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Förord
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sammanFattning

I Sverige är det mest vanligt att taxan för hämtning av hushållsavfall är volymbaserad. Det innebär att 
kostnaden för fastighetsägaren baseras på hämtningsintervall och kärlets (säckens) volym. Om kärlet är 
tomt, halvfullt eller proppfullt vid tömning påverkar inte debiteringen. På senare år har några kommuner 
valt att införa viktbaserad taxa. Vikttaxan innebär att varje kärl vägs vid tömning och fastighetsägaren 
betalar per kg avfall. På så sätt ges en omedelbar, ekonomisk respons på avfallsminimering, ökad källsor-
tering, hemkompostering och annan privat återvinning.

Varbergs kommun var först ut 1995 och sedan dess har antalet kommuner med vikttaxa sakta ökat till 26 
stycken. Det finns också ett antal kommuner som infört identifieringssystem för kärl, men inte vägning 
och vikttaxa. Idag har ca 9 % av Sveriges befolkning vikttaxa. Utformningen av taxan varierar. 2007 låg 
priset per kilogram mellan 1,10-3,26 kr i de 26 kommunerna, kombinerat med olika former av kärlav-
gifter och fasta grundavgifter. Det är vanligt att det finns en avtalad schablondebitering, baserad på ge-
nomsnitt av tidigare vägningar hos den aktuella fastighetsägaren, som träder i kraft när vägningen inte 
har fungerat vid någon tömning. Kostnaden för att få sitt avfall hämtat skiljde sig inte nämnvärt för ett 
typhushåll med vikttaxa jämfört med genomsnittet för övriga kommuner i landet. En sjättedel av kom-
munerna med vikttaxa som samlade in matavfall i separat kärl, jämfört med en tredjedel av kommunerna 
i resten av landet (2007).                               

   De 26 kommuner i Sverige som tillämpade viktbaserad taxa 2008

Både fördelar och nackdelar med vikttaxan har rapporterats, se tabellen nedan. I praktiken är det många 
olika faktorer, förutom taxan, som samtidigt påverkar insamlingsresultaten och det är därför svårt att 
dra säkra slutsatser. Trots det anser majoriteten av kommuner med vikttaxa att fördelarna med taxan 
överväger nackdelarna. I en enkät till alla svenska kommuner med vikttaxa uppgav 95 % av de svarande 
att de är nöjda eller mycket nöjda med viktbaserad taxa (enkätens svarsfrekvens var 88 %). Några kom-
muner rapporterade att avfallsmängden minskat kraftigt i början när vikttaxa infördes, men senare ökat 
igen. De var trots det nöjda med vikttaxan och ville behålla den. Endast en kommun (Bjuv) var missnöjd 
och har återgått till volymbaserad taxa.



Det har gjorts studier, både i Sverige och utomlands, som visar att den insamlade mängden avfall från 
hushåll minskat med viktbaserad taxa. I Sverige var det i genomsnitt 20 % mindre hushållsavfall i säck 
och kärl, jämfört med övriga kommuner i landet (se stapeldiagram). Dock finns inte någon entydig förkla-
ring till hur denna effekt har uppnåtts. Insamlingen av förpackningar och tidningar skiljde sig inte mellan 
kommungrupperna, dvs minskningen av säck- och kärlavfall kunde inte förklaras av ökad källsortering. 
Inte heller avfallskategorierna grovavfall eller farligt avfall visade någon statistiskt signifikant skillnad.
            

Insamlade mängder per person och år, genomsnitt för åren 2004-2005 i svenska kommuner med 
viktbaserad taxa jämfört med övriga kommuner i landet. Endast avfallskategorin säck- och kärlavfall 
visar en signifikant skillnad med och utan vikttaxa. Konfidensintervall (90%) är markerade. Insam-
lingsstatistik från Staaf (2006) och Avfall Sverige (2008).

Resultaten kan ha flera olika förklaringar: befolkningen i kommuner med vikttaxa kan ha valt en livs-
stil och konsumtion som alstrar mindre avfall, och de kan ha gjort sig av med avfall på andra vägar än 
de ordinarie insamlingssystemen. Andra vägar att minska avfallsmängden kan vara tillåtet, som t ex 
hemkompostering och privat återanvändning eller otillåtet, som t ex illegal dumpning och privat för-
bränning av avfall. Förklaringen till avfallsminskningen kan vara en kombination av förändrade kon-
sumtionsmönster, tillåtna privata återvinningsmetoder och en viss del otillåten hantering. Dessutom 
kan en viss del av skillnaden mellan kommuner med och utan vikttaxa bero på olika sätt att mäta och 
klassificera hushållsavfall. En orsak kan vara skillnader i hur så kallat jämförligt hushållsavfall från 
verksamheter definieras. Mycket arbete återstår för att åtgärda felkällor och förbättra jämförbarheten 
för avfallsdata från olika kommuner. Med rådande dataunderlag bör därför slutsatser dras med stor 
försiktighet och viss reservation. 

De redovisade insamlingsresultaten är genomsnitt för många kommuner och de lokala variationerna 
är mycket stora. Därför är det svårt att förutsäga effekterna av att införa vikttaxa i en enskild kommun. 
Det som fungerar bra och får avsedd effekt i en kommun har visat sig få helt andra effekter i en annan 
kommun. 

En schablonberäkning visar att merkostnaden för den utrustning som krävs för att tillämpa vikttaxa lig-
ger i storleksordningen 60-70 kr per abonnent och år, jämfört med volymtaxa. Skillnaden i insamlings-
kostnad före och efter införandet av vikttaxa beror dock i hög grad på ett antal andra faktorer: vilken 
styreffekt viktaxan har på hushållens beteende, hur väl kommunen har hållit reda på abonnenter i det 
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gamla systemet, hur väl optimerade transportrutterna har varit, samt i vilken grad kommunen måste 
satsa extra på information och övervakning för att undvika oönskade effekter. Flera kommuner har in-
fört datoriserade identifieringssystem av kärl utan att dessa vägs.

Rekommendationer baserade på erfarenheter från kommuner med viktbaserad avfallstaxa:
Klargör syftet med vägningssystemet• 
Starta med ett pilotområde och utvärdera.• 
Ha ett alternativt sätt att debitera abonnenterna om tekniken inte fungerar, t ex en schablontaxa.• 
Ställ krav på entreprenör att tekniken skall fungera.• 
Konstruera taxan så att full finansiering uppnås även om insamlade mängder minskar. • 
Utnyttja positiva bieffekter av identifiering och vägning. • 
Utvärdera systemet regelbundet och kvalitetssäkra avfallsdata. • 
Undersök avfallsflöden utanför det ordinarie insamlingssystemet, även om de är svåra att mäta.• 

Det finns många motstående åsikter om viktbaserad taxa. Här sammanfattas fördelar och nackdelar 
som framkommit dels genom intervjuer, dels genom statistiska bearbetningar av uppgifter som tagits 
fram genom enkäter eller annat underlag: 

FöRdelAR NAckdelAR

Generellt minskad mängd avfall i säck och kärl.•	
Taxan accepteras och uppfattas som rättvis av •	
hushållen (enligt flera kommentarer i enkät till 
kommunernas avfallsansvariga).
Belöning för avfallsminimering, källsortering •	
och hemkompostering är inbyggt i systemet 
genom att hushåll som minskar mängden säck- 
och kärlavfall får omedelbar respons med lägre 
avgift. Taxan blir styrande utan att innehålla en 
mängd valbara alternativ.
Hög kvalitet och precision i administration och •	
kundservice. det är inte ovanligt att oregistrera-
de kärl upptäcks vid införandet av kärl-Id, dvs 
det fanns kärl som har  tömts med inte debite-
rats. (Nås också vid enbart identifiering)
den rörliga taxan kan bidra till ett ökat intresse •	
för avfallsfrågor i samhället. 
Möjlighet till förbättrad arbetsmiljö vid insam-•	
lingen. 

ökade kostnader i samband med övergång till •	
nytt system, såväl tekniskt som administrativt.
Risk att säck- och kärlavfall dumpas på återvin-•	
ningscentraler, återvinningsstationer, arbets-
platser, i naturen eller tar andra otillåtna vägar 
t ex förbränning hemma.
Risk för ökad mängd felsorterat material i käll-•	
sorterat avfall. 
Ingen garanti att källsortering och hemkom-•	
postering ökar (ökning tack vare taxan har ej 
kunnat visas i undersökningen).
det kan förekomma tekniska problem med •	
vägning och registrering.
kommunen måste hantera klagomål från fast-•	
ighetsägare som anser att de blivit debiterade 
felaktiga vikter.
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1. introduktion, syFte och bakgrund

Renhållningstaxans främsta syfte är att finansiera kommunens renhållningsansvar till ett självkostnads-
pris. Dessutom har många kommuner en ambition att konstruera taxan så att den får en styrande effekt. 
År 1993 startade Varberg, som första kommun i Sverige, ett projekt med vägning av säck- och kärlavfall 
vid källan. Projektet ansågs lyckat och utökades successivt (RVF 1994). Fram till år 2007 hade 25 kom-
muner följt Varbergs exempel och infört viktbaserad renhållningstaxa. Det innebär att fastighetsägaren 
debiteras per kg avfall som hämtas. I resten av landet används olika former av volymbaserad renhåll-
ningstaxa, baserade på kärlets volym och hämtningsintervall, oberoende av om kärlet är proppfullt eller 
nästan tomt vid tömning. I vilken utsträckning olika taxekonstruktioner styr hushållens hantering av 
sitt avfall är idag oklart.

Inom lagens ram kan taxans konstruktion, och därmed prisnivån för samma tjänst, variera väsentligt 
mellan olika kommuner. Taxornas utformning påverkas i stor utsträckning av lokala mål för miljö och 
avfallshantering (Wedelin & Widing, 2005). Villaägarnas Riksförbund har inventerat och granskat vil-
lahushållens renhållningstaxa i hela landet 1999, 2001, 2004, 2005 och 2006. De konstaterar, i likhet 
med Wedelin & Widing, att det är väldigt olika möjligheter för en villaägare att själv påverka sin sop-
hämtningskostnad, beroende på vilken kommun man bor i.

Syfte
Syftet med projektet var att bidra till förbättrat beslutsunderlag vid utformning av renhållningstaxan.  
Delmål var att undersöka vilka motiv som legat till grund för kommuner som valt viktbaserad taxa, 
vilken effekt på avfallsflödet som kan konstateras, vilka verktyg som fungerar för uppföljning och kvali-
tetsarbete, vilka lärdomar som kan dras om den viktbaserade taxan, bland annat avseende arbetsmiljö 
och kostnader för tekniken, samt att öka kunskapen generellt om för- och nackdelar med viktbaserad 
renhållningstaxa. 

Bakgrund
Enligt miljöbalken 27 § 4 får en avgift tas ut för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall. Avgiften skall betalas till kommunen eller den som utför avfallshanteringen. Avgiften 
får sättas till högst det belopp som behövs för att täcka planerings-, kapital- och driftskostnader för av-
fallshanteringen enligt 27 § 5 miljöbalken. Enligt miljöbalken 27 § 6 skall avfallsavgiften antas av kom-
munfullmäktige. Ett svenskt villahushåll betalade 2007 i genomsnitt 1940 kr per år i avfallsavgift (Avfall 
Sverige, 2007). Avgiften tas som regel ut av fastighetsägaren och inte av varje hushåll. 

Avgiften är oftast uppdelad i grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. Detta varierar dock 
mellan kommuner och det är upp till varje kommun att bestämma hur renhållningstaxan konstrueras. 
Vanligtvis täcker grundavgiften kostnader för administration och service. Med administration menas 
avfallsplanering, upphandling, fakturering, information och uppföljning. Med service menas kostna-
der för drift av återvinningscentraler, miljöstationer, batteriinsamling samt insamling av vitvaror och 
elektronik. Hämtningsavgiften bör täcka de kostnader som direkt kan kopplas till insamlingen av avfal-
let och baseras på kärlstorlek, hämtningsintervall och antal fraktioner. Behandlingsavgiften bör täcka 
de kostnader som uppstår vid biologisk behandling, förbränning och deponering av avfall. Här skall 
även kostnader för drift och sluttäckning av deponin inkluderas (Wedelin och Widing 2005). Självkost-
nadsprincipen gäller inte för den enskilda fastighetsägaren utan bara för det totala avgiftsuttaget.  Det 
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innebär att avgiften får differentieras, till exempel så att återanvändning, återvinning eller annan miljö-
anpassad avfallshantering främjas. Exempel på detta är när den som väljer att sortera matavfall får en 
lägre avgift, trots att separat hämtning av matavfall inte kostar mindre för kommunen. Den som blandar 
matavfallet med övrigt säck- och kärlavfall får istället betala mer. Ett annat exempel på differentiering är 
när avgiften baseras på säck- och kärlavfallets vikt hos varje enskild abonnent, vilket förväntas få abon-
nenten att vilja minska sin säck- och kärlavfallsmängd. 

Kostnader för hantering av avfall som lyder under producentansvaret ska inte finansieras av renhåll-
ningsavgifter utan av producenterna enligt miljöbalken 15 § 6. Producentansvaret gäller förpackningar, 
tidningar, vitvaror, elektronik, bilar och bildäck. Producenternas ansvar för detta avfall uppstår dock 
först då avfallet når deras insamlingssystem. Detta innebär att en del av kostnaderna i praktiken finan-
sieras av renhållningsavgifterna då exempelvis förpackningar slängs i säck- och kärlavfallet.  

För att kunna debitera abonnenter efter vikt är det nödvändigt att kunna koppla vikten från ett visst 
kärl till en viss abonnent. Detta sker genom att varje kärl ges en unik identitet som läses av vid tömning. 
Identifieringen kan ske optiskt genom en streckkod. Det vanligaste sättet är dock att en ”tag” med ett 
inbyggt datachip läses av. Identifieringen sker då sopbilen lyfter kärlet. Samtidigt registreras en vikt av 
en våg placerad på bilens lyftanordning. Den registrerade vikten kopplas samman med kärlets identitet 
som i sin tur kan kopplas till abonnenten (RVF 1994 och 2004). Det finns också kommuner som infört 
datoriserad identifiering av kärl men behållit volymbaserad taxa.

Renhållningstaxans styrande effekt
Abonnemangssystemet, som merparten av de svenska kommunerna har valt, är en form av volymtaxa 
där hushållen kan välja att abonnera på avfallskärl i olika storlekar och/eller på olika tömningsfrekven-
ser. Hushållen kan välja att minska storleken på sina kärl, eller minska tömningsfrekvensen, och däri-
genom minska sina kostnader. Ur ett incitamentperspektiv finns det dock problem med detta system. 
För det första är det inte stor flexibilitet i storleken på kärlen. För det andra så måste hushållet meddela 
i förväg vilken storlek och/eller tömningsfrekvens de vill ha. Detta innebär att ett hushåll som vill vara 
säker på att de ska klara av variationer i sin avfallsproduktion måste välja ett kärl som klarar mer än 
deras genomsnittliga avfallsmängd. Således finns det under en normal vecka låga incitament att minska 
avfallet. Ett tredje problem ur incitamentperspektiv är att hushållen kan utnyttja varandras kärl när det 
finns ledigt utrymme.

I säck-/etikettsystemet där hushållen måste köpa speciella märkta sopsäckar eller etiketter som place-
ras på avfallskärlet är en annan form av volymtaxa. Systemet ger högre incitament till att minska av-
fallsmängder än abonnemangssystemet eftersom hushållen bara betalar för de säckar eller kärl som de 
placerar ut för tömning. Hushållen kan alltså variera både volym och tömningsintervall från vecka till 
vecka. Flexibiliteten blir större ju mindre volym säckarna/kärlen har. Detta system är relativt vanligt i 
USA och flera europeiska länder men inte i Sverige. 

Viktbaserad taxa är det debiteringssystem som ger störst ekonomiskt incitament att minska avfalls-
mängden. Hushållen betalar för varje kg avfall och högre vikt leder direkt till högre avgift kontinuerligt 
under hela året. Möjligheten att utnyttja ledig volym i grannens kärl (utan att skapa grannfejder) finns 
inte kvar.
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Viktbaserad taxa i andra länder
Identifiering och vägning av avfall tillämpas även i andra länder än Sverige. I till exempel Danmark, 
Luxemburg och Finland förekommer identifiering av kärl och vägning enligt samma system som i Sve-
rige. I Tyskland, Schweiz, Italien och Österrike förekommer vägning av avfallet då det läggs i gemen-
samma kärl. Identifiering sker genom att ett kort eller en transponder som användaren har med sig läses 
av (Reichenbach 2004). Nederländerna och USA är andra exempel på länder där vikttaxa tillämpas 
i viss mån (Dijkgraaf & Gradus 2004; Skumatz & Freeman 2006). Tillämpningen av vikttaxa i andra 
länder är begränsad, men erfarenheterna visar att en rörlig renhållningstaxa både minskar insamlade 
avfallsmängder och ökar källsortering. 

Det finns några vetenskapliga undersökningar som har jämfört effektiviteten hos olika avgiftssystem 
och visat att vikttaxa är relativt kostnadseffektivt (Linderhof et al., 2001; Karagiannidis et al., 2008; 
Dijkgraaf & Gradus, 2004;  Dijkgraaf & Gradus, 2008).. Dijkgraaf och Gradus (2004) är – oss veterligen 
– den enda undersökning som har lyckats estimera effekten från flera avgiftssystem samtidigt. Deras 
resultat stärks eftersom de har använt data från nästan alla kommuner i Nederländerna. En svaghet 
i studien är dock att de inte har kontrollerat för fastighetsnära insamling, vilken kan misstänkas vara 
korrelerad med rörlig avfallstaxa. Deras resultat visar att vikttaxa och säcksystemet är ungefär lika ef-
fektiva i att minska avfallsmängder och att öka källsortering i Nederländerna. I Nederländerna minskar 
det osorterade avfallet i båda dessa system med 50 % och källsorteringen ökar med drygt 20 % om vi 
jämför med en fast avgift. Deras studie visar också att båda dessa två system är betydligt effektivare än 
volymtaxa, som i sin tur är effektivare än en fast avgift. Det osorterade avfallet minskar med cirka 30 % 
och källsorteringen ökar med cirka 20 % om en nederländsk kommun byter från volymtaxa av svensk 
modell till vikttaxa. 

Det finns ytterst få studier som har undersökt hur illegal dumpning av avfall påverkas av vikttaxa eller 
andra rörliga taxor. Linderhof et al. (2001) fann dock att illegal dumpning i princip har varit obefintlig 
i Oostzaan (Nederländerna) efter det att de införde vikttaxa för hushållsavfallet. Ett antal japanska stu-
dier visar också att det var små problem med nedskräpning, däremot visar samma studier att problemet 
med att hushållen börjar bränna avfall är större (Sakai et al., 2008). Dessa studier visar också att till 
exempel aktiv övervakning med kameror samt information som påverkar hushållens miljömedvetenhet 
är effektiva metoder att minska problemen. 

I Danmark har 19 av 275 kommuner infört viktbaserad avfallstaxa (Nilsson, 2002), i övrigt tillämpas vo-
lymtaxa eller enhetstaxa. Bakom införandet låg en vilja i kommunerna att minska mängden avfall, öka 
sorteringen samt att fördela kostnaderna korrekt och rättvist. Resultat från undersökningar i Danmark 
visar att kommuner med vikttaxa samlar in väsentligt lägre mängder säck- och kärlavfall. Slutsatsen av 
de danska studierna var att viktbaserad avfallstaxa tenderar att öka mängden avfall som slängs felak-
tigt eller olagligt. Samtidigt ökar sortering och hemkompostering, detta anses dock kunna uppnås även 
utan vikttaxan genom bättre information, kommunikation och genom att underlätta sortering (Nilsson, 
2002).
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2. metod

Metoder som använts i projektet är
inventering • 
statistisk bearbetning och utvärdering av avfallsdata • 
enkät till samtliga svenska kommuner med viktbaserad renhållningstaxa år 2007• 
intervjuer med ansvariga och anställda inom avfallshanteringen i ett urval kommuner• 
litteraturstudier avseende insamling av hushållsavfall och erfarenheter av vägning av avfall vid käl-• 
lan i Sverige och utomlands

2.1 Kommuner som medverkat i undersökningen
Med viktbaserad renhållningsavgift avses här när det finns en identifiering av abonnent på varje enskilt 
avfallskärl, våg på det fordon som tömmer kärlet, registrering av vikten vid varje lyft, och att abonnenten 
sedan debiteras ett kilopris för tömningen. 

Figur 1. Kartan visar de kommuner som tillämpade viktbaserad renhållningstaxa för hushållsavfall 
för såväl flerfamiljshus som villor, år 2007. I dessa 26 kommuner bor ca 9 % av Sveriges befolkning:
Bjuv Kalix Nybro Ulricehamn
Borgholm Kramfors Partille Umeå
Danderyd Lerum Robertsfors Vaggeryd
Eda Linköping Skurup Varberg
Emmaboda Mönsterås Sollentuna Ånge
Haparanda Mörbylånga Storuman
Härryda Nordmaling Sundsvall
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Under 2008 har Gotland tillkommit och Bjuv återgått till volymbaserad taxa. 

2.2 Fördjupad undersökning i tre kommuner.
Bjuv, Umeå och Linköping valdes ut som pilotkommuner för fördjupade avfallsflödesanalyser och jäm-
förelser. Bjuv valdes för att ta reda på vad som gått snett, då det visade sig i enkäten att Bjuv var den 
enda kommun i Sverige som var missnöjd med viktbaserad avfallstaxa. Linköping och Umeå valdes för 
att få ett bredare befolkningsunderlag och från olika delar av landet. Dessutom visade både Umeå och 
Linköping intresse och samarbetsvilja för att medverka i undersökningen. Mindre omfattande studier 
gjordes även i Luleå kommun, som en referenskommun med volymbaserad avfallstaxa. Luleå tillhör 
liksom Linköping och Umeå kategorin större städer.

Intervjuer har gjorts i de utvalda kommunerna med personer på kommun, kommunala bolag och entre-
prenörer för insamling av avfall, för att ta reda på erfarenheter från dem som yrkesmässigt varit påver-
kade av den viktbaserade avfallstaxan. 

Data över insamlade mängder avfall och återvinningsmaterial, under ett antal år innan införandet av 
vikttaxa och fram till 2006, samlades in och utvärderades. Underlag för detta kom från kommunerna, 
kommunala bolag, Avfall Sverige och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB.

Miljöförvaltningen och polisen i kommunerna tillfrågades om antal dokumenterade nedskräpningsä-
renden under ovanstående tidsperiod för att undersöka om den viktbaserade avfallstaxan kan ha orsa-
kat en ökad nedskräpning. 

Vägverket kontaktades för att undersöka om den viktbaserade avfallstaxan påverkat mängden säck- och 
kärlavfall som slängts på Vägverkets rastplatser.

Allmänna kommunfakta om Bjuv, Linköping och Umeå finns i Bilaga C.

2.2.1 Plockanalys
Plockanalyser utfördes på blandat avfall som allmänheten lämnat på återvinningscentraler i containrar 
märkta ”brännbart” i Umeå, Linköping och Luleå respektive ”övriga grovsopor” i Bjuv. Avfallet vägdes 
på fordonsvåg och spreds sedan ut på en hårdgjord yta utomhus med hjälp av traktor. Säck- och kärlav-
fallspåsar (vanliga bärkassar eller motsvarande) som innehöll mjukplast, matavfall, förpackningar med 
mera, det vill säga sådant avfall som normalt samlas under diskbänken i ett hushåll, sorterades ut. För-
packningar och tidningar som låg löst sorterades ej ut. Även elektronikavfall och farligt avfall sorterades 
ut, främst för att kommunerna var intresserade av dessa felsorterade fraktioner. Eventuella iakttagelser 
noterades. Det utsorterade avfallet vägdes och den procentuella vikten för de tre fraktionerna säck- och 
kärlavfall, elavfall och farligt avfall beräknades. 
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3. resultat och diskussion

3.1 Övergripande trender för avfallsmängder från hushåll

Jämförelser av insamlade avfallsmängder visar att mängden säck- och kärlavfall var i medeltal 20 % 
lägre i kommuner med viktbaserad avfallstaxa. Däremot kan ingen skillnad visas avseende mängden 
källsorterade förpackningar och tidningar (Figur 2 och 3). Inte heller i landet som helhet finns något 
påvisbart samband mellan låga säck- och kärlavfallsmängder och hög insamling av sorterade förpack-
ningar och tidningar (Figur 4). Generellt finns en mycket stor variation mellan kommunerna i säck- och 
kärlavfallsmängder per person och även i källsorterade mängder förpackningar och tidningar. Det är 
anmärkningsvärt att det inte går att påvisa någon samvariation (Figur 4). För det enskilda hushållet 
finns ett uppenbart samband: ju mer som källsorteras desto mindre avfall i den ”vanliga soptunnan”. 

Figur 2 Genomsnitt av insamlade avfallsmängder under åren 2004-2006. Baserat på kommunernas 
egna rapporter. Konfidensintervall (90 %) är markerade. Insamlingsdata från Avfall Sverige (2008).
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Figur 3 Genomsnitt av källsorterade mängder under åren 2004-2005. Konfidensintervall (90 %) är 
markerade. Insamlingsdata från Staaf/FTI AB (2006) och Avfall Sverige (2008). 

Ett problem med Figur 3 är att återvinningsstatistiken för förpackningsmaterial (förutom hårdplast) 
redovisar insamlingen från både hushåll och företag. Detta gäller visserligen alla kommuner, med el-
ler utan vikttaxa, så resultaten borde trots allt ha viss jämförbarhet. Hage och Söderholm (2008) samt 
Hage et al. (2008) har dock redovisat en ekonometrisk analys som visar att hushållens källsortering av 
hårdplast var minst 25 procent högre i svenska kommuner med vikttaxa.

Figur 4 Plot med linjär regression, ju mer R närmar sig 1 desto starkare samband. Det går  i n t e 
att påvisa något samband mellan mängden säck- och kärlavfall och  källsortering av förpack-
ningar [kg per person]. Insamlingsdata för år 2005 för 23 kommuner med vikttaxa och 215 utan, från 
Staaf/FTI AB (2006) och Avfall Sverige (2008).



8 9

3.2 Vad tycker kommunerna? Enkät till alla med vikttaxa.
År 2007 skickades en enkät till samtliga 26 kommuner med viktbaserad avfallstaxa, 23 av dessa kom-
muner svarade, vilket motsvarar 90 % svarsfrekvens. Av dem som svarade var 14 kommuner befolk-
ningsmässigt små (< 25 000 inv), och de resterande 9 var medelstora/större kommuner. Sett till be-
folkningsmängd har företrädare för 94 % av dem som har vikttaxa svarat, dvs de tre kommuner som 
inte svarade har relativt liten befolkning (Mörbylånga, Kalix och Nybro). De personer som besvarade 
enkäten var renhållningschefer eller motsvarande i kommunerna, eller i vissa fall tjänstemän inom av-
fallsbolag, ansvariga för insamling av hushållsavfall. 

Som mål för införande av viktbaserad avfallstaxa uppgav de flesta kommunerna (77 %) ökad sortering 
och minskade avfallsmängder. Andra mål med taxans som nämndes var:

mera rättvis taxa• 
minimera säck- och kärlavfallets farlighet• 
renare brännbar fraktion• 
god statistisk uppföljning• 
förenkla systemet• 
ökad hemkompostering• 
minskad hämtningsfrekvens• 

Nästa alla kommuner (96 %) svarade att de var nöjda med vikttaxan, många var t o m mycket nöjda, se 
Figur 5. ALLA svarade att vikttaxan hade påverkat hushållens avfallshantering, 60 % sa att det var stor 
påverkan, och alla av dem utom en menade att påverkan var positiv. De flesta verkade övertygade att 
taxan bidragit till ökad källsortering av förpackningar och tidningar. Bara en kommun (Bjuv) var miss-
nöjd med taxan, och den kommunen har nu följaktligen återgått till volymbaserad taxa.

 

Figur 5 Kommunernas inställning till viktbaserad taxa
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I enkäten framkom en hel del synpunkter från renhållningscheferna eller motsvarande ansvariga tjäns-
temän. Här återges ordagrant ett urval av fritt formulerade kommentarer från avfallsansvariga tjänste-
män i olika kommuner med vikttaxa:

”Avfallsmängder och hämtningsfrekvens har halverats.”• 
”Mängderna minskade rejält i början, de har sedan ökat igen och ligger nu i närheten av mängderna • 
vid införandet.”
“Man har kört in säck- och kärlavfall till återvinningsgården.” • 
“Man har tagit med avfall till sin arbetsplats.”• 
“Hushållen försöker elda upp avfallet lokalt i öppen tunna.”• 
“Vi har inte märkt att avfallet hamnar på fel ställen pga att man vill smita undan.”• 
“Systemet upplevs som mycket rättvist av kunderna”• 
“Hemkompostering ger automatiskt lägre avgift, utan särskild prövning.” • 
“Identifieringen av kärlen ger mycket bra ordning på att antal kärl och abonnenter stämmer med • 
verkligheten och hög kvalitet i kundtjänsten.”  
“Vikt är ett bra verktyg vid arbetsmiljöarbete på större fastigheter.”• 
“Teknikutvecklingen behöver vårt stöd, men tyvärr har inte vågmarknaden svarat upp mot våra • 
positiva förväntningar vad det gäller säkerhet och teknikutveckling.” 
“Vägning vid källan torde vara intressant även för andra aktörer, FTI m fl.”• 
“Den viktbaserade taxan är bra tills den dagen då vi har ett enhetligt system för att hämta allt avfall, • 
där även det som faller under producentansvaret ingår.” 

Det kan noteras att en vanlig begreppsförvirring är att uttrycket ”avfallsmängder” används i bemärkel-
sen ”säck- och kärlavfallsmängder”. Att säck- och kärlavfallsmängden minskar på grund av att avfall 
tagit andra vägar (tillåtna eller otillåtna) innebär inte att avfallsmängderna har minskat.  

3.3 Fördjupade studier i tre kommuner: Bjuv, Linköping och Umeå 
Allmänna kommunfakta om Bjuv, Linköping och Umeå finns i Bilaga C.

3.3.1 Dokumenterade avfallsflöden
Insamlade mängder förpackningar och tidningar har ökat sedan den viktbaserade avfallstaxan infördes i 
Bjuv (2000), Umeå (1998) och Linköping (1996). Ökningen kan till viss del ha stimulerats av taxan, men 
sedan lagen om producentansvar infördes 1994 har insamlingen av förpackningar och tidningar ökat 
kraftigt i hela landet (Naturvårdsverket 2005). Det finns inget tydligt samband mellan taxans utform-
ning och insamlingsresultat för förpackningar och tidningar, vilket visats ovan i avsnitt 3.1.

I likhet med genomsnittet för kommuner med viktbaserad avfallstaxa var insamlade mängder säck- och 
kärlavfall (kg/person) i Bjuv, Umeå och Linköping mindre än rikets genomsnitt. Dock var den insam-
lade avfallsmängden i Bjuv anmärkningsvärt låg efter införandet av vikttaxan.

Bjuv
I Bjuv introducerades den viktbaserade taxan tillsammans med ett nytt insamlingssystem för fastighets-
nära hämtning av källsorterade förpackningar, tidningar och matavfall. När alla insamlade mängder 
av säck- och kärlavfall, matavfall, sorterade förpackningar och tidningar lades samman så ”försvann” 
31 % av avfallet från hushållen i Bjuv då vikttaxan infördes. Det motsvarar en betydande minskning av 
årsmängden avfall med 94 kg per invånare, från ca 300 kg/år till ca 200 kg/år (Figur 6). Därefter har 
mängderna ökat.
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Figur 6 Insamlade avfallsmängder i Bjuvs kommun 1994-2006. Det vertikala strecket 2000  
markerar införandet av viktbaserad avfallstaxa. 

Det finns delade meningar om hur avfallsminskningen i Bjuv har gått till. Viss minskning kan ha skett 
på grund av att hushållen ändrat konsumtionsmönster, valt avfallssnåla produkter och t ex använt tyg-
kassar istället för plastkassar. Avfall kan också ha tagit andra vägar. Det kan ha varit tillåtna vägar, som 
hemkompostering och ökad privat återanvändning eller otillåtna vägar, som nämnts i enkätsvaren, t 
ex att säck- och kärlavfallet tagits med till arbetsplatsen eller återvinningscentralen, att avfall eldats 
hemma, tagits med till annan kommun eller dumpats i naturen. Vikttaxan i Bjuv innebar inledningsvis 
ett högt kilopris för tömning, 3,65 kr/kg, vilket är högre än någon kommun med vikttaxa tillämpar idag 
och mer än dubbelt så dyrt som i exempelvis Umeå. Efter två år sänkte Bjuv viktavgiften till 2,4 kr/kg, 
men det gamla priset kan ha funnits kvar i tankarna hos kommuninvånarna och påverkat beteendet. På 
senare år har den insamlade avfallsmängden ökat igen. Med start 2007 och fullföljande 2008 återgick 
Bjuv till volymbaserad taxa och insamlade mängder har ökat, men ligger fortfarande långt under riksge-
nomsnittet och även under genomsnittet för kommuner med vikttaxa.

Det har inte varit inom ramen för den här studien att utvärdera socioekonomiska faktorer, men det kan 
konstateras att Bjuv har låg medelinkomst, och den lägsta utbildningsnivån av alla kommuner i landet, 
enligt en jämförelse presenterad av tidningen Dagens Samhälle, baserad på SCB-statistik gällande 2007 
(http://dagenssamhalle.se/). 

Linköping och Umeå
De stora förändringarna i avfallsflödet som skedde i Bjuv har inte inträffat i Umeå och Linköping (Fi-
gur 7 och 8). I Linköping infördes vikttaxa stegvis under en femårsperiod (1996-2001). Från 1999 till 
2000 sjönk den insamlade mängden säck- och kärlavfall plötsligt med 40 kg per invånare. Det skedde 
i samband med att mätmetoden ändrades så att mängden säck- och kärlavfall som redovisades kom 
enbart från bostäder. Hur stor del av säck- och kärlavfallet som fram till 1999 kom från verksamheter 
är oklart. 
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Figur 7 Insamlade avfallsmängder per invånare och år i Linköpings kommun 1993-2006. De verti-
kala strecken 1996 och 2001 markerar införandeperioden för den viktbaserade avfallstaxan. Insam-
lingsdata för förpackningar och tidningar saknas för åren 2002 och 2003.  

Figur 8 Insamlade avfallsmängder per invånare och år i Umeå kommun 1995-2006. De vertikala 
strecken 1998 och 2001 markerar införandeperioden för den viktbaserade avfallstaxan. Insamlings-
data för förpackningar och tidningar saknas från tiden före 1999.

3.3.2 Stort behov av förbättrad datakvalitet
Det finns många felkällor och svårigheter att tolka avfallsdata och göra adekvata jämförelser mellan 
olika kommuner. Minst 43 olika faktorer påverkar avfallsflödet från hushåll (Dahlén, 2008). En överlig-
gande faktor är den ekonomiska utvecklingen. Konjunkturer och hushållens köpkraft förändras, men 
inte på samma sätt och inte samtidigt i olika kommuner. Slutsatser utifrån jämförelser av avfallsmäng-
der måste därför dras med försiktighet, och med hänsyn till helheten. 

Data över avfall som samlats in på återvinningscentraler är särskilt problematiska att utvärdera. Vissa 
kommuner i studien redovisade ett stort antal fraktioner medan andra hade valt att slå ihop fraktioner 
och endast redovisa den sammanlagda mängden. De flesta kommuner har på olika sätt förändrat sättet 
att redovisa data från återvinningscentraler under de senaste åren, eftersom verksamheten har varit i 
stark tillväxt och förändring. Även avfallsdata avseende fastighetsnära insamling och återvinningsstatio-
ner innehåller stora osäkerheter. I några fall saknades data helt för vissa avfallsslag. Det var ofta oklart 
om redovisade avfallsmängder avsåg enbart bostäder, eller om även avfall från verksamheter inkludera-
des. Vid jämförelse av registrerade mängder förpackningar och tidningar visade sig ofta skillnader mel-
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lan data från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen jämfört med kommunernas egna data. Skillnader 
förekom även i kommunernas egna data gällande samma år, men redovisade i olika sammanhang inom 
kommunen. I de fall där det fanns oklarheter hur data från några år tillbaka skulle tolkas visade det sig 
svårt att få någon vägledning. Personal har bytts ut på kommunerna och information har därmed gått 
förlorad. Det är ofta brist på dokumentation som beskriver hur avfallsstatistiken har tagits fram. 

3.3.3 Anmäld nedskräpning
Både miljöförvaltningen och polisen i kommunerna tar emot anmälningar om nedskräpning. Statistik 
över anmälda nedskräpningsärenden visade sig dock inte användbar för att dra slutsatser om eventuell 
påverkan av vikttaxan. I vissa fall saknades bokförd statistik helt, eventuella ärenden hade lösts munt-
ligt. När det fanns statistik var det svårigheter att urskilja om det var säck- och kärlavfall eller annan 
nedskräpning, som till exempel grovavfall. När det fanns dokumentation så hade rutiner för dokumen-
tationen förändrats över tiden, vilket innebär att data inte är jämförbara när man blickar bakåt. I Bjuv 
finns det delade meningar om nedskräpning skulle ha ökat när vikttaxan infördes eller inte. Dokumen-
tation saknas och ord står mot ord. I Umeå och Linköping finns viss dokumentation, men den är svår-
tolkad. Där är dock berörda myndigheter eniga i bedömningen att den viktbaserade avfallstaxan inte 
orsakat någon ökad nedskräpning. 
 
3.3.4 Avfallsmängder på Vägverkets rastplatser
I Bjuv har inte Vägverket någon rastplats, men i både Linköping och Umeå har mängden avfall som 
samlas in på rastplatser ökat. Tjänstemän på olika nivåer inom Vägverket, och även flera av deras under-
entreprenörer, tror inte att ökningen beror på den viktbaserade avfallstaxan. De påpekade att ökningen 
framför allt skett sommartid och framhöll istället andra orsaker, bland annat fritidshusboende som sak-
nar lämpliga rutiner för sitt avfall. En av entreprenörerna i Umeå hade dock en bestämd uppfattning att 
taxan bidragit till att säck- och kärlavfall slängs på rastplatserna. I en dansk studie har avfall insamlat på 
rastplatser undersökts. Resultat från den undersökningen visade att förekomsten av säck- och kärlavfall 
var proportionellt högre i kommuner med vikttaxa (Nilsson, 2002). Med stöd i den danska undersök-
ningen kan det vara motiverat att genomföra noggrannare undersökningar i Sverige.

3.3.5 Plockanalys på återvinningscentraler
Plockanalyser utfördes på blandat grovavfall som allmänheten lämnat på återvinningscentraler i Bjuv, 
Umeå, Linköping och Luleå. Containrarna som sorterades var märkta ”brännbart”, utom i Bjuv där märk-
ningen var ”övriga grovsopor”. Metoden beskrivs i avsnitt 2.2.1. Hypotesen var att en större andel säck- 
och kärlavfall skulle återfinnas bland grovsoporna i kommuner med vikttaxa. Det visade sig vara precis 
tvärtom! Då plockanalyserna utfördes hade Luleå sedan länge volymbaserad taxa, Bjuv hade nyligen 
återgått till volymtaxa, Linköping och Umeå hade väl etablerade vikttaxor (sedan 12 respektive 10 år). 
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Figur 9 En stor container med blandade grovsopor (ca 4 ton) sorterades på varje återvinningscentral 

 
Figur 10 Felslängt säck- och kärlavfall i 4 ton grovavfall, Gimonäs, Umeå: 6 kg (0,1 %)          

Figur 11 Felslängt säck- och kärlavfall i 4 ton grovavfall i Bjuv: 200 kg (4,8 %)
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Figur 12 Felslängt el- och elektronikavfall i en container i Bjuv: 40 kg (1 %) 
Trots att människor har tagit sig till återvinnings-centralen, där det finns avgiftsfri mottagning av 
elavfall, så hamnar ändå en hel del elgrejor i det osorterade grovavfallet.

I Bjuv och Luleå innehöll det undersökta grovavfallet 4-5 vikt-% säck- och kärlavfall (Figur 13). Det 
kan låta mycket, men omräknat skulle det i Bjuvs fall ha motsvarat endast 1-2 kg/invånare av de 94 kg 
säck- och kärlavfall per invånare som ”försvann” när vikttaxan infördes. Dock är det knappast så att 
alla abonnenter fuskar i samma utsträckning och därför kan fusket innebära stora skillnader för den 
enskilde fastighetsägaren.  

På återvinningscentralerna i Umeå har man satsad på hög bemanning och tydliga restriktioner mot att 
slänga avfall i säckar utan personalens godkännande av innehållet. Vikttaxan har ökat personalens med-
vetenhet om risken för att säck- och kärlavfall dumpas blandat med grovavfall. Resultatet från stickpro-
ven ger ett mycket gott betyg på efterlevnaden av reglerna på Umeås återvinningscentraler (Figur 13).

Figur 13 Jämförelse av viktprocent otillåtna avfallsslag i blandade grovsopor på  återvinningscentra-
ler. Resultat från plockanalys i Bjuv, Umeå, Linköping och Luleå kommun, genomförda i februari och 
mars 2008. Bjuv hade nyligen återgått  till volymbaserad taxa.
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De kärl vid fastigheterna som sedan 2008 används i Bjuv har ett litet fack för säck- och kärlavfall, som 
fort fylls upp om avfallet inte sorterats noggrant. I Luleå har abonnenter möjlighet att välja att ha långt 
mellan tömningarna, var fjärde eller var åttonde vecka, till en lägre avgift. Båda dessa förhållanden kan 
fresta vissa abonnenter att frakta säck- och kärlavfall till återvinningscentralen när kärlet hemma blivit 
överfullt. Det är dock ett fenomen som även skulle kunna förekomma i kommuner med vikttaxa. 

Resultaten från plockanalyserna av grovavfall ger en ögonblicksbild av verkligheten och är inte statis-
tiskt säkerställda. Man kan dock dra två generella slutsatser:

Säck- och kärlavfall, som felaktigt slängs i grovavfallet, är inte hela förklaringen till att det samlas in • 
mindre mängd säck- och kärlavfall i kommuner med viktbaserad taxa.
Säck- och kärlavfall dumpas i viss utsträckning i grovavfallet även i kommuner med volymbaserad • 
taxa,

3.3.6 Fördelaktig taxekonstruktion
Taxan i Umeå är konstruerad så att större kärl innebär högre kärlavgift, men lägre rörlig avgift. Den rör-
liga avgiften per kilogram är 1,70 kr/kg för 190 liters kärl, 1,37 kr/kg för 370 liter och 1,00 kr/kg för 660 
liter. Brytpunkten där det blir samma kostnad med större kärl ligger ungefär vid den vikt ett överfullt 
kärl motsvarar. Avsikten är att ett hushåll med överfullt kärl inte ska få en högre kostnad om de byter 
till ett större kärl. Denna konstruktion av taxan är uppskattad av småbarnsfamiljer. Dessutom slipper 
entreprenören problem med överfyllda kärl och hoppressat avfall. En gång per år finns möjlighet att 
kostnadsfritt byta kärlstorlek. För att kunna debitera även vid eventuella teknikproblem finns avtal om 
en reservtaxa som är baserad på ett medelvärde av de 10 senaste veckornas vägning. 

3.3.7 Arbetsmiljö
Införandet av vägning kräver att datorer och annan utrustning installeras i sopbilarna. För chaufförerna 
innebär det nya rutiner. Registrering av vikt och antal utförda tömningar innebär också nya möjligheter 
att övervaka chaufförernas arbete. Tjänstemännen som intervjuats säger sig inte ha hört att chauffö-
rerna upplevt detta som ett problem.

I Linköping gick man över från säck till kärl i samband med införandet av den nya taxan, vilket förbätt-
rade arbetsmiljön för chaufförerna. Man har upplevt mycket få problem med det nya systemet.

I Umeå framhölls att införandet av identifiering och vägning av kärlen har lett till bättre arbetsmiljö för 
chaufförerna. Maxvikter för kärl har införts och entreprenören betalas per lyft, vilket motiverar chauf-
förerna att lyfta alla kärl med bilen istället för att böja sig ner och plocka upp avfallspåsar i nästintill 
tomma kärl. Problem med överfyllda kärl har minskat eftersom taxan är konstruerad så att det lönar 
sig att byta till större kärlstorlek då viss vikt överskrids. Detta är ett bra sätt att utnyttja de positiva bief-
fekter som vägning och identifiering innebär. 
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3.3.8 Översikt av resultaten i Bjuv, Linköping och Umeå
Tabell 1 Sammanställning av situationen med viktbaserad avfallstaxa i Bjuv, Linköping och Umeå, 
baserat på intervjuer med tjänstemän, samt egna iakttagelser
 POSITIVT NeGATIVT

BjUV Minskade mängder säck- och kärlavfall Teknikproblem

Snabbt införande kunde ej debitera

Tycker taxan är rättvis Nedskräpning enligt tekniska enheten

Nedskräpning på återvinningsstationer

Abonnenter tog avfall till arbetsplats*

Säck- och kärlavfall på ÅVc

ökad arbetsbelastning på den administra-
tiva personalen

ej stor ökning av antal hemkomposter

  Intern utvärdering saknas

lINköPING Tror att säck- och kärlavfallsmängderna 
minskat

Intern utvärdering saknas 
Vet ej om antal hemkomposter ökat

Mindre mängd trädgårdsavfall i kärlet för 
säck- och kärlavfall

Minskad arbetsbelastning på den adminis-
trativa personalen

entreprenör ger ekonomisk ersättning vid 
eventuella teknikproblem

Fann abonnenter som tidigare ej betalat

 Tycker taxan är rättvis  

UMeÅ Minskade mängder säck- och kärlavfall i 
pilotområde

ökad arbetsbelastning för den administra-
tiva personalen

liten mängd säck- och kärlavfall på ÅVc ej stor ökning av antal hemkomposter

Bättre arbetsmiljö för chaufförer

Taxa som motverkar överfyllda kärl

Reservtaxa

 Tycker taxan är rättvis  
* Vid samtal med besökare på återvinningscentralen var det en privatperson som sa rakt ut att “jag tar med mig soppåsen till jobbet”.

Mer detaljerade resultat, och beskrivning av genomförandet av undersökningen i Bjuv, Umeå och Lin-
köping, finns i Gidlund & Lundströms rapport ”Taxans effekt på avfallsflödet. En studie av insamling av 
hushållsavfall i tre kommuner med viktbaserad taxa.” som kan hämtas här: http://epubl.ltu.se/1402-
1617/2008/099/LTU-EX-08099-SE.pdf

3.4 Insamlingskostnader med vikttaxa
Den totala insamlingskostnaden delas in i två grupper: fasta insamlingskostnader och rörliga insam-
lingskostnader. Nedan redovisas den beräknade merkostnaden för insamlingsaktiviteterna i ett system 
med vikttaxa jämfört med den vanligare volymtaxan, i ett för övrigt likadant system. Vi antar till ex-
empel att kommunen redan har investerat i avfallskärl. Det bör dock påpekas att det fortfarande finns 
kommuner som använder avfallssäckar och följaktligen får högre investeringskostnader vid övergång 
till vikttaxa än normalkommunen.
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Även om vi förenklar och antar att det bara finns två alternativ, vikttaxa eller volymtaxa, så är det inte 
enkelt att jämföra kostnaderna mellan dessa två system. Kommuner skiljer sig i storlek, demografi, mil-
jömedvetenhet, hur de tillämpar respektive system, servicegrad till hushållen samt hur kompletterande 
system som till exempel producentansvarsorganisationen, återvinnings-centraler och grovavfallsinsam-
ling fungerar. Detta innebär att kostnaden för insamling av hushållens säck- och kärlavfall kan skilja sig 
avsevärt även mellan kommuner med likartade system. En kommun som funderar på att införa vikttaxa 
av ekonomiska skäl måste göra en utvärdering utifrån lokala förhållanden. Den följande diskussionen 
om kostnader får ses som en fingervisning om vad vikttaxa kan innebära för insamlingskostnaden. Det 
är svårt att dra säkra slutsatser om hur kostnaderna utvecklats i de kommuner som infört vikttaxa. Ofta 
saknas viktig statistik från före införandet. Dessutom har det hänt så mycket på avfallsområdet de se-
naste åren – med behandlingsavgifter, skatter och källsortering – så det är svårt att jämföra hur olika 
debiteringssystem har förändrat insamlingskostnaderna.

Skillnaden i fasta kostnader mellan systemen består av kostnader för nödvändiga nyinvesteringar. Ge-
mensamt för alla viktbaserade system är att avfallskärlen måste utrustas med en så kallad tag för identi-
fiering av kärl. Enligt leverantörer är kostnaden för dessa (inklusive montage) cirka 25 kr per kärl. Vida-
re krävs ett datasystem för att dirigera tömningsrutten (GPS), identifiera kärlen, registrera avfallsvikter, 
administrera fakturor samt optimera transportrutter. Både renhållningsfordonen och administrationen 
behöver utrustas med kommunicerande datorsystem. På kontorsnivå är kostnaden för detta (inklusive 
mjukvara och utbildning) cirka 100 000 för en användare samt cirka 15 000 kr för tillkommande an-
vändare. För ett renhållningsfordon ligger totalkostnaden för denna utrustning på mellan 100 000 och 
125 000 kr. Vidare måste varje fordon utrustas med våg. En dubbelvåg till en baklastare kostar enligt 
leverantörerna mellan 75 000 och 125 000 kr. Normalt räknar en leverantör med att ett fordon klarar 
cirka 500 abonnenter i tätort och 250 hushåll på landsbygd.1 Givet dessa uppgifter klarar en baklastare 
cirka 350 abonnenter per dag i en kommun med en mix av tätort och landsbygd. Med en tömningsinter-
vall på 14 dagar klarar således ett fordon av cirka 3500 abonnenter. 

I tabell 2 redovisas investeringskostnaden för två typkommuner: en liten med 3 500 abonnenter med 
endast ett fordon och två administratörer som användare, samt en relativt stor med 35 000 abonnenter 
med 10 fordon och sex administratörer som användare. Investeringskostnaden ska dock avskrivas un-
der en längre tidsperiod. Normalt så byts våg inklusive datasystem samtidigt med renhållningsfordonet. 
Det sker vanligen i samband med att kontraktet för entreprenaden går ut. Kontraktstiden är normalt 
på 5+2 år. Entreprenörer vi har varit i kontakt med anger att de räknar på en avskrivningstid på 6-7 
år. Det finns dock exempel på privata mindre familjeföretag som har använt samma utrustning i 11 år 
(och planerar att byta först efter 12 år om de får ett nytt kontrakt). Enligt leverantören beror detta på en 
kombination av väldigt bra underhåll (”fordonen betraktas som familjemedlemmar”) samt ett gynnsamt 
klimat utan salt på vägarna (snö istället för regn). I kalkylen väljer vi att räkna med en avskrivningstid 
på 6 år. Vidare måste vi ta hänsyn till kapitalkostnaden för investeringen, vilket görs genom kalkylrän-
tan. Den bör bestå av marknadsräntan plus en premie som varierar med risken i företaget/branschen. 
Avfallsentreprenader med avtal på 5+2 år måste ses som en verksamhet med låg risk. Med tanke på det 
verkar en kalkylränta på 10 % rimlig. De entreprenörer vi har varit i kontakt med har angivit att de räk-
nar med 6,5–10 % ränta (oktober 2008). 

1 Även här finns det dock stora skillnader mellan olika entreprenader. En entreprenör samlar in avfall från 800 abonnenter per 
skift i tätort. Eftersom de kör 2-skift så betjänar de upp till 1600 abonnenter per dygn och bil.
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Tabell 2  Investeringskostnad för utrustning som krävs för att tillämpa vikttaxa [kkr]
UTRUSTNING kOSTNAdS-

INTeRVAll [kkR]
kAlkyl-

kOSTNAd [kkR]
lITeN kOMMUN 

(1 FORdON) [kkR]
STöRRe kOMMUN 

(10 FORdON) [kkR]

Våg 75-125 100 100 1000

dator/fordon 100-125 100 100 1000

dator/kontor 100 100 100 100

dator/extra anv 15 - 15 75

Taggar/kärl 0,025 - 87,5 875

Summa - - 402,5 3050

Den totala årliga kostnadsökningen som följer av en investering i vikttaxa redovisas i tabell 3. För att be-
räkna den totala årliga kostnadsökningen för införandet av vikttaxa så måste vi också ta hänsyn till extra 
rörliga kostnader. Vägningen innebär att tömningen av kärlen tar 2-5 sekunder längre tid. Detta innebär 
att en normal landsbygdsrutt med 250 tömningar tar 10-25 minuter extra och en innerstadsrutt med 
500 tömningar tar 15-40 minuter extra. I kalkylen räknar vi med att varje runda tar 30 minuter längre 
tid. Det innebär att ett fordon får 120 drifttimmar mer per år. Vidare beräknar vi med att kostnaden för 
en baklastare med två personer utan våg ligger på cirka 900 kr per timme.2 Således ökar den årliga drift-
kostnaden med 108 000 kr per fordon. Vågen måste också krönas (kalibreras) och enligt uppgift från två 
leverantör kostar detta 10 000-12 000 kr per bil och år. Den årliga underhålls- och servicekostnaden för 
det tillkommande systemet anges till cirka 10 000 kr per bil och år av dessa leverantörer. Här finns det 
dock olika uppfattningar. En entreprenör anger att deras underhållskostnader är cirka 70 000 kr per år 
inklusive kröning. Till saken hör dock att de kör väldigt hårt med sin utrustning (2-skift). Vi väljer att 
använda 25 000 kr per fordon i vår kalkyl. När det gäller administrationskostnader så skiljer sig uppgif-
terna åt mellan olika kommuner, en sak är dock gemensamt, nämligen att alla tillfrågade kommuner har 
haft vissa inkörningsproblem. Efter inkörningsfasen menar vissa kommuner att vikttaxa innebär något 
ökade administrationskostnader medan andra menar att administrationskostnaden inte har ökat. Ett 
nytt insamlingssystem innebär att kommunen måste informera medborgarna om detta. Förmodligen 
kan också en bra informationskampanj minska inkörningsproblemen eftersom mycket av den initialt 
ökade arbetslastningen beror på abonnenter som inte litar på systemet och hävdar att kommunen har 
feldebiterat dem. Vi har bortsett från administrations- och informationskostnader i kalkylen i tabell 3. 
Det innebär att extrakostnaden blir 250 000 kr per år för den lilla typkommunen och 2 243 000 kr för 
den större typkommunen. Dessa resultat är känsliga för val av avskrivningstid, kalkylränta och kanske 
framförallt antaganden om utökad drifttid. Givet de antaganden som är gjorda så blir kostnadsökningen 
71 kr per abonnent och år i den lilla kommunen samt 64 kr per abonnent i den stora kommunen. Tilläg-
gas bör dock att i synnerhet små kommuner blir känsliga för antalet abonnenter (om avfallshanteringen 
inte är samordnad med grannkommunerna). Till exempel om en kommun har något fler abonnenter än 
vad en bil klarar, så kan det behövas två fordon på obetydligt fler abonnenter, således kan kostnaden i 
ett sådant fall stiga upp till närmare 140 kr per abonnent och år. 

2 Vi har redan tagit hänsyn till vägningsutrustningen i vår kalkyl.
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Tabell 3  Årlig extra kostnad för insamling med vikttaxa [kkr respektive kr] 
kOSTNAdSSlAG lITeN kOMMUN 

(1 FORdON)

STöRRe kOMMUN

(10 FORdON)

Avskrivning (6 år) [kkr] 67 508

kapitalkostnad (10 %) [kkr] 40 305

Underhåll & service [kkr] 25 250

kröning av våg [kkr] 10 100

ökad drifttid fordon [kkr] 108 1080

Total årlig extra kostnad [kkr] 250 2243

extra kostnad per abonnent och år [kr] 71 kr 64 kr

Kommentar: Beräkningen i tabell 3 är av statisk karaktär. Den tar alltså inte hänsyn till att den viktba-
serade taxan kan påverka abonnenternas beteende (minskade avfallsmängder) samt att det nya syste-
met ger avfallsföretaget en förbättrad möjlighet att optimera insamlingsrutter. Vidare tar inte tabellen 
hänsyn till att man ofta hittar abonnenter som inte har betalat för sin avfallshantering innan man inför 
viktbaserad taxa. Eventuella oönskade sidoeffekter av vikttaxa, som till exempel olovlig dumpning eller 
medveten felsortering, har inte heller kostnadsberäknas.

3.4.1 Minskade kostnader på grund av vikttaxan
Ytterst centralt för de rörliga kostnaderna är vad som händer med den insamlade mängden avfall. En 
minskad mängd avfall leder inte bara till minskade transportkostnader utan också till minskade be-
handlingskostnader, inklusive minskade skattekostnader vid förbränning och deponering. Införande 
av vikttaxa kan även medföra andra ekonomiska fördelar. Flertalet kommuner som har infört vikttaxa 
har hittat abonnenter som tidigare inte har betalat för sitt avfall. Uppgifterna om hur stort detta svinn 
var skiljer sig åt mellan kommuner. En (liten) kommun menar att de inte hittade ett enda hushåll som 
”smet” innan viktaxan infördes, medan en (stor) kommun menar att de fann upp till 10 % som inte alls 
betalade och upp till 10 % som betalade för små kärl när de borde ha betalt för stora kärl.3 Förvisso kan 
en kommun som har dålig koll på sina abonnenter uppnå dessa fördelar utan att införa vikttaxa men 
de behöver i så fall ändå investera i taggar och datorer. I sådana fall ska vi endast räkna med vågen som 
extra investeringskostnad för kommunen som vill införa vikttaxa. Om vi antar att 5 % av abonnenterna i 
en normalkommun inte betalar för sin avfallshantering så skulle detta ge en intäktsökning som utslaget 
per abonnent blir cirka 100 kr.4 Det bidrar i så fall starkt till en positiv ekonomisk effekt, som förstärks 
om viktaxan leder till minskade avfallsmängder (se sidan 5). Dessutom är det tveksamt om vi överhu-
vudtaget ska räkna med ökad drifttid för fordonen (även om avfallsmängderna inte minskade) eftersom 
den nya utrustningen ger förbättrade möjligheter att optimera logistiken och öka fyllnadsgraden i bilen 
genom fullständig information om körtider och avfallsmängder. 

3 En rimlig hypotes kan vara att detta svinn normalt är mindre i små kommuner där det är lättare att hålla reda på abonnenterna. 
Det kan också tänkas att privata avfallsbolag som har ett direkt vinstintresse är bättre på att hålla reda på sina abonnenter.
4 Beräkningen bygger på att ett genomsnittligt villahushåll betalar 1940 kr per år i avfallstaxa (Avfall Sverige, 2007).
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3.4.2 Ökade kostnader på grund av vikttaxan
Oönskade effekter av vikttaxan kan orsaka nya kostnader i kommunen. Hushållen kan t ex lämna avfall 
på olovliga platser, bränna avfall, eller slänga felaktigt sorterat avfall på återvinningsstationer/-centra-
ler för att spara pengar. Om felsorterat avfall hamnar på återvinningsstationer medför det kostnader 
för en annan aktör: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB). Om felsorterat avfall hamnar 
på återvinningscentraler eller dumpas i naturen blir det däremot en kostnad för kommunen. Blir det 
nödvändigt att vidta åtgärder, som t ex övervakningskameror och ökade informationsinsatser, så bör de 
belasta kalkylen för kostnaden att inför vikttaxa.

3.4.3 Samlad bedömning
Ur ett kostnadsperspektiv finns det både fördelar och nackdelar med att införa vikttaxa för hushållens 
osorterade avfall. Skillnaden i totalkostnad före och efter införandet av vikttaxa beror i hög grad på vil-
ken styreffekt viktaxan har på hushållens beteende, hur skicklig kommunen har varit på att hålla reda på 
abonnenter, hur väl optimerade transportrutterna har varit, samt i vilken grad kommunen måste satsa 
extra på information och övervakning för att undvika oönskade effekter. 

3.5 Fördelar och nackdelar med viktbaserad taxa  
Det finns många motstående åsikter om viktbaserad taxa. Det som skapar problem i en kommun, kan 
fungera utmärkt i annan kommun. I Tabell 4 sammanfattas de generella fördelar och nackdelar som 
framkommit dels genom intervjuer, dels genom statistiska bearbetningar av uppgifter som tagits fram 
genom enkäter eller annat underlag:

Tabell 4 Fördelar och nackdelar med viktbaserad taxa
FöRdelAR NAckdelAR

Generellt minskad mängd avfall i säck och kärl.•	
Taxan accepteras och uppfattas som rättvis av •	
hushållen (enligt flera kommentarer i enkät till 
kommunernas avfallsansvariga).
Belöning för avfallsminimering, källsortering •	
och hemkompostering är inbyggt i systemet 
genom att hushåll som minskar mängden säck- 
och kärlavfall får omedelbar respons med lägre 
avgift. Taxan blir styrande utan att innehålla en 
mängd valbara alternativ.
Hög kvalitet och precision i administration och •	
kundservice. det är inte ovanligt att oregistrera-
de kärl upptäcks vid införandet av kärl-Id, dvs 
det fanns kärl som har  tömts med inte debite-
rats. (Nås också vid enbart identifiering)
den rörliga taxan kan bidra till ett ökat intresse •	
för avfallsfrågor i samhället. 
Möjlighet till förbättrad arbetsmiljö vid insam-•	
lingen. 

ökade kostnader i samband med övergång till •	
nytt system, såväl tekniskt som administrativt.
Risk att säck- och kärlavfall dumpas på återvin-•	
ningscentraler, återvinningsstationer, arbets-
platser, i naturen eller tar andra otillåtna vägar 
t ex förbränning hemma.
Risk för ökad mängd felsorterat material i käll-•	
sorterat avfall. 
Ingen garanti att källsortering och hemkom-•	
postering ökar (ökning tack vare taxan har ej 
kunnat visas i undersökningen).
det kan förekomma tekniska problem med •	
vägning och registrering.
kommunen måste hantera klagomål från fast-•	
ighetsägare som anser att de blivit debiterade 
felaktiga vikter.
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4. slutsatser

Kommuner med vikttaxa har rapporterat både fördelar och nackdelar med taxan, som är sammanfattade 
i avsnitt 3.5. Det finns stor variation i hur införandet av vikttaxa har fungerat och erfarenheterna är delvis 
motsägelsefulla. Till exempel finns det kommuner som anser att administrativt arbete ökat på grund av 
vikttaxan, medan andra anser tvärtom att administrationen förenklats. Majoriteten (95 %) av renhåll-
ningschefer (eller motsvarande) i kommuner med vikttaxa anser dock att fördelarna överväger nackde-
larna och uppger att kommunen är nöjd eller mycket nöjd med taxan. Endast en kommun är missnöjd. 

Det vanligaste syftet med att införa viktbaserad avfallstaxa var att stimulera ökad källsortering och 
minskade avfallsmängder. Andra mål med taxan, som också framhålls av många kommuner, är en mera 
rättvis taxa och ett förenklat system. 

Mängden säck- och kärlavfall var under åren 2004-2006 i genomsnitt 20 % mindre i kommuner med 
viktbaserad taxa, än i resten av landet. Skillnaden kunde inte förklaras med ökad källsortering av för-
packningar och tidningar. Det är troligt att hushållen använder andra metoder, både lämpliga och 
olämpliga, som minskar avfallsmängden i kärlet vid fastigheten, till exempel ändrade inköpsvanor, 
tygkassar istället för plastkassar, ökad hemkompostering, ökad privat återanvändning, dumpning av 
säck- och kärlavfall i naturen, på återvinningscentralen eller i container på arbetsplatsen, eldning av 
avfall hemma, mm. Sådana avfallsströmmar är mycket svåra att mäta och det ser mycket olika ut från 
kommun till kommun. 

Nyckeltal behövs som verktyg i kvalitetsarbete och uppföljning. Viktiga nyckeltal avseende hushållsav-
fall är de som representerar avfallskategorier av olika slag i kg/person och år, samt andelar i vikt-% av 
felsorterade material i olika avfallskategorier. Korrekt beräknade nyckeltal, baserade på pålitliga data, 
är en förutsättning för att kunna göra jämförelser och dra slutsatser om effekten av olika taxor. Mycket 
arbete återstår för att åtgärda felkällor i avfallsdata. En viss del av skillnaden mellan kommuner med 
och utan vikttaxa kan bero på olika sätt att mäta och klassificera hushållsavfall.

En schablonberäkning visar att merkostnaden för den utrustning och de insamlingsrutiner som krävs 
för att tillämpa vikttaxa ligger i storleksordningen 60-70 kr per abonnent och år, jämfört med volymtaxa 
(2008 års priser). Det gäller vid antagandet att abonnenterna redan har kärl (inte säck), men att datori-
serad identifiering av kärl, samt våg på bilarna, måste införskaffas för införande av vikttaxa. Skillnaden i 
insamlingskostnad före och efter införandet av vikttaxa beror dock i hög grad på ett antal andra faktorer: 
vilken styreffekt viktaxan har på hushållens beteende, hur väl kommunen har hållit reda på abonnenter 
i det gamla systemet, hur väl optimerade transportrutterna har varit, samt i vilken grad kommunen 
måste satsa extra på information och övervakning för att undvika oönskade effekter. 
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Rekommendationer baserade på erfarenheter från kommuner 
med viktbaserad avfallstaxa:

Arbeta för bättre datakvalitet• 
För att kunna utvärdera och göra jämförelser inom och mellan kommuner bör data som samlas in 
vara konsekventa och tydliga. Dokumentera även tillvägagångssätt så att kunskapen fortlever även 
om personal byts ut. 
Ha ett alternativt sätt att debitera abonnenterna om tekniken inte fungerar• 
Om vägningen vid något tillfälle inte fungerar bör en reservtaxa finnas, och/eller avtal med entre-
prenör om ersättning om de ej kan leverera korrekta vikter kopplade till rätt abonnent. 
Ställ krav på entreprenör att teknik skall fungera• 
För att minska belastning på administrativ personal och för att slippa missnöjda abonnenter bör 
avtalet innebära tydliga krav på entreprenören att tekniken skall fungera. 
Konstruera taxan så att finansiering uppnås• 
Konstruera taxan på ett sådant sätt att verksamheten kan finansieras även om de viktdebiterade 
avfallsmängderna sjunker.
Utnyttja positiva bieffekter av identifiering och vägning • 
Identifieringen gör att man får kontroll och ordning på abonnemangsregister. Utnyttja identifiering, 
vägning och registrering av antal lyft för att skapa bättre arbetsmiljö för chaufförerna.
Starta med ett pilotområde och utvärdera• 
Inför systemet i ett pilotområde för att testa tekniken och upptäcka eventuella problem innan de 
blivit för stora. Gör utvärdering i pilotområdet.
Följ upp alternativa avfallsflöden även om de är svåra att mäta• 
Dokumentation av hemkompostering, privat återvinning, privat eldning, nedskräpning mm är 
bristfällig och intervjuresultat i vissa fall motsägelsefulla. Avfall kan även ha slängts i offentliga 
kärl, spolats ned i toaletten eller tagits med till arbetsplatsen. Avfallsflöden vid sidan av ordinarie 
insamlingsvägar är svåra att mäta, men bör inte glömmas bort vid uppföljning och utvärdering av 
förändringar i avfallsflödet. Det gäller alla kommuner oavsett taxekonstruktion.

Förslag på fortsatt forskning och utveckling:
Förbättra mätning och uppföljningsmetoder; åtgärda felkällor i avfallsdata• 
Fördjupa utvärdering av avfallsflödens förändring över tiden• 
Undersöka vilken betydelse socioekonomiska faktorer har för abonnenters inställning och beteende • 
Utvärdera informationskampanjer och hur man lämpligast informerar abonnenter om avfallstaxan • 
för att få önskad effekt
Utvärdera för- och nackdelar med olika konstruktioner av en viktbaserad taxa• 
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Renhållningstaxans utformning i kommuner med viktbaserad taxa 2007
OBS! priser inklusive moms
Tillägg för gångavstånd mm ingår ej här.
Fast avgift är i de flesta fall uppdelad i en grundavgift och en kärlavgift ( i vissa fall finns även en fast 
tömningsavgift per tömning). Kärlavgiften beror på kärlstorlek.
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kOMMUN 

kr/kg FöR 

kOMPOST

ReSeRVTAxA 

FINNS

ex ÅRSAVG VIllA, 

400 kg/år

ex ÅRSAVG VIllA, 

500 kg/år

kalix x 1 800 kr 1 910 kr

Partille x 1 151 kr 1 266 kr

kramfors x 1 370 kr 1 500 kr

Umeå x 1 384 kr 1 554 kr

Sundsvall x 1 524 kr 1 705 kr

Nybro x 1 532 kr 1 716 kr

Härryda x 1 740 kr 1 925 kr

lerum 1 661 kr 1 855 kr

danderyd 1 671 kr 1 866 kr

Haparanda 

Sollentuna 2 496 kr 2 696 kr

Vaggeryd 2 051 kr 2 259 kr

Storuman x 2 142 kr 2 354 kr

Mönsterås 1 502 kr 1 717 kr

Varberg 1 366 kr 1 585 kr

Ulricehamn x 1 460 kr 1 680 kr

Skurup 1 462 kr 1 687 kr

emmaboda 1 336 kr 1 567 kr

linköping 1 596 kr 1 831 kr

Robertsfors 1 752 kr 1 990 kr

Bjuv 1.20 kr 1 795 kr 2 035 kr

Mörbylånga 1 624 kr 1 864 kr

Nordmaling 1 638 kr 1 895 kr

Ånge 2 169 kr 2 447 kr

Borgholm x 1 895 kr 2 205 kr

eda 1 892 kr 2 218 kr

intervall: 1 151 kr - 2 496 kr 1 266 kr - 2 696 kr

medel: 1 680 kr 1 893 kr

standardavvikelse: 306 kr 328 kr
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 Enkät från Luleå tekniska universitet  070305 

1. Kommun som svaren gäller:       

2. Årtal då viktbaserad taxa infördes:        
Med viktbaserad taxa menar vi att hushållsavfall från enskilda fastigheter vägs och att 
hämtningstaxan helt eller delvis beräknas per kg avfall.

3. Vad var det huvudsakliga målet för kommunen med att införa viktbaserad taxa? 

4. Bedömer du att den viktbaserade taxan har påverkat hushållens 
avfallshantering?

 nej, ingen påvisbar påverkan
 ja, viss påverkan
 ja, stor påverkan
 vet ej

Om svaret är Ja; Hur har hushållens avfallshantering påverkats av taxan? Svara så 
utförligt som möjligt:                                                    

5. Hur rapporteras insamlade avfallsmängder från hushållen i din kommun? (flera
alternativ kan kryssas) 

kommunal förvaltnings årsredovisning
avfallsbolags årsredovisning
 kommunal avfallsplan 
 miljörapport 
 annan rapportering, nämligen:                 
 vet ej 

6. Ur kommunförvaltningens perspektiv bedömer jag att viktbaserad taxa är
mycket negativt  negativt neutralt positivt mycket positivt             vet ej 

7. Ur hushållens perspektiv bedömer jag att viktbaserad taxa är
mycket negativt  negativt neutralt positivt mycket positivt             vet ej 

8. Min totalbedömning av viktbaserad renhållningstaxa är 
mycket negativ   negativ neutral positiv mycket positiv               vet ej 

Har Du ytterligare synpunkter angående renhållningstaxan eller enkäten så skriv dem gärna 
här:

Jag som svarat heter:       
Min roll inom kommunen är:      

 Tack för din medverkan! 



bilaga c

Allmänna kommunfakta om Bjuv, Linköping och Umeå

Bjuv
Bjuv är en kommun i nordvästra Skåne med 14 470 invånare. Till ytan är Bjuv en av Skånes mindre 
kommuner. De flesta invånarna i Bjuvs kommun bor i tätorter, ca 90 %. I centralorten Bjuv bor ca 47 % 
av kommunens befolkning. Bostadsbeståndet är fördelat så att 73 % av lägenheterna finns i småhus och 
27 % i flerbostadshus. Bjuv är en utpendlingskommun och dagbefolkningen är 8 % mindre än nattbe-
folkningen. 

Umeå 
Umeå är en kommun i Västerbotten län med 111 771  invånare. De flesta invånare i Umeå kommun bor 
i tätorter, ca 90 %. I centralorten Umeå bor ca 66 % av kommunens befolkning. Bostadsbeståndet är 
fördelat så att 37 % av lägenheterna finns i småhus och 63 % i flerbostadshus. Umeå kommun är en in-
pendlingskommun och dagbefolkningen är 2 % högre än nattbefolkningen. 

Linköping
Linköping är en kommun i Östergötland. År 2007 hade kommunen 140 367 invånare vilket gör den 
till Sveriges femte största kommun. De flesta invånare i kommunen bor i tätorter. Ca 70 % av befolk-
ningen bor i centralorten Linköping. En tredjedel av lägenheterna i kommunen finns i småhus och två 
tredjedelar i flerbostadshus. Linköping är en inpendlingskommun och dagbefolkningen är 4 % högre än 
nattbefolkningen. 

Ref: 
Naionalencyklopedien
Statistiska Centralbyrån (2008)
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