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VARBERGS KOMMUN var först ut med att in-
föra viktbaserad taxa 1995. Idag är det 26 
kommuner, med nästan en tiondel av  
Sveriges befolkning, som tar betalt per 
kilo avfall som läggs i soptunnan. 

I de flesta andra kommuner får man be-
tala för en viss storlek på soptunnan och hur 
ofta den töms. Om kärlet är tomt, halvfullt 
eller proppfullt vid tömning påverkar inte de-
biteringen. Genom att istället väga kärlet vid 
tömning och betala per kilo ges en omedel-
bar, ekonomisk respons på avfallsminime-
ring, ökad källsortering, hemkompostering 
och annan privat återvinning.

Oklart varför avfallet minskar
Det har gjorts studier, både i Sverige och ut-
omlands, som visar att den insamlade mäng-
den avfall från hushåll minskat med vikt-
baserad taxa. I de svenska kommuner som 
har vikttaxa var det i genomsnitt 20 procent 
mindre hushållsavfall i säck och kärl, jäm-
fört med övriga kommuner i landet. 

Mindre i tunnan om
man betalar per kilo
Viktbaserad taxa är ett väldigt direkt sätt att belöna ökad  
återvinning. Som regel blir det inte heller dyrare än andra system.

Dock finns inte någon entydig förkla-
ring till hur denna effekt har uppnåtts. 
Insamlingen av förpackningar och tid-
ningar skiljde sig nämligen inte alls mel-
lan kommungrupperna. Minskningen 
av säck- och kärlavfall kunde alltså inte 
förklaras av ökad källsortering. Inte hel-
ler avfallskategorierna grovavfall eller 
farligt avfall visade någon statistiskt sig-
nifikant skillnad.

Förklaringen till avfallsminskningen 
kan vara en kombination av förändrade 
konsumtionsmönster, tillåtna privata 
återvinningsmetoder och en viss del otil-
låten hantering.

I en enkät till de 26 kommunerna med 
vikttaxa rapporterade några kommuner 
att avfallsmängden minskat kraftigt i bör-
jan när vikttaxa infördes, men senare ökat 
igen. 95 procent svarade att de är nöjda 
eller mycket nöjda med viktbaserad taxa. 
Endast en kommun, Bjuv, har återgått till 
volymbaserad taxa. (Läs mer på sidan 19.)

Utformningen av taxan varierar. 2007 
låg priset per kilo mellan 1,10-3,30 kr 
i de 26 kommunerna, kombinerat med 
olika former av kärlavgifter och fasta 
grundavgifter. Det är vanligt att det finns 
en avtalad schablondebitering, baserad 
på genomsnitt av tidigare vägningar hos 
den aktuella fastighetsägaren, som träder 
i kraft när vägningen inte har fungerat 
vid någon tömning. 

Inte dyrare 
Kostnaden för att få sitt avfall hämtat 
skiljde sig inte nämnvärt för ett typhushåll 
med vikttaxa jämfört med genomsnittet 
för övriga kommuner i landet. Dock var 
det bara en sjättedel av kommunerna med 
vikttaxa som samlade in matavfall i sepa-
rat kärl, jämfört med en tredjedel av kom-
munerna i resten av landet (2007).
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De kommuner som til-
lämpar viktbaserad taxa 
är Borgholm, Danderyd, 
Eda, Emmaboda, Gotland, 
Haparanda, Härryda, Kalix, 
Kramfors, Lerum, Linkö-
ping, Mönsterås, Mörby-
långa, nordmaling, nybro, 
Partille, Robertsfors, Sku-
rup, Sollentuna, Storuman, 
Sundsvall, Ulricehamn, 
Umeå, Vaggeryd, Varberg 
och Ånge.

LäS MER I Lisa Dahléns doktorsav-

handling Household waste collection 

- Factors and variations (2008). Den 

kan laddas ner via universitetsbiblioteket: 

http://epubl.ltu.se

Tack till alla som bidragit till studien, 

särskilt Avfall Sverige, Ragnar Sellbergs 

Stiftelse, nSR AB, Erika Lundström, Lars 

Gidlund och de svenska kommunerna med 

viktbaserad taxa. 
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Genomsnittliga insamlade mängder per person 
och år under åren 2004-2005 i kommuner med 
viktbaserad taxa respektive övriga kommuner 
i landet. Endast avfallskategorin säck- och 
kärlavfall visar en signifikant skillnad med och 
utan vikttaxa. 

I de svenska kommuner som har vikttaxa 
var det i genomsnitt 20 procent mindre  

hushållsavfall i säck och kärl, jämfört med  
övriga kommuner i landet.

kg/inv och år. 



UMEå HAR LåNG TRADITION att jobba med 
identifiering och vågar på sopbilar. Re-
dan 1995 beslutades att viktbaserad av-
gift för hushållsavfall skulle provas som 
ett lämpligt sätt att uppmuntra till ett 
miljöriktigt beteende. 

Ett projekt startades med en sidlas-
tande sopbil som utrustades med ID-lä-
sare och våg. Försöksområdet omfattade 
omkring 5 000 invånare där huvuddelen 
var villahushåll. Projektet pågick under 
drygt ett år och 1997 beslutades att hela 
kommunen skulle införa viktbaserad 
avgift. Utbyggnadstakten valdes så att 
upphandlade transportentreprenader 
sammanföll med systemutbyggnaden.

Kvalitetssäkring
Under de första åren var alla fokuserade 
på rättviseaspekter, avgifter och miss-
bruk. Efterhand har fokus dock flyttats 

till fördelarna. Identifiering av behållare 
ger en god möjlighet att kvalitetssäkra 
hämtningsarbetet. 

Framförallt vid klagomålshantering 
är ID-systemet ett värdefullt hjälpmedel. 
Fastighetsägaren har i många fall en av-
vikande uppfattning hur hämtningsar-
betet är utfört – då är det bra att kunna 
diskutera fakta. Tid och plats samt tömd 
behållare är fakta som i de flesta fall styr-
ker att uppdraget är utfört på rätt sätt. 
ID kan därför också vara ett hjälpmedel i 
arbetsmiljöarbetet för chaufförer. Många 
tycker det är jobbigt att bli beskylld för 
att inte ha gjort ett bra arbete. Med fakta 
i datorn är det lättare att argumentera 
med en upprörd kund. 

Många kommuner som identifierat 
sina behållare har ökat sina intäkter, då 
”fripassagerare” upptäcks både bland fler-
familjshus och villor. I ett av distrikten i 

Umeå var det tre procent av fastigheterna 
som saknades i våra rullor och som alltså 
inte betalt för sophämtningen. Det finns 
en rättviseaspekt i att kunderna betalar 
för den tjänst som kommunen utför.

Välj rätt utrustning
Finns det bara fördelar med identifie-
ring? Svaret är naturligtvis nej. Det 
viktigaste att tänka på när man inför ID 
i sin kommun är att välja rätt utrustning 
både på bilar och på själva taggen, som 
kärlidentifieringen oftast kallas. Det är 
en tuff miljö med sol, kyla, slask, vägsalt, 
mekanisk nötning med mera som utrust-
ningen ska tåla. 

I många kommuner handlar det om 
cirka 10 000-talet behållare och ett flertal 
sopbilar. Då är det viktigt att satsa rätt 
från början. En billig investering kan ska-
pa en hög driftkostnad, det gäller de flesta 
installationer men är påtaglig i detta fall. 

Den som är ansvarig för driften måste 
medverka vid valet av utrustning. Idag 
finns erfarenhet i ett 40-tal svenska kom-
muner – det är en bra kunskapsbank. 
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TeMA: TAxAn SoM STyrMedel

id på sopkärl en fråga om  arbetsmiljö och rättvisa
Umeå var bland de första i landet att införa identifiering  
av sopkärl och viktbaserad taxa. nu satsar de på att  
byta upp sig till senaste tekniken.

nackdelar med viktbaserad taxa
•	 Ökade	kostnader,	såväl	tekniskt	som	adminis-

trativt, i samband med övergång till nytt system

•	 Risk	att	säck-	och	kärlavfall	dumpas	på	

återvinningscentraler, återvinningsstationer, 

arbetsplatser, i naturen eller tar andra otil-

låtna vägar till exempel förbränning hemma.

•	 Risk	för	ökad	mängd	felsorterat	material	i	

källsorterat avfall.

•	 Ingen	garanti	att	källsortering	och	hemkom-

postering ökar (ökning tack vare taxan har ej 

kunnat bevisas i undersökningar). 

•	 Det	har	förekommit	tekniska	problem	med	

vägning och registrering.

•	 Kommunen	måste	hantera	klagomål	från	 

fastighetsägare som anser att de blivit  

debiterade felaktiga vikter.

fördelar med viktbaserad taxa
•	 Generellt	minskad	mängd	avfall	i	säck	och	kärl.	

•	 Taxan	accepteras	och	uppfattas	som	rättvis	

av hushållen.

•	 Belöning	för	källsortering	och	hemkomposte-

ring är inbyggt i systemet.

•	 Den	rörliga	taxan	stimulerar	ett	generellt	

ökat intresse för avfallsfrågor i samhället.

•	 Förbättrad	arbetsmiljö	vid	insamlingen.

•	 Hög	kvalitet	och	precision	i	administration	

och kundservice. Det är inte ovanligt att 

kärl som har  tömts men inte debiterats 

upptäcks vid införandet av kärl-ID.

Det viktigaste att tänka på när man inför ID i sin 
kommun är att välja rätt utrustning både på bilar 
och på själva taggen.”
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