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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

1994 infördes lagen om producentansvaret i Sverige, en del av denna var förordningen om 

förpackningar. Tanken med detta var att minska andelen avfall som gick till förbränning och 

deponi och samtidigt öka andelen till återvinning. Från och med 2002 blev det dessutom 

förbjudet att deponera brännbart avfall i Sverige. Syftet med den här uppsatsen är att 

undersöka vilken av avfallshanteringsmetoderna, återvinning eller förbränning med 

energiutvinning, som är mest samhällsekonomiskt lönsam gällande hantering av 

vätskekartonger. De externa kostnaderna, hushållens kostnader och miljökostnader, är mycket 

viktiga i kalkylen. Den metod som används i uppsatsen bygger på en metod som Radetzki 

(1999) använde för att beräkna kostnaderna för avfallshanteringsmetoder. Uppsatsen finner att 

det inte är möjligt att säga vilken av avfallshanteringsmetoderna som är mest 

samhällsekonomiskt lönsam. Kostnaderna är i många fall mycket osäkra på grund av det finns 

olika sätt att uppskatta dem. Eftersom det finns flera sätt att beräkna miljökostnaderna ändras 

resultaten beroende på vilken av metoderna som används. Vilken metod som är den bästa att 

använda är därför svårt att säga. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

In 1994 the legislation of producer responsibility was introduced in Sweden. As a part of this 

was the regulation for packages. The general thought behind this legislation was to decrease 

the levels of waste that goes to incineration and landfill and to increase the amount of waste 

that goes to recycling. In 2002 landfill of burnable disposals became illegal in Sweden. The 

purpose of this thesis is to investigate which one of the two waste disposal methods, recycling 

or burn with energy recovery, that are the most cost efficient from societies point of view 

when treating beverage cartons. The external costs, such as household costs and  

environmental costs, are important in this thesis. The method used in this thesis is built on a 

method used by Radetzki (1999) to calculate the cost and benefit of waste treatment methods. 

The results from this thesis find that it is not possible to determinant which one of the two 

waste disposal methods that is the most cost efficient from societies point of view. The costs 

used in the thesis are sometimes unsure because of the different ways to calibrate them. There 

are a number of ways to calculate the environmental cost of the waste disposal methods, 

hence the costs can, and do, vary depending on which of the methods that is used. Thus, 

determining which method that is correct is difficult.     
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Inledning 

Enligt Radetzki (1999) har människor mer eller mindre alltid återvunnit sitt material under 

förutsättning att det varit ekonomiskt1 lönsamt. Detta påstående stöds även av Berglund 

(2003) som menar att återvinning traditionellt sett har förekommit på grund av ekonomiska 

skäl. Berglund (2003) menar att återvinningsfrågan har fått en större betydelse i dagens i-

länder, ett påstående som stöds av nuvarande lagstiftning. Enligt Bruvoll (1998) gör 

återvinning att vi människor känner att vi på ett enkelt sett bidrar till att förbättra miljön i vårt 

dagliga arbete. Enligt Tietenberg (2000) kommer hushållen att ha incitament att återvinna sitt 

avfall om de själva i annat fall kommer att bära kostnaderna för avfallshanteringen. Marklund 

och Samakovlis (2003) menar att återvinning av papper ses som en viktig åtgärd för att rädda 

skogarna och spara energi. Enligt Ackerman (1997) ökade återvinningen under 80- och 90-

talen på grund av att den stora andelen deponering troddes komma att bli skadlig för miljön. 

Tietenberg (2000) skriver att det historiskt sett har varit deponering som dominerat bland 

avfallshanteringsmetoderna. På grund av de låga kostnaderna för marken som användes för 

deponering var det lönsamt för avfallshanterarna. I och med att folk flyttade in till städer blev 

kostnaden för marken högre och deponering blev således mindre lönsamt. Detta gjorde att 

återvinning blev allt mer viktigare (ibid.). 2002 kom dessutom en lagstiftning som sa att 

deponering av brännbart avfall inte längre får förekomma (SFS § 9, 2001:152). Det har, på 

grund av, det ökade intresset att återvinna vuxit fram en hierarki bland 

avfallshanteringsmetoderna där återvinning ses som det mest eftersträvansvärda, följt av 

förbränning med energiutvinnig och deponering som kommer på en klar sista plats 

(Samakovlis, 2001). 1994 infördes lagen om producentansvaret (SFS 1994:1205) i Sverige, en 

del av denna är förordningen för förpackningar (SFS 1997:185). Huvudsyftet med 

lagstiftningen är att öka återvinningen av förpackningar och minska de två andra 

avfallshanteringsmetoderna, förbränning och deponering, som anses vara mer skadliga för 

miljön. Återvinning har, enligt Samakovlis (2001), alltid uppfattats som det bästa alternativet 

                                                 
1 Tolkas av författaren som privat- eller företagsekonomiskt lönsamt. Enskilda individer torde inte handla efter 
vad som är samhällsekonomiskt lönsamt. 
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för att värna om miljön och spara in på knappa resurser. Det finns emellertid en del nackdelar 

med återvinning. Samakovlis (2001) kommer exempelvis fram till att återvinning bidrar till ett 

större användande av icke förnyelsebara fossila bränslen. Samakovlis (2001) belyser dock att 

återvinnig av papper faktiskt bidrar till att skogen inte exploateras i lika stor utsträckning som 

annars. Anledningen till att studien endast omfattar vätskekartonger är att de föranleder en 

större kostnad för hushållen då de måste lägga ner mer tid och resurser på att rengöra dessa. 

Detta bekräftas av Ekvall och Bäckman (2001), vilka menar att återvinning av 

vätskekartonger medför en större kostnad dels för det kallvatten som används vid rengörning, 

dels för den tid det tar att rengöra vätskeförpackningarna. Det kan därför vara intressant att se 

vilka resultat som kommer att finnas när endast vätskekartonger är föremål för 

undersökningen. Vilken av de två avfallshanteringsmetoderna, återvinning eller förbränning 

med energiutvinning, visar störst samhällsekonomisk lönsamhet? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om återvinning eller förbränning med 

energiutvinning är den mest samhällsekonomiskt lönsamma avfallshanteringsmetoden när det 

gäller hantering använda vätskekartonger.  

 

1.3 Metod 

Med hjälp av en samhällsekonomisk kalkyl (Cost-Benefit kalkyl) kommer uppsatsens syfte att 

besvaras. På detta sätt kommer det att visa sig vilken av de två avfallshanteringsmetoderna, 

återvinning eller förbränning med energiutvinning som är mest lönsam. Både interna och 

externa kostnader kommer att beaktas. De interna kostnaderna är avfallshanteringsbolagens 

kostnader för insamling. I de externa kostnaderna inräknas hushållens kostnader för 

rengörning, sortering och transport av avfallet samt miljökostnader som uppkommer i 

samband med de båda alternativen. Genom att sammanställa alla kostnader och intäkter 

kommer det att visas vilken av metoderna som har lägst totala kostnader för samhället och 

således vilken som visar på störst samhällsekonomisk lönsamhet. För att sammanställa dessa 

kostnader kommer en samma tillvägagångssätt som Marian Radetzki använde i sin studie 

1999. Tabellen som Radetzki har tagit fram är en sammanställning av alla kostnader och 

intäkter. Liknande beräkningar har gjorts av bland annat Bruvoll (1998) och Ekvall och 

Bäckman (2001). Den data som kommer att användas i uppsatsen kommer att erhållas från 

Tetra Pak, Svensk Kartongåtervinning AB och Naturvårdsverket och består av kostnader för 

olika led i processerna vid de två avfallshanteringsmetoderna.       
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1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer endast två avfallshanteringsmetoder att undersökas, nämligen återvinning 

och förbränning med energiutvinning. Deponering har således valts att uteslutas. Anledningen 

till detta är att det enligt nuvarande svensk lagstiftning inte är tillåtet att deponera brännbart 

avfall (SFS, § 9 2001:152). Den andra avgränsningen är att endast vätskekartonger, 

mjölkkartonger och dylika, kommer att studeras. Anledningen till att dessa kommer att 

särskiljas från övrigt avfall är att det bakom dessa ligger ett större arbete för hushållen då de i 

större utsträckning måste ägna sig åt förberedande arbete för att återvinning ska vara möjlig 

(Ekvall och Bäckman, 2001). Den tredje och sista avgränsningen som kommer att göras gäller 

tidsdimensionen. Alla kostnader och intäkter kommer att avse ett år, 2003. Denna avgränsning 

är dels till för att få ett begrepp om vad avfallshanteringsmetoderna kostar på ett år dels för att 

förenkla analysen.             

 

1.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer ett antal tidigare studier att diskuteras. Ingen av dessa studier har 

inriktat sig speciellt på vätskeförpackningar men tillvägagångssättet i dem är representativt för 

sättet att utföra en samhällsekonomisk kalkyl för de olika avfallshanteringsmetoderna och på 

så vis ta reda på vilken metod som är mest effektiv.   

 

Bruvoll (1998) jämförd fyra alternativ för avfallshantering, återvinning, förbränning, 

deponering samt en skatt för att minska materialanvändandet vid produktionen. Bruvoll 

försöker i sin studie visa vilket av de fyra alternativen som är det mest önskvärda. För att göra 

detta beräknas de kostnader som uppkommer för vart och ett av alternativen och sedan görs en 

jämförelse mellan de olika avfallshanteringsmetoderna. Bruvoll finner att det bästa 

alternativet är att införa en skatt för att försöka minska materialanvändandet vid produktionen. 

Detta generar en intäkt medan de tre övriga alternativen genererar kostnader. Bruvoll finner 

även att tron om att återvinning är skonsamt mot miljön mycket väl kan vara helt fel då det, i 

många fall, innebär högre kostnader än både förbränning och deponering.     

 

Radetzki (1999) gjorde en utvärdering av lagen om producentansvaret i Sverige. Här 

studerades två områden, dels använda förpackningar men även på tidningar och annat 

pappersavfall. Radetzki frågar sig om producentansvarets mål att öka återvinningen verkligen 

är önskvärt. För att besvara detta ställer författaren upp en modell som tar hänsyn till både 
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interna och externa kostnader. I de interna kostnaderna räknar Radetzki in 

avfallshanteringsföretagens nettokostnader för de olika avfallshanteringsmetoderna. I de 

externa kostnaderna räknas miljökostnader samt hushållens kostnader för hantering av avfallet 

in. Det är just den sistnämnda kostnaden, alltså hushållens kostnader, som är det viktiga i den 

här rapporten. Dessa är avgörande för resultaten som Radetzki kommer fram till. Enligt 

Radetzkis beräkningar så blir dessa kostnader mycket högre för återvinning än de båda andra 

alternativen, förbränning och deponering. Detta eftersom tidsåtgången för hushållen är större i 

fallet med återvinning. Radetzki värderar hushållens tid till 60 kronor per timme. Denna siffra 

nås genom att uppskatta kostnaden att använda svart arbetskraft som skulle utföra arbetet i 

stället. De rekommendationer som Radetzki ger i sin analys är att lagstiftningen angående 

producentansvaret borde tas bort då den kännetecknas av stor kostnadsineffektivitet. 

Författaren tycker alltså att de andra två alternativen, förbränning och deponering, ska ökas. 

Dessutom borde, enligt Radetzki, bättre alternativa möjligheter till en bättre miljö finnas, 

alternativ som kännetecknas av kostnadseffektivitet.  

 

Samakovlis (2001) analyserade hierarkin bland de tre avfallshanteringsmetoderna. Enligt 

Samakovlis är återvinning eller återanvändning oftast det mest önskvärda alternativet följt av 

förbränning. Deponering är det alternativ som kommer på sista plats. Samakovlis frågar i sin 

avhandling varför det ser ut så här. Vad grundar det sig på? Samakovlis menar att 

huvudargumentet till att denna hierarki tillämpas är en tro om att den begränsar uttömmandet 

av resurser, sparar energi samt att det är mer skonsamt för miljön. Samakovlis menar däremot 

att återvinning inte bidrar till ett begränsat användande av resurser eller att det skulle vara 

energisparande. Samakovlis beräknar skuggpriserna för återvunnet papper och försöker 

därigenom att klargöra om pappersavfall ska förbrännas eller inte. Samakovlis menar att den 

totala energiåtgången minskar med återvinning men återvinningen kräver energi från fossila, 

icke förnyelsebara, bränslen. Detta innebär, menar Samakovlis, att om återvinningsgraden ska 

ökas kommer användandet av fossila bränslen att öka. Slutsatserna pekar på att skogen räddas 

med hjälp av återvinningsprogram men att de fossila bränslena töms ut i snabbare takt. 

 

Ekvall och Bäckman (2001) beräknar kostnaderna för de olika avfallshanteringsmetoderna för 

använda pappersförpackningar. Ekvall och Bäckman tar en viss hänsyn till att vätskekartonger 

innebär en relativt större arbetsansträngning än andra papperskartonger. I rapporten beräknas 

de externa kostnaderna, miljökostnaderna, med hjälp av tre metoder. Metoderna har olika 

tillvägagångssätt. Den ena beräknar miljökostnaderna genom att värdera potentiella offers 
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betalningsvilja att slippa bli drabbade. Den andra metoden beräknar miljökostnaderna genom 

att anta att de avspeglar de skatter och avgifter som existerar på marknaden. Resultaten 

varierar beroende på vilken av de tre metoderna som används. Ekvall och Bäckman finner att 

det är problematiskt att värdera hushållens tid i återvinningsrelaterat arbete. De metoder som 

används för att beräkna miljökostnaderna är tvetydiga. Alla visar de på olika resultat.    

 

Berglund (2003) skrev att lagen om producentansvaret, som syftar till att öka återvinningen, 

har lagt en större börda på hushållen att ägna sig åt återvinningsförberedande arbete. 

Hushållen har fått större krav på sig att rengöra, sortera och transportera förpackningar. I sin 

studie försöker Berglund uppskatta hushållens spenderade tid i dessa sysslor samt dess värde. 

Detta gjordes med hjälp av ett enkätutskick till 850 hushåll i Piteå. Den genomsnittliga tiden 

som ett hushåll lade ner på återvinningsförberedande sysslor var 49 minuter per vecka. 

Kostnaden för den här tiden, enligt svaren i enkäten, var 4.75 USD.  

 

De tre första, som gjort analyser om vilken avfallshanteringsmetod som ska användas, 

kommer fram till olika resultat. Alla tre kommer fram till att återvinnig kan vara mer kostsamt 

än de övriga alternativen. Radetzki kommer fram till det mest radikala resultatet, att 

producentansvaret ska slopas helt och hållet då kostnaden är mycket högre än nyttan som ges 

av det. Både Bruvoll och Samakovlis ser både för- och nackdelar med återvinnig. Enligt 

Bruvoll är återvinning kostnadseffektivt gällande papper. Samakovlis kommer fram till att 

återvinning av pappersförpackningar sparar skog men att det tömmer ut andra resurser, såsom 

fossila icke förnyelsebara resurser. Ekvall och Bäckman som delvis studerat vätskekartonger 

kommer att ligga till stor hjälp i den här uppsatsen. Metoderna för att beräkna 

miljökostnaderna kommer att hämtas från denna. Berglund studerar en annan intressant 

aspekt, nämligen hushållens tid och kostnader för återvinning. Berglund finner siffror som 

starkt talar emot Radetzkis undersökning.  

 

Samtliga av ovanstående rapporter tillför kunskap till den här uppsatsen. De viktigaste 

rapporterna är Radetzki (1999) där metoden eller tillvägagångssättet hämtas ifrån. Ekvall och 

Bäckman (2001) tillför kunskap om beräknandet av miljökostnaderna. Berglund (2003) svarar 

för det problematiken att värdera hushållens kostnad.  Den här uppsatsen kommer att 

undersöka vilken avfallshanteringsmetod som är att föredra för vätskekartonger. Den kommer 

att skilja sig från de övriga studierna genom att den avgränsas till att enbart undersöka 

vätskekartonger. 
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1.6 Disposition 

Dispositionen i uppsatsen ser ut som följer; kapitel två kommer att beskriva bakgrunden till 

avfallshanteringen. Här kommer en historisk beskrivning att finnas. Vidare kommer 

processerna vid de två aktuella metoderna att förklaras. Efter det kommer ett försök att svara 

på varför återvinning på senare år blivit mer populärt. I kapitel två kommer dessutom 

producentansvaret och dess betydelse att beskrivas. Kapitel tre kommer att försöka klargöra 

begreppet samhällsekonomisk effektivitet och hur denna uppnås. Vidare kommer även 

marknaden för återvunnet material att diskuteras, dessutom kommer en kort beskrivning av de 

kostnader som uppstår i kalkylen. I kapitel fyra kommer metodologin i uppsatsen att 

beskrivas. Här kommer de grundläggande kriterierna för Cost-benefit kalkyler att förklaras. 

Vidare kommer den aktuella kostnadsmodellen att visas och förklaras. Denna bygger på en 

metod som Radetzki (1999) använde för att kalkylera kostnaderna för 

avfallshanteringsmetoder. I kapitel fyra kommer dessutom alla kostnader som uppkommer i 

metoden att förklaras mer grundligt. I kapitel fem beräknas alla kostnads- och intäktsposter 

som ska tas med i kalkylen, här beräknas såväl de interna som de externa kostnaderna. Sedan 

sammanställs de i tabeller där de totala kostnaderna visas. Kapitel sex diskuterar rimligheten 

och validiteten i de använda siffrorna och påpekar att en viss kritisk distans måste hållas till 

dem. Slutligen, i kapitel sju, kommer slutsatserna av uppsatsen att presenteras och diskuteras.      
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Kapitel 2 

HANTERING AV VÄTSKEKARTONGER 

 

 

 

 

Det här kapitlet kommer att ge en översikt över hur processerna vid de två olika 

avfallshanteringsmetoderna ser ut. Vidare kommer lagen om producentansvaret och dess 

betydelse att förklaras.  

 

2.1 Avfallshanteringsmetoder – processerna 

De båda avfallshanteringsmetoderna innebär tekniska processer. Vid framställande av nytt 

material behövs naturligtvis anläggningar, det samma gäller för att förbränna 

vätskekartongerna.  

 

2.1.1 Processen vid återvinning 

Vätskekartonger distribueras till konsumenterna via dagligvaruhandeln. När konsumenterna 

har använt vätskekartongerna rengör de och sorterar dem (Ekvall och Bäckman, 2001). Sedan 

transporterar de dem till avfallshanteringsstationer alternativt till sina soptunnor. Här har 

hushållen spelat ut sin roll och de professionella avfallshanterarna tar vid. De använda 

vätskekartongerna transporteras nu vidare till återvinningscentraler där en återvinningsprocess 

tar sin början. Denna går i korthet ut på att pappersmassan löses upp och skiljs från övrigt 

avfall (Tetra Pak, 2001). Den färdiga pappersmassan torkas och används sedan för att tillverka 

nya pappersprodukter. Processen som beskrivits ovan återges i figur 2.1 nedan. I Sverige är 

det vanligt att göra nya papperskartonger eller ett skyddande lager för gipsskivor. Ibland annat 

Norge och Spanien tillverkas papperspåsar av det återvunna materialet (ibid.).  

 

2.1.2 Processen vid förbränning 

När papper återvinns dras fibrerna av och kortas ned, detta gör att kvaliteten försämras 

(Radetzki, 1999). Därför måste papper förr eller senare gå till en slutgiltig alternativ metod för 

hantering. Valet står då mellan deponi och förbränning. Som tidigare nämnts är deponi av 

brännbart avfall inte tillåtet i Sverige, förbränning blir då det slutgiltiga och enda alternativet. 

Förbränning har varit och är fortfarande mycket lämpligt på tätt befolkade orter där plats och 

utrymme är svårt och dyrt att tillgå (Ackerman, 1997). När man bränner vätskekartonger 
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bildas energi och värme som kan användas av hushåll och företag. Vätskekartonger är 

utmärkta substitut för andra bränslen som används för att producera värme och energi. Ett ton 

vätskekartonger motsvarar exempelvis ett halvt ton olja eller 0.8 ton kol (Tetra Pak, 2001). 

Förbränningsverken och förbränningsprocessen är komplicerade och framtagna för att 

påverka miljön så lite som möjligt (ibid.). Kartongerna bränns i en ugn, värmen skapar ånga 

som i sin tur genererar energi i en turbin. De skadliga utsläppen minimeras med hjälp av filter 

(ibid.). Processen ser i stort sett likadan ut som får återvinningen, som visas i figur 2.1 tar 

dock processen slut direkt efter att hushållen lämnat avfallet vid avfallsstationerna. Härifrån 

transporteras de till förbränningsverk där de eldas och skapar nu energi (ibid.).    

 

Olja    Plast 

  
Figur 2.1: Flödesdiagram över vätskekartonger 

Källa: Tetra Pak (2001) 

 

2.2 Producentansvaret 

1994 antog riksdagen en proposition som flyttade ansvaret för omhändertagandet av 

förpackningar från kommunerna till producenterna (REPA, 2004). Denna proposition kallas 

för producentansvaret. En del av producentansvaret, som tillkom 1997, är förordningen för 

förpackningar (SFS, 1997:185), och det är denna som är intressant i det här sammanhanget. 

Förordningen för förpackningar fastslår att den som tillverkar, importerar eller säljer 

förpackningar även har ansvaret för att dessa förpackningar omhändertas (REPA, 2004). 

Syftet med den här förordningen är att producenterna ska minimera materialanvändandet vid 

produktionen av förpackningarna så mycket som möjligt utan att det drabbar kvaliteten på 

förpackningarna (SFS, 1997:185). Anledningen till detta är att produkterna ska vara byggda 

så att de kan återvinnas eller förbrännas med så liten negativ inverkan på miljön som möjligt 

(SFS, 1997:185). Marklund och Samakovlis (2003) menar att förordningen för förpackningar 

Skog Papper 

Vätskeför- 
packningar 

Färskvaru-   
producenter  

 
Slut 
konsu
ment 

Avfallsstationer 

   Förbränning 

    Produkter  av 
återvunnet materialÅtervinning 

Deponering 
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har bidragit till att det skapats en hierarki bland avfallshanteringsmetoderna. Återvinning eller 

återanvändning ses som det bästa alternativet följt av förbränning med energiutvinning. På 

sista plats kommer deponering (Marklund och Samakovlis, 2003).  

 

Det finns emellertid en hel del kritik till förordningen. Flory (2000) ser en rad problem med 

den, bland annat att nedskräpningen vid återvinningsstationerna har ökat avsevärt. Dessutom, 

menar Flory (2000), att det råder tvivel mellan producenter och kommuner om vem som ska 

ta hand om avfallet och särskilt vem som ska betala. Radetzki (1999) går så långt att han 

menar att lagen om producentansvaret borde skrotas. Radetzki (1999) menar att den kostar 

mer än vad den ger. Radetzki (1999) finner i sin studie att producentansvaret genererar en 

nytta om 405 miljoner kronor, men kostnaden för detta är 7,6 miljarder kronor (Radetzki, 

1999).      
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Kapitel 3 

SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET 

 

 

 

 

I det här kapitlet kommer begreppet samhällsekonomisk effektivitet att förklaras. Vidare 

kommer detta att implementeras på marknaden för återvunnet material. Slutligen kommer 

olika kostnadsbegrepp att diskuteras överskådligt. 

 

3.1 Samhällsekonomisk effektivitet 

Samhällsekonomi innebär att hushålla med de resurser som finns tillgängliga.  Begreppet 

effektivitet syftar till att så lite resurser som möjligt ska användas för att uppnå en viss 

produktionsnivå. Enligt Bohm (1996) är samhällsekonomisk effektivitet ett ofta misstolkat 

begrepp. Ett vanligt misstag är att samhällsekonomisk effektivitet förknippas med 

företagsekonomisk effektivitet, alltså att uppnå en så hög vinst som möjligt genom att 

minimera produktionskostnaderna (Bohm, 1996). Företagsekonomisk och samhällsekonomisk 

effektivitet inträffar när marginalkostnaden (MC) är lika med marginalintäkten (MR) (se figur 

3.1) (ibid.). Skillnaden mellan de båda är att externa kostnader räknas in i samhällsekonomisk 

effektivitet. Externa kostnader är kostnader som uppkommer i samband med en aktivitet men 

som inte belastar denna utan istället belastar omgivningen (Radetzki, 1999). Figur 3:1 visar 

företagsekonomisk effektivitet, det är således endast de interna kostnaderna som tas i 

beaktning. Interna kostnader är sådana kostnader som uppkommer direkt av en given 

verksamhet (ibid.).  

Pris  

MC 

MR 

Volym  
   Figur 3.1: Företagsekonomisk effektivitet 

   Källa: Bohm (1996)  
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För att få fram samhällsekonomisk effektivitet måste även externa kostnader (ME) läggas till 

(se figur 3.2). Bohm (1996) anser att reala värdetermer ska användas istället för nominella. På 

detta sätt erhålles en alternativkostnad för resursen i fråga. Alltså vad resursen kan ge om den 

utnyttjas på bästa möjliga sätt. En annan kostnad som kan vara viktig att ta hänsyn till är 

optionskostnaden. Med optionskostnad menas att beskriva kostnaden för något, exempelvis 

olja, i framtiden (Bromley, 1986). Om all olja skulle förbrukas idag kommer det i framtiden 

inte att finnas någon olja. Värdet av att inte förbruka den och således låta nästkommande 

generation få ta del av den är optionskostnaden. Optionskostnaden avser således att beskriva 

nutidens människors betalningsvilja att bevara ändliga resurser (Pearce och Warford, 1996)      
 

Pris ME  

MC 

MR 

Volym 
 

   Figur 3.2: Samhällsekonomisk effektivitet 

   Källa: Bohm (1996) 

 

Samhällsekonomisk effektivitet kan, enligt Bohm (1996), förklaras med hjälp av 

paretokriteriet. Paretoeffektivitet innebär att det inte är möjligt att vidare fördela resurser på 

ett sätt att en part får det bättre utan att en annan får det sämre (Nicholson, 2002).  

 

3.2 Utbud och efterfrågan på återvunnet material 

 Tietenberg (2000) menar att både producenter och konsumenter har en roll för både 

efterfrågan och utbudet på marknaden. Konsumenterna ser att priset på varor som producerats 

med nytt material är dyrare än de varor som innehåller återvunnet material (Tietenberg, 2000). 

Detta leder till att konsumenterna substituerar bort de varor som innehåller nytt material och i 

stället konsumerar de produkter som innehåller återvunnet material, förutsatt att det inte 

uppstår någon märkbar skillnad i kvalitet på varorna med återvunnet material (ibid.). 

Konsumenterna påverkar, enligt Tietenberg (2000), även utbudet på marknaden genom att 

lämna in sitt avfall till återvinningsstationer.  
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Enligt Radetzki (1999) kar lutningen på utbudskurvan för en återvunnen produkt med andelen 

återvinning (se figur 3.3). Utbudet är förknippat med ett antal olika kostnader; 

förpackningarna måste samlas in, rengöras, transporteras, sorteras och förberedas så att de 

håller en god kvalitet när de förvandlas till en återvunnen produkt (Radetzki, 1999). 

Anledningen till att lutningen på utbudskurvan stiger när man återvinner en större del av det 

totala avfallet är således att man måste samla in och transportera avfallet över ett större 

geografiskt område, detta innebär att kostnaderna blir högre (Radetzki, 1999). Det samma 

gäller kostnaderna för rengörning eller förberedning. Till en början kommer endast produkter 

som innehåller en stor andel av råvaran att återvinnas men om ambitionerna blir större och 

mer återvinns kommer kostnaden för rengörning och förberedning att öka eftersom att större 

mängder av icke användbart avfall måste sorteras ut. Efterfrågan på marknaden för återvunnet 

material kommer att luta nedåt. Priset och återvinningsvolymen kommer att bestämmas där 

efterfrågekurvan skär utbudskurvan (Radetzki, 1999). Och om det är en perfekt fungerande 

marknad kommer denna skärningspunkt att visa på samhällsekonomisk effektivitet. För det 

mesta kommer priset på återvunnet material att vara lägre än priset på nytt material, detta 

eftersom att kvaliteten ofta försämras i återvinningsprocessen. Men det förekommer även 

scenarion där återvunnet material har ett högre marknadspris. Detta beror ofta på att 

konsumenter kan tänka sig att betala extra om de vet att de handlar miljövänligt (Radetzki, 

1999). 

 

S Pris 

D 

Volym  
     Figur 3.3 Utbud och efterfrågan på varor med återvunnet material. 

Källa: Radetzki (1999)  
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Kapitel 4 

METODOLOGISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

 

 

 

I det här kapitlet kommer först cost-benefit kalkyler att diskuteras och förklaras. Därefter 

kommer den aktuella metoden och kostnads- och intäktsposterna att presenteras i en tabell. 

Vidare kommer olika kostnader som uppstår i samband med de olika metoderna att beskrivas. 

 

4.1 Cost-benefit kalkyl 

Cost-Benefit kalkyler (CB-kalkyler) brukar, enligt Bohm (1996), felaktigt förknippas med 

företagsekonomiska kalkyler. I en företagsekonomisk kalkyl skall det diskonterade värdet av 

alla intäkter och kostnader vara större än noll (Bohm, 1996). En företagsekonomisk kalkyl tar 

endast hänsyn till den direkta inverkan av till exempel en investering, de externa kostnaderna 

är således exkluderade ur modellen. En förutsättning för företagsekonomiska kalkyler är att 

investeringar måste ge ett finansiellt överskott (Bohm, 1996). I en CB-kalkyl tas allt med i 

beräkningen, man beräknar således inte bara rena monetära strömmar utan dessutom alla 

övriga inverkningar. Allt måste ges ett värde för att det ska vara möjligt att värdera de olika 

alternativen mot varandra. Dessutom tas även de externa effekterna i beräkning. Intresset 

ligger i att se hur ett beslut påverkar alla parter (Bohm, 1996).   

 

Mattsson (1988) menar att det existerar ett antal kriterier för att analysen ska kunna kallas för 

en CB-kalkyl. Nedan förklaras de en del av dem. 

 

• Det första kriteriet gäller formuleringen av problemet. Problemet måste vara precist 

och klart formulerat. Ett eller flera olika alternativ måste presenteras, även dessa 

klart formulerade, som kostnader och intäkter kan jämföras emellan (ibid.). 

Anledningen till att jämförelsealternativ behövs är att alternativkostnaden ska kunna 

observeras för det alternativ som CB-kalkylen avser att analysera (ibid.). Ett 0-

alternativ sätts alltså upp och sedan används ett antal motalternativ för att jämföra 

vilket alternativ som är bäst.  

• Det andra kriteriet är att en riktig värdering måste göras av alternativen. Här kan det 

emellertid uppstå vissa problem. Det första problemet är att marknadspriser inte 
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alltid speglar individernas betalningsvilja eller värdering. Det andra problemet är att 

vissa saker saknar ett marknadspris men är ändå värda något för individen (ibid.). 

Enligt Mattsson (1988) ska intäkterna värderas efter individernas betalningsvilja och 

kostnader efter hur mycket kompensation de kräver om de råkar ut för att sämre för 

att upprätthålla samma välfärd som tidigare. 

• Det tredje kriteriet, enligt Mattson (1988), är valet av diskonteringsränta. Detta är 

viktigt att göra om analysen avser att undersöka ett antal år. Kostnader och intäkter 

måste då räknas om så att ett nuvärde erhålles, detta görs med en så kallad 

diskonteringsränta (ibid.). En resurs som inte konsumeras ett år kan stiga i realt 

värde till nästa år. Det kan således finnas en vilja att fördela sina resurser så att 

mindre konsumeras idag och mer imorgon (Bohm, 1996). Genom denna vilja 

kommer det att uppstå räntor mellan vad varan är värd idag och vad den är värd 

imorgon. Genom dessa kan både intäkter och kostnader förvandlas till nuvärden med 

hjälp av en diskonteringsränta (ibid.). 

• När CB-kalkyler genomförs kan det ofta uppstå vissa osäkerheter i samband med 

värderingarna (Mattsson, 1988). I denna studie, när miljökostnader för olika 

avfallshanteringsmetoder ska beräknas kan det hända att resultaten varierar beroende 

på vilken metod som används. Enligt Mattsson (1988) kan då känslighetskalkyl 

användas. Detta innebär att alla kända kostnader och intäkter summeras, därefter 

varieras förutsättningarna i analysen. I den här studien skulle det innebära att olika 

metoder för att beräkna miljökostnaderna prövas. När förutsättningarna varierats i 

analysen jämförs resultaten och här ses om några skillnader inträffat.      

 

Anledningen till att CB-kalkyler genomförs är ofta marknadsmisslyckanden och dylikt 

uppstår (Bohm, 1996). På senare tid har emellertid CB-kalkylerna ofta gjorts på grund av 

politiska misslyckanden. Politiska beslut tenderar ofta att åsidosätta samhällets bästa och 

istället synas på kort sikt för att vinna så många väljare som möjligt. Detta har gjort att 

intresset för att analysera politiska beslut stigit eftersom det ofta finns goda skäl för att 

ifrågasätta dem (ibid.).      

 

När alternativen har värderats och alla kostnader och intäkter sammanställts kan slutsatser 

dras om vilken som är att föredra. För att göra detta måste det totala värdet för varje alternativ 

vara känt. När så är fallet kan jämförelser göras mellan de olika alternativen. Det som är minst 

kostsamt är troligen oftast det som är att föredra (Sugden och Williams, 1978). 
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4.2 Sammanställning av kostnader 

Tabell 4.1 visar en, enligt Radetzki (1999), fullständig bild över hur en ekonomisk analys av 

avfallshanteringsmetoder kan göras. Denna visar en jämförelse av de totala 

marginalkostnaderna för de två avfallshanteringsmetoderna återvinning och förbränning med 

energiutvinning. Marginalkostnaden visas som den totala kostnaden per ton som tillkommit 

på grund av den ökade återvinningsaktiviteten (ibid.). Om analysen skulle visa att den totala 

marginalkostnaden för återvinning (RT) är lägre en den för förbränning (BT) är det klokt att 

öka återvinningsgraden ytterligare. Således bör återvinningsgraden minskas om det motsatta 

gäller (ibid.). Det optimala fallet inträffar när den totala marginalkostnaden är lika stor för de 

båda avfallshanteringsmetoderna (ibid.). Här uppfylls de kriterier som Mattsson (1988) ställt 

upp. Det finns två olika alternativ som ska jämföras med varandra och kostnader och intäkter 

är klart definierade.      

 
Tabell 4.1: Schema för ekonomisk analys av avfallshanteringsmetoder (kr/ton) 

 Återvinning  Förbränning 

Företagsekonomiska kostnader RI BI 

Externa kostnader RE BE 

Delsumma RS BS 

Kredit vid försäljning 

Kredit för externa kostnader för primär 

utvinning och användning av fossila 

bränslen som undvikits 

RCrS 

RCrE 

 

BCrS 

BcrE 

Slutsumma RT BT 

 Källa: Radetzki (1999) sid. 48 

 

4.3 Kostnader och intäkter 

4.3.1 Företagsekonomiska kostnader och intäkter 

De interna kostnaderna i det här schemat är de kostnader som uppstår direkt i samband med 

omhändertagandet av förpackningarna. Det är alltså kostnader som materialbolagen genererar, 

såsom insamling, transport och sortering (Radetzki, 1999). Men i dessa innefattas även 

kostnader för kommunerna som inte bärs av materialbolagen, exempelvis snöröjning kring 

återvinningsstationer och information till hushållen (Ekvall och Bäckman, 2001). En annan 

viktig del av kostnaderna är de kostnader som uppkommer i samband med de olika 

avfallshanteringsmetoderna. Både återvinning och förbränning innebär att speciella 
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anläggningar för de specifika ändamålen måste tillgås, dessa har en kostnad, exempelvis för 

drift och underhåll, och måste således tas med i analysen. 

 

4.3.2 Externa kostnader för avfallshanteringsmetoderna 

Externa kostnader är, enligt Radetzki (1999), svåra att uppskatta och ännu svårare att sätta ett 

värde på. De externa kostnaderna som uppstår i samband med avfallshantering är dels de 

kostnader som hushållen står för i samband med den ökade pressen att återvinna dels 

kostnader för miljöskador som kan tänkas uppstå i samband med de båda metoderna 

(Radetzki, 1999).  

 

Hushållens kostnader för återvinning 

När återvinningsgraden ämnas att öka kommer det att göra att hushållen får ett ökat krav på 

sig att göra sin del av arbetet (Berglund, 2003). Detta i sin tur innebär högre kostnader för 

hushållen i form av att de måste lägga ner mer tid i återvinningsrelaterade (rengörning, 

sortering, transportering) sysslor och måste ge upp något annat (Ekvall och Bäckman, 2001). 

Dessa kostnader är mycket svåra att identifiera precis som Radetzki (1999) påstår, det är 

uppenbarligen ännu svårare att uppskatta ett värde på den tid som hushållen lägger ner. 

Många studier har gjorts med varierande resultat. Det bästa vore om hushållens tid skulle 

kunna återges med exakthet och deras betalningsvilja för att slippa återvinningsförberedande 

sysslor var känd. Nu är det emellertid inte så, det finns ett antal studier som försökt att 

uppskatta hushållens tid och dess värde och det är det bästa man kan nå. 

 

Miljökostnader 

Miljökostnaderna är, enligt Radetzki (1999), svåra att mäta. För att beräkna miljökostnaderna 

för de två avfallshanteringsmetoderna finns det ett antal olika tillvägagångssätt. I den här 

uppsatsen kommer två metoder att användas för att kunna se om resultaten varierar beroende 

på vilken metod man använder. Den första metoden (EPS-metoden) för att beräkna 

miljökostnaderna går ut på att tillfråga potentiella offer om deras betalningsvilja (alternativt 

deras krav på ersättning). Denna betalningsvilja skall sedan representera kostnaden för 

miljöförstöringarna (Ekvall och Bäckman, 2001). Den andra metoden (SU-metoden) för att 

uppskatta miljökostnaderna går ut på att värdera dessa efter vilka skatter och avgifter som 

existerar på marknaden. Kostnaden för miljöförstöringarna till följd av en verksamhet 

kommer då, i monetära termer, att antas vara lika stor som det faktiska belopp som betalas in 

för dem (ibid.). Enligt Ekvall och Backman (2001) är den senare mer osäker än den tidigare. 
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Den har en felmarginal om ± 1000 procent vid fallet med förbränning. Vid återvinning är 

felmarginalen ”endast” ± 200 procent.    

 

När de interna och externa kostnaderna läggs ihop erhålles en delsumma som visas i schemat. 

Efter detta måste ytterliggare tre saker tas i beaktning. Båda avfallshanteringsmetoderna 

genererar en slutprodukt, återvinning ger nya varor och förbränning ger energi och värme. 

Dessa slutprodukter ger en intäkt som måste dras av från kostnaderna för att nettokostnaderna 

ska erhållas (Radetzki, 1999). Slutligen måste hänsyn tas till att de båda slutprodukterna är 

substitut till andra resurser, återvunnet material används istället för primärt material och de 

förbrända förpackningarna är substitut för fossila bränslen. När återvunnet material används 

undviks de skadliga miljöutsläpp som annars skulle ha inträffat. Enligt Radetzki (1999) kan 

dessa räknas som externa kostnader som undvikits om de inte redan ålagts tillverkarna genom 

miljöskatter.  Även interna kostnader som undvikits kan beräknas i kalkylen. När 

vätskekartonger går till återvinning undviks användande av den primära varan trä. Den interna 

kostnaden som undviks blir således kostnaden för ett ton pappersmassa. Radetzki (1999) 

applicerar modellen på en tidsperiod om ett år, men det är möjligt att studera metodernas 

efterverkningar under en längre tidsperiod. Då måste en diskonteringsränta beräknas. Även 

denna studie kommer att beröra ett år, 2003. När Radetzki (1999) utförde sin analys togs 

ingen hänsyn till de geografiska skillnaderna mellan kommuner utan han räknade med att 

hans siffror hade nationell validitet.  

 

4.4 Fullständig metod 

Nu har alla kostnadsposter som är aktuella för den här analysen presenterats. I tabell 4.2 finns 

alla aktuella kostnaderna sammanställda. Med hjälp av denna kommer det att vara möjligt att, 

på ett hyfsat sätt, kalkylera vilken av avfallshanteringsmetoderna som är att föredra när det 

gäller att hantera använda vätskeförpackningar.  

 
Tabell 4.2: Sammanställning av de aktuella kostnaderna  

 Återvinning  Förbränning 

Företagsekonomiska kostnader 

- Materialbolagens kostnader 

- Kommunens kostnader 

RI 

RF 

RK 

 

BI 

BF 

BK 

Externa kostnader RE BE 
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- Rengörning (Hushåll) 

- Sortering (Hushåll) 

- Transport (Hushåll) 

- Miljökostnader 

RR 

RSo 

RTr 

 

RM 

BR 

BSo 

BTr 

 

BM 

Delsumma RS BS 

Kredit vid försäljning 

Avdrag för externa kostnader för primär 

utvinning och användning av fossila 

bränslen som undvikits 

Avdrag för lägre interna kostnader från 

mindre råvaruproduktion 

RCrS 

RCrE 

 

 

 

 

RCrI 

BCrS 

BCrE 

 

 

 

 

BcrI 

Slutsumma RT BT 

 Källa: Radetzki (1999) 
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Kapitel 5 

BERÄKNINGAR AV KOSTNADER OCH INTÄKTER  

 

 

 

 

I det här kapitlet kommer alla kostnader att presenteras. Här kommer beräkningar att ske för 

att se vilken av avfallshanteringsmetoderna som är mest samhällsekonomiskt lönsam. Alla 

aktuella antaganden och problem kommer att presenteras och förklaras löpande.  

 

5.1 Interna, företagsekonomiska kostnader (RI) 

De interna kostnaderna innefattar både materialbolagens nettokostnader samt kommunernas 

kostnader som uppstår och som materialbolagen inte står för. De uppgifter som 

materialbolagen har är att samla in, transportera, sortera och ibland skicka information till 

hushållen samt hålla rent kring återvinningsstationerna (Ekvall och Bäckman, 2001). Ofta är 

det dock så att kommunerna får ta hand om städning och renhållning kring 

återvinningsstationerna (Flory, 2000). År 2003 uppgick det totala antalet insamlade 

pappersförpackningar till 169 680 ton i Sverige (Audelius, 2004) av dessa var 44 000 ton 

vätskekartonger (Asp, 2004). Detta ger att ungefär 25.92 procent av alla insamlade 

pappersförpackningar utgörs av vätskekartonger. Detta är ett antagande som kommer att 

användas i uppsatsen för att möjliggöra beräkningar av endast vätskekartonger.   

 

5.1.1 Interna kostnader för återvinning  

Ersättningen som utgår till materialbolagen är belagd med sekretess (Asp, 2004) och det är 

därför svårt att uppskatta deras nettokostnader. Ekvall och Bäckman (2001) har dock gjort ett 

försök att uppskatta denna siffra. De fann att den totala nettokostnaden för materialbolagen 

(RF) år 2000 uppgick till 98 miljoner kronor vilket ger en kostnad om 1 597 kronor per ton 

pappersförpackningar som går till återvinning (Ekvall och Bäckman, 2001). Denna siffra har 

dessutom bekräftats av Anders Asp, VD för Svensk Kartongåtervinning AB. 

 

Kommunerna menar att den ökade viljan att återvinna genom producentansvaret och 

källsortering har lett till att deras kostnader har ökat (Flory, 2000). Detta gäller exempelvis 

                                                 
2 (44 000/169 680 = 0.259) 
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ökade kostnader för information till hushållen samt större krav på skötsel, till exempel 

snöröjning, vid återvinningsstationerna. Enligt en studie som kommunförbundet genomfört 

har kostnaden för kommunerna för återvinningsförberedande sysslor ökat från 20 000 till 

500 000 kronor beroende på vilken kommun som studeras. Invånarantalet i Sveriges 

kommuner varierade vid samma tidpunkt från 2 746 till 743 703. Att uppskatta en kostnad 

som gäller för alla kommuner är uteslutet. Men en rimlig siffra3, enligt Ekvall och Bäckman 

(2001), är 3 kronor per invånare i hela Sverige. Denna siffra avser de fem fraktionerna i 

hushållens avfall, där pappersförpackningar är en av dem. De 3 kronorna måste därför delas 

upp mellan de fem fraktionerna. Den 15 december 2004 hade Sverige 9 011 354 invånare. 

Den totala kostnaden för kommunerna (RK) per ton vätskekartonger blir då: 

 

 3 / 5 * 0.259 * 9 011 354 / 44 000 = 31.8 kronor. 

 

5.1.2 Interna kostnader för förbränning 

Även vid förbränning uppstår en del kostnader för bland annat uppsamling, transport och till 

viss del sortering. För att förbränningen av avfallet ska vara effektiv och generera så mycket 

energi som möjligt krävs avfallet sorteras upp i torrt och vått avfall (Radetzki, 1999). 

Radetzki (1999) uppskattar kostnaderna för uppsamling, transport och grovsortering till 1 200 

kronor per ton pappersförpackningar, Ekvall och Bäckman (2001) finner dessa kostnader 

ligger någonstans mellan 1 100 och 1 700 kronor beroende på vilken kommun som 

observeras. Enligt RVF (2004) uppgår behandlingsavgifterna vid förbränning till mellan 300 

och 500 kronor per ton avfall. Här antas att kostnaden är 400 kronor per ton vätskekartonger. 

Värmen som produceras kan säljas och genererar på så sätt en intäkt som måste tas med i 

kalkylen, denna uppskattar Radetzki (1999) till 200 kronor per ton förbränt avfall. De totala 

interna kostnaderna vid förbränning (BF) blir således: 

 

1 200 + 400 – 200 = 1 400 kronor per ton förbrända vätskekartonger. 

 

5.2 Hushållens kostnader 

Både återvinning och förbränning innebär kostnader för hushållen. De största kostnaderna 

uppkommer när återvinning är den metod som tillämpas då hushållen måste förbereda avfallet 

i större utsträckning innan det kan gå vidare till materialbolagen. Men det har visat sig att 

                                                 
3 Tolkas av författaren som någon slags genomsnittlig siffra som uppskattats av Ekvall och Bäckman (2001). 
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hushåll, även när man tillämpar förbränning, ägnar sig åt förberedande arbete. Olsson och 

Retzner (1998) visar att ungefär 20 procent av alla förpackningar som inte källsorteras är 

rengjorda.  Hushållens kostnader är svåra att uppskatta. Tidsåtgången för att rengöra, sortera 

och transportera avfallet måste vara känd. Vad som är svårare att uppskatta är ett värde på 

hushållens tid. Det kan tänkas att det finns individer som skulle betala en relativt stor summa 

för att slippa detta arbete och åter andra som gladeligen ägnar sig åt det då de ger dem bättre 

samvete. Berglund (2003) har utfört en enkätstudie för att se hushållens betalningsvilja för att 

slippa återvinningsförberedande arbete. Studien visade att det genomsnittliga värdet på 

hushållens tid var 0.38 USD per timme (vilket motsvarar 3.42 kronor vid en växelkurs på 94). 

Den genomsnittliga tid som hushållen lägger ner varje vecka visade sig var 40 minuter. 

Radetzki (1999) anser däremot att hushållen tid bör värderas efter någon slags 

alternativkostnad. Radetzki (1999) uppskattar denna till 60 kronor per timme. Antaganden om 

att hushållen istället för att ägna sig åt återvinningsrelaterade sysslor skulle stanna en timme 

extra på jobbet kan är inte alltid så säkert och verklighetsbaserat. Detta påstående fungerar i 

nationalekonomisk teori men i praktiken kommer individer förmodligen att ägna sig åt något 

annat. I den här uppsatsen kommer hushållens tid att värderas till 3.42 SEK per timme, alltså i 

enlighet med Berglunds enkätstudie. Detta är dessutom i enlighet med hur Mattsson (1988) 

beskriver de ideella värderingsmetoderna.   

 

5.2.1 Rengörning av vätskekartonger (RR, BR) 

När vätskekartonger ska gå till återvinnig ställs det stora krav på hushållen att rengöra dem 

innan de gör sig av med dem. Att skölja ur en vätskekartong tar olika lång tid beroende på 

dess innehåll. Det tar ungefär 20 sekunder att skölja ur ett mjölkpaket, 30 sekunder att skölja 

ur ett filmjölkspaket och 40 sekunder att skölja ur ett paket för fruktyoghurt 

(Konsumentverket, 1997). Eftersom mjölkförpackningar utgör den största andelen av alla 

vätskekartonger (Ekvall och Bäckman, 2001) antas det i den här uppsatsen att det i genomsnitt 

tar 25 sekunder att skölja ur vätskekartong. Det går naturligtvis även åt vatten när 

vätskekartonger sköljs ur. Enligt Konsumentverket (1997) går det åt 0.8 liter till ett 

mjölkpaket, 1.2 liter till ett filmjölkspaket och 1.7 liter till ett paket för fruktyoghurt. I den här 

uppsatsen görs antagandet att det går åt 1 liter kallt vatten i genomsnitt för att skölja ur en 

vätskekartong. En 1-liters vätskekartong väger 24.9 gram (Ekvall och Bäckman, 2001). Ett 

                                                 
4 Den ungefärliga växelkursen för USD vid början av 2003 (www.internetional.se) 
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ton är ungefär 40 160 stycken vätskekartonger. Att skölja ur ett ton vätskekartonger tar 

således: 

 

40 160 * 24.9 / 3 600 = 279 timmar per ton vätskekartonger. 

 

Kostnaden för den här tiden blir 954 kronor5 per ton vätskekartonger. Kallt vatten kostar 

ungefär 14 kronor per m³ (Konsumentverket, 1997). En liter kallt vatten kostar alltså ungefär 

1.4 öre. Kostnaden för allt vatten som går åt för att skölja ut alla vätskekartonger blir då: 

 

1 * 40 160 * 0.014 = 562 kronor per ton vätskekartonger. 

 

Det går naturligtvis att bestrida kostnaden för vatten. En liter kan verka mycket för att skölja 

ur en förpackning. Men många hushåll använder troligen varmvatten och/eller låter vattnet 

rinna medan de sköljer. Den totala kostnaden för att rengöra ett ton vätskekartonger (RR), vid 

återvinning, blir således: 

 

 954 + 562 = 1 516 kronor.  

 

När vätskekartongerna går till förbränning behövs ingen rengörning eller källsortering. Men 

eftersom att det visat sig att 20 procent av de insamlade kartongerna som gått till förbränning 

var rengjorda kan denna kostnad räknas in i kalkylen. Kostnaden för rengörning av 

vätskekartonger (BR) som går till förbränning blir: 

 

1 516 * 0.20 = 303.2 kronor per ton vätskekartonger.     

 

5.2.2 Sortering av vätskekartonger (RSo) 

År 2003 samlades 4 211 290 ton hushållsavfall in i Sverige (Audelius, 2004). Vätskekartonger 

utgjorde 44 000 ton av dessa (Asp, 2004). Det innebär att vätskekartonger utgjorde 1 procent6 

av det totala hushållsavfallet. Enligt Berglund (2003) tar det hushållen 15 minuter i veckan att 

sortera allt sitt avfall. Tiden som kan härledas till vätskekartonger är: 

 

15 * 60 * 0.01 * 52 = 468 sekunder per år.  

                                                 
5 (279 * 3.42 = 954) 
6 (44 000 / 4 211 290 = 0.01) 

 22



 

Ett genomsnittligt svenskt hushåll källsorterar ungefär 100 vätskekartonger per år (Ekvall och 

Bäckman, 2001). Detta gör att tiden som går åt till att sortera ett ton vätskekartonger (RSo) 

blir: 

 

468 / 100 * 40 160 / 3 600 = 52.2 timmar. 

 

Kostnaden för den här tiden blir 178.5 kronor per ton vätskekartonger.     

 

5.2.3 Transport till återvinningsstationer (RTr) 

Enligt Berglund (2003) lägger hushållen ner ungefär 20 minuter i veckan till att transportera 

sitt avfall till återvinningsstationer och avfallsanläggningar. Många hushåll kan tänkas ta med 

sig sitt avfall i samband med andra ärenden som till exempel när de ska till affären och handla 

mat, i dessa fall ska kostnaden exkluderas ur kalkylen. Ekvall och Bäckman (2001) menar att 

20 procent av den totala transport tiden utgörs av bilresor i syfte att endast kasta avfall samt 

att dessa resor görs ungefär en gång i månaden. Ett genomsnittligt hushåll källsorterar ungefär 

100 vätskekartonger per år (Ekvall och Bäckman, 2001). Den totala tiden som läggs på 

transport till och från återvinningsstationer blir 240 minuter (12 * 20) per hushåll och år. Den 

totala restiden som kan härledas till vätskekartonger blir då: 

 

240/ 5 * 0.259 = 12.4 minuter per år och hushåll. 

 

Denna tid avser alltså 100 vätskekartonger, alltså vad ett hushåll gör av med på ett år. Den 

totala tidsåtgången för 1 ton vätskekartonger blir således: 

 

12.4/ 100 * 40 160 * 60 / 3 600 = 83.2 timmar per ton vätskeförpackningar.    

 

Kostnaden för den här tiden uppskattas till 284.50 kronor per ton. Tiden för dessa resor avser 

allt hushållsavfall, och för att få tidsåtgången för endast vätskekartonger måste den totala 

tiden delas lika mellan de fem avfallsfraktionerna. Tidsåtgången för pappersförpackningar blir 

då 4 minuter i veckan. Under antagandet att vätskekartonger utgör 25.9 procent av dessa ger 

det en tidsåtgång om ungefär 1 minut i veckan. Vid antagandet om att hushållen gör 12 resor 

per år (en per månad) kan 2.4 av dessa härledas till papperskartonger. Hushållen gör då 0.62 

resor varje år för att kasta bort vätskekartonger. Hushållen antas ha 2 kilometer till närmsta 
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återvinningsstation (i genomsnitt). Konsumentverket har tagit fram kostnader för att köra bil 

en mil (Konsumentverket, 1999:15). De har räknat med alla kostnader, från värdeminskning 

till försäkring. De uppskattar milkostnaden för en genomsnittlig bil till 28 kronor per mil 

 

0.62 * 0.4 * 28 = 6.94 kronor per hushåll och år. 

 

Den totala kostnaden per ton blir då: 

 

6.94 / 100 * 40 160 = 2 787 kronor per ton vätskeförpackningar. 

 

Den totala kostnaden för att transportera vätskekartonger till återvinningsstationer och 

avfallsanläggningar (RTr) per ton blir då: 

 

284.50 + 2 787 = 3 071.5 kronor. 

 

Denna kostnad uppkommer endast då återvinning är den metod som tillämpas, vid 

förbränning krävs ofta ingen transport då man kastar allt i sin egen soptunna. Tidsåtgången för 

detta är så liten att den kan exkluderas ur studien. 

 

5.3 Miljökostnader (RM) 

När man ska beräkna miljökostnader finns det ett antal olika tillvägagångssätt att använda. De 

olika metoderna kan ge varierande resultat. Därför kommer två metoder att användas i den här 

studien. Detta för att se om slutresultatet ändras i de olika fallen. De metoder som kommer att 

användas är EPS-metoden och SU-metoden.  

 

5.3.1 EPS-metoden 

EPS-metoden grundar sig på betalningsviljan hos de potentiella offren för att slippa utsättas 

för giftiga utsläpp (Ekvall och Bäckman, 2001). Metoden är generell och kan användas på 

vilket område som helst. Kostnaden som Ekvall och Bäckman uppskattar med hjälp av EPS-

metoden är 1 560 kronor per ton vid återvinning och 3 730 kronor per ton vid förbränning. 

Vid återvinning måste det andra alternativet tas med i beräkningen, alltså den ursprungliga 

framställningen av råvaran. När papper framställs från ursprunglig råvara, träflis och pellets, 

blir miljökostnaden (RCrE) 1 660 kronor per ton (Ekvall och Bäckman). Som man kan se är 

återvinnig fördelaktigt. Det finns en viktig faktor som gör att förbränning får en hög kostnad 
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när EPS-metoden används. När vätskekartonger skickas till förbränning kommer de att tränga 

ut annat avfall till deponi (Ekvall och Bäckman, 2001). När dessa bryts ned uppkommer 

metangaser som står för den största del kostnaden vid förbränning (Ekvall och Bäckman, 

2001).  

 

5.3.2 SU-metoden 

När miljökostnaderna ska beräknas med hjälp av SU-metoden tas störst hänsyn till hur stora 

miljöskatter och avgifter som finns på de existerande utsläppen. Ekvall och Bäckman (2001) 

har beräknat de totala miljökostnaderna för de båda avfallshanteringsmetoderna. De finner att 

återvinning kostar 3 890 kronor per ton förpackningar som återvinns. Kostnaden vid 

förbränning blir –1 520 kronor per ton, alltså en vinst. Anledningen till detta är att förbränning 

av vätskekartonger tränger ut annat hushållsavfall, som i genomsnitt innehåller mer giftiga 

ämnen, till deponi. Även när SU-metoden används måste den miljökostnad som undvikits till 

följd av lägre råvaruproduktion beräknas (RCrE), denna beräknas till 3 210 kronor per ton vid 

återvinning.       

 

5.4  Interna kostnader som undviks  

5.4.1 Kostnader som undviks vid återvinning (RCrI) 

När vätskekartonger återvinns till nytt papper undviks användandet av den primära resursen i 

papperstillverkning, nämligen pappersmassa. Denna kostnad som undviks kan, likt de 

undvikta externa kostnaderna, tas med i kalkylen. Under åren 2002 och 2003 varierade inte 

priset på pappersmassa så kraftigt. Toppnoteringen låg på 5 093 kronor per ton år 2003 och 

bottennoteringen på 3 971 kronor per ton samma år (Jordbruksaktuellt, 2004). Här antas att 

marknadspriset för pappersmassa speglar kostnaden som man undviker genom att återvinna 

material istället. Genomsnittskostnaden för pappersmassa under de senaste två åren är 4 403.8 

kronor per ton pappersmassa. Denna kostnad ska dras av för återvinning då den undviks 

genom denna verksamhet.    

 

5.4.2 Kostnader som undviks vid förbränning (BCrI) 

Förbränning av vätskekartonger kan ses som ett substitut till förbränning av fossila bränslen, 

till exempel olja (Radetzki, 1999). Förbränning av vätskekartonger resulterar således i att 

ändliga resurser inte töms ut i lika stor utsträckning. Men ett annat, mer troligt, substitut till att 

bränna vätskekartonger är att bränna annat hushållsavfall (Ekvall och Bäckman, 2001). Detta 
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innebär att ingen kostnad undviks. Här antas att istället för att bränna vätskekartonger skulle 

andra sopor brännas, därför kommer detta inte att beräknas in i kalkylen.     

 

5.5 Sammanställning av kostnader och intäkter 

Sammanställningen av kostnaderna och intäkterna ses i tabellerna nedan. Tabell 5.1 visar en 

sammanställning av kostnader och intäkter när EPS-metoden används för att beräkna 

miljökostnaderna.    

 
 Tabell 5.1: Sammanställning av kostnader och intäkter med EPS-metoden 

 Återvinning  Förbränning 

Företagsekonomiska kostnader 

- Materialbolagens kostnader 

- Kommunens kostnader 

 

1 597 

31.8 

 

 

1 400 

- 

Externa kostnader 

- Rengörning (Hushåll) 

- Sortering (Hushåll) 

- Transport (Hushåll) 

- Miljökostnader 

 

1 516 
 

178.5 

 

3 071.5 

1 560 

 

303.2 
 

- 

 

- 

3 730 

Delsumma 7 954.8 5 433.2 

Kredit vid försäljning 

Avdrag för lägre miljökostnad från 

mindre råvaruproduktion 

Avdrag för lägre interna kostnader från 

mindre råvaruproduktion 

- 

-1 660 

 

 

 

-4 403.8 

- 

- 

 

 

 

- 

Slutsumma 1 891 5 433.2 

 

Tabell 5.2 visar en sammanställning av kostnads- och intäktsposterna när SU-metoden 

används. Siffrorna visar klart att förbränning är den mest samhällsekonomiskt lönsamma 

metoden för avfallshantering.  

 

  

 

 

 26



Tabell 5.2: Sammanställning av kostnader och intäkter med SU-metoden 

 Återvinning  Förbränning 

Företagsekonomiska kostnader 

- Materialbolagens kostnader 

- Kommunens kostnader 

 

1597 

31.8 

 

 

1 400 

- 

Externa kostnader 

- Rengörning (Hushåll) 

- Sortering (Hushåll) 

- Transport (Hushåll) 

- Miljökostnader 

 

1 516 
 

178.5 

 

3 071.5 

3890 

 

303.2 
 

- 

 

- 

-1 520 

Delsumma 10 284.8 183.2 

Kredit vid försäljning 

Avdrag för lägre miljökostnad från 

mindre råvaruproduktion 

Avdrag för lägre interna kostnader från 

mindre råvaruproduktion 

- 

-3 210 

 

 

 

-4 403.8 

- 

- 

 

 

 

- 

Slutsumma 2 671 183.2 

 

 

5.6 Totala kostnader för Sverige 2003 

År 2003 samlades det in 44 000 ton vätskekartonger i Sverige (Asp, 2004). Enligt Nyström 

(2004) återvanns 41 procent av Tetra Paks förpackningar medan 40 procent gick till 

förbränning år 2003. Under antagande att dessa procentuella andelar gäller för hela riket 

innebär det att 18 040 ton vätskekartonger gick till återvinning medan 17 600 ton gick till 

förbränning.  

 

Om EPS-metoden används för att beräkna miljökostnaderna blir den totala kostnaden för 

Sveriges återvinning av vätskekartonger: 

 

18 040 * 1 891 = 34 113 640 kronor för år 2003. 

 

Kostnaden för förbränning med samma metod blev: 
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17 600 * 5 933.2 = 104 424 320 kronor får året 2003.  

 

Om SU-metoden används i stället för EPS-metoden blir resultaten helt annorlunda. Den totala 

kostnaden för återvinning blir då: 

 

18 040 * 2 671 = 48 184 840 kronor för året 2003.  

 

Förbränningen kostade, om SU-metoden används, totalt: 

 

17 600 * 683.2 = 12 024 320 kronor. 

 

Det syns tydligt att kostnaderna ändras beroende på vilken metod som används för att beräkna 

miljökostnaderna.  
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Kapitel 6 

DISKUSSION 

 

 

 

 

6.1 Värdering av hushållens tid 

Som redan beskrivits är det svårt att värdera hushållens oavlönade arbete med 

vätskekartongerna. Berglund (2003) gjorde en enkätundersökning i Piteå kommun som avser 

att beskriva hushållens betalningsvilja för att slippa återvinningsförberedande arbete. Värdet 

på hushållens tid uppskattades till 0.38 USD i timmen, eller ungefär 3.42 SEK med en 

växelkurs på 9. Denna innehåller en del svagheter, till exempel kan det vara möjligt att vissa 

hushåll inte kan tänka sig att betala alls för att slippa. Som tidigare beskrivits kan källsortering 

av vissa individer värderas högt eftersom att de finner nytta i att värna om miljön. Radetzki 

(1999) använder ett annat sätt att värdera tiden som hushållen spenderar i 

återvinningsförberedande arbete. Radetzki (1999) menar att den ska värderas till vad det 

kostar att anställa svart arbetskraft som utför arbetet i stället för att man själv gör det. 

Värdering med den här metoden blir således högre. Radetzki (1999) anser att hushållens tid 

ska värderas till 60 SEK i timmen. Vilken av dessa siffror som ska användas är emellertid ett 

dilemma. Båda sätten att värdera hushållens tid är korrekta. Berglunds (2003) siffra är 

emellertid verklighetsbaserad eftersom den grundar sig på en verklig undersökning. Radetzkis 

(1999) siffra som grundar sig på vad hushåll faktiskt betalar i vissa fall är även denna riktig. 

Men dessa illegala tjänster innefattar oftast arbete som är mer direkt tidskrävande, exempelvis 

städning. Återvinningsförberedande arbete är naturligtvis tidskrävande, men tiden är uppdelad 

på hela dygnet. Det är rimligt att anta att de flesta sköljer ur sin vätskekartonger direkt efter 

användning och att de således inte samlar på sig ett flertal kartonger för att sedan ägna en hel 

timme åt att rengöra dem. Hushållens kostnader är osäkra då det är mycket svårt att sätta ett 

värde på dess tid. En annan värderingsmetod än den som används i den här uppsatsen skulle 

förmodligen påverka resultatet.  
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6.2 Genomsnittskostnader 

Det mest önskvärda när samhällsekonomisk effektivitet ska beräknas är att använda sig av 

marginalkostnader (Radetzki 1999). Dessa är dock svåra att tillgå i de flesta fall. Därför har 

istället genomsnittskostnader används i den här uppsatsen. Marginalkostnader avser att 

beskriva hur mycket det skulle kosta att återvinna respektive bränna ett extra ton 

vätskekartonger. Dessa tar således inte med de fasta kostnaderna. Genomsnittskostnader 

beskriver var det i genomsnitt kostar att återvinna eller bränna ett ton vätskekartonger. Här tas 

även de fasta kostnaderna med i beräkningen. Värderingen av kostnaderna blir således högre 

när genomsnittskostnader används jämfört med om marginalkostnader skulle ha använts.     

 

6.3 Miljökostnader     

De två metoder som använts för att beräkna miljökostnaderna visar på olika resultat. Om EPS-

metoden används blir utfallet att återvinning av vätskekartonger är fördelaktigt i ett 

miljövärnande perspektiv. Skulle SU-metoden istället användas uppstår raka motsatsen. 

Frågan är hur två metoder som avser att beräkna samma kostnad kan få så olika resultat. 

Enligt Ekvall och Bäckman (2001) är SU-metoden väldigt osäker, de menar att det finns en 

felmarginal om ± 200 procent i återvinningsfallet och ± 1000 procent i fallet med förbränning. 

Således föreligger det stor anledning att tvivla till resultatet. Eftersom EPS-metoden grundar 

sig på potentiella offers betalningsvilja kan det tänkas att den är mer trovärdig än SU-metoden 

som grundas på miljöskatter och avgifter. I en perfekt värld skulle priserna vara vad 

konsumenter kan tänka sig att betala. Enligt Mattsson (1988) ska alla kostnader i en CB-

kalkyl värderas med betalningsvilja. Detta påstående talar starkt för att EPS-metoden är den 

riktiga att använda. Min egen uppfattning är att EPS-metoden verkar mest trolig.  

 

6.4 Geografisk avgränsning 

Siffrorna som används i uppsatsen är tänkta att beskriva en generell kostnad på nationell nivå. 

Rimligheten och realiteten i detta kan emellertid diskuteras. Olika kommuner har olika 

förutsättningar. Ett hushåll i Kiruna har inte tillgång till lika många återvinningsstationer som 

ett hushåll i Stockholm, i Kiruna finns det för nuvarande 15 återvinningsstationer (Nilsson, 

2004) medan det på Kungsholmen i Stockholm finns 20 återvinningsstationer 

(Stockholmsstad). Att transportera material som ska återvinnas kostar dessutom olika mycket 

beroende på var man befinner sig. Att transportera papper till Norrköping från Kiruna är 

dyrare än att transportera samma mängd papper från Stockholm till Norrköping. Kostnaderna 

som används är därför tänkta att spegla en genomsnittskostnad. 
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I allmänhet måste en viss kritisk distans till siffrorna som används i uppsatsen hållas. Många 

av dem är säkerligen inte helt överens med varje kommuns eller varje individs kostnader och 

intäkter.  
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Kapitel 7 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilken av avfallshanteringsmetoderna, 

återvinning eller förbränning med energiutvinning, som är mest samhällsekonomiskt lönsam 

när det gäller omhändertagandet av vätskekartonger. Resultaten är emellertid inte entydiga. 

Det verkar inte förekomma några stora skillnader i de interna kostnaderna mellan de två 

metoderna. De externa kostnaderna är det som skiljer sig mellan de två metoderna. Om ett 

högre värde skulle sättas på hushållens tid skulle resultatet definitivt förändras, därför finns 

det en viss osäkerhet i denna kostnad. Vilken av metoderna för värdering av denna kostnad 

som är mest rätt att använda är därför svårt att säga. Enligt Mattsson (1988) skulle dock 

Berglunds (2003) siffror vara de korrekta eftersom att de bygger på en betalningsvilja hos 

konsumenterna.  

 

Miljökostnaderna är avgörande i den här uppsatsen. Beroende på vilken metod som används 

för att beräkna dem fås skilda resultat. Vilken av det två metoderna som är den korrekta att 

använda är svårt att uttala sig om. EPS-metoden tycks dock ligga närmre sanningen än SU-

metoden. Dessutom är tillvägagångssättet i EPS-metoden lika med det som Mattsson (1988) 

anser vara det riktiga. Att beräkna kostnaden efter betalningsviljan eller ersättningsnivån för 

att slippa utsläpp. Om detta skulle kunna bevisas skulle ett entydigt resultat kunna ges. 

Återvinning skulle då vara det bästa alternativet för hantering av använda vätskekartonger. 

Emellertid skulle det även kunna tänkas att SU-metoden är korrekt, detta skulle ge ett 

annorlunda svar på frågan. Men eftersom det inte med säkerhet går att fastställa vilken av 

metoderna för miljökostnadsberäkning som är den korrekta kan inte någon entydig slutsats 

dras om vilken av avfallshanteringsmetoderna som visar störst samhällsekonomisk lönsamhet. 

 

Önskvärt vore mer säkra siffror och metoder. Att med säkerhet kunna uppskatta kostnaden för 

hushållen hade underlättat beräkningen. Men ännu viktigare är att finna en bättre metod för att 

beräkna miljökostnaderna. När två metoder visar på olika kostnader för samma sak är det 

uppenbart att det inte är helt till belåtenhet.     
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