling av
matavfallet och skulle kunna övergå till en tvingad insamling av fraktionen för att öka den
insamlade mängden. Detta skulle bidra till att uppnå de etappmål som är satta av regeringen.
Samtidigt skulle en obligatorisk insamling av matavfall kunna leda till en rad olika problem
som inte är lika påtagliga när utsorteringen sker på frivillig basis. Exempelvis kommer
platsbristen i framförallt stadskärnan att bli påtaglig där lättillgängliga insamlingssystem
kommer att krävas i alla bostäder. Huruvida detta även skulle bidra till logistiska problem är
beroende av vilket insamlingssystem som väljs. Vidare är det troligt att obligatorisk insamling
av matavfall kan bidra till att den utsorterade fraktionen tenderar att blir mer oren på grund av
de individer som inte sorterar ut fraktionen korrekt. I dagsläget är det möjligt att stänga av de
individer som missköter sin sortering vilket inte är möjligt om utsorteringen blir obligatorisk
(Moberg & Hed, 2014). Vidare kommer sannolikt delar av den brännbara fraktionen ändå att
blandas med matavfallsfraktionen om individer inte anser insamlingssystemen vara
lättförståeliga alternativt väljer att inte sortera av andra skäl. En åtgärd för att motverka detta
skulle vara att strategiskt planera för systemet och ha en lättförståelig information.

För matavfallsrötning och biogasproduktion har Göteborg bättre förutsättningar för att
investera i en rötningsanläggning då Göteborg skulle kunna samla tillräckliga mängder för att
göra behandlingen ekonomiskt försvarbart. Även närheten till de omkringliggande
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kommunerna ökar förutsättningarna för lägre behandlingskostnad per ton, såvida dessa
kommuner inte behandlar sitt matavfall på något annat ställe (Moberg & Hed, 2014). För
Gällivares del skulle en sådan behandlingsanläggning troligtvis enbart vara
samhällsekonomiskt lönsam om investeringskostnaden täcks av någon annan part, exempelvis
genom statliga subventioner. Investeringskostnaderna är den största ekonomiska belastningen
för en sådan anläggning vilket i de flesta fall är orsaken till att en småskalig biogasanläggning
sällan är ekonomiskt lönsam (Cerruto, 2014). Om investeringskostnaden täcks av extern part
kommer enbart driftkostnaden belasta kommunens ekonomi. Huruvida det skulle vara
genomförbart för en enskild kommun att införa en sådan anläggning kräver en mer noggrann
utredning i varje enskilt fall där bland annat en utredning av hur mycket renhållningsavgiften
kan höjas bör göras.

I dagsläget har Göteborg viktbaserad avfallstaxa medan Gällivare har volymbaserad. I
Gällivare har man för en villa en årlig grundavgift för blandat hushållsavfall på ca 2 800 SEK
för ett kärl på 190 liter. I Göteborg ligger den årliga grundavgiften på ca 1 330 SEK för ett
kärl på 190 liter för blandat avfall, till detta tillkommer en avgift på 1,50 SEK för varje kg
brännbart avfall som lämnas. Om hushållet har valt ett specifikt kärl för matavfall är
viktavgiften för denna fraktion 0 SEK. I genomsnitt producerar varje svenskt villahushåll 9,5
kg brännbart avfall per vecka (Oskarshamns kommun, 2014), detta innebär en total kostnad på
ca 740 SEK utöver grundavgiften vilket i sin tur betyder en total årskostnad på ca 2070 SEK
för ett villahushåll i Göteborg.
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3.4 Sammanfattande diskussion om framtidens kommunala avfallshantering – en
överblick
Den framtida avfallshanteringen kan utvecklas på olika sätt beroende på vilka beslut
regeringen och EU tar under de närmsta åren med avsikt att nå de mål och visioner som
redovisats i denna rapport. Strävan uppåt i avfallshierarkin är tydlig. Kommunerna kan
komma att ställas inför en ansvarsförändring. Ett exempel på detta är de förslag som
diskuterades och föreslogs i regeringens Avfallsutredning, där det bland annat föreslogs att
kommunerna skulle överta ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar. Grunden
till förslaget var den ständigt återkommande diskussionen om att insamlingssystemen
framförallt skall vara enkla och lättförståeliga för invånarna. I juni 2014 presenterades ett
beslut från regeringen där ansvaret lämnades kvar på producenterna liksom tidigare.
Införandet av en fastighetsnära insamling bedöms komma allt närmare med syfte att öka
deltagandet från hushållen. Detta skulle förenkla för invånarna, framförallt för de som inte har
tillgång till transportmedel eller på andra sätt har svårigheter att ta sig till ÅVS eller ÅVC.
Insamlingssystem bestående av exempelvis optisk sortering eller flerfackskärl bedöms därmed
bli vanligare.

Ett krav på att kommunerna skall kunna erbjuda separat matavfallsinsamling kan i framtiden
komma från regeringshåll. Detta skulle innebära ökade kostnader och en omställning för
många kommuner. För storstadskommunerna skulle det innebära ett ökat strategiskt arbete där
en utökad avfallsinsamling måste integreras i den fysiska planeringen. Vidare skulle detta
krav för de mindre glesbygdskommunerna istället innebära ökade kostnader för behandlingen
av avfallet. Dessa kommuner har i dagsläget inte någon brist på yta men saknar en insamling
idag. Om regeringen inför ett mål om en ökad biogasproduktion kan en konsekvens bli att
staten tvingas bära en del av den kostnad detta skulle innebära.

Insamling och återvinning av textiler bedöms ligga nära i framtiden då frågan är högt
prioriterad både inom EU och på nationell nivå. Det finns en rad olika alternativ för hur en
sådan insamling kan ske beroende på vilket system som regeringen väljer att införa. Oavsett
system kommer kommunerna på ett eller annat sätt att beröras då det exempelvis kommer att
krävas en insamling av textilier på kommunernas ÅVC.

Textilinsamling och återvinning respektive ökad återanvändning av materialen är ett viktigt
steg mot ett ökat miljöansvar på grund av att den mängd resurser och energi som förbrukas
samt den miljöpåverkan denna industri medför. Återvinning av textilier ger högre miljönytta
per kg återvunnet material än återvinning av förpackningar och tidningar. Dock krävs en
teknikutveckling inom området. Ett första steg till att gynna sådan teknikutveckling skulle
vara att införa krav på insamling, vilket skulle fungera som ett tvingande styrmedel. Idag
finns redan tekniker och företag i Europa som återvinner textilier, och inget tyder på att
förutsättningar för att driva liknande anläggningar skulle vara annorlunda i Sverige. Fram tills
sådana tekniker tagits fram och införts nationellt kan de insamlade textilierna exporteras till
tidigare nämnda företag med de långa transportsträckor som materialet behöver färdas som
nackdel.
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När det gäller Gällivare kommuns situation med långa avstånd och för närvarande (2014)
ingen insamling av textilier skulle en insamling i kommunal regi tillsammans med transport
till en välgörenhetsorganisation, exempelvis Myrorna, kunna vara ett alternativ. En sådan
lösning skulle kunna vara gemensam för flertalet kommuner inom regionen vilket skulle öka
den samlade miljönyttan.

Oavsett vilken förändring i avfallshanteringssystemet som sker kommer kommunerna att få
det samlade informationsansvaret. Bedömningen grundas på ansvaret som kommunerna redan
har idag och eftersom information både skall vara lättillgänglig och lättförståelig är det en
fördel om all information kanaliseras genom redan använda kanaler.

I dagsläget finns det inga bra verktyg för kommunerna utöver LCA-modellen EASETECH.
Bra värderingsverktyg kommer i framtiden förmodligen att spela större roll när värdering av
miljönyttan tillsammans med de monetära kostnaderna blir viktigare.
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3.5 Metoddiskussion
Denna kvalitativa studie har varit empiristyrd vilket innebär att datainsamlingen har skett
förutsättningslöst och att intervjuerna som utförts har varit öppna och utan strikt struktur.
Syftet var att få en öppen diskussion och ett underlag som är tillgängligt för en öppen analys
av frågan.

Studiers kvalitet och relevans kan bedömas med hjälp av validitet och reliabilitet, där
begreppet validitet beskriver hur undersökningen verkligen mäter det man vill mäta, och
reliabiliteten handlar om huruvida datainsamlingen är tillförlitlig. Dock skall validitet och
reliabilitet för kvantitativa metoder inte blandas ihop med samma begrepp för kvalitativa
studier eftersom dessa skiljer sig åt. I denna undersökning har enbart kvalitativa studier och
dess förhållanden beaktas. I vissa fall särskiljs även validitet och reliabilitet till att enbart
beröra kvantitativa studier (Langemar, 2010), men i detta projekt har dessa begrepp även
använts trots denna studies kvalitativa karaktär.

För att reliabiliteten skall betraktas som hög i en kvalitativ studie krävs ett
förtroendeförhållande i samband med datainsamlingen vid intervjutillfällena (Göteborgs
universitet, 2002). Huruvida ett sådant förhållande är uppnått vid varje enskilt fall kan
betvivlas vilket skulle kunna innebära att missvisande svar i och med datainsamlingen. Utöver
detta skall det tas i beaktning att de kvalitativa aspekterna av projektet bygger på mänskligt
upplevda situationer som återberättas och värderas ur ett personligt perspektiv varav de svar
som erhållits bygger på subjektiva upplevelser. Utöver detta skall det också beaktas att
människor i intervjusituationer tenderar att vinkla svar till det de tror efterfrågas, vilket skulle
kunna ha påverkat studiens resultat. Validiteten i denna studie påverkas av huruvida rätt
personer valdes för de utförda intervjuerna. Genom hela studien har ett kvalitativt
representativt urval eftersträvats i form av de personer och kommunrepresentanter som
intervjuats. Under studien har de yrkesverksamma personer som arbetat med den strategiska
avfallsplaneringen i respektive kommun valts ut. Beroende på vilken typ av kommun eller
organisation denna person har tillhört, och strukturen inom arbetsplatsen, har personen i fråga
i vissa fall inte alltid haft tillräcklig kunskap med avseende på de frågor som skulle besvaras.
Vidare har i vissa fall ordinarie person inte varit i tjänst och intervjuerna har istället utförts
med ställföreträdande person/personer. Datainsamlingen från intervjuerna har därför inte
alltid haft den bredd och djup som önskats, men det samlade resultatet från intervjuerna har
bedömts säkerställa tillräckligt god validitet.

En fördel med att utföra en kvalitativ studie har varit att antalet intervjuade personer inte är
lika viktigt som vid utförandet av en kvantitativ studie. Med grund i detta kunde studien
utföras med ett mindre antal intervjuer och platsbesök och informationsmaterialet blev tillslut
”mättat” varvid en bra generell överblick över dagens läge kunde erhållas. I och med denna
studie och valet av datainsamlingsmetodik kunde mönster och uppfattningar tydligt urskiljas
och beskrivas för olika typer av kommuner. Utöver detta har det vid näst intill varje
intervjutillfälle kunnat utföras en observatörtriangulering av materialet i och med att en
observatör med annan bakgrund och erfarenhet varit närvarande (Göteborgs universitet,
2002).
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Två fördjupade fallstudier har utförts i denna studie, i Göteborg respektive Gällivare. Dessa
fallstudier valdes för att på bästa sätt belysa skillnaderna som finns mellan två kommuner med
olika förutsättningar. Även om reliabiliteten är hög i det enskilda fallet kan resultatens
generaliserbarhet ifrågasättas då dessa fallstudier enbart är exempel på hur situationen kan se
ut för dessa typer av kommuner. Göteborg och Gällivare valdes på grund av de stora
olikheterna kommunerna emellan. Dessa kommuner har båda speciella förutsättningar på
grund av till exempel turism, befolkningstäthet, gruvdrift, rennäring respektive övrigt
näringsliv. Gällivare genomgår dessutom en samhällsomvandling i och med en stadsflytt och
på grund av de här mycket speciella förutsättningarna kan resultaten inte alltid vara
generaliserbara till övriga landet. Generellt är resultaten från kvalitativa studier problematiska
att generalisera då de bygger på och är subjektiva åsikter och tankar från intervjupersoner.
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4 SLUTSATSER

4.1 Verktyg för värderingsanalyser
Jämförelse och värdering av alternativ för avfallshantering är nödvändigt för att stödja
kommunerna i sin avfallsplanering. För värdering av miljönyttan för olika
behandlingsmetoder och insamlingsalternativ finns egentligen endast ett verktyg som är
anpassat och utvecklat för att dels passa kommuners behov och att dels kunna hantera ett
sådant  heterogent  material  som  hushållsavfall  är.  Detta  verktyg  är  en  LCA-modell  kallad
EASETECH vilken ger användaren stor frihet att definiera varierande styrparametrar och
indata för de olika processerna som ingår inom systemet. Denna metod har specifikt tagits
fram för dessa syften och kan användas av enskilda konsulter eller kommuners
avfallsingenjörer efter en kortare utbildning.

4.2 Lagstiftningens effekt och kommande förändringar
Lagstiftningen har haft stor effekt på utvecklingen av de kommunala
avfallshanteringssystemen de senaste decennierna. På grund av lagkrav har förändringarna i
nyttjandet av behandlingsmetoder skett där avfallshanteringen har övergått från deponering
till mer resursutnyttjande behandlingsmetoder. Lagstiftningen bedöms även i framtiden
kraftigt påverka den kommunala hanteringen av avfall. Förändringar i ansvarsfördelningen är
en av de största utmaningarna som kommunerna själva säger sig stå inför.

Nästa stora steg inom avfallshanteringen i Sverige kommer med stor sannolikhet att vara
införandet av ett insamlingssystem för textilier. Återbruk och återvinning av textilier är
väldigt aktuellt med en rad pågående utredningar både på EU-nivå och nationellt. För tillfället
är det främst tekniska hinder som begränsar en sådan insamling i Sverige. Eftersom det redan
i dagsläget finns tekniker utomlands för återvinning och på grund av den stora miljönyttan
som finns för att återvinna textilier jämfört med att förbränna dessa är det inte osannolikt att
insamling av textilier kommer att införas inom en snar framtid. Hur insamlingen kommer att
utformas är dock oklart, då den antingen kan ske via ett producentansvar eller i kommunal
regi. Oavsett strategi kommer kommunerna att påverkas. Därför bör dessa redan idag
förbereda sig och planera för textilinsamling när nya och befintliga återvinningscentraler
utvecklas.

Regeringen har fortsatt höga mål gällande matavfallsinsamling där Sverige går mot en ökad
utsortering av denna fraktion. Regeringen har också satt målet om att en ökad andel av det
utsorterade matavfallet skall rötas istället för att genomgå andra behandlingsmetoder.
Matavfallsinsamling håller därför på att införas i många av landets kommuner som inte redan
har en separat insamling. Avfallsutredningen som presenterades 2012 föreslog vidare att det
kan komma att bli tvingande för Sveriges kommuner att erbjuda matavfallsinsamling till sina
invånare.  Även om inga konkreta åtgärder har vidtagits med följd av avfallsutredningen
kommer det förmodligen att komma incitament för kommunerna att öka sin
matavfallsinsamling inom det närmsta decenniet.
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Den förväntade utvecklingen på kommunernas avfallshantering kan sammanfattas till
följande:

· Insamling av textilier för annan behandling än förbränning
· Utökad insamling av matavfall
· Ökad andel matavfall som rötas
· Utökad fastighetsnära insamling

4.3 Förutsättningar och utmaningar för kommuner
Generellt är skillnaderna mellan storstadskommuner och glesbygdskommuner inte lika stora
som förväntat. Även om dessa kommuner har annorlunda förutsättningar är problematiken
generellt sett densamma. Gemensamma utmaningar är förutom anpassningarna som
förändringar i lagstiftningen kan innebära, behov av i) en ökad utsortering av matavfall, ii)
metoder för att få renare fraktioner i alla avseenden, iii) en ökad samordning mellan
närliggande kommuner för att gynna hantering och behandling av avfall och iv) att integrera
avfallshanteringen i den fysiska planeringen. Båda typer av kommuner måste utöver arbetet
med att lösa dessa utmaningar utveckla insamlingssystemen på ett sätt så att dessa upplevs
lättförståeliga och lättillgängliga. En sådan utveckling behövs för att gynna insamlingen och
öka renhet i respektive fraktion.

Den mest påtagliga skillnaden mellan en glesbygdskommun och en storstadskommun är den
tid och resurser dessa kommuner lägger på det strategiska avfallsarbetet. Jämfört med
Norrbottens alla kommuner tillsammans har Göteborg mer än dubbelt så många tjänster som
arbetar med strategisk avfallshantering och kommunen kan på så sätt ligga i framkant vad
gäller utvecklingsarbete. Storstadskommunernas arbete är även väldigt viktigt för de mindre
kommunerna som inte har samma möjligheter men kan dra nytta av utvecklingsarbetet som
utförs hos de större kommunerna samt andra organisationer och institut.

På grund av det stora antalet tekniska lösningar för insamlingssystem som finns på marknaden
idag bedöms varje kommun kunna hitta system som är samhällsekonomiskt anpassade till sina
specifika behov. Vissa svårlösta situationer bedöms dock kunna kvarstå gällande exempelvis
insamlingssystem för otillgängliga platser, brist på ytor, plaster med kortvariga höga
turisttryck eller glesbygd.

För sammanfattande slutsatser, se Tabell 7.
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Tabell 7 Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser från studien
EASETECH är det värderingsverktyg som är bäst anpassat för en värdering av kommuners
avfallshanteringssystem.

En utveckling av lagstiftningen kommer att skapa incitament för ett avancerande upp i
avfallshierarkin genom ex. skärpta återvinningsmål.

Krav på insamling av textilier till återanvändning och materialåtervinning kommer att införas
inom en snar framtid. Hur detta kommer att se ut är oklart men kommunerna bör planera för
det redan nu.

Incitament kommer att införas från regeringshåll för en ökad matavfallsinsamling och en
ökad andel matavfall kommer att rötas.

Ökade förväntningar på kommunerna om att införa en fastighetsnära insamling av
källsorterade återvinningsmaterial.

Kommunerna anser själva att den största utmaningen de står inför är en förändrad
ansvarsfördelning vad gäller hushållsavfallet.

Det finns en bredd av tekniska lösningar vilket innebär att varje enskild kommun bör söka
behandlingsmetoder och insamlingssystem som passar deras specifika förutsättningar.

Skillnaderna mellan glesbygdskommun och storstadskommun är inte så stora som förväntat,
trots olika förutsättningar så har kommunerna i många fall samma problematik.

4.4 Fortsatta studier
Som fortsatta studier rekommenderas en sammanställning och kartläggning över
insamlingssystem och behandlingstekniker som finns tillgängliga för textilier respektive
matavfall. Vidare rekommenderas specifika studier för varje kommun för att klargöra
potentialen för valda system och tekniker beroende på rådande förutsättningar. För vidare
studier kan denna rapport fungera som ett första underlag.
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BILAGA 1 – DE SVENSKA MILJÖKVALITETSMÅLEN
De svenska miljökvalitetsmålen är 16 stycken till antalet och beskriver den kvalitet på miljön
Sverige vill ha till år 2020. För varje mål finns ett antal preciseringar som förtydligar målen
och det tillhörande miljötillståndet (Naturvårdsverket, u.å). Miljömålen i sin helhet listas
nedan, där figurerna med beskrivning direkt är hämtade från Naturvårdsverkets De Svenska
Miljömålen – En Introduktion. ISBN: 978-91-620-8619-0
Tillgänglig för nedladdning på Naturvårdsverkets hemsida.



50
Sandström, LTU (2014)



51
Sandström, LTU (2014)



52
Sandström, LTU (2014)



53
Sandström, LTU (2014)

BILAGA 2 – FOTAVTRYCKSINDIKATORER
Under de senaste två decennierna har det pratats mer och mer om så kallade
fotavtrycksindikatorer, både nationellt och internationellt. Detta är indikatorer som främst har
använts för att öka miljömedvetenheten hos världens invånare (Fang, et al., 2013). Det finns
dock en rad olika fotstegsindikatorer som tar upp olika aspekter av miljöpåverkan. En
kombination av dessa indikatorer kan underlätta till att öka förståelsen av påverkan och
miljöproblematiken med vissa produkter och aktiviteter, varav en sådan kombination av
indikatorer kan utgöra ett bättre beslutsunderlag för miljöpåverkansdämpande strategier och
åtgärder. De viktigaste fotavtrycksindikatorerna som tas upp i litteraturen listas och beskrivs
nedan.

Ekologiskt fotavtryck
Konceptet ekologiskt fotavtryck introducerades ursprungligen under 90-talet och har på
senare tid kompletterats med en rad andra fotavtrycksindikatorer. Det ekologiska fotavtrycket
har blivit ett effektivt verktyg för att öka medvetenheten om hur produktion och konsumtion i
samhället också påverkar miljön (Fang, et al., 2013). Från början mättes det ekologiska
fotavtrycket som den mängd ekologiskt produktiv landareal som krävs för att förse en specifik
aktivitet eller produkt med resurser samt väga upp för den mängd koldioxid som avges. I
dagsläget har definitionen istället övergått till att mäta markanvändningen för en viss
populations aktiviteter i biosfären under ett visst år. Metodiken för att mäta ett ekologiskt
fotavtryck redovisas bland annat av The Global Footprint Network, GFN. En idé med det
ekologiska fotavtrycket är att få ett verktyg för att kunna göra en bedömning över vilken
populationsstorlek som kan bli försörjd av en viss mängd resurser. Det ekologiska
fotavtrycket kan också användas för att få en uppskattning av vilken produktiv areal som
krävs för att producera de resurser som konsumerats samt för att klara av att adsorbera
genererat avfall (Fang, et al., 2013). Det ekologiska fotavtrycket uttrycks ofta som antalet
jordklot det skulle krävas om alla exempelvis skulle ha samma levnadsstandard som vi i
Sverige.

Energifotavtryck
Energifotavtrycket introducerades som en delindikator till det ekologiska fotavtrycket och
representerar mängden skogsareal som skulle krävas för att adsorbera den mängd koldioxid
som genereras från förbränning av fossila bränslen och elproduktionen. Beräkningen görs
genom att använda sig av de värden som en genomsnittlig skog i världen kan ta upp i form av
koldioxid. Detta brukar vanligtvis även reduceras med ca 30 % för att kompensera för den
adsorption av koldioxid som sker i ytvatten. I många fall är det just denna indikator som tar
upp en stor del av det ekologiska fotavtrycket (Fang, et al., 2013).

Kolfotavtrycket
Under de senare åren har det blivit populärt att använda sig av ett så kallat kolfotavtryck.
Detta definieras som mängden utsläpp i form av CO2-ekvivalenter som orsakas av någon
aktivitet, antingen direkt eller indirekt. Alternativt kan detta även mätas i den totala mängden
utsläpp av växthusgaser. Denna indikator tar även andra gaser i beaktning, exempelvis CH4

och  N2O.  Genom  att  använda  sig  av  ett  kolfotavtryck  kan  ansvaret  för  den  globala
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uppvärmningen med lätthet härledas tillbaka till konsumenterna. För att beräkna denna
indikator kan dock med fördel en LCA utföras (Fang, et al., 2013).

Vattenfotavtryck
Vattenfotavtryck, eller på engelska Water footprint är ett koncept som första gången
introducerades av Arjen Hoekstra (Boulay, et al., 2013) under 2002 och vidareutvecklades
sedan under 2004 av Hoekstra och Chapagain (Chapagain, et al., 2006). Syftet med ett
vattenfotavtryck är att kvantifiera och kartlägga den indirekta vattenförbrukningen och visa att
det är relevant att även väga in alla konsumenter och producenter under hela livscykeln
(Boulay, et al., 2013). Vattenfotavtrycket kan räknas ut för en specifik produkt eller för en
viss nation, där vattenforavtryket för en nation definieras som den totala volymen sötvatten
som används för att producera alla produkter och tjänster som konsumeras av nationens
invånare. Vattenfotavtrycket skiljer sig därmed från andra liknande indikatorer genom att
vattenbehovet relateras till den faktiska konsumtionen och inte enbart relateras till
produktionen (Chapagain, et al., 2006).

Ett vattenfotavtryck skall inte ensamt ses som en indikator på hållbarhet, utan det är viktigt att
detta tas i beaktning tillsammans med andra indikatorer. Exempelvis så kan vattenfotavtrycket
med fördel räknas som ett komplement till det ekologiska fotavtrycket. För beräkning av ett
vattenfotavtryck används tre olika indikatorer; Blått vatten, grönt vatten samt grått vatten. Det
blå vattnet definieras som det vatten som växter kan ta upp genom jorden efter exempelvis en
konstbevattning, grönt vatten definieras som det regnvatten som infiltrerats i jorden och som
kan tas upp av växterna. Grått vatten innebär den vattenvolym som krävs för att späda ut ett
förorenat vatten till acceptabla nivåer. I ett vattenfotavtryck beräknas alltså den mängd
grundvatten, ytvatten och markvatten som används men även effekter av föroreningar på
sötvatten. Blått vatten har en betydligt högre alternativkostnad jämfört med grönt vatten, och
vid en jämförelse av det vatten som krävs för att producera olika produkter är användandet av
grönt vatten betydligt bättre än blått vatten (Chapagain, et al., 2006).

Själva  WF består  av  två  delar,  en  del  som faller  innanför  nationen  (internt)  och  en  del  som
faller utanför nationen och på så sätt belastar andra länder (externt) och WF är därmed ett
viktigt verktyg för att visa hur beroende en viss nation är av vattnet som existerar utanför den
egna nationen, exempelvis i andra producerande länder. Som ett exempel kan det nämnas att
84 % av EUs vattenfotavtryck på grund av bomull ligger utanför själva Europa (Chapagain, et
al., 2006).
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BILAGA 3 – INTERVJUADE PERSONER
Namn: Arbetsplats:

Lisbeth Alakangas Luleå Renhållning
Tommy Johansson Kalix Kommun
Kenneth Sköld Överkalix kommun
Jonas Callin Arjeplog kommun
Emil Sundström Arjeplog kommun
Gun-Marie Hannu Gällivare kommun
Lars Dyrlind Gällivare kommun
Anna Pejok Gällivare kommun
Johan Åberg Arvidsjaur kommun
Kristina Öberg Älvsbyn Energi AB
Sofia Rosendahl Haparanda kommun
Jan Kohkoinen Övertorneå kommun
Per Lundbäck Övertorneå kommun
Cecilia Bjarnhagen REKO Sundsvall
Maria Lundin Tekniska verken i Kiruna AB
Johan Wirtala Tekniska verken i Kiruna AB
Mikael Nilsson Kiruna kommunpartner AB
Stina Moberg Kretslopp och vatten, Göteborg
Jonas Hed Kretslopp och vatten, Göteborg
Jenny Forsberg Bollebygds kommun
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BILAGA 4 – BESKRIVNING AV DELTAGANDE KOMMUNER
Norrbotten
Norrbotten är Sveriges största län till ytan och utgör en fjärdedel av Sveriges totala yta. Dock
bor endast 250 000 invånare, eller 2,6 % av Sveriges befolkning i Norrbotten. Befolkningen är
uppdelad på 14 kommuner och 68 % av befolkningen i Norrbotten bor också i kustområdet i
närheten av residensstaden Luleå och här sker också den mesta av arbetspendlingen i länet.
Befolkningstätheten i Norrbotten är 2,6 invånare/km2. Ungefär hälften av Sveriges
fjällområden ligger i Norrbotten, där fjällen upptar ca 20 % av länets yta. Endast 0,5 % av
arealen består av jordbruksmark medan 39 % består av skogsmark. I Norrbotten produceras
90 % av järnmalmen i Sverige respektive 13 % av Sveriges totala elproduktion. Norrbotten
har två stora hamnar, en i Luleå och en i Piteå. Dessa är utskeppningshamnar för gruv- och
stålindustrin samt för trä- och pappersmassaindustrin. Turismen är stor framförallt i de norra
delarna av länet. Renskötsel bedrivs av 32 samebyar i Norrbotten och i Norrbotten finns 63 %
av Sveriges renar (Länsstyrelsen Norrbotten, 2012).

Sundsvall
Sundsvall kommun har en yta på 3 190 km2 och en befolkningsmängd på ca 97 000 invånare.
Detta innebär en befolkningstäthet på ca 30 invånare/km2.  Det  är  fler  som  pendlar  in  till
Sundsvall än ut från Sundsvall (SCB, 2013).

Luleå
Luleå har en befolkningsmängd på strax över 75 000 invånare och en landyta på 2 110 km2,
detta ger en befolkningstäthet på 35,5 invånare/km2. Själva Luleå-regionen inklusive
grannkommuner har dock en befolkningsmängd på 168 000 invånare. I Luleå finns
metallindustri, IT-företag, forsking, och en av Sveriges största hamnar. I Luleå finns också
Luleå tekniska universitet med ca 17 000 studenter  (Luleå kommun, 2013).

Bollebygd
Bollebygds kommun har ca 8300 invånare och en yta på 264 km2. Kommunen har därför en
befolkningstäthet på 31,4 invånare/km2. Bollebygd ligger mitt emellan Borås och Göteborg
och angränsar till Härryda, Borås, Mark, Vårgårda, Lerum och Alingsås kommuner. En stor
andel av invånarna pendlar till arbete utanför kommunen (Bollebygds kommun, 2014).

Arjeplog
Arjeplog är Norrbottens minsta kommun med ca 3000 invånare. Arjeplog är ett samiskt viste
beläget vid Sveriges djupaste sjö Hornavan. Arvidsjaurs yta är ca 15 000 km2 vilket ger en
befolkningstäthet på ca 0,25 invånare/ km2,  vilket  gör  Arjeplog  till  den  kommun  i  Sverige
med lägst befolkningstäthet.

Kalix
Kalix har en befolkningsmängd på ca 16 400 och en total yta på ca 1900 km2. Detta ger Kalix
en befolkningstäthet på ca 9 invånare/km2. Stora industrier inom Kalix kommun är bland
annat BillerudKorsnäs, PART AB samt Setra. Kalix ligger vid kusten och fisket är en stor
sysselsättning framförallt om hösten.
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Haparanda
Haparanda kommun gränsar till Finland i öst och ligger högst upp i Bottenviken. Haparanda
är Sveriges östligaste fasta punkt. Haparanda kommun har en befolkningsmängd på ca 9900
personer  och  en  yta  på  960  km2. Detta ger en befolkningstäthet på ca 10,3 invånare/km2.
Gränshandeln är mycket viktig för Haparanda.

Kiruna
Kiruna är Sveriges nordligaste kommun samt Sveriges till ytan största. Kiruna har en
befolkningsmängd på 23 250 invånare och en yta på 20 550 km2.  Detta  ger  Kiruna  en
befolkningstäthet på ca 1,2 invånare/km2. Inom Kiruna kommun är rennäringen stor och
LKAB är en mycket stor arbetsgivare. Inom kommunen ligger Sveriges högsta berg
Kebnekaise och kommunen rymmer också nationalparkerna Abisko och Vadvetjåkka samt 10
stycken naturreservat. Kiruna har både midnattssol och polarnatt.

Arvidsjaur
Arvidsjaur har en yta på ca 6 100 km2, en befolkningsmängd på 6 400 invånare och därmed
en befolkningstäthet på ca 1,1 invånare/km2. Näringslivet i Arvidsjaur domineras av
turismnäring, skogsbruk och den offentliga sektorn.

Överkalix
Överkalic kommun har en areal på ca 2900 km2, en befolkningsmängd på ca 3400 invånare
och därmed en befolkningstäthet på 1,2 invånare/km2. Skogsindustrin är stor inom området då
kommunen ligger mitt i barrskogsbältet. Även sportfisket är viktigt då kommunen ligger längs
med Kalixälven.

Övertorneå
Övertorneå har en landareal om ca 2500 km2, en befolkningsmängd på ca 4700 invånare och
därmed en befolkningstäthet på ca 2 invånare/km2. Inom näringslivet är jordbruket och
rennäringen viktig.
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BILAGA 5 – SEMINARIUM I GÄLLIVARE
Den 20 maj 2014 samlades 40 personer på Dundrets konferensanläggning i Gällivare för att
diskutera hur en ökad återvinning och återanvändning av textilier, matavfall och bygg- och
rivningsavfall kan främjas. I och med den av EU lagstiftade Avfallshierarkin och de av
regeringen satta miljömålen krävs att avfallshanteringen mer och mer går mot en
återanvändning och materialåtervinning jämfört med dagens läge. Ramböll och RagnSells
sponsrade arrangemanget som ägde rum i samband med Framtidsveckan i Norrbotten.

Programmet för dagen återfinns nedan:

09.00 Samling – Fika etc.
09.30 Nadia Sandström, Ramböll: Inledning

09.45 Lisa Dahlén, LTU: Varför återbruk?

10.15 Jenny Cerruto, Ramböll Stockholm: Möjligheter för småskaliga biogasanläggningar

10.45 Paus

11.00 David Palm, IVL: Textilinsamling, återanvändning och återvinning

11.30 Björn Marcusson, Ragnsells: Textilhantering i praktiken

12.00 Lunch

13.15 Mats Nilsson, Tekniska Verken i Kiruna AB:  Kiruna, Reinkarnationen av ett
mönstersamhälle.

13.45 Dan Johansson, LKAB: Byggnadernas återanvändningspotential i och med
Stadsomvandlingen

14.15 Paus - Fika

14.45 David Palm, IVL: Bygg- och rivningsmaterial, vad är värt att återanvända?

15.15 Theresa Savonen– Möjligheten till energiåtervinning från bygg- och rivningsavfall

15.45 Sammanfattning av dagen

16.00 Avslut

Ramarna för dagen sattes av Nadia Sandström (Ramböll) som beskrev bakgrunden för
seminariet och Lisa Dahlén (LTU) som poängterade vikten att återbruka material. Även om
mängden hushållsavfall som generas årligen är liten jämfört med den totala avfallsmängden
bör man notera avfallet som generas uppströms konsumenten för att ta fram varorna som
konsumeras. Därför kan återbruk och återvinning av dessa varor leda till stora besparingar av
naturresurser.

Återbruk och återvinning av textiler var nästa ämne som diskuterades. Energiåtervinning av
textilfibrer har en marginell miljönytta när mängden vatten och kemikalier som krävs för att ta
fram textilier är stor. Jenny Cerruto berättade sedan vilka förutsättningarna är för småskaliga
biogasanläggningar, något som är av intresse i Norrbotten där befolkningsunderlaget är liten
och utspridd över stora ytor. David Palm (IVL) presenterade de nya etiska kriterierna som
håller på att tas fram för att förbättra situationen i klädåtervinningsbranschen. Vidare gav
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Björn Marcusson (RagnSells) exempel på hur klädinsamling kan fungera i praktiken och hur
20 containrar kläder samlades in för 20 år sen i Luleå.

Under eftermiddagen diskuterades bygg- och rivningsavfall i och med stadsomvandling i
Gällivare och Kiruna. Mats Nilsson (TVAB, Kiruna) visade sin syn om reinkarnationen av
Kiruna, ett mönstersamhälle. Exempelvis, hur skall en framtidens energiförsörjning anpassas
till att allt fler energikrävande byggnader successivt ersätts med energisnåla. Vidare visade
Dan Johansson (LKAB) hur bolaget hade arbetat med att flytta hus och de praktiska
svårigheterna att låta privatpersoner återbruka bygg- och rivningsmaterial. David Palm (IVL)
presenterade institutets arbete att värdera miljönyttan att återbruka olika byggmaterial. Betong
element, ljudisoleringsplattor och beslag är material som är värda att återvinna. Detta beror på
all energi och arbete som ligger bakom de färdiga produkterna. Däremot har återvinning av
krossad betong marginell miljönytta jämfört med återbruk av samma betongelement.
Standardisering är ett viktigt verktyg för att främja återbruk. Som exempel visade David hur
ett sjukhusbygge där standardmått inte följts för väggar hade lett till spill uppemot 100 %
jämfört med ett bygge där standardmåtts använts och som enbart hade lett till ett spill på 20-
25%. Dagen avslutades av Theresa Savonen (Gällivare Energi) som visade de juridiska och
ekonomiska följder som en förbränning av återvunnet virke skulle innebära.

 Mats Nilsson    Björn Marcusson   Nadia Sandström och
  Gun-Marie Hannu

David Palm                                       Seminariedeltagande som ritar en biogasanläggning
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Deltagare vid seminariet var följande:

Namn Företag
Agnetha Larsson Gällivare kommun
Anders Sundberg Jokkmokks kommun
Andreas Pettersson Bodens kommun
Anna Pejok Gällivare kommun
Annika Keisu-Lampinen Gällivare kommun
Arne Björnfot Gällivare kommun
Björn Marcusson Ragnsells
Christer Wikberg Ramböll
Christian Maurice Ramböll
Cora Karlsson Miljömakarna
Dan Johansson LKAB
Daniel Myrestam Sakab AB
David Palm IVL
Elisabet Påhlsson Bodens Kommun
Erik Jönsson Överkalix kommun
Gun-Marie Hannu Gällivare kommun
Göran Hedberg Bodens Kommun
Ida Nutti Gällivare kommun
Jennifer Lundbäck Gällivare kommun
Jenny Cerruto Ramböll
Johannes Pettersson LTU
Jorma Manninen Sakab AB
Lars Dyrlind Gällivare kommun
Lisa Dahlén LTU
Lisa Stridsman Pajala Kommun
Malin Svensson Bodens Kommun
Maria Lundin Tekniska verken i Kiruna
Mats Nilsson Tekniska verken i Kiruna
Nadia Sandström Ramböll
Ove Snell Jokkmokks kommun
Per Johansson Norrlandsjord & Miljö AB
Sandra Karlsson Bodens Kommun
Sara Eklund LTU
Sofia Rosendahl Haparanda kommun
Sture Sundquist Gällivare kommun
Susanne Szerwinski-Schäfer Gällivare kommun
Theresa Savonen Gällivare Energi
Tommy Johansson Kalix kommun
Åsa Wilske Ramböll
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BILAGA 6 – AVFALLSINDIKATORER
Eftersom det idag är av stor vikt att kunna mäta, förstå och jämföra hur resurseffektiv
avfallshanteringen är har det av IVL och Profu tagits fram avfallsindikatorer som syftar till att
förenkla uppföljningen av arbetet med dagens avfallshantering. De framtagna
avfallsindikatorerna är enligt Avfall Sverige (2014) objektiva då de baseras på information
från oberoende källor, de är också möjliga att använda på kommunal, regional och nationell
nivå, utformade för att kunna mäta och beskriva en förändring över tid, heltäckande och
övergripande. Indikatorerna har även utformats för att vara lätta att både förstå och använda,
på grund av detta bygger en del av bakgrunden till indikatorerna enbart på framtagna
schablonvärden. Indikatorerna kan vidare delas in i fyra olika typer; Förflyttningsindikatorer,
trappstegsindikatorer, temaindikatorer samt bakgrundsindikatorer. För dessa
avfallsindikatorer har en lite utvecklad avfallshierarki använts med följande steg räknat från
toppen av avfallshierarkin: Förebyggande och återanvändning, Materialåtervinning, Biologisk
återvinning- rötning, Energiåtervinning och biologisk återvinning – kompostering,
Återvinning som konstruktionsmaterial samt Deponering, se Figur 8 (Avfall Sverige, 2014).

Figur 8 Utvecklad avfallshierarki i arbetet med avfallsindikatorer8

Förflyttningsindikatorer
Förflyttningsindikatorerna kan delas in i tre olika avfallsindikatorer; F1, F2 samt F3. F1
beskriver den position i avfallstrappan som det aktuella avfallssystemet befinner sig på.
Indikatorn har ett maximalt värde på 100, vilket skulle innebära att allt avfall har förebyggts.
Skulle allt avfall istället deponeras skulle detta innebära ett positionsvärde på 0.
Avfallsindikatorn F2 redovisar istället positionen i avfallshierarkin efter att hänsyn tagits till
den ökade mängden hushållsavfall, vilket inte gjordes för den första indikatorn F1. Indikatorn
blir därmed ett mått på utvecklingen av avfallssystemet, där 1994 års avfallsmängder har valts
som referensnivå. För att beräkna både F1 och F2 multipliceras de totala mängderna som
behandlas på respektive steg i avfallshierarkin med olika trappstegsvärden som i förhand är
bestämda. Värdet på de olika multiplikationerna adderas sedan ihop till ett positionsvärde.
Den tredje avfallsindikatorn F3 visar istället den summerade klimatpåverkan från
avfallssystemet i enheten kg CO2-ekvivalenter/ton avfall. Den totala mängden klimatpåverkan
har alltså dividerats med mängden insamlat hushållsavfall och därmed fås också ett

8 Egen illustration ritad utifrån Avfallshierarkin
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medelvärde för hela avfallssystemet. Detta är en indikator som med fördel både kan användas
på nationell och kommunal nivå, dock kan inte en jämförelse mellan olika kommuner göras
(Avfall Sverige, 2014). För en förenklad beskrivning av varje indikator, se

Trappstegsindikatorer
Trappstegsindikatorerna är uppdelade på ett antal indikatorer för varje steg i den utökade
avfallshierarkin som användes i arbetet med att ta fram avfallsindikatorerna. Sammanlagt
finns det 30 stycken trappstegsindikatorer, dessa redovisas kortfattat i Tabell 9. De första
indikatorerna gör ett försök till att uppskatta den mängd avfall som förebyggts samt den
positiva klimatpåverkan detta medför. Trappstegsindikatorerna för de olika
behandlingsmetoderna ger ett mått på hur resurseffektiv dessa är genom att mäta vilka
mängder av avfallet som faktiskt går till respektive behandling samt miljövinsten av detta.
Vissa indikatorer kan även användas som ett mått på hur effektiv en specifik
behandlingsanläggning är (Avfall Sverige, 2014).

Bakgrundsindikatorer
De indikatorer som kan användas för att ta hänsyn till allt avfall som uppkommer på den
specifika nivån i avfallshierarkin och som tar i beaktning hur detta avfall sedan behandlas
kallas för bakgrundsindikatorer. Dessa skiljer sig från trappstegsindikatorerna genom att de
även tar i beaktning sådant avfall som uppkommit i ett annat trappsteg än just det trappsteg
där materialet samlades in, med andra ord så tar bakgrundsindikatorerna alla rejektmängder i
beaktning. För varje trappsteg som berör avfallsbehandling finns alltså två
bakgrundsindikatorer, en som visar mängden avfall som slutligen hamnar på det specifika
trappsteget och en bakgrundsindikator som visar hur mycket av avfallet som består av farligt
avfall (B1-B16). Dessa mäts i enheten kg/person och år (Avfall Sverige, 2014).

Temaindikatorer
Temaindikatorer kan användas för att följa prioriterade områden och aspekter inom
avfallssystemet under en begränsad tidsperiod. Exempelvis kan man med dess indikatorer
följa en viss behandlingsmetod, ett specifikt avfallsslag eller arbetet mot ett visst mål gällande
avfallshanteringen. Dessa temaindikatorer utformas dock för specifika och speciella behov
(Avfall Sverige, 2014) varför de inte beskrivs närmare här.
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Tabell 8 Förflyttningsindikatorer

Förkortning Indikator Beskrivning
F1 Position i

avfallshierarkin
Visar med ett sammanfattande värde hur långt det
aktuella avfallssystemet har utvecklats med grund i
avfallshierarkin. Positionsvärde 100 om allt avfall
har förebyggts, positionsvärde 0 om allt avfall
deponeras.
Enhet: Positionsvärde

F2 Position i
avfallshierarkin där
hänsyn även tagits till
ökningen i
avfallsmängder

Samma som F1, med skillnaden att denna indikator
även tar hänsyn till förändringen i den totala
mängden uppkommet hushållsavfall. Referensnivå
är avfallsmängderna från 1994.
Enhet: Postitionsvärde

F3 Total klimatpåverkan Visar den totala klimatpåverkan från det aktuella
avfallssystemet. Tar hänsyn till klimatbelastningen
för varje steg i avfallshierarkin och summeras till ett
värde som divideras med mängd insamlat avfall.
Kan användas på både nationell och på kommunal
nivå.
Enhet: kg CO2-ekvivalenter/ton avfall.

Källa: (Avfall Sverige, 2014)

Tabell 9 Trappstegsindikatorer

Förkortning Indikator Beskrivning
Indikatorer på steget förebyggande av avfall och återanvändning

TR1 Mängd förebyggt
avfall

Visar hur mycket avfall som har förebyggts, dvs.
skillnaden mellan förväntad mängd uppkommen
avfall samt verklig mängd. På kommunal nivå
beräknas detta genom en skattning av disponibel
inkomst inom kommunen i förhållande till riket.
Enhet: kg/person och år

TR2 Mängd avfall i
förhållande till BNP

Totalt uppkommet avfall i förhållande till BNP.
Beräknas endast på nationell nivå.
Enhet: kg/kr

TR3 Mängd hushållsavfall
jmf. med disponibel
inkomst i hushållen

Visar hur mycket hushållsavfall som genereras i
förhållande till hushållens disponibla inkomst. Grovt
mått på kopplingen mellan tillväxt och uppkomst av
avfall. Kan med enkelhet användas på kommunal
nivå.
Enhet: kg/kkr

TR4 Andel
varukonsumtion av
total konsumtion.

Visar i procent hur stor andel av den totala
konsumtionen som utgörs av varukonsumtion.
Generellt sätt ger en tjänstekonsumtion en mindre
mängd uppkommet avfall jämfört med
varukonsumtion.
Enhet: Procent
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TR5 Netto
klimatbelastning på
grund av förebyggt
avfall

Visar hur klimatbelastningen har minskat genom
förebyggandet av avfall. Minskningen av
klimatbelastning beror dels på utebliven produktion
och dels på utebliven avfallsbehandling. Räknas som
ett viktat medelvärde från jungfrulig produktion.
Enhet: kg CO2-ekvivalenter/ton avfall.

Indikatorer på steget Materialåtervinning
TR6 Mängd avfall som

materialåtervinns som
samma material

Räknas exklusive rejektmängder. Visar hur mycket av
det som går till materialåtervinning som blir samma
material och som då används till produktion av nya
produkter.
Enhet: kg/person och år.

TR7 Mängd avfall som
materialåtervinns som
konstruktionsmaterial,
deponitäckning eller
återfyllnad.

Räknas exklusive rejektmängder. Visar hur mycket av
det insamlade materialet som används som
konstruktionsmaterial.
Enhet: kg/person och år.

TR8 Nettoklimatpåverkan
för materialåtervunnet
avfall

Visar hur stor klimatbelastning som orsakas eller som
sparas in genom att ett material genomgår någon slags
materialåtervinning. Innebär i de flesta fall en
besparing av klimatbelastning, dvs. negativa värden.
Enhet: kg CO2-ekvivalenter/ton avfall.

TR9 Mängd rejektmängder
från
materialåtervinning
som energiåtervinns

Visar hur mycket av det insamlade materialet till
materialåtervinning som sorteras ut innan
materialåtervinningen och istället går till
energiåtervinning.
Enhet: kg/person och år.

TR10 Mängd rejektmängder
från
materialåtervinning
som deponeras.

Visar hur mycket av materialet som går till
materialåtervinning som sorteras ut och istället
deponeras.
Enhet: kg/person och år.

Indikatorer på steget biologisk återvinning - Rötning
TR11 Mängd avfall som

rötas.
Visar mängden avfall exklusive rejektmängder som
samlas in för och faktiskt genomgår en rötning.
Enhet: kg/person och år.

TR12 Mängd utsorterat
avfall från rötning
som energiåtervinns

Visar mängden avfall exklusive rejektmängder som
samlats in för rötning men som istället skickas för
energiåtervinning.
Enhet: kg/person och år.

TR13 Mängd producerad
fordonsgas från
rötning.

Visar hur mycket fordonsgas som produceras genom
en uppgradering av biogas i förhållande till mängd
avfall.
Enhet: MWh fordonsgas/ton avfall till
biogasproduktion.

TR14 Total mängd
producerad biogas
från rötning.

Visar hur stor mängd total biogas som produceras i
förhållande till mängd avfall.
Enhet: MWh biogas/ton avfall till biogasproduktion.
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TR15 Andel biogödsel från
rötning där
näringsämnen
nyttiggörs

Visar hur stor andel av rötresten som tas tillvara så att
en återföring av näringsämnen sker.
Enhet: procent av producerad rötrest.

TR16 Nettoklimatpåverkan
från rötning

Visar hur klimatpåverkan förändras om avfallet rötas
istället för att energiåtervinnas. Negativt värde visar
den insparade klimatbelastningen genom en rötning.
Enhet: kg CO2-ekvivalenter/ton avfall.

Indikatorer på steget biologisk återvinning - Kompostering
TR17 Mängd avfall som

komposteras
Visar hur mycket avfall som komposteras vid
behandlingsanläggningar samt mängderna som
hemkomposteras. Detta exklusive rejektmängder och
avfall som sorteras ut för annan behandling.
Enhet: kg/person och år

TR18 Mängd utsorterat
avfall från central
kompostering som
energiåtervinns

Exklusive rejektmängder. Visar hur mycket insamlat
avfall som gått till en central kompostering som sedan
sorteras ut och istället går till energiåtervinning.
Enhet: kg/person och år

TR19 Andel kompost från
kompostering där
näringsämnen
nyttiggörs

Visar hur stor andel av komposten från
kompsoetringsanläggningar som används som
gödning och/eller jordförbättringsmedel.
Enhet: procent av producerad kompost.

TR20 Nettoklimatpåverkan
från kompostering.

Visar hur klimatet påverkas om avfallet komposteras
istället för att energiåtervinnas.
Enhet: kg CO2-ekvivalenter/ton avfall.

Indikatorer för andel utsorterat matavfall
TR21 Andel utsorterat

matavfall som
sorteras ut för
biologisk återvinning.

Visar hur stor del av det uppkomna matavfallet som
sorteras ut för kompostering eller rötning. Inkluderar
matavfallskvarnar. Ingen hänsyn tas till rejktmängder.
Baserat på plockanalyser eller schablonvärden.
Enhet: procent.

Indikatorer på steget energiåtervinning
TR22 Mängd avfall som

energiåtervinns
Exklusive askor och utsorterade mängder metall.
Visar hur stor mängd av avfallet som verkligen
energiåtervinns av det avfall som samlas in av
energiåtervinning.
Enhet: kg/person och år.

TR23 Mängd producerad el
per ton avfall som
energiåtervinns

Visar hur mycket el som produceras per ton avfall
som energiåtervinns. Mått på avfallsanläggningens
effektivitet.
Enhet: MWh el/ton avfall till energiåtervinning.

TR24 Mängd producerad
värme per ton avfall
som energiåtervinns.

Visar hur mycket värme som produceras och
levereras till fjärrvärmenätet per ton avfall som
energiåtervinns.
Enhet: MWh värme/ton avfall till energiåtervinning.

TR25 Mängd metall som
materialåtervinns ur
askan från
energiåtervinning

Visar hur mycket metall som sorteras ut från
bottenaskan och materialåtervinns.
Enhet: kg/person och år.
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TR26 Mängd aska från
energiåtervinning som
återvinns som
konstruktionsmaterial.

Visar mängden bottenaska från energiåtervinningen
som materialåtervinns som konstruktionsmaterial.
Enhet: kg/person och år.

TR27 Mängd aska från
energiåtervinning som
deponeras.

Visar mängden aska från energiåtervinningen som
sedan deponeras.
Enhet: kg/person och år.

TR28 Nettoklimatpåverkan
från energiåtervinning

Visar hur mycket energiåtervinningen bidrar till att
minska klimatpåverkan.
Enhet: kg CO2-ekvivalenter/ton avfall.

Indikatorer på steget deponering
TR29 Mängd avfall som

deponeras
Visar hur mycket avfall som deponeras.
Enhet: kg/person och år.

TR30 Nettoklimatpåverkan Visar klimatpåverkan från deponeringen av avfallet.
Enhet: kg CO2-ekvivalenter/ton avfall.

Källa: (Avfall Sverige, 2014)
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BILAGA 7 – AVFALLSUTREDNINGEN
Regeringen beslutade under 2011 genom sitt direktiv 2011:66 att en särskild utredare skall
göra en allmän översyn inom avfallsområdet, denna översyn kom att kallas
Avfallsutredningen (M 2011:02) och ett första betänkande redovisades under augusti 2012.
Syftet med denna avfallsutredning var att göra en översyn av dagens avfallshantering och
ansvaret över denna, och att åstadkomma en avfallshantering som är resurseffektiv och på ett
miljömässigt sätt är effektiv för samhället samtidigt som den är enkel och lättillgänglig för
konsumenterna både i tätort och i glesbygd. Avfallshanteringen skall därmed följa EUs
avfallshierarki. Översynen omfattade främst insamlingen och omhändertagandet av hushållens
avfall men även en översyn över verksamheternas hushållsliknande avfall gjordes. Utöver
detta lades ett stort fokus på förpackningar och returpapper. Utredningen skulle mynna ut i ett
förslag om hur avfallshanteringen bör utformas och en utvärdering av dagens styrmedel för att
få producenterna att producera resurseffektiva och miljömässigt godtagbara förpackningar och
förpackningslösningar.  Vidare skulle utredaren utreda och därefter föreslå hur både det
fysiska och det ekonomiska ansvaret skall utformas för hushållens avfall och hur information
till konsumenterna skall ges och slutligen föreslå åtgärder för att främja användandet av avfall
som en resurs (Sveriges Regering, 2011).

Beslutet om att tillsätta en utredning grundade sig på faktorer som under fleratlet år pekat på
att aktörerna på marknaden inte samarbetar tillräckligt bra för att ett effektivt system för
avfallshanteringen skall utvecklas. Utöver detta hade en mäng aktörer fleratlet gånger vänt sig
till regeringen och uttryckt ett behov av både en översyn av den svenska avfallshanteringen
och ett förtydligande av lagstiftningen och ansvarsförhållanden men också ett fastställande av
ambitionsnivåer (Sveriges Regering, 2011).

Mål i Avfallsutredningen
Målet är att Sverige skall ligga i framkant inom utvecklingen av nya gröna företag inom
återanvändnings- och återvinningsbranschen samtidigt som det skall finnas en etablerad
andrahandsmarknad för råvaror, produkter och varor som kan återanvändas. En
återanvändning skall vara ett ekonomiskt lönsamt alternativ för både offentliga och privata
aktörer. Materialåtervinningen skall hålla en hög kvalitet utan risk för att skadliga ämnen
sprids. Deponering skall i princip vara avskaffad och endast användas i de fall där inget annat
alternativ är möjligt. Matavfall skall samlas in och behandlas genom rötning. Rötresten skall
användas i jord- och skogsbruket för att återföra näringsämnen till kretsloppet. Biogas skall
produceras. Alla hushåll har tillgång till en källsortering i nära anslutning till fastigheten där
allt hushållsavfall kan sorteras för återanvändning och återvinning i lämpliga fraktioner. Alla
insamlingssystem skall vara lättillgängliga. Det skall vara ett självklart och naturligt alternativ
för varje hushåll att lämna begagnade saker till återanvändning istället för att låta detta gå som
avfall. Det skall finnas ett väl fungerande samarbete mellan producenter, entreprenörer,
kommunala aktörer och återvinningsindustrier där miljönytta och en hållbar utveckling är de
vägledande intressena (SOU 2012:56, 2012).
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Förslag i betänkandet från augusti 2012

Nedan redovisas kortfattat de förslag som togs fram och redovisades i och med betänkandet
från augusti 2012:

· Avfallshierarkin införs i lagstiftningen på ett tydligare sätt. Detta skulle ske genom att
ett tillägg införs i MB 2 kap 5§ som därmed tydliggör att alla som bedriver en
verksamhet eller vidtar en åtgärd skall utnyttja de möjligheter som finns för att
förebygga att avfall uppkommer. Vidare skulle en inledande bestämmelse i MB 15
kap.  ange  att  kapitlet  skall  syfta  till  ett  förebyggande  av  avfall  och  att  avfallet  skall
hanteras enligt avfallshierarkin där en förberedelse till återanvändning prioriteras
framför materialåtervinning etc.

· Kommuner blir skyldiga att informera kommuninvånarna hur en uppkomst av avfall
kan förebyggas och skall dessutom jobba avfallsförebyggande genom samarbete med
aktörer som främjar en återanvändning av material.

· Ny paragraf i Avfallsförordningen (2011:927) införs som ger kommunerna möjlighet
till att förbereda ett avfall för återanvändning. Detta innebär en möjlighet för
kommunerna att sortera ut sådant avfall som lämpar sig för en vidare återanvändning
från sådant avfall som istället bör materialåtervinnas. Kommunen skulle även ges
möjlighet att ge andra aktörer så som frivillighetsorganisationer tillfälle att hämta
utsorterade produkter innan kommunen själva tar hand om dessa.

· Genom att ändra Avfallsförordningen 27 kap. 4§ får kommunen meddela föreskrifter
om att en avgift kan betalas för kommunens ansvar över hanteringen av avfallet, denna
avgift får dock inte avse rengöring eller reparation av hushållsavfall.

· Ordet ”Biologisk” stryks från regeringens etappmål för att undvika att matavfallet
styrs enbart mot rötning och kompostering vilket kan verka teknikhämmande.

· Regeringen bör överväga ett miljömål för återanvändning, förberedelse för
återanvändning och materialåtervinning av textilier.

· Regeringen bör se över möjligheterna att i framtiden införa ett producentansvar för
textilier.

· Utredning om förbud eller skatt på förbränning av vissa avfallsflöden bör tillsättas.
· Biologisk behandling utan att resten går till återförsel av näringsämnen till åkermark

bör likställas med avfallsförbränning med energiutvinning.
· En utredning bör tillsättas som utreder möjligheterna att genom styrmedel förhindra att

ett avfall med högt näringsinnehåll används för anläggningsändamål.
· En ordning med på förhand godkända insamlingssystem (FGI) för hushållsavfall

införs. Detta skulle innebära att producenter av förpackningar och tidningar ska svara
för att deras produkter ingår i något insamlingssystem för återvinning eller
återanvändning. Endast de aktörer som godkänts av någon nationell myndighet får
bedriva denna insamling.

· Betänkandets huvudförslag: Kommunerna står för huvudansvaret för den fysiska
insamlingen av förpacknings- och tidningsavfall från hushållen. Producenterna fråntas
därmed detta ansvar. Därmed upphör kravet på att producenterna ska tillhandahålla
insamlingssystem som i dagsläget finns beskrivet i förordning (2006:1273) om



71
Sandström, LTU (2014)

producentansvar för förpackningar samt förordning (1994:1205) om producentansvar
för returpapper.

· Kommunen ges det övergripande ansvaret för en samlad information till
kommuninvånarna.

· Kommunen ansvarar över rapportering av statistikuppgifter om avfallsmängder till
berörd nationell myndighet.

· Endast  en  aktör  som  är  godkänd  av  en  systemadministratör  har  rätt  att  i  efterhand
behandla och hantera insamlat avfall.

· Om huvudförslaget inte antas föreslås det i betänkandet att producenterna har fortsatt
huvudansvar för insamlingen av förpackningar och returpapper. Detta skall dock
kompletteras med ett införande av FGI.

· Avfallsförordningen (2011:927) kompletteras med en paragraf som anger att
kommunen skall tillhandahålla insamlingssystem för matavfall för kommunens
invånare. Detta så länge detta inte är samhällsekonomiskt och insamlingstekniskt
orimligt.

· Kommunens övergripande ansvar för grovavfall kvarstår, dock införs en ny paragraf i
Avfallsförordningen (2011:927) som anger att av berörd myndighet godkända
verksamhetsutövare får samla in och omhänderta detta.

· Kommunen får meddela föreskrifter att fastighetsinnehavare skall utrusta utrymmen
för avfallshantering genom att en ny paragraf i 74 a § Avfallsförordningen införs.

· Hushållsavfall skall definieras till att enbart omfatta avfall från hushåll/bostäder
genom att definitionen i MB 15 kap. 2 § omformuleras.

· Genom en komplettering av Avfallsförordningen blir verksamheter skyldiga att sortera
ut matavfall och hantera det på det sätt som MB 15 kap. 1 § anger.
Verksamhetsutövare får därmed fullt ansvar över allt sitt avfall.

· Om de två senast nämnda förslagen inte införs får istället kommunerna ansvaret för
både insamling av avfall från bostäder samt från vissa särskilda verksamhetstyper.
Detta innebär för kommunerna även ett ansvar över hantering av fraktioner
innehållande både matavfall och annat avfall.

· ”Den som bedriver ett godkänt insamlingssystem får ansvar för att samla in statistik på
insamlade mängder förpackningsavfall och returpapper från verksamheter samt att ge
den som transporterar förpackningsavfall och returpapper från verksamheter möjlighet
att lämna avfallet till en avlämningsplats” (SOU 2012:56, 2012).

· En nationell myndighet får ansvaret för tillsyn av producentansvaret för
förpackningars utformning.

· Det avfallsförebyggande programmet som nationen skall ta fram integreras i den
nationella avfallsplanen.

· Den nationella avfallsplanen skall gälla för en 4-årsperiod och skall följas upp. I
uppföljningen skall det tydligt framgå huruvida antagna mål i avfallsplanen har nåtts
samt hur effektiva antagna styrmedel har varit.

· ”Den som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 36 § respektive 42 §
Avfallsförordningen ska varje år lämna en avfalls-rapport till länsstyrelsen” (SOU
2012:56, 2012).
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· Länsstyrelsen övertar tillsynen för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter
enligt Avfallsförordningen 36§, 42§, 46§ och 47§

Alla förslag ovan redovisas i sin helhet i betänkandet ”Mot det hållbara samhället” (SOU
2012:56, 2012)

Fortsatt arbete
Med betänkandet som grund skulle regeringen presentera en proposition i juni 2013, vilket
inte blev av och inte heller lyckades någon proposition presenteras samma höst (Sveriges
Regering, 2013). Det vanliga förfarandet är att Miljödepartementet, som frågan ligger under,
tillsätter en utökad utredning med syftet att klargöra otydligheter och ta remissvar i beaktande.
Eftersom denna fråga dock rör både näringslivet och ekonomin måste andra departement
rådfrågas. Därför tillsattes en arbetsgrupp under vintern 2014 bestående av
miljödepartementet, finansdepartementet, näringsdepartementet och socialdepartementet som
skall diskutera frågan med förhoppning om att få parterna att komma överens. De
huvudsakliga frågorna denna arbetsgrupp skall lösa är förutom ekonomiska och rättsliga
frågor också ansvars- och rollfördelningen, ett eventuellt kommunalt insamlingsansvar för
förpackningar och tidningar samt en avreglering av verksamheternas jämförliga avfall

Efter betänkandet lämnades dryga 500 remissvar in där både kommuner och brukare generellt
var mycket positiva till att kommunerna skulle få det samlade ansvaret då en fastighetsnära
insamling tros vara mer effektiv och lättillgänglig än det system som finns i dagens läge. De
som var mer kritiska var både FTI och återvinningsindustrin (Avfall Sverige, 2014).
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BILAGA 8 – LAGSTIFTNING SOM BERÖR AVFALLSOMRÅDET
Sverige lyder under EU-lagstiftningen och det främsta direktivet på avfallsområdet som
Sverige följer är ramdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19
november 2008 om avfall och upphävande av vissa direktiv. Att detta direktiv är ett
ramdirektiv innebär att det också är möjligt att anta flertalet specialdirektiv inom detta
område. I detta ramdirektiv lagstadgas exempelvis att EUs medlemsstater ska se till att deras
avfall genomgår de återvinningsförfaranden som är i enlighet med avfallshierarkin och att
medlemsstaterna senast år 2015 har en separat insamling för papper, metall, plast och glas. I
ramdirektivet står det också att medlemsstaterna ska främja att deras biologiska avfall
insamlas och behandlas genom kompostering och rötning. Utöver detta ramdirektiv finns det
andra direktiv som reglerar specifika avfallstyper och specifika behandlingssätt av avfall.
Exempelvis finns direktivet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av
den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska produkter och av dessa
framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel som reglerar
användandet och hanteringen av livsmedelsavfall som skall rötas för en biogasproduktion
(SOU 2012:56, 2012).

Miljöbalken, SFS 1998:808
Den nationella lagstiftningen finns främst samlad i Miljöbalken SFS 1998:808. Miljöbalken
(MB) infördes redan vid årsskiftet 1999 och samlade all tidigare miljölagstiftning på ett och
samma ställe istället för som innan 1999 ha miljölagstiftningen uppdelad i 16 olika lagar och
förordningar. Största syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling vilket då
syftar till att nuvarande och kommande generationer skall kunna leva i en hälsosam och god
miljö. Själva Miljöbalken är uppbyggd av sju stora avdelningar och 33 kapitel som
gemensamt innehåller 500 paragrafer. Miljöbalken har också stått till grund för ett stort antal
olika förordningar och föreskrifter och det finns också flertalet lagar kopplade till balken
(Naturvårdsverket, 2013b).

I Miljöbalkens första paragraf anges att Miljöbalken skall genom dess bestämmelser tillämpas
så att en hushållning av material, råvaror och energi främjas och att ett kretslopp uppnås.
Detta inkluderar en återanvändning och återvinning av material. Det främsta kapitlet som
reglerar avfallsområdet är kapitel 15 där bland annat definitionen av avfall och kommunernas
insamlingsansvar anges. Utöver detta återfinns också bestämmelser som indirekt berör
avfallsområdet i bl.a. kapitel 2, 5, 9, 26 och 27. Avfallshierarkin finns dock inte uttryckligen
beskriven i MB (SOU 2012:56, 2012).

Avfallsförordningen, SFS 2011:927
Avfallsförordnigen (2011:927) preciserar många av miljöbalkens bestämmelser och innehåller
bland annat både definitioner men också regler om den kommunala renhållningsskyldigheten,
renhållningsordningen och allmänna bestämmelser som rör hanteringen av avfall. I
Avfallsförordningen reglerar även tillstånds- och anmälningsplikt för transport och hantering
av avfall. I förordningen anges också att kommuner får meddela föreskrifter om utformning
av avfallsutrymmen och bestämmelser om transport och förvaring av vissa särskilda
avfallsslag. Även den nationella och regionala avfallsplaneringen i form av avfallsplaner etc.
finns reglerad i denna förordning (SOU 2012:56, 2012).
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Förordning om producentansvar för förpackningar, SFS 2006:1273
Det är genom denna förordning som den nationella lagstiftningen har integrerat EU-direktivet
om förpackningar och förpackningsavfall. Dock reglerar inte EU-direktivet producentansvaret
på det sätt som idag används i Sverige. Själva förordningen används för att reglera utformning
och framställandet av förpackningar så att de är återanvändnings- och återvinningsbara
samtidigt som förordningen också fastställer att det är producenterna som har ansvaret över att
se till att system för insamling finns tillgängligt för konsumenterna och att det insamlade
materialet tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. I förordningen listas också
målnivåer för olika förpackningsmaterial, där målnivåerna bygger på de målnivåer som anges
i EU-direktivet (SOU 2012:56, 2012).

Förordning om producentansvar för returpapper, SFS 1994:1205
Förordningen reglerar de skyldigheter som producenter har angående insamlandet och
omhändertagandet av returpapper. I förordningen definieras också returpapper och producent.
Ett av förordningens syften är att nå målet om att 75 vikt-% av de tidningar som konsumeras i
Sverige också skall materialåtervinnas eller tas omhand på något annat miljömässigt
godtagbart sätt (SOU 2012:56, 2012).

Förordning om deponering av avfall, SFS 2001:512
Genom förordning (2001:512) om deponering av avfall har rådets direktiv 1999/31/EG av den
26 april 1999 om deponering av avfall införlivats i den nationella lagstiftningen. Denna
förordning trädde i kraft i juli 2001 och har som syfte att förebygga och minska de negativa
effekterna av deponering av avfall. I denna förordning anges det förbud som innebär att vissa
avfallsslag så som exempelvis utsorterat brännbart avfall samt organiskt avfall inte längre får
deponeras (SOU 2012:56, 2012).

Annan relevant lagstiftning
Förordning om producentansvar för bilar, SFS 2007:185
Förordning om producentansvar för däck, SFS 1994:1236
Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, SFS 2000:208
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, SFS 2005:209
Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar, SFS 2005:220
Förordningen om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor,
SFS 2007:193
Förordning om producentansvar för batterier, SFS 2008:834
Förordning om producentansvar för läkemedel, SFS 2009:103
Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter, SFS 1998:944
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BILAGA 9 – FÖRUTSÄTTNINGAR, UTMANINGAR OCH
MÖJLIGHETER
Tabell 10 Faktorer, problematik och möjligheter

Faktor Förutsättningar och Problematik Lösningar och möjligheter
Avstånd Glesbygdskommun

Långa avstånd inom kommunen
innebär en ökad insamlingskostnad.
Långa avstånd till närliggande
kommuner försvårar samordning.

Storstadskommun
Korta avstånd inom kommunen kan
effektivisera en insamling av
hushållsavfall. Korta avstånd till
närliggande kommuner gynnar
samordning och gör det mer
samhällsekonomiskt lönsamt att
transportera avfall över
kommungränser.

Samordning av
avfallsinsamling, transporter
och behandling.

Införande av specifikt
anpassade insamlingssystem i
ex. glesbygd (fjäll & skärgård).

Ändrade tömningsintervaller.

Befolkningstäthet Glesbygdskommun
Låg befolkningstäthet innebär stora
ytor som inte genererar avfall. Höga
kostnader för insamling. Små
mängder avfall per km2.

Storstadskommun
Hög befolkningstäthet innebär stor
konkurrens om marken. Svårt att
hitta passande ytor för
avfallshantering. Trängsel och
framkomlighetssvårigheter.

Specifikt utformade
insamlingssystem.

Insamlingssystem Glesbygdskommun
Stora tomma ytor och låg
befolkningstäthet gör det
samhällsekonomiskt ogynnsamt att
ha samma insamlingssystem
överallt. Utveckling och strategier
för olika insamlingssystem krävs.

Storstadskommun
Hög befolkningstäthet innebär brist
på ytor, vilket i sin tur missgynnar
lättillgängliga insamlingssystem.
Utveckling och inbyggnad av
systemen krävs.
Insamlingssystemen måste planeras
in i den fysiska planeringen i form
av detaljplaner etc.

Specifikt utformade
insamlingssystem.

Strategisk och framsynt fysisk
planering av
avfallshanteringssystem.

Lättillgängliga
insamlingssystem ökar
källsorteringsgrad och renheten
i fraktionerna.
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Avfallsmängder Glesbygdskommun
Små avfallsmängder missgynnar
behandlingsmetoder så som
exempelvis rötning och avfall, dock
renhållningstaxa enbart från
invånarna. kraftvärmeverk.

Storstadskommun
Stora avfallsmängder ökar den
samhällsekonomiska nyttan av en
insamling då detta innebär lägre
insamlings- och
behandlingskostnad per ton..
Gynnar också vissa
behandlingsmetoder så som
exempelvis rötning och
kraftvärmeverk då det innebär lägre
investeringskostnad per ton som
ska behandlas

Behandling i liten skala.

Samordning för att gynna
behandlingsmetoder

Turism eller
Inpendlingsort

Glesbygdskommun
Större avfallsmängder på
otillgängliga platser, ökar kostnaden
för insamling. Ökad nedskräpning.

Storstadskommun
Större mängder avfall på samma
yta.

Specifikt utformade
insamlingssystem för
turistområden.

Antal strategiska tjänster Glesbygdskommun
Lågt antal strategiska tjänster
innebär ett övervägande operativt
arbete vad gäller avfallshanteringen
vid kommunerna. Tid och resurser
saknas för långsiktig planering.

Storstadskommun
Högt antal tjänster som arbetar med
ett strategiskt avfallsarbete innebär
ett väl utvecklat planeringsarbete
med långsiktiga mål, pilotprojekt
och studier.

Ökade resurser

Samordning inom
regioner/kommuner

Storstadskommuner hjälper
mindre kommuner

Branschorgan som Avfall
Sverige har stor betydelse

Infrastruktur Glesbygdskommun
Dålig infrastruktur och otillgängliga
områden försvårar lättillgängliga
insamlingssystem, transporter och
kan kräva specifika lösningar på
insamlingsmetoder.

Storstadskommun
Väl utvecklad infrastruktur gynnar
transportering av avfall.

Strategisk och framsynt
planering av
avfallshanteringssystem i den
fysiska planeringen, ex.
detaljplaner.
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BILAGA 10 – INTERVJUUNDERLAG

1) Vilket insamlingssystem körs inom kommunen och har det funnits/finns det planer på
att förändra detta på något sätt?

2) Berätta om en eventuell insamling av matavfallet. Hur görs detta och var/hur
behandlas fraktionen efter en insamling.

3) Hur upplevs avfallshanteringen av invånarna?
4) Finns det några speciella insamlingsmetoder eller system för svårtillgängliga ställen så

som exempelvis glesbygd, fjäll, skärgård..
5) Finns det möjlighet för invånarna i kommunen att samla in textilier på något sätt?

Privata aktörer? Endast i kommunal regi? Hamnar allt i brännbart?
6)  Hur fungerar detta idag? Vad fungerar bra respektive dåligt?
7)  Ev. Hur tas textilierna omhand efter insamlandet?
8)  Har kommunen några planer på att utveckla insamlingen av textiler? Göra det mer

lättillgängligt för invånarna etc.
9) Finns det en återvinningsmarknad inom kommunen? Hur planerar kommunen inför ett

ökat återbruk?
10) Hur går samordningen med omkringliggande kommuner till?
11) Vilka svårigheter/utmaningar har ni idag vad gäller er avfallshantering? Finns det

särskilda områden inom avfallshanteringen där ni har de största utmaningarna?
12) Har ni några svårigheter/utmaningar som har vuxit med tiden? Dvs. något problem

som ni har idag vilket ni inte hade för ett flertal år sedan?
13) Har det funnits svårigheter att anpassa sig efter lagstiftningen etc?
14) Ser ni några svårigheter/utmaningar som ni misstänker kommer att bli större i

framtiden?
15) Hur går er avfallsplanering till? Planerar ni för framtiden och hur fungerar det i sådana

fall?
16) Har ni någon långsiktig avfallsplanering inom kommunen? Exempelvis hur

avfallshanteringen kommer att se ut om 30 år?
17) Angående avfallsutredningen, hur skulle ni ställa er till förslaget om att kommunerna

skulle få ansvar över insamlingen av förpackningar och tidningar?
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