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Förord 
 
Denna rapport har kommit till genom ett samarbete mellan Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB (NSR) och Avd Avfallsteknik vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Den avgörande 
förutsättningen för projektet var att NSR kunde erbjuda data från ett mångårigt arbete med 
noggranna  plockanalyser och dokumentation av hushållsavfallets sammansättning. För 
innehållet i rapporten svarar Lisa Domeij, LTU, Sanita Vukicevic, NSR, samt projektledarna 
professor Anders Lagerkvist, LTU, och forskningschef Jan-Erik Meijer, NSR. Vi vill tacka 
Stiftelsen Svenskt Kretslopp, som bidragit till finansieringen av arbetet. 
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Abstract 
All over Sweden the citizens are encouraged to sort their solid waste and participate in local 
recycling programs. The objective of this study is to contribute to background data needed for 
decision-making when developing Municipal Solid Waste (MSW) collection systems. The 
main questions are: 

- What are the effects of curbside collection of recyclables compared to drop-off 
systems?  

- What are the effects of weight-based billing-system?  
- Which trends in composition of the residual waste can be seen over the years? 

 
Composition of MSW have been analyzed in six municipalities in Sweden, representing an 
area of about 220 000 inhabitants. Samples of residual waste have been sorted, classified and 
weighed in 21 different categories. Furthermore, collection data for the same period of time in 
the same area, reported in kg/capita*year for separately collected recyclables and for residual 
waste respectively, have been analyzed together with the above mentioned characterisation of 
the residual waste. Data have been analyzed using multivariate data analysis. 
 
Notable is that the amount of residual waste/capita did not decrease while the collection of 
dry recyclables increased with 20-60 kg/capita*year. The amount of residual waste was 
notably reduced only when separate collection of biodegradable waste had been introduced, in 
addition to collection of dry recyclables. Then the reduction of residual waste was larger than 
what could be fully explained by the amount of biodegradables separately collected.  
 
Collected amounts of plastic, paper and metal packaging per citizen were doubled with 
curbside collection, that is 28 compared to 14 kg/capita*year, compared to drop-off systems. 
There was a clear effect of the studied weight-based billing system with 50 % reduced amount 
of residual waste/capita compared to not weight-based billing with similar collection system.  
 
The following six indicators, for comparing different MSW collection systems, are presented 
for each of the six municipalities in the study: 

- Source sorting ratio [total collected recyclables/total collected waste (including 
recyclables)] 

- Specific waste generation rate [kg of residual waste/capita*year] 
- Ratio of dry recyclables in the residual waste 
- Ratio of biodegradables in the residual waste 
- Ratio of remaining burnables in the residual waste (burnable dry recyclables and 

biodegradables excluded) 
- Ratio of inert material in the residual waste 

 
In order to calculate indicators and compare different systems, reliable waste composition and 
generation data are necessary. Suggested further research and development questions are: 
- How to adjust and implement the standardised methodology for solid waste analyses, at 

present under development in a joint project of five European Union countries, into 
useful forms in other countries? 

- Are improper material paths developing as a consequence of weight controlled billing in 
waste collection? 
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Sammanfattning 
 
Sedan Förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1994:1235) infördes i 
Sverige har ett stort antal olika system för insamling av källsorterat hushållsavfall utvecklats i 
kommunerna. Målet med studien är bidra till användbara bakgrundsdata vid beslut om fortsatt 
utveckling av insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall. Frågor som undersöks är: 

1) Vad är effekten av viktbaserat taxesystem jämfört med icke viktbaserat?  
2) Vad är effekten av fastighetsnära hämtning av återvinningsmaterial jämfört med 

tillgång till Återvinningsstationer i kommunen? 
3) Vad kan sägas om utvecklingen över tiden sedan källsortering infördes? 
4) Vad fungerar bäst/sämst och hur kan det kopplas till lokala faktorer?  
5) Vilken typ av nyckeltal kan vara relevanta för att utvärdera olika 

källsorteringssystem? 
 
Hushållsavfallets sammansättning har undersökts i sex kommuner i nordvästra Skåne. 
Stickprov av restavfall har sorterats, klassificerats och vägts i 21 olika fraktioner. 
Insamlingsdata för samma tidsperiod, avseende insamlad mängd återvinningsmaterial 
respektive restavfall, har analyserats tillsammans med resultaten från ovan nämnda 
plockanalyser. Multivariat dataanalys har tillämpats vid utvärderingen. 
 
Det kunde konstateras att mängden restavfall per person inte minskade trots att insamling av 
producentanvarsmaterial (PAM) ökade med 20-60 kg /person*år. Mängden restavfall 
minskade märkbart endast i de kommuner som, förutom insamling av 
producentanvarsmaterial, införde insamling av komposterbart avfall. Då minskade 
restavfallsmängden mer än som kunde förklaras enbart av mängden separat insamlat 
komposterbart avfall. 
 
Den insamlade mängden av plast-, pappers- och metallförpackningar per person var i 
genomsnitt dubbelt så stor vid fastighetsnära hämtning, 28 jämfört med 14 kg/person*år, som 
vid system med återvinningsstationer. Viktbaserad renhållningstaxa visade en tydlig effekt, 
där hushållen genererade ungefär hälften så mycket restavfall, som i grannkommunen med 
likadant insamlingssystem men icke viktbaserad taxa. 
 
Följande sex nyckeltal, för jämförelse mellan olika insamlingssystem, presenteras för var och 
en av de sex kommunerna i studien: 
- Källsorteringsgrad (andel som källsorterats och insamlats till återvinning av den totalt 

insamlade mängden restavfall och återvinningsmaterial) 
- andel producentansvarsmaterial (PAM) i restavfallet 
- andel biologiskt behandlingsbart material i restavfallet 
- andel termiskt behandlingsbart (exkl PAM och bio.avfall) i restavfallet 
- andel deponirest i restavfallet 
- genereringstakt för restavfall [kg/inv*år] 
För att det ska bli meningsfullt att beräkna nyckeltalen och jämföra olika insamlingssystem 
behövs det pålitliga och jämförbara data från plockanalyser och insamlingsstatistik. Några 
intressanta frågor för fortsatt forskning och utveckling är: 
- Att anpassa och implementera den standardiserade metoden för plockanalyser, som för 

närvarande utvecklas i ett EU-projekt i fem länder, så att den blir användbar i Sverige. 
- Att undersöka i vilken utsträckning vikt-baserad renhållningstaxa leder till att avfall 

hanteras i alternativa, olovliga vägar. 
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Förkortningar 
som förekommer i tabeller och figurer 

 
Bjuv Bjuvs kommun 
blöj blöjor 
Båstad Båstads kommun 
el elektriska och elektroniska produkter 
farligt farligt avfall 
FFH Flerfamiljshus 
frig frigolit 
glas glasförpackningar 
Hbg Helsingborgs kommun 
hårdpl hårdplastförpackningar 
Höga Höganäs kommun 
mat matavfall 
metallfp metallförpackningar 
mjukpl mjukplastförpackningar 
MVDA multivariat dataanalys 
NSR Nordvästra Skånes Renhållnings AB  
ovr övrigt icke brännbart, som ej ingår i någon annan fraktion 
ovrBr övrigt brännbart (ej PAM) 
ovrGl övrigt glas (ej PAM) 
ovrMe övriga metaller (ej PAM) 
ovrPa övrigt papper (ej PAM) 
ovrPl övrig plast (ej PAM) 
paförp pappersförpackningar 
PAM producentansvarsmaterial 
tidn tidningar 
trädg trädgårdsavfall 
tyg textilier 
V Villor 
well wellpapp 
Åstrp Åstorps kommun 
Ä-hlm Ängelholms kommun 
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1 Bakgrund 
 
Sedan Förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS) infördes i Sverige har ett 
stort antal olika system för insamling av källsorterat hushållsavfall utvecklats i kommunerna. 
För att kunna jämföra och värdera olika insamlingssystem behövs det pålitliga data över 
avfallets sammansättning och mängd.  
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för omhändertagande och behandling av 
hushållens avfall i en region med ca 220 000 invånare, fördelat på de sex kommunerna Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. NSR-kommunerna har olika 
befolkningsstruktur och delvis olika insamlingssystem. Utförlig bakgrundsinformation om de 
sex kommunerna återfinns i Bilaga A. NSR har genom plockanalyser dokumenterat 
utvecklingen av hushållsavfallets karaktär. Resultaten från plockanalyser kan användas till: 
 

 Ökad kunskap om dagens mängder och sammansättning på avfall 

 Utvärdering av källsortering  

 Kvalitetskontroll av olika material som ingår i olika behandlingslinjer 

 Information som underlättar avfallsproducentens källsortering 

 Dimensionering av avfallssystemet 

 

NSR har genomfört plockanalyser och rapporterat resultatet även från områden utanför den 
egna regionen (Ohlsson et al. 1999; Vukicevic et al. 2001). NSR:s erfarenhet och statistiska 
material möjliggör jämförelser av effekten av olika insamlingssystem. I den här rapporten 
utvärderas data från nordvästra Skåne, avseende hushållens källsorterade material och 
restavfall. Med restavfall avses det avfall som hämtas vid fastigheten och innehåller det 
blandade avfall som återstår efter att källsorterat återvinningsmaterial har lämnats separat. 
 

2 Mål   
 
Projektets syfte är att kunna erbjuda kommuner och producenter ett förbättrat beslutsunderlag 
vid val av insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall i Sverige. Genom att analysera 
och utvärdera källsorteringsresultaten i sex kommuner med varierande förutsättningar är 
målet att svara på följande frågor: 
 

1) Vad är effekten av viktbaserat taxesystem jämfört med icke viktbaserat?  
2) Vad är effekten av fastighetsnära hämtning av återvinningsmaterial jämfört med 

tillgång till återvinningsstationer i kommunen? 
3) Vad kan sägas om utvecklingen över tiden sedan källsortering infördes? 
4) Vad fungerar bäst/sämst och hur kan det kopplas till lokala faktorer?  
5) Vilken typ av nyckeltal kan vara relevanta för att utvärdera olika 

källsorteringssystem? 
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3 Metod 
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) har utvecklat och under en följd av år tillämpat en 
metod för provtagning och karakterisering av hushållsavfall genom plockanalys (Bilaga C). 
Metoden bygger på Nordtest metod NT ENVIR 001 (Nordtest 1995). De plockanalyser som 
utvärderas i den här rapporten har gjorts på hushållens restavfall under åren 1998-2004. 
Stickprov av restavfallet har tagits i slumpvis utvalda villa- respektive flerfamiljshusområden. 
Vid plockanalysen har avfallet sorterats och klassificerats noggrant i 21 fraktioner, för att 
sedan vägas. Varje fraktions andel av totalvikten har beräknats och i de flesta fall har även 
antalet hushåll för stickprovet varit känt, så att mängden i kg/hushåll,vecka har kunnat 
beräknas för varje fraktion. 
 
Andra data, som också har utvärderats och jämförts med plockanalyserna, är NSR:s 
insamlingsstatistik för restavfall och återvinningsmaterial under åren 1990-2003. 
Insamlingsstatistiken är redovisad i kg/inv,år.  
 
Multivariat dataanalys 
Multivariat dataanalys (MVDA) kan användas för att upptäcka grupperingar och trender i ett 
datamaterial med många variabler och observationer. Ett urval observationer från nordvästra 
Skåne har bearbetats med MVDA. Principalkomponent-analys (PCA) är en multivariat 
projektionsmetod, som med minsta kvadratanpassning beräknar principalkomponenter för ett 
datamaterial. Med PCA kan olika samband i datamaterial med många variabler synliggöras i 
diagram. Diagrammen betraktas parvis; score-plottar (i det här fallet med kommunerna) mot 
loading-plottar (med avfallsfraktionerna). De s.k. score-värdena, t[1], representerar 
observationernas avstånd till första principalkomponenten (PC1),  t[2] avståndet till PC2 osv.. 
Loadings, p[1], p[2], uttrycker på vilket sätt variablerna har något samband. Loadings 
används för att tolka scores. Loadings avslöjar både i vilken grad och på vilket sätt (positiv 
eller negativ korrelation) variablerna har bidragit till modellen, i det här fallet för att se i 
vilken grad förekomsten av respektive materialslag i avfallet bidragit till kommunens läge i 
modellen.  
 
Enklare uttryckt kan man se score- och loading-plottarna som ”kartor” där läget, dvs avstånd 
och riktning från origo, för en viss kommun i score-plotten ger motsvarande läge i loading-
plotten. Läget i loading-plotten visar då vilka materialslag som insamlats (avseende 
insamlingsdata) respektive återfunnits i restavfallet (avseende plockanalysdata) i stor 
utsträckning i den kommunen, jämfört med de andra kommunerna.   
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4 Resultat och diskussion 
 
 
4.1 Indelning av kommunerna  
 
Insamlingssystemen skiljer sig i de sex studerade kommunerna enligt beskrivningen i Bilaga 
A. De mest avgörande skillnaderna, som gällde under den studerade perioden, delar i princip 
in kommunerna i tre grupper: 
 
[I] Bjuv och Åstorp Fullt utbyggd fastighetsnära insamling av 10 fraktioner inklusive 

komposterbart avfall infördes 2000 resp 1999. 
 

[II] Helsingborg Fastighetsnära insamling av 7 fraktioner infördes 1996. Ingen 
insamling av komposterbart avfall. 
 

[III] Båstad, Höganäs, 
Ängelholm 

Återvinningsmaterial lämnas i huvudsak till ÅV-stationer (viss 
skillnad mellan kommunerna, se Bilaga A). Ingen insamling av 
komposterbart avfall.  

 
 
4.2 Effekten av viktbaserad taxa 
 
Vad är effekten av viktbaserade renhållningsavgifter jämfört med icke viktbaserade?  
 
Renhållningstaxan i Bjuv 
Bjuv skiljer sig från övriga kommuner i studien genom den viktbaserade renhållningstaxan, 
som infördes år 2000, i samband med införandet av fastighetsnära hämtning av 10 fraktioner. 
Två år senare justerades taxan så att den fasta delen höjdes och restavfallets vikt fick ett 
mindre genomslag på priset. Taxejusteringen föranleddes bland annat av problem med 
nedskräpning, misstankar att avfall togs omhand på otillbörligt vis, felsorterade material som 
lämnades på ÅV-stationerna och felsorterat material i kompostfraktionen. 
Informationskampanjer har genomförts och problemen har minskat efter taxejusteringen. 
 
Tabell 1: Den viktbaserade renhållningstaxan för villor i Bjuv kommun, hämtning vid tomtgräns. Med 

ÅV-material avses här producentansvarsmaterial. 
   

 Fast avgift 
Inkl. hämtning 
av ÅV-material 

Fast avgift 
Exkl. hämtning 
av ÅV-material 

Rörlig avgift 
restavfall 

Rörlig avgift 
komposterbart 

Fr o m 00.05.01 438 kr/år 280 kr/år 3,65 kr/kg 1,2 kr/kg 
Fr o m 02.07.01 1175 kr/år 750 kr/år 2,40 kr/kg 1,2 kr/kg 

  
Övriga fem kommuner i studien har fasta renhållningsavgifter, med olika prisnivåer i 
respektive kommun och beroende på servicegrad, storlek på kärlen mm. Avgifterna har 
varierat från ca 700 kr/år till som mest 3300 kr/år för ett villahushåll under rapporteringstiden. 
År 2003 var en vanligt förekommande taxa i storleksordningen 1500 kr/år för en villa. Det har 
inte ingått i den här studien att undersöka taxornas utformning i detalj. 
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Insamlingsresultat 
En multivariat analys av insamlingsresultaten för de två senaste åren (2002 och 2003), visar 
att Bjuv skiljer från övriga kommuner. I scoreplotten (figur 1) kan man se att kommunerna i 
nordvästra Skåne delar sig i fyra grupper: Bjuv, Åstorp och Helsingborg var för sig och de tre 
övriga kommunerna för sig. Bjuv och Åstorp har likadana insamlingssystem, men skiljer sig 
åt genom Bjuvs viktbaserade taxa.  
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Figur 1: Score plot (PCA-X) för insamlat restavfall respektive återvinningsmaterial [kg/inv*år] i NSR-

kommunerna under åren 2002 respektive 2003. Texten Hbg -02 resp. -03 är suddigt i plotten för 
de ligger ovanpå varandra. Första komponenten PC[1] förklarar 74% av variationen och andra 
komponenten, PC[2] 12%. 
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Figur 2: Loading plot (PCA-X) för insamlat restavfall respektive återvinningsmaterial per inv. i 

nordvästra Skåne. 
 
Genom att betrakta score- och loadingplottarna tillsammans framgår att hushållen i Bjuv 
lämnar mer kompost och mer metall-, plast- och pappersförpackningar till återvinning än 
hushållen i de andra kommunerna. Vidare framgår att i Bjuv samlas det in mindre mängder 
tidningar och glas än i de andra kommunerna, samt att mängden restavfall/inv är minst i Bjuv 
och störst i Båstad. Modellen, som bygger på insamlingsstatistik från de två senaste åren, har 
en god förklaringsgrad.  
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Avfallsmängden 
Den totala mängden avfall och återvinningsmaterial som samlats in från hushållen visar en 
ökande trend under de senaste 10 åren för alla kommunerna utom Bjuv (Figur 3). 
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Figur 3: Totalt mängd avfall, inkl.återvinningsmaterial och komposterbart, insamlat från hushållen i 

nordvästra Skåne 1990-2003. Material från ÅV-stationer ingår.  * exklusive turister 
 
Det är bara i Bjuv och Åstorp som fullt utbyggd fastighetsnära hämtning har införts (se Bilaga 
A). Det framgår tydliga skillnader mellan dessa två kommuner, som med stor sannolikhet 
beror på den viktbaserade taxan (Figur 4). För båda kommunerna har insamlingsresultaten 
planat ut kring 50 kg/inv*år för komposterbart avfall och kring 100 kg/inv*år för 
producentansvarsmaterialen (PAM). Det saknas uppgifter om i vilken utsträckning hushållen 
komposterar hemma. 
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Figur 4: Insamlade mängder avfall och återvinningsmaterial från hushållen i Bjuv och Åstorp 1994-2003 
 
Källsorteringsgrad 
I Kap 4.3, nedan, finns en mer utförlig beskrivning av resultatet från insamling av 
källsorterade producentansvarsmaterial. Bjuv skiljer sig från de övriga fem kommunerna 
genom att leverera ungefär hälften så mycket glasförpackningar till återvinning och ca 30 % 
mindre tidningar. Det beror dock inte på att invånarna sorterar dåligt, för även i restavfallet 
från Bjuv återfinns mindre mängder glas och tidningar än i de andra kommunerna. Bjuv 
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skiljer sig från de övriga kommunerna även när det gäller källsortering av metall-, plast- och 
pappersförpackningar, men i det fallet genom att lämna in i större mängd/invånare, än i någon 
av de andra kommunerna.  
 
Läggs insamlingen av alla producentansvarsmaterial samman har invånarna i Bjuv lämnat 
färre kg material/person till återvinning, än invånarna i de andra kommunerna. Däremot har 
Bjuv (2003) den största andelen PAM som källsorterats och levererats till återvinning (39 
vikt-%) av totalt insamlat återvinningsmaterial + restavfall, vilket ska jämföras med Åstorp 
(33 %), Höganäs (28 %), Helsingborg (27 %), Ängelholm (26 %) och Båstad (23 %). 
 
Slutsatser angående viktbaserad taxa 
Sammanfattningsvis visar resultaten att invånarna i Bjuv har ett avvikande konsumtions- 
och/eller beteendemönster.  Under 2003 alstrade Bjuvs invånare hälften så mycket restavfall 
(90 kg/inv, år), jämfört med Åstorp (180 kg/inv., år), som har ett likartat insamlingssystem. 
Samtidigt låg insamlingen av återvinningsmaterial i samma storleksordning i de båda 
kommunerna.  
 
Slutsatsen är att den viktbaserade taxan är ett kraftfullt instrument, som både styr mot 
minskade avfallsmängder och mer långtgående källsortering. Dock finns risken att invånarna 
frestas att spara pengar genom att göra sig av med avfall på ett olovligt vis, t ex genom att 
lämna restavfall på ÅV-stationerna eller i kompostfraktionen. Resultat från plockanalyser av 
insamlat komposterbart avfall indikerar en högre grad av felsorterat avfall i Bjuv (12 % 2004) 
än i t ex Helsingborg (4 % 2003). En förutsättning för att uppnå önskvärd effekt är att 
invånarna är ansvarstagande och mottagliga för informationskampanjer. 
 
 
4.3 Fastighetsnära hämtning jämfört med återvinningsstationer 
 
Vad är effekten av fastighetsnära hämtning av återvinningsmaterial jämfört med tillgång till 
Återvinningsstationer i kommunen? 
 
Skillnader i insamlingssystem 
Insamlingssystemen för producentansvarsmaterial delar de sex kommunerna i två grupper: 
Bjuv, Åstorp och Helsingborg, som har fullt utbyggd fastighetsnära hämtning, respektive 
Höganäs, Ängelholm och Båstad, där producentansvarsmaterialen i huvudsak samlas in vid 
återvinningsstationer (Tabell 2).  
 
Tabell 2: Insamlingssystem för hushållens producentansvarsmaterial i nordvästra Skåne (2003). 

* markerar kommun som, förutom ÅV-stationer, erbjuder hämtning vid fastighet  
# markerar kommun med insamling enbart vid ÅV-stationer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tidn. Glas- 
förp. 

Pappers-
förp. 

Metall-
förp. 

Plast- 
förp. 

Bjuv * * * * * 
Åstorp * * * * * 
Helsingborg * * * * * 
Höganäs * * # # # 
Ängelholm * # # # # 
Båstad # # # # # 
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Plockanalys av restavfall 
Nedan syns score- och loadingplottarna från en multivariat analys av plockanalyser av 
restavfall i de sex kommunerna. Till vänster i Figur 5 återfinns de tre kommuner som har fullt 
utbyggd fastighetsnära insamling. Av Figur 6 framgår att ju längre till vänster i plotten, desto 
mindre producentanvarsmaterial återfanns i restavfallet, dvs hushållen källsorterar mera 
noggrant när det finns fastighetsnära insamling. 
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Figur 5: Score plot (PCA-X) för villahushållens restavfall i NSR-kommunerna vid senast genomförda 

plockanalyser i respektive kommun [kg/villa*vecka]. Första komponenten PC[1] förklarar 48% 
av variationen och andra komponenten, PC[2] 22%. 
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Figur 6: Loading plot (PCA-X) för plockanalyser av villahushållens restavfall i NSR-kommunerna vid 

senast genomförda plockanalyser (2002-2004). 
 
Insamlingsresultat 
År 2003 var summan av insamlade producentansvarsmaterial i storleksordningen 100 
kg/inv*år i alla sex kommunerna, oberoende av insamlingssystem (Figur 7). Bakom de 
summerade mängderna döljer sig dock signifikanta skillnader för olika materialslag. 
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Figur 7: Summa källsorterat producentanvarsmaterial (glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar, 

samt tidningar) insamlat från hushållen i nordvästra Skåne 1995-2003 
 * exklusive turister 
 
Kurvorna ser annorlunda ut om glas och tidningar inte tas med (Figur 8). Då syns tydligt att 
invånarna sorterar plast-, metall- och pappersförpackningar bättre i de tre kommuner som har 
fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial (Bjuv, Helsingborg och Åstorp). År 
2003 lämnade invånare med fastighetsnära hämtning i genomsnitt dubbelt så mycket plast-, 
metall- och pappersförpackningar till återvinning (28 kg/inv, år), jämfört med dem som själva 
måste transportera sitt material till en återvinningsstation (14 kg/inv, år). 
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Figur 8: Insamlad mängd plast-, metall- och pappersförpackningar från hushållen i nordvästra Skåne 

1995-2003. * exklusive turister 
 
 
Restavfallets innehåll av återvinningsmaterial 
Sammanlagda mängden producentansvarsmaterial som återfanns i restavfallet vid de senast 
genomförda plockanalyserna varierade från 1,2 till 3,7 kg/villa*vecka. I genomsnitt fanns det 
nästan dubbelt så mycket producentansvarsmaterial kvar i restavfallet från kommunerna utan 
fastighetsnära hämtning. Grupperingen av kommunerna, som framgick i den multivariata 
analysen ovan (Figur 5), bekräftas av stapeldiagrammet i Figur 9. Det framstår också tydligt 
att i Båstad, som är den enda kommunen utan fastighetsnära insamling av tidningar, återfanns 
tre gånger så mycket tidningar i restavfallet, som i de andra kommunerna.  

Helsingborg 

Bjuv 

Åstorp 

Båstad* 
Ängelholm 
Höganäs* 
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Figur 9: Innehåll av producentansvarsmaterial i restavfallet från villor, resultat från plockanalyser 2002-
2004.  

 
Slutsatser angående fastighetsnära hämtning jämfört med återvinningsstationer 
När hushållen erbjuds hämtning av källsorterat material vid fastigheten får det stor betydelse 
för graden av källsortering, jämfört med möjligheten att leverera material till en 
återvinningsstation. Vid de senast genomförda plockanalyserna (2002-2004) återfanns i 
genomsnitt nästan dubbelt (90% mer) så mycket producentansvarsmaterial/hushåll i 
restavfallet från kommunerna utan fastighetsnära hämtning. 
 
 
4.4 Utvecklingen över tiden 
 
Vad kan sägas om utvecklingen över tiden sedan källsortering infördes? 
 
Restavfallets sammansättning 
Under åren efter att källsortering har införts syns ingen entydig trend avseende förändringar i 
sammansättningen av restavfallet. Ett urval av plockanalyser för perioden 1998-2004, från de 
tre kommuner som har haft fastighetsnära insamling av källsorterade material (Bjuv, Åstorp 
och Helsingborg), åskådliggörs i figur 10 och 11. Plottarna visar att det endast varit små 
förändringar över tiden i respektive kommun. Helsingborg ligger till vänster i score-plotten, i 
huvudsak på grund av ett större innehåll av matavfall i restavfallet, vilket var förväntat 
eftersom Bjuv och Åstorp, tillskillnad från Helsingborg, har haft separat insamling av 
komposterbart avfall. Åstorp ligger till höger i plotten och längre ned än Bjuv, i huvudsak på 
grund av ett större innehåll av producentansvarsmaterial i restavfallet än Bjuv. 
Producentansvarsmaterialen återfinns till stor del i den högra, nedre delen av loading-plotten 
(figur 11). Resultatet för Bjuv 2004 återfinns i den övre, högra delen av plotten, påverkat av 
en anmärkningsvärt stor andel blöjor. Det kan förmodas vara en effekt av att det 
slumpmässigt valda bostadsområdet för stickprovet hade många småbarnsfamiljer. 
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Figur 10: Score plot (PCA-X) för plockanalyser av villahushållens restavfall i Helsingborg (H), Bjuv (B) 
respektive Åstorp (Å) under åren 1999-2004, avseende viktandelar av respektive fraktion i 
restavfallet. Första komponenten PC[1] förklarar 25% av variationen och andra komponenten, 
PC[2] 19%. 
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Figur 11: Loading plot (PCA-X) för plockanalyser avseende viktandelar av villahushållens restavfall i 
Helsingborg, Bjuv respektive Åstorp under åren 1999-2004.  

 
 
Stapeldiagram, för att granska utveckling över tiden i Bjuv, Åstorp respektive Helsingborg, 
bekräftar slutsatsen från den multivariata analysen, dvs att det inte framgår några tydliga eller 
likartade trender i förändring av restavfallets sammansättning under åren efter att källsortering 
införts (figur 12, 13 och 14). Vissa mätningar visar en markant avvikelse från övriga år i 
respektive kommun: år 2004 i Bjuv, 2002 i Helsingborg respektive 2000 i Åstorp. Det går inte 
att säga med säkerhet om det beror på felkällor, slumpen eller andra orsaker. Vid beräkningen 
av restavfallets fraktioner i kg/hushåll förutsätts att antalet hushåll som bidragit till stickprovet 
är korrekt angivet. Hur stor osäkerheten är i uppgiften om antalet hushåll har inte varit möjligt 
att kvantifiera. Vidare är det viktigt att hålla i minnet att plockanalysen endast är ett stickprov. 
Om det t ex finns många stora hushåll i det slumpvis valda bostadsområdet kommer resultatet 
i kg/hushåll att vara högt, även om kg/invånare är oförändrat. Bakgrundsdata saknas för att 
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bryta ned plockanalysresultaten på mindre enheter än hushåll.  En annan anledning till 
försiktighet i tolkningen av trender över tiden är att det har gått relativt kort tid sedan fullt 
utbyggd källsortering infördes. 
 

0

1

2

3

4

Totalt s:a PAM Matavfall Trädg övr. brännb övr. ej
brännb

farligt 

kg
/v

ill
a,

 v
ec

ka

sep-01 feb-02 okt-02 apr-04
 

Figur 12: Innehåll i restavfallet från villor i Bjuv, resultat från plockanalyser 2001-2004.  
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Figur 13: Innehåll i restavfallet i kg/villa*vecka i Åstorp, resultat från plockanalyser 2000-2002.  
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Figur 14: Innehåll i restavfallet från villor i Helsingborg, resultat från plockanalyser 1998-2004.  
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Mängden restavfall efter införande av källsortering 
Totala mängden avfall och återvinningsmaterial som samlas in från hushållen visar en ökande 
trend under de senaste 10 åren för alla de studerade kommunerna utom Bjuv. Om man drar 
ifrån återvinningsmaterialen framgår att i fyra av kommunerna har även mängden restavfall 
ökat i viss mån eller planat ut, trots att insamlingen av producentansvarsmaterial har 
intensifierats under samma tid (Figur 12). 
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Figur 12: Restavfall insamlat från hushållen i nordvästra Skåne 1990-2003 
 
Åstorp och Bjuv är de enda kommuner i undersökningen som visar en tydligt minskad mängd 
restavfall i samband med införandet av källsortering. Det förklaras till stor del av att de 
införde separat insamling av komposterbar fraktion, tillskillnad från övriga kommuner i 
studien. Dock minskade mängden restavfall [kg/person*år] i Bjuv och Åstorp mer än vad som 
kan förklaras av insamlad mängd källsorterat komposterbart avfall. Kompletterande 
förklaringar kan vara en utveckling av hemkompostering och att separat hantering av det 
komposterbara avfallet underlättar källsortering av övriga materialslag och/eller att hushållen 
ändrat sina konsumtionsmönster till avfallssnålare alternativ. 
 
Slutsatser angående utvecklingen över tiden 
Sammanlagda mängden avfall och återvinningsmaterial som samlas in från hushållen visar en 
ökande trend under de senaste 10 åren för alla de studerade kommunerna utom Bjuv. Endast i 
kommuner som har separat insamling av komposterbart avfall (Bjuv och Åstorp) märktes en 
tydligt minskad mängd restavfall i samband med införandet av källsortering.  
 
Efter att långtgående källsortering och fastighetsnära hämtning har införts, och det har gått 
några år, syns inte någon tydlig trend i förändring av restavfallets sammansättning över tiden.  
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4.5 Nyckeltal för källsortering  
 
Vilken typ av nyckeltal kan vara relevanta för att utvärdera olika källsorteringssystem för 
hushållsavfall? 
 
Cecilia Mattsson har sammanställt olika författares förslag på effektivitetsmått/nyckeltal för 
källsortering (Mattsson 2003). I Tabell 3 nedan presenteras ett urval nyckeltal, som 
preciserats och bedömts relevanta i den här studien. Nyckeltalen indikerar hur väl 
källsortering av hushållsavfall fungerar. Jämförelsetal för de senaste mätningarna i nordvästra 
Skåne anges i tabellen. Ett annat relevant mått, som inte nämns nedan, är mängden 
återvinningsmaterial i kg per invånare. Det ger dock ingen information om en förändring av 
mängden beror på förändrade källsorteringsvanor eller förändrade konsumtionsvanor. Genom 
att undersöka andelar får vi veta i vilken utsträckning hushållen källsorterar, oavsett om de 
alstrar mycket eller lite avfall totalt sett. Dock är det viktigt att hålla i minnet att nyckeltal i 
form av andelar är ett relativt mått, vilket innebär att nyckeltalet för ett materialslag kan 
förändras enbart på grund av förändringar i någon annan fraktion. 
 
Tabell 3: Nyckeltal för hushållens källsortering. Resultaten i nordvästra Skåne avser de senaste 

mätningarna 2002-2004. 
    
Nyckeltal definition nordvästra Skåne 

Källsorteringsgrad [ kg insamlat ÅV-material / kg insamlat 
(restavfall+ÅV-material) ] 

Uppmättes till 35 % i genomsnitt, 
med en stor variation från 20-60 %. 

Andel PAM* i 
restavfallet 

[ kg PAM* / kg restavfall ]   
*producentansvarsmaterial 

Uppmättes till 30 % i genomsnitt, 
med en variation från 26-36 %. 

Andel biologiskt 
behandlingsbart 
material i restavfallet 

[ kg komposterbart mtrl / kg restavfall ]   
 

Uppmättes till 45 % i genomsnitt, 
med en stor variation från ca 25-50 
%, beroende på om det finns separat 
insamling av bio.avfall eller inte. 

Andel termiskt 
behandlingsbart 
material** i restavf. 

[ kg övrigt brännbart** / kg restavfall ]   
 
**exkl brännbart PAM och bio.avfall 

Uppmättes till 19 % i genomsnitt, 
med en stor variation från ca 14-38 
%.   

Andel deponirest  
i  restavfallet 

[ kg inert, icke brännbart mtrl som ej är 
PAM / kg restavfall ]   
 

Uppmättes till 6 % i genomsnitt, 
med en variation från 4-13 %. 

Genereringstakt 
”Specific waste generation 
rate (SWG)” 
 

[Mängden insamlat restavfall i kg/inv*år] 
 
 

Genereringstakt i storleksordningen 
300 kg/inv*år uppmättes i 
kommuner med enbart ÅV-stationer 
och ingen separat insamling av 
bio.avfall. Vid fullt utbyggd 
fastighetsnära hämtning och 
viktbaserad taxa uppmättes lägsta 
värdet; 90 kg/inv*år.  

 
Kommentarer till nyckeltalen 
 

 Med Källsorteringsgrad avses andel som källsorterats och insamlats till återvinning 
(inkl biologiskt behandlingsbart avfall) av den totalt insamlade mängden 
hushållsavfall inklusive källsorterade material. Ju högre källsorteringsgrad desto större 
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andel av hushållsavfallet källsorteras och samlas in separat. Förekomst av 
hemkompostering återspeglas ej i detta nyckeltal. 

 
 Med Andel PAM i restavfallet avses andel producentansvarsmaterial i viktprocent, 

vilket kan beräknas ur resultat från plockanalyser. En minskad andel PAM i 
restavfallet kan bero på bättre fungerande källsortering, men det kan också ha andra 
orsaker, t ex förändrade konsumtionsvanor. Observera att andelen (nyckeltalet) kan 
öka markant i samband med införande av separat hantering av det biologiskt 
nedbrytbara avfallet, utan att det skett någon reell förändring i kg PAM/capita. 

 
 Med Andel biologiskt behandlingsbart material avses andelen i viktprocent av 

restavfallet, vilket beräknas ur resultat från plockanalyser. Om det varken finns separat 
insamling eller lokal kompostering kommer andelen biologiskt nedbrytbart avfall i 
restavfallet att vara hög; vanligt förekommande är storleksordningen 50 viktprocent. 

 
 Med Andel termiskt behandlingsbart material i restavfallet avses andelen övrigt 

brännbart avfall, exklusive brännbart producentansvarsmaterial och exklusive 
biologiskt behandlingsbart avfall. Andelen beräknas ur resultat från plockanalys av 
restavfallet.  

 
 Med Andel deponirest i restavfallet avses andelen inert, icke brännbart, icke farligt 

avfall, som inte är PAM. Andelen beräknas ur resultat från plockanalys av restavfallet. 
Genom att känna till andel deponirest kan kommande deponiskatt beräknas. 

 
 Med Genereringstakt avses mängden insamlat restavfall per person och tidsenhet. 

Förändrad mängd restavfall per invånare har i huvudsak två orsaker: förändrade 
källsorteringsvanor och/eller förändrade konsumtionsvanor. 

 
 
4.6 Vad fungerar bäst/sämst och hur kan det kopplas till lokala faktorer?  
 
Vad som fungerar bra beror på i vilket avseende frågan ställs. Här gäller frågan hur noggrant 
hushållen källsorterar. Nyckeltal, som utvärderar resultatet av källsorteringen i kommunerna i 
nordvästra Skåne, presenteras nedan i Tabell 4 och Figur 13. Definitioner av nyckeltalen 
återfinns i Tabell 3 ovan, beskrivning av respektive kommuns insamlingssystem i Bilaga A. 
 
Tabell 4: Nyckeltal för källsorteringsresultat i nordvästra Skåne. Källsorteringsgrad och kg restavfall/inv 

gäller för 2003, övriga nyckeltal för senast gjorda plockanalyser i respektive kommun (varierar 
från 2002-2004). Talen visar viktade genomsnitt med hänsyn till fördelningen av villor och 
flerfamiljshus i respektive kommun.  

  
 
 
 

Källsorteringsgrad 
[%] 

 
 

Andel 
PAM 

i rest-avfallet 
[%] 

Andel 
biologiskt 

behandl.bart 
material i 

restavfallet 
[%] 

 
Andel övrigt 

termiskt 
behandlingsbart 

i restavfallet 
[%] 

 
Andel 

deponirest 
i rest-

avfallet 
[%] 

 
Genererings- 

takt 
[kg 

 restavfall/ 
inv.*år] 

Bjuv 60  (varav kompost. 21 ) 26  26 38  10 91  
Åstorp 45  (varav kompost. 12 ) 31  39 18  13 179  
Helsingborg 28  (varav kompost. 1 ) 30  50 15  5 284  
Höganäs* 28  (varav kompost. 0 ) 32  49 15  4 256  
Ängelholm 26  (varav kompost. 0 ) 29  50 15  6 280  
Båstad* 23  (varav kompost. 0 ) 36  47 14 4 319  
*utan turister 
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Figur 13: Materialfraktionernas fördelning i restavfallet vid senast genomförda plockanalyser i nordvästra 

Skåne. Beräknat som viktade genomsnitt med hänsyn till fördelningen av villor och 
flerfamiljshus i respektive kommun. 

 
Invånarna i Bjuv, med fastighetsnära hämtning av 10 fraktioner och viktbaserad taxa, är bäst 
på att minimera avfallsmängden och i flera avseenden bäst på att källsortera. Resultatet i Bjuv 
bör kopplas till att Bjuv är en liten kommun med 75 % villahushåll och därför inte direkt 
jämförbart med t ex större städer.  
 
Invånarna i Båstad, som inte har fastighetsnära hämtning av något annat material än 
restavfall, lämnar ifrån sig mest avfall per invånare och källsorterar i mindre utsträckning än 
invånare i de andra kommunerna i studien. Även Båstad är en liten kommun, med 
övervägande villabebyggelse (90%). Båstad präglas av turism och sommargäster. 
 
 
4.7 Diskussion 
 
I en sociologisk studie (Sörbom 2003) av källsortering i hushållen dras slutsatsen att 
tillgänglighet är en avgörande faktor för hushållens grad av källsortering. Sörbom menar att 
det allra främsta kriteriet är närhet och att fastighetsnära hämtning tycks vara det som 
fungerar bäst, om målet är att uppnå så långtgående källsortering som möjligt. Samma slutsats 
kan dras från resultaten i nordvästra Skåne.  
 
Ekonomiska incitament har också stor betydelse, enligt Sörbom. Liknande slutsatser dras av 
ekonomerna Sterner och Bartelings. I en enkätundersökning i ett villaområde i Varberg 
svarade 70 % av hushållen att taxan har stor betydelse för deras sätt att hantera avfallet 
(Bartelings and Sterner 1999). Sterner och Bartelings har undersökt effekten av viktbaserade 
renhållningstaxor i Varberg respektive Eda kommuner. Efter införandet av den viktbaserade 
taxan i Varberg minskade restavfallsmängden med ca 30 % och från Eda kommun rapporteras 
motsvarande minskning med ca 50 %. Det styrker resultatet i nordvästra Skåne där den 
viktbaserade taxan i Bjuv ledde till 50 % mindre mängd restavfall/person jämfört med 
grannkommunen Åstorp, som har likadant insamlingssystem men icke viktbaserad taxa.  
 
I samband med införandet av viktbaserad taxa i Eda kommun noterades en stor ökning av 
antalet hushåll som komposterar hemma. De lokala myndigheterna uppgav att det inte 
förekom i någon stor utsträckning att avfall spreds eller slängdes på otillbörligt vis. I Bjuv 
kommun har däremot problem förknippats med den viktbaserade taxan, bl a nedskräpning och 
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viss inblandning av restavfall i kompostfraktionen, varför taxan har justerats till ett mindre 
genomslag för priset per kg restavfall. 
 
I Sterner och Bartelings studie upptäcktes ett samband mellan positiv attityd till kompostering 
och små mängder hushållsavfall, dvs hushåll som var positiva till kompostering genererade 
mindre mängd avfall, till en grad som inte kunde förklaras enbart av separat hantering av det 
komposterbara avfallet. Resultat i nordvästra Skåne visar en liknande tendens, som kan ha sin 
förklaring i att separat hantering av det komposterbara avfallet underlättar källsortering av 
övriga materialslag (se Figur 12 ovan och efterföljande text, sid 17). Vidare konstaterade 
Sterner och Bartelings att hushållen tycks vara intresserade och motiverade att ägna mer tid åt 
källsortering än vad som kan motiveras av enbart penningekonomiska skäl.  
 
 
4.8 Fortsatt forskning och utveckling 
 
För att det ska bli meningsfullt att beräkna nyckeltalen och jämföra olika insamlingssystem 
behövs det pålitliga och jämförbara data från plockanalyser och insamlingsstatistik. Några 
intressanta frågor för fortsatt forskning och utveckling är: 
- Att anpassa och implementera den standardiserade metoden för plockanalyser, som för 

närvarande utvecklas i ett EU-projekt i fem länder, så att den blir användbar i Sverige. 
- Att undersöka i vilken utsträckning vikt-baserad renhållningstaxa leder till att avfall 

hanteras i alternativa, otillbörliga vägar. 
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 5 Slutsatser 
 
Viktbaserad taxa 
Den viktbaserade taxan är ett kraftfullt instrument, som visat sig styra mot både minskade 
avfallsmängder och mer långtgående källsortering. Dock finns risken att invånarna frestas att 
spara pengar genom att göra sig av med avfall på ett olovligt vis, t ex genom att lämna 
restavfall på ÅV-stationerna, i kompostfraktionen, i naturen eller i avfallskärl på arbetsplatser. 
 
Fastighetsnära hämtning jämfört med återvinningsstationer 
När hushållen erbjöds hämtning av återvinningsmaterial vid fastigheten fördubblades 
insamlingen av källsorterade metall-, plast- och pappersförpackningar, jämfört med att 
hushållen erbjöds möjligheten att leverera materialen till en återvinningsstation.  
 
Utvecklingen över tiden 
Bara om insamlingen av källsorterat material omfattar komposterbart avfall märks en 
minskning av mängden restavfall när källsortering har införts. Det tycks finnas ett samband 
mellan separat hantering av det komposterbara avfallet och förbättrad källsortering av övriga 
material. Förändringar i restavfallets sammansättning visar inte någon tydlig trend under åren 
efter införandet av källsortering. 
 
Nyckeltal för utvärdering av hushållens källsortering: 
- Källsorteringsgrad (andel som källsorterats och insamlats till återvinning av den totalt 

insamlade mängden restavfall och återvinningsmaterial) 
- andel producentansvarsmaterial (PAM) i restavfallet 
- andel biologiskt behandlingsbart material i restavfallet 
- andel termiskt behandlingsbart (exkl PAM och bio.avfall) i restavfallet 
- andel deponirest i restavfallet 
- genereringstakt för restavfall [kg/inv*år] 
 
Förslag på fortsatt forskning och utveckling: 
- Att anpassa och implementera den standardiserade metoden för plockanalyser, som för 

närvarande utvecklas i ett EU-projekt i fem länder, så att den blir användbar i Sverige. 
- Att undersöka i vilken utsträckning vikt-baserad renhållningstaxa leder till att avfall 

hanteras i alternativa, olovliga vägar. 
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Bakgrundsinformation om avfallshanteringen i de sex 
kommunerna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB: 
 
 
Insamlingssystem 
I den mån det erbjuds är det frivilligt att ansluta sig till fastighetsnära hämtning av 10 
fraktioner enligt den nordvästskånska modellen, systemet är under utbyggnad. Anslutning 
uppmuntras genom differentierade taxor. Alla kommuner har Återvinningsstationer för 
producentansvarsmaterial. Återvinningsstationerna har byggts ut sedan 1994 då Lagen om 
Producentansvar infördes.  Nu minskas antalet stationer allt eftersom fastighetsnära hämtning 
införs i fler kommuner. 
 
De 10 fraktionerna som samlas in i den fullt utbyggda fastighetsnära hämtningen är: 
 

• Restavfall • Metallförp. 
• Matavfall • Hårdplastförp. 
• Trädgårdsavfall • Mjukplastförp. 
• Tidningar • Färgat glas 
• Pappersförp. • Ofärgat glas 

 
 
 
Tabell A1: Bakgrundsinformation om den kommunala renhållningen i nordvästra Skåne  
 
 
 Kommentar Tidpunkt för 

förändring 
Bjuv 
 

Fullt utbyggd fastighetsnära insamling av 10 källsorterade 
fraktioner infördes samtidigt som viktbaserat taxesystem. 
Taxan justerades till en betydligt högre fast avgift och minskad 
skillnad i kostnad per kg för restavfall respektive komposterbart. 

2000.05.01 
 

2002.07.01 

Båstad Ingen fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial eller 
komposterbart hittills, planerat att införas 2005. Avfallets mängd 
och sammansättning påverkas av turism och sommargäster. 

2005 

Helsingborg Sedan 1996 hämtas 7 fraktioner fastighetsnära, ej komposterbart. 
Beslutat införa fastighetsnära insamling av 10 fraktioner i hela 
kommunen, inkl kompost. Införandet pågår 2004.  

1996 
 

2004 
Höganäs Införande av fastighetsnära insamling av 10 källsorterade fraktioner 

i hela kommunen pågår under 2004. Sedan tidigare har man 
insamling av glas, papper och batterier som ingår i ordinarie taxa. 
Avfallets mängd och sammansättning påverkas av turism och 
sommargäster. 

2004 

Åstorp Fullt utbyggd fastighetsnära insamling av 10 källsorterade 
fraktioner, inkl komposterbart, sedan 1999.  

1999 

Ängelholm Fastighetsnära insamling av komposterbart + restavfall införs i hela 
kommunen 2004. Sedan tidigare finns det insamling av restavfall + 
tidningar.  

2004 
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Tabell A2: Insamlingssystem för hushållen i nordvästra Skåne under rapporteringstiden, fram till 2003  
(under 2004-2005 pågår en omfattande utbyggnad av fastighetsnära hämtning).  

 
Tom ruta betyder att ingen insamling har skett under perioden. 
* markerar kommun som, förutom ÅV-stationer, erbjuder hämtning vid fastighet  
# markerar kommun med insamling enbart vid ÅV-stationer 

 
Farligt avfall och Grovsopor tas omhand i särskild ordning och omfattas inte av den här  
studien. 
 
 
 
Befolkning  
 
Tabell A3: Antal invånare och fördelning mellan villaboende och flerfamiljshus i nordvästra Skåne 2003 
 

 
 

Invånare 
 

Andel villor 
Andel 

flerfamiljshus 
Bjuv  13 800 75 % 25 % 
Båstad 14 100 90 % 10 % 
Helsingborg   120 200 27 % 73 % 
Höganäs 23 000 77 % 23 % 
Åstorp  13 300 70 % 30 % 
Ängelholm 37 900 75 % 25 % 
totalt   222 300 51 % 49 % 

    
 
 

   
F ö r p a c k n i n g a r 

   

  
tidn. 

färgat      ofärgat 
glas 

 
papper 

 
metall

mjuk         hård 
plast 

 
kompost 

 
trädg.avf 

 
restavfall 

Bjuv   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Åstorp   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Helsingborg   *   *   *   *   *    #   *    *   * 

Höganäs   *   *   *    #    #    #    #    *   * 

Ängelholm   *     #     #    #    #    #    #    *   * 

Båstad   #     #     #    #    #    #    #    *   * 
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Insamlingsstatistik [kg/inv*år] 
 

för hushållsavfall i 
nordvästra Skåne 

 
 
 
 
 

 
 
 



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Bjuv Folkmängd 14 297 14 317 14 417 14 286 14 210 14 199 14 155 13 939 13 756 13 702 13 705 13 659 13 674 13 810

H-avfall 345,0 315,8 278,8 247,9 243,3 221,3 233,8 235,4 239,4 246,0 137,0 72,2 84,5 90,9
Org. Avf 28,4 45,7 47,7 46,6
Tidningar 32,2 36,7 36,0 38,6 38,5 36,7 44,3 43,9 46,5 42,2
Pappersförp. 3,3 4,9 6,9 7,5 14,1 19,8 18,4 22,8
Glasförp. 12,7 12,8 13,4 11,7 10,0 10,2 13,9 15,6 12,0 12,1
Plastförp. 0,4 1,0 1,1 1,1 5,6 8,1 8,7 8,9
Metallförp. 0,3 0,6 0,8 0,8 2,4 3,5 3,3 2,9
Producentmat. 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 49,5 53,3 56,8 57,4 56,3 108,7 136,5 136,6 135,5
Summa 345,0 315,8 278,8 247,9 288,3 270,8 287,2 292,2 296,7 302,3 245,7 208,8 221,0 226,4

Båstad Folkmängd 13 577 13 831 14 042 14 047 14 088 14 098 14 194 14 244 14 158 14 189 14 090 14 011 14 009 14 088

H-avfall 446,4 408,9 456,5 432,8 424,5 392,1 371,9 383,5 373,0 393,4 408,7 408,2 435,1 398,7
Org. Avf
Tidningar 25,7 21,6 12,5 13,9 15,3 35,5 64,7 63,3 66,4 67,9
Pappersförp. 6,4 9,3 13,0 11,8 12,6 13,2 14,0 14,8
Glasförp. 19,4 22,5 32,9 32,2 34,7 35,3 32,0 31,1 28,7 31,4
Plastförp. 0,6 1,5 2,0 1,7 2,3 2,3 2,7 3,5
Metallförp. 0,5 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4
Producentmat. 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 44,1 52,9 58,0 66,5 85,6 113,0 111,4 113,2 119,1
Summa 446,4 408,9 456,5 432,8 469,6 436,2 424,8 441,6 439,5 479,0 521,6 519,5 548,2 517,7

HBG Folkmängd 109 267 109 871 110 614 111 853 113 373 114 339 114 866 115 418 116 337 116 870 117 737 118 512 119 406 120 154

H-avfall 366,9 370,7 334,1 305,7 296,7 283,2 261,8 262,8 276,8 276,8 284,7 285,4 290,9 284,2
Org. Avf 0,7 1,8 2,9 3,3
Tidningar 67,9 69,7 63,7 56,9 56,0 59,3 57,2 56,7 57,5 58,3
Pappersförp. 5,6 11,2 13,4 16,3 18,4 19,5 19,9 19,8
Glasförp. 18,9 20,3 16,9 19,6 21,0 21,6 20,9 21,2 19,9 19,2
Plastförp. 1,3 3,0 4,8 4,8 4,6 4,8 5,0 4,7
Metallförp. 0,5 1,6 2,0 2,2 2,1 2,2 2,4 2,5
Producentmat. 0,0 0,0 0,0 0,0 86,8 90,0 88,0 92,3 97,3 104,2 104,0 106,3 107,6 107,9
Summa 366,9 370,7 334,1 305,7 383,6 373,2 349,8 355,2 374,1 381,0 388,7 391,7 398,5 392,1



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Höganäs Folkmängd 22 654 22 956 23 039 22 874 22 986 22 854 22 851 22 722 22 612 22 658 22 639 22 733 22 790 23 003

H-avfall 353,8 306,0 319,6 293,7 296,7 269,6 258,6 250,9 256,4 280,2 289,8 284,7 287,1 281,2
Org. Avf 0,2 1,1 2,1 2,0
Tidningar 55,3 56,2 53,7 56,1 60,1 60,1 62,1 62,7 63,2 70,7
Pappersförp. 3,3 5,4 5,9 5,4 5,6 7,9 9,2 10,4
Glasförp. 19,2 19,7 18,1 23,4 22,5 22,7 27,1 25,2 24,9 24,7
Plastförp. 0,4 1,2 1,2 1,2 1,4 1,9 2,7 2,5
Metallförp. 0,3 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3
Producentmat. 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 75,9 75,9 87,0 90,6 90,2 97,3 99,8 103,3 111,6
Summa 353,8 306,0 319,6 293,7 371,1 345,6 334,5 337,9 347,0 370,4 387,1 384,6 390,5 392,8

Åstorp Folkmängd 13 123 13 164 13 169 13 165 13 165 13 257 13 083 12 960 12 908 12 799 12 873 12 930 13 150 13 326

H-avfall 285,8 284,9 307,6 261,5 255,2 239,1 230,5 235,8 250,3 233,8 207,0 180,0 178,4 178,9
Org. Avf 16,1 34,8 35,6 39,2
Tidningar 30,1 39,4 38,1 27,5 22,5 21,0 60,0 55,0 60,6 61,6
Pappersförp. 3,7 6,1 8,1 8,8 10,3 13,8 14,4 14,4
Glasförp. 9,2 8,6 10,7 21,2 21,8 25,7 39,0 22,0 27,8 20,7
Plastförp. 0,6 1,6 2,0 2,3 4,1 5,9 5,8 6,3
Metallförp. 0,4 1,2 1,5 1,5 2,5 2,4 2,5 2,6
Producentmat. 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3 48,0 53,4 57,7 55,7 59,2 132,0 133,9 146,7 144,8
Summa 285,8 284,9 307,6 261,5 294,5 287,1 283,9 293,5 306,0 293,1 339,0 313,9 325,1 323,7

Ä-holm Folkmängd 34 149 34 781 35 438 35 658 36 092 36 491 36 553 36 638 36 921 37 054 37 312 37 505 37 706 37 859

H-avfall 212,4 264,3 290,3 275,7 276,6 272,8 261,3 276,0 273,4 282,7 284,9 280,0 282,0 280,3
Org. Avf 0,1 1,0 1,5 1,3
Tidningar 39,6 37,8 40,7 40,1 42,2 43,2 56,4 52,3 57,5 63,8
Pappersförp. 2,8 4,5 6,1 6,7 7,4 7,4 7,9 9,9
Glasförp. 10,1 14,1 14,6 17,2 17,6 18,9 18,9 19,8 19,6 19,8
Plastförp. 0,3 0,9 1,2 1,4 1,8 2,0 2,0 2,3
Metallförp. 0,3 0,8 1,0 1,0 1,2 1,4 1,8 1,4
Producentmat. 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7 51,9 58,6 63,3 68,1 71,2 85,8 83,8 90,3 98,4
Summa 212,4 264,3 290,3 275,7 326,3 324,8 319,9 339,3 341,5 354,0 370,8 363,9 372,2 378,7



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Båstad Folkmängd 13 577 13 831 14 042 14 047 14 088 14 098 14 194 14 244 14 158 14 189 14 090 14 011 14 009 14 088

utan Turister H-avfall 357,1 327,1 365,2 346,3 339,6 313,7 297,5 306,8 298,4 314,7 326,9 326,5 348,0 318,9
Org. Avf
Tidningar 20,6 17,3 10,0 11,1 12,3 28,4 51,8 50,6 53,1 54,4
Pappersförp. 5,1 7,4 10,4 9,4 10,0 10,6 11,2 11,9
Glasförp. 15,5 18,0 26,3 25,8 27,8 28,3 25,6 24,9 22,9 25,1
Plastförp. 0,5 1,2 1,6 1,4 1,8 1,9 2,2 2,8
Metallförp. 0,4 0,9 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Producentmat. 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 35,3 42,3 46,4 53,2 68,4 90,4 89,1 90,5 95,3
Summa 357,1 327,1 365,2 346,3 375,7 348,9 339,8 353,2 351,6 383,2 417,3 415,6 438,6 414,2

Höganäs Folkmängd 22 654 22 956 23 039 22 874 22 986 22 854 22 851 22 722 22 612 22 658 22 639 22 733 22 790 23 003

utan Turister H-avfall 322,0 278,4 290,8 267,2 270,0 245,4 235,4 228,3 233,3 255,0 263,7 259,1 261,3 255,9
Org. Avf 0,2 1,0 1,9 1,8
Tidningar 50,3 51,2 48,9 51,0 54,7 54,7 56,5 57,0 57,5 64,4
Pappersförp. 3,0 4,9 5,4 4,9 5,1 7,1 8,3 9,5
Glasförp. 17,5 17,9 16,5 21,3 20,4 20,6 24,6 22,9 22,7 22,4
Plastförp. 0,4 1,1 1,1 1,0 1,3 1,7 2,4 2,3
Metallförp. 0,3 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2
Producentmat. 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 69,1 69,1 79,1 82,4 82,1 88,5 90,8 94,0 101,5
Summa 322,0 278,4 290,8 267,2 337,7 314,5 304,4 307,5 315,8 337,1 352,2 350,0 355,3 357,4
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Plockanalys av hushållens restavfall 
 
 
En metod för att undersöka sammansättningen på ett materialflöde är att plockanalysera 
materialet. Metoden innebär att man sorterar materialflöden i olika kategorier som vägs 
separat. En procentuell sammansättning beräknas sedan för det sorterade materialet. 
   
 
Insamling av avfall för plockanalys 
 
Plockanalyser sker på avfallet från både villor och flerfamiljshus. Kravet är att man hittar 
lämpliga rundor som enbart hämtar avfall från villor respektive flerfamiljshus, helst från 
tätort. Det är viktigt att alla behållare som töms enbart innehåller hushållsavfall. Det går 
alltså inte att samtömma t ex butiksavfall eller avfall från ålderdomshem eller dagis med 
avfall från hushåll i flerfamiljsfastigheter. Eventuellt kan det bli nödvändigt att anpassa 
hämtningsrundorna just den dag avfall ska tas ut för plockanalys så att endast avfall från 
hushåll hämtas. Bäst är om storleken på hämtrundan innebär att bilen blir full. 
 
 
Provtagning 
 
1. Ett stort samlingsprov samlas in från respektive boendeform (flerfamiljshus och villor) 

i en kommun. 
 
2. Provet töms på en hårdgjord yta och blandas utan att avfallet krossas med hjullastare. 
 
3. Ett stickprov, ca 400 kg * som skall sorteras tas ur en fjärdedel av provet med en skopa 

och läggs i en separat hög. 
 
4. Provet tas från botten så att de minsta delarna är med. 
  
 
Sorteringsarbete 
 
Sorteringen sker på ett portabelt sorteringsbord, ca 1 x 2 m med fyra hål där det blöta 
avfallet kan föras ned. Runt bordet finns uppställt säckar (160 l) och kärl för fast avfall. 
Arbetet utförs av 3 personer enligt följande: 
 
1. En person lastar upp avfallet på sorteringsbordet, skär sönder påsar och sprider ut 

avfallet. 
 
2. De två övriga sorterar avfall i 21 fraktioner, enligt Sorteringsanvisningar för NSRs 

Laboratorium, tabell 1. 
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3. Allt sorterat material vägs på en mobil balkvåg med noggrannhet på 0,1 kg. 
 
4. Allt data noteras på sorteringsprotokollet. 
 
5. En procentuell sammansättning beräknas för det sorterade materialet. 
 
, Storleken på provet  bestäms efter tidigare erfarenheter  och praktiska försök (Heie och Sverud,1994; 
Ohlsson, 1998; ADEME, 1998) 
 
 
Sorteringsrutiner 
 
 
1. Avfallet skall sorteras i olika fraktioner enligt tabell 1, ”Förteckning över 

avfallsfraktioner”. 
 

Det är viktigt att alla följer förteckningen vid sorteringen och att alla gör på samma 
sätt. 

 
 
2. Matrester ock liknande skall tas bort från förpackning. 
 
 Bara ”rent” emballage läggas i ”förpackningar”. 
 
 
3. Förpackning av blandmaterial skall tas isär och sorteras rätt. 
 

Ta bort t ex. kapsyler och korkar från glasburkar och flaskor. 
 
 
4. Fulla oöppnade förpackningar klassas som matrester. 
 

Om inte är möjligt att öppna t ex full tomatburk ska den klassas som matavfall. 
 
 
5. Alla småbitar måste med. 
 

Även små bitar som fimpar, godispapper, tops, gem, kapsyler och liknande skall pillas 
fram och sorteras. 

 
 
6. Upphittat farligt avfall skall efter vägning tas om hand och skall lämnas till närmaste 

miljöstation. 
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Tabell 1 . Sorteringsanvisningar för NSRs laboratorium, restavfall 
 
 
Fraktion Underkategori Beskrivning 
Avfall med producentansvar: 
   
Tidningar 
(returpapper) 

Tidningar, broschyrer, 
kataloger mm 

 

   
Well Lådor, ark, omslag  
   
Mjukplast Plastkassar, folie, påsar Chipspåsar är plast. De flesta 

kaffepaket är plast. Kännetecken: 
kan enkelt kramas ihop. 

   
Frigolit Köttråg  
   
Hårdplast Saftflaskor, burkar, tråg, 

engångsbestick, lock 
Kännetecken: kan bockas eller 
knäckas. 

   
Pappersförpackningar Mjölkpaket, papperspåsar, 

kuvert, äggkartong, 
sockerpaket, engångsservis 

Består till minst 50 % av papper. 

   
Glasförpackningar Flaskor och burkar Ofärgat och färgat. Ej speglar, 

fönsterglas och dricksglas. 
   
Metallförpackningar Burkar, flaskor, folie, tråg, 

formar, tuber, kapsyler, lock, 
färgburkar, värmeljus 

Både stål och aluminium. 
Kännetecken: 
Metall kan vikas varaktigt till 
skillnad mot plast som strävar att 
återgå till ursprunglig form.  

   
Elektriska och 
elektroniska 
produkter 

Rakapparat, radio, hårtork, 
elektriska handverktyg, 
telefon, el klockor, kamera, el 
spel och leksaker, glödlampor
 

Allt som drivs med batteri eller 
sladd.  
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Tabell 1 . Sorteringsanvisningar för NSRs laboratorium 
 
Fraktion Underkategori Beskrivning 
Resterande avfall: 
   
Matavfall Överbliven mat och 

beredningsrester som skal, blast 
och blad. Kaffesump och 
teblad. Äggskal, bröd, frukt, 
hushållspapper. 

Frukt och grönsaker som är köpt 
i affär. 

   
Blöjor Barn och vuxenblöjor, 

tamponger, bindor 
 

   
Trädgårdsavfall Växtdelar, jord, snittblommor, 

krukväxter 
Frukt, blommor, grönsaker som 
är hemmaodlat. 

   
Övrigt papper Smutsiga tidningar, tapeter, 

biljetter, kuponger, talonger, 
kvitton 

 

   
Övrigt glas Dricksglas, spegelglas, 

fönsterglas, prydnadssaker 
Ej keramik och porslin. 

   
Övrig plast Leksaker, tandborstar, 

bruksföremål 
 

   
Övrig metall Skruv, spik, verktyg,  bestick, 

stekpannor, grytor  
 

   
Textil Kläder, trasor  
   
Trä Föremål tillverkat av trä Såväl behandlat som obehandlat. 
   
Övrig brännbart Skor, städsopor, kökstrasor, 

väskor, dammsugare påsar, 
sågspån, gummi, läder 

   

   
Övrigt Kattsand, keramik, porslin, 

aska, säkringar 
Allt som inte passar enligt ovan. 
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Farligt avfall Lysrör, lågenergi lampor, 

medicin, nagellack, färg, 
bekämpningsmedel, Ni Kd 
batterier 

 

 


