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 I 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Ett led i den svenska miljöpolitiken har varit att främja en ökad återvinning av avfall, vilket 

gjort att en mer konsekvent lagstiftning utbrett sig, exempelvis genom producentansvaret 

som infördes i mitten på 1990-talet. Tanken är att det som tidigare setts som avfall ska 

omvandlas till resurser istället för att det ska gå till förbränning eller deponering. Syftet 

med denna studie är att, med hjälp av en samhällsekonomisk kalkyl, undersöka ifall de tre 

behandlingsmetoderna; återvinning, förbränning och deponering kännetecknas av 

kostnadseffektivitet. I kalkylen läggs en stor vikt bland annat på de externa kostnaderna, det 

vill säga hur hushållens fritid samt miljökostnader bör värderas. Den metod som används 

för att göra den samhällsekonomiska värderingen bygger på en modell som är framtagen av 

Radetzki [1999] och som enligt Pearce och Helm [2003] är den korrekta metodologin att 

använda. I vår studie finner vi att det inte är möjligt att avgöra huruvida någon specifik 

metod är det bästa alternativet samt att de tre behandlingsmetoderna inte kännetecknas av 

kostnadseffektivitet. Uppskattningarna av kostnaderna är mycket osäkra på grund av bland 

annat svårigheterna i att estimera värdet på individers fritid samt tidsåtgången vid 

återvinning. Det föreligger också stora problem gällande vilken metod som ska användas 

när miljökostnaderna ska värderas.  



 II 

ABSTRACT 

 

 

 

 

A goal for the Swedish environmental legislation has been to promote increased waste 

recycling, which has lead to a more consistent legislation, for example through the producer 

responsibility that was introduced in the middle of the 1990´s. The idea is that what earlier 

were considered as waste should be transformed into resources instead of sending it to 

incineration or land filling. The purpose of this paper is to, through a social economic 

calculation, analyze if the three waste treatment methods; recycling, incineration and land 

filling, is characterized by cost efficiency. The external costs must be carefully considered 

in the calculation, which is how the household’s leisure and environmental costs should be 

valued. The method that is being used to make the social economic valuation is based on a 

model developed by Radetzki [1999], which is the correct methodology to use, according to 

Pearce and Helm [2003]. In our study we find that it is not possible to say that recycling is 

the best method and that the three waste treatment methods is not characterized by cost 

efficiency. The estimations of the costs are characterized by uncertainty because it is 

difficult to estimate the value of individual’s leisure and the amount of time individuals 

spend on recycling. Problems also occur when trying to decide which method to use when 

evaluating the environmental costs.  
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Det ökade trycket på vår natur tillsammans med ett ökat miljömedvetande hos människor 

har lett till ett omfattande återvinnande i hushållen. Enligt Berglund [2003] har det 

historiskt sett varit ekonomiska skäl som varit den främsta orsaken till att återvinning har 

förekommit. Ekologiska och miljömässiga faktorer är de främsta orsakerna till att 

återvinning förekommer i samhället idag och det finns, främst i i-länder, en ökad ambition 

att återvinna ännu mer (Berglund [2003]). Detta har gjort att en mer stringent lagstiftning 

vuxit fram (Berglund [2003]). Inom den Europeiska Unionen (EU) ställs det allt större krav 

på att en större del av avfallet ska återvinnas, vilket gjorde att lagstiftning antogs 1994 av 

EU-kommissionen efter påtryckningar från en mängd olika miljöorganisationer som 

Greenpeace och Friends of the Earth (Ackerman [1997]). I Sverige styr bland annat lagen 

om producentansvaret, som infördes i mitten av 1990-talet, återvinningen av 

förpackningsavfall [SFS 1997:185]. Lagen om producentansvaret kom till för att det som 

tidigare setts som avfall ska omvandlas till resurser (REPA [2003]). Regelverket innebär att 

alla som tillverkar och säljer förpackningar är skyldiga att ta ansvar för insamling av 

avfallet, transport, återanvändning, återvinning eller bortskaffande av förpackningarna på 

ett miljömässigt godtagbart sätt (Ibid). Ansvaret för att hushållsavfall, som inte omfattas av 

producentansvaret, transporteras till behandlingsanläggningar och att det återvinns eller 

bortskaffas ligger på kommunerna (Miljöbalken [1998]).   

Ett resultat av lagstiftningen är att en avfallshierarki vuxit fram, vilket kan ses i 

Miljöbalken, som är en sammanfattning av Sveriges miljölagar. Enligt denna bör avfallet i 

första hand återanvändas, i andra hand återvinnas, i tredje hand förbrännas och i sista hand 

deponeras (Miljöbalken [1998]). Återanvändning och återvinning kan anses som bra 

alternativ, medan förbränning och deponering kan anses som dåliga på grund av den 

miljöpåverkan som uppkommer vid de två sistnämnda alternativen.   
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Radetzki [1999] anser att det finns vissa möjligheter att en ökad återvinning kan 

leda till ett ekologiskt hållbart samhälle, men hur bör vi hantera vårat avfall för att det ska 

vara samhällsekonomiskt effektivt och kännetecknas avfallshanteringen idag av 

kostnadseffektivitet, det vill säga, genomförs avfallshanteringen till lägsta möjliga kostnad? 

Idag går det inte att säga att återvinning av avfall kommer att vara samhällsekonomiskt 

effektiv på grund av att vi inte vet säkert hur vi ska hantera och värdera de kostnader som 

uppstår i samband med återvinningen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är främst att undersöka och analysera om de tre avfallsmetoderna; 

deponering, förbränning och återvinning kännetecknas av kostnadseffektivitet vid 

behandling av pappersförpackningsavfall.  Vi kommer även att undersöka huruvida de 

metoder som i dagsläget används vid värdering av de externa kostnader som uppkommer 

vid avfallshanteringen ger en rättvisande värdering.  

 

1.3 Metod 

Studien är en samhällsekonomisk analys av återvinning, förbränning samt deponering, 

vilket innebär att interna och externa kostnader beräknas och jämförs. Interna 

nettokostnader för materialbolag samt kommuner inkluderas i kalkylen. De externa 

kostnader som tas upp i kalkylen är miljökostnader beträffande de tre metoderna, samt 

kostnader för hushållen som uppstår vid återvinning. Analysen bygger på en modell som 

Radetzki [1999] tagit fram, vilken enligt Pearce och Helm [2003] är den korrekta 

metodologin att använda vid studier av avfallshantering eftersom den tar hänsyn till alla 

privata och sociala kostnader och intäkter.  

 

1.4 Avgränsning 

Analysen omfattar endast förpackningsavfall gjort på papper. Större delen av samhällets 

hushållsavfall utgörs av pappersavfall, som till exempel tidningar och 

pappersförpackningar. Anledningen till att vi valt att studera pappersförpackningar är att 

det, för de avfallsgenererande parterna, är mer tidskrävande att källsortera 

pappersförpackningar än att källsortera övrigt papper. Detta beror på att en stor del av 
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pappersförpackningarna består av vätskekartonger som måste rengöras vid källsorteringen. 

Data används främst från 2001, men när det ej gått att finna har data från närliggande årtal 

använts. Den svenska återvinningsstrategin utgörs av en rad bestämmelser som avser 

avfallshanteringen. Denna uppsats inriktar sig dock endast på den aktuella lagstiftningen 

som styr producentansvaret för förpackningar, det vill säga regler som specificerar 

tillverkarens ansvar för hantering av avfall. Med tillverkare menas alla aktörer som 

distribuerar förpackningar på den svenska marknaden (Radetzki [1999]).   

Vid beräkningen av de interna kostnaderna för kommuner gällande återvinning 

kommer Vellinge kommun användas som exempel, detta på grund av att kommunen 

representerar en medelstor kommun i Sverige (SCB [2003]).  

 

1.5 Tidigare forskning 

Bruvoll genomförde 1998 en studie som baserades på norsk och amerikansk data. Hon 

jämförde kostnaderna för återvinning, förbränning samt deponering. Bruvoll [1998] finner 

att trots att återvinning är det bästa alternativet ur ett miljömässigt perspektiv, så är det 

endast lönsamt att återvinna kommersiellt papper. Hon finner att när återvinningsnivån är 

satt för högt, så blir marginalkostnaderna för återvinning högre än för alternativa metoder. 

Vidare hävdar Bruvoll [1998] att de ökande avfallsmängderna inte kan behandlas enbart 

med hjälp av återvinning. 

Radetzki genomförde 1999 en liknande studie där han granskade producentansvaret 

i Sverige, med avseende på förpackningsmaterial samt tidningar och tidsskrifter. Den 

svenska återvinningspolitiken lägger en stor börda på dem som genererar avfallet i 

samhället, då dessa måste sortera, rengöra samt transportera hushållsavfallet till de olika 

återvinningsstationerna. Detta är inte alltid en frivillig aktivitet, varpå kostnaderna måste 

inkluderas i kalkylen som externa kostnader då de inte faller på de företagen som behandlar 

avfallet. Radetzki [1999] kommer fram till att den samhälleliga kostnaden för återvinning 

av förpackningsmaterial och tidningspapper är betydligt högre än kostnaderna för 

förbränning eller deponering. Vidare hävdar Radetzki [1999] att lagstiftningen, som 

infördes 1994 med målet att öka återvinningen, är ineffektiv. Detta beror bland annat på att 

kostnaderna för samhället är så mycket större än nyttan. Trots dessa problem så har målet 

med en ökad återvinning uppnåtts. För att höja välfärden i samhället anser Radetzki att 
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lagarna om producentansvar bör tas bort, samt att förbränning och deponering som 

avfallshanteringsmetoder bör ökas. Avslutningsvis betonar han vikten av att finna mer 

kostnadseffektiva åtgärder vid avfallshantering.  

Ekvall och Bäckman genomförde under 1999-2000 en samhällsekonomisk analys 

av använda pappersförpackningar. Studien var en jämförelse av olika alternativ för 

hantering av uttjänta pappersförpackningar och gjordes på uppdrag av Svensk 

Kartongåtervinning AB. Liksom Radetzki [1999] inkluderades interna och externa 

kostnader i kalkylen. Författarna Ekvall och Bäckman [2001] visar att de interna 

kostnaderna är betydligt högre vid återvinning av använda pappersförpackningar än vid 

förbränning eller deponering. Studien visar även på att återvinning medför en större 

tidsåtgång i hushållen, jämfört med förbränning eller deponering. När det gäller 

miljökostnader, så jämfördes tre olika värderingsmetoder. Vid värderingsmetoder där 

globala miljöeffekter har stor betydelse leder återvinning till lägre miljökostnader än 

förbränning och deponering. Vid andra metoder är skillnaden mellan 

avfallshanteringsalternativen inte signifikant. Ekvall och Bäckman [2001] finner att 

förbättringar kan göras i alla jämförda metoder. 

En studie av Bruvoll och Nyborg [2002] behandlar hushållens bidrag till 

återvinning. Enligt dem måste den tid hushållen lägger ned på återvinningsaktiviteter 

betraktas som en kostnad samt att det finns en möjlighet att dessa kostnader överstiger den 

nytta som miljön kan uppleva av ökad återvinning. Studien visar att många individer 

spenderar tid på återvinningsaktiviteter på grund av deras vilja att följa samhällets normer, 

samt att majoriteten av dem som källsorterar föredrar att någon annan utför arbetet åt dem. 

Detta visar att återvinningsaktiviteter faktiskt ses som en börda för de flesta. Bruvoll och 

Nyborg [2002] finner att individer som återvinner och som accepterar att andra utför arbetet 

åt dem har en betalningsvilja på 30 US dollar per år (cirka 270 kronor). 

I vår studie analyseras ifall de olika behandlingsmetoderna kännetecknas av 

kostnadseffektivitet samt om de olika värderingsmetoderna för miljökostnader som använts 

är lämpliga att använda eller om de behöver vidareutvecklas för fortsatt forskning.  
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1.6 Disposition  

Uppsatsens disposition kommer att se ut som följer; kapitel två beskriver den teoretiska ram 

som används. Kapitlet visar hur samhällsekonomiska kalkyler genomförs. Två olika typer 

av samhällsekonomiska kalkyler kommer att behandlas, kostnads-intäktskalkyler samt 

kostnadseffektivitetskalkyler. I kapitel två kommer även efterfrågan och utbud på återvunna 

produkter att diskuteras. Kapitel tre visar hur modellen som används är uppbyggd. Denna 

bygger på Radetzkis [1999] kalkyl över samhälleliga marginalkostnader för olika 

avfallshanteringsmetoder. I kapitel fyra redovisas kostnads-intäktskalkylen med 

beräkningar på de samhälleliga kostnaderna av att återvinna, deponera samt förbränna 

förpackningar. Materialbolagens och kommunernas interna nettokostnader samt olika 

externa kostnader beräknas i detta kapitel. I kapitel fem diskuteras de slutsatser som vi 

kommit fram till.  
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Kapitel 2 

TEORI 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. På grund av den 

ökade återvinningen i samhället är det viktigt att förklara den bakomliggande teorin. Därför 

börjar detta kapitel med en beskrivning av efterfrågan och utbud på återvunnet material. 

Innan en samhällsekonomisk kalkyl kan genomföras måste vissa välfärdsekonomiska 

förutsättningar vara uppfyllda, därför ges en definition dessa.  Detta följs av en beskrivning 

av två olika samhällsekonomiska kalkyler; kostnads-intäktskalkyler samt 

kostnadseffektivitetskalkyler.  

 

2.1 Efterfrågan och utbud på återvunnet material 

Enligt Tietenberg [1996] så har konsumenter och producenter en betydande roll på både 

efterfråge- och utbudssidan av en marknad. Konsumenter inser att priser på nyproducerat 

material är högre än vad de är på återvunnet, vilket kommer att leda till att konsumenterna 

byter till att konsumera återvunna och billigare produkter så länge kvaliteten inte är 

märkbart påverkad (Tietenberg [1996]).    

Så länge som konsumenterna bär kostnaden för att deponera sitt avfall, så har de en 

drivande kraft till att transportera sitt återvunna material till återvinningsstationer. Genom 

att göra detta så undviker de avfallskostnaderna samtidigt som de får kostnadsmässiga 

belöningar för att de tillgodoser utbudet av en efterfrågad produkt. För att konsumenterna 

ska transportera avfallet till återvinningsstationer så måste det dock finnas en efterfrågan på 

de återvunna produkterna som kan matcha marknadens utbud. Det är därför ingen idé för 

konsumenterna att transportera återvunna produkter till återvinningsstationer om 

produkterna ändå bränns, deponeras eller om utbudet av de blir för stort så att priserna 

sjunker (Tietenberg [1996]). 

  Utbudet beskrivs som kostnader av uppsamling och transport av de uttjänta 

varorna, följt av separering, rengöring och bearbetning för att få råvaran till säljbart skick 
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(Radetzki [1999]). När uppsamling och transport är begränsade till geografiska områden 

med hög ekonomisk aktivitet så leder detta till låga kostnader, medan kostnaderna blir 

högre i glesbygdsområden där den ekonomiska aktiviteten är låg (Ibid). Enligt Radetzki 

kommer kostnaderna för utvinning, rengöring och bearbetning också att vara låga så länge 

produkterna innehåller en stor mängd ren råvara. Kostnaderna kommer dessutom att stiga 

när det blir nödvändigt att återvinna produkter med minimalt och uppblandat råvaruinnehåll 

(Radetzki [1999]). På grund av dessa faktorer så kommer utbudskurvan för återvunna 

råvaror att stiga uppåt. Berglund [2003] visar att kurvan kommer att få en nästan vertikal 

form när uppsamlingen sträcker sig till områden med begränsad konsumtion. Detta sker 

även när det ingår produkter med lågt råvaruinnehåll i återvinningsprocessen, vilket gör det 

svårare att utvinna och rena avfallet (Berglund [2003]). 

Radetzki [1999] förklarar att efterfrågan på återvunna råvaror kan betraktas som 

oändligt elastisk och att efterfrågan är beroende av priset på råvaran. Han visar även att 

detta gäller då den totala tillgången domineras av den ursprungliga råvaran. När återvunnen 

råvara utgör en stor del av det totala utbudet gäller inte antagandet om en oändligt elastisk 

kurva, efterfrågekurvan för återvunnet material kommer då istället att ha en negativ lutning 

(Radetzki [1999]). 

 
Figur 2.1: Utbud och efterfrågan av återvunnet material 

Källa: Radetzki [1999] sida 23. 

 

Vid marknadsvillkor med fri konkurrens kommer den optimala återvinningsgraden 

(r) att bestämmas av skärningspunkten mellan efterfråge- och utbudskurvan (se Figur 2.1). 

Kvantitet 

Pris 

Efterfrågan 

Utbud 

r 
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Vid denna marknadsbestämda nivå av återvinning kommer samhällets välfärd att 

maximeras. Samhällets kostnader tillsammans med privata kostnader för återvunnet 

material kommer att vara lika med de privata och samhälleliga kostnaderna för nya råvaror 

(Radetzki [1999]).  

 

2.2 Välfärdsekonomiska förutsättningar 

De flesta människor eftersträvar att ha det så bra som möjligt, det vill säga uppleva en så 

hög välfärd som möjligt i samhället. Ett kriterium som utformats för att det ska vara möjligt 

att analysera välfärdsförändringar är det så kallade Pareto-kriteriet, vilket formulerades av 

ekonomen Vilfredo Pareto. Enligt Pareto-kriteriet är en åtgärd önskvärd när en 

välfärdsökning är möjlig, vilket sker när minst en individ får det bättre utan att situationen 

försämras för någon annan (Johansson [1993]). När det inte längre är möjligt att genomföra 

åtgärder som leder till välfärdsökningar är en sådan situation Pareto-effektiv eller Pareto-

optimal (Ibid). 

Pareto-kriteriet är dock aningen för snävt för att vara den välfärdsdefinition som ska 

ligga till grund för en kostnads-intäktsanalys. Detta på grund av att de flesta åtgärder som 

genomförs i samhället gynnar vissa medan andra missgynnas, det finns alltid någon som 

förlorar på att ett projekt genomförs (Varian [1999]). Istället kan det så kallade 

Hicks/Kaldor-kriteriet användas, vilket är en vidareutveckling av Pareto-kriteriet. Detta 

kriterium innebär att en viss situation är att föredra framför det aktuella läget, om de som 

vinner på förändringen kan kompensera de som förlorar och ändå ha kvar ett visst överskott 

(Hicks [1939]; Kaldor [1939]). Detta kriterium förutsätter dock inte att det verkligen sker 

en kompensation, utan endast att det finns en teoretisk möjlighet till en sådan (Johansson 

[1993]). 

 Den välfärdsdefinition som bör ligga till grund för en kostnads-intäkts analys är, 

enligt Mattsson [1988] och Johansson [1993], Hicks/Kaldor kriteriet, och detta kan sedan 

kompletteras med exempelvis en förbättrad inkomstfördelning. 

 

2.3 Samhällsekonomiska kalkyler 

Med hjälp av samhällsekonomiska kalkyler kan åtgärder som vidtas av exempelvis hushåll, 

företag och offentliga myndigheter, beskrivas på ett systematiskt sätt och effekterna av 
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åtgärderna mätas. Det går att på ett förenklat sätt säga att samhällsekonomiska intäkter 

utgörs av det produktionstillskott som uppkommer vid en viss åtgärd (Dahlberg [1990]). 

Alternativkostnaden för de resurser som åtgärden tar i anspråk utgör de 

samhällsekonomiska kostnaderna. En alternativkostnad innebär intäkter som erhålls vid 

bästa alternativa användning av de resurser som en åtgärd tar i anspråk.  

 Enligt Mattson [1988] kan marknadshushållning innebära ett effektivitetsproblem, 

exempelvis gällande hur mycket som ska återvinnas, det vill säga problem med att resurser 

inte används på ett tillfredsställande sätt. Målet med en samhällsekonomisk kalkyl är att 

kunna styra ekonomin mot en ökad måluppfyllelse, det vill säga att den samlade nyttan av 

produktionen och resursanvändningen ska ökas (Ibid).  

 Mattsson [1988] talar om samhällsekonomisk kalkyl som ett sammanfattande namn 

för olika typer av kalkyler och begreppet kan delas upp i två huvuddelar. Den första är så 

kallade kostnads-intäktskalkyler, som mäter samhällets kostnader och intäkter. Den andra 

kalkylen kallas för kostnadseffektivitetskalkyl, och denna fokuserar på kostnader och 

effektivitet.  

  

2.3.1 Kostnads-intäktsanalys/kalkyl 

Kostnads-intäktsanalys (även kallad cost-benefit analys) är en benämning på olika metoder 

att indela, observera samt mäta kostnader och intäkter. En kostnads-intäktsanalys tar 

hänsyn till alla verkningar av ett investeringsprojekt och genom detta är det möjligt att göra 

jämförelser med alternativa åtgärder (Dahlberg [1990]). En kostnads-intäktsanalys är 

baserad på premissen att samhällsekonomisk effektivitet är ett av målen för en verksamhet, 

och att projektet förkastas eller accepteras utifrån en samhällsekonomisk målsättning 

(Bohm [1996]). Enligt Bohm [1996] och Mattsson [1988] finns det en rad kriterier som bör 

uppfyllas för att en analys ska få kallas kostnads-intäktskalkyl, samt som bör följas för att 

uppnå målet med analysen. Här kommer fem av dessa att beskrivas. 

 

Identifiering 

Vid en kostnads-intäktsanalys är det första som krävs en tydlig problemformulering, 

förutsättningarna måste preciseras och effekterna identifieras (Mattsson [1988]). Enligt 

Mattson [1988] kan projektet även medföra verkningar på andra håll i ekonomin, förutom i 
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det investerande företaget eller verket. Av dessa effekter ska endast externa effekter 

beaktas. Exempel på externa effekter i denna uppsats är miljökostnader samt kostnader för 

sortering och transport för avfallsgenererande parter.  

 

Värdering 

Efter att projektet och dess effekter är identifierade måste detta kunna vägas samman till 

intäkter och kostnader. Effekterna av ett projekt måste kvantifieras och ges ekonomiskt 

relevanta värden (Mattsson [1988]). Intäkterna definieras som betalningsviljan hos 

individer för att genomföra projektet, medan kostnaderna definieras som vad individer 

accepterar som kompensation för genomförandet av projektet. Enligt Bohm [1996] kan det 

vara svårt att kvantifiera effekterna då det inte går att avslöja konsumenternas verkliga 

betalningsvilja, så till vida inte en perfekt prisdiskriminering kan göras. 

 

Diskontering 

Inträffar kostnaderna och intäkterna under olika tidsperioder måste kalkylen ta hänsyn till 

detta. Kostnader och intäkter omvärderas med hjälp av en så kallad diskonteringsränta, som 

gör det möjligt att jämföra siffror över tiden (Mattsson [1988]). Alla kostnader och intäkter 

återförs till samma period, vilket vanligtvis är tidpunkten för grundinvesteringen (Bohm 

[1996]).  

 

Restriktioner 

Det är viktigt att bestämma vilka restriktioner som ska läggas på projektet. De två vanligast 

förekommande är fördelningsrestriktioner samt budgetrestriktioner (Bohm [1996]).  

Fördelningsrestriktioner kan innebära att en grupp bör få en viss inkomst eller att löner 

måste överstiga ett visst belopp. Budgetrestriktioner innebär att ett tak sätts på 

investeringsutgifterna. Målet är att maximera avkastningen givet budgeten, vilket uppnås 

när budgeten fördelas på ett sådant sätt att den sista investeringskronan för varje projekt ger 

samma avkastning (Bohm [1996]).  
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Osäkerhet 

Enligt Mattsson [1988] förekommer det ofta en viss osäkerhet i beräkningarna, vilket 

exempelvis kan gälla kostnader för olika externa effekter. En känslighetsanalys kan 

genomföras för att beräkna osäkerheten och en sådan görs genom att ändra de osäkra 

variablerna och sedan undersöka hur resultatet skiftar (Mattsson [1988]). Hänsyn måste tas 

till framtida effekter, men dessa kan vara svåra att förutse eftersom uppskattningen av 

projektets effekter blir osäkrare ju längre fram i tiden de ligger (Bohm [1996]). Detta 

motiverar att låta framtida nettointäkter få mindre vikt. 

 

2.3.2 Samhällsekonomisk effektivitet och kostnadseffektivitet 

För att uppnå samhällsekonomisk effektivitet för någon ekonomisk aktivitet så krävs det att 

de marginella kostnaderna (MC) är lika med de marginella intäkterna (MR) för denna 

(Varian [1999]).  

 Figur 2.2 visar hur samhällekonomisk effektivitet ska uppnås. Vid jämvikt mellan 

den marginella kostnaden och de marginella intäkterna uppgår priset till P* och kvantiteten 

till Q*. Vid denna jämvikt är samhällsekonomisk effektivitet uppnådd, vilket innebär en 

effektiv resursallokering. Samhällsekonomisk effektivitet definieras som den största 

kvantiteten som kan uppnås till lägsta möjliga kostnad.  

 

 
Figur 2.2: Samhällsekonomisk effektivitet 

Källa: Berglund [2003] sida 4. 

Kvantitet 

MR 

MC 

P* 

Q* 

Pris 
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När det inte är möjligt att beräkna de marginella kostnaderna och intäkterna så kan en 

metod som kallas för kostnadseffektivitet användas, eller effektivitet utan optimalitet 

(Baumal och Oates [1988]). Det går inte att få en samhällsekonomiskt optimal lösning, men 

det är möjligt att genomföra en åtgärd till lägsta möjliga kostnad (Ibid). Den effektiva 

lösningen uppnås när de marginella kostnaderna för de olika återvinningsmetoderna som 

används ligger på samma nivå (Berglund [2003]). En kostnadseffektivitetskalkyl är en 

samhällsekonomisk kalkyl som fokuserar på samhällets kostnader och nytta, eller 

samhällets fördelar och nackdelar (Bohm [1996]). Enligt Radetzki [1999] kommer nyttan 

för samhället att maximeras vid den fördelning som uppstår när marginalkostnaderna för de 

olika metoderna är densamma. Skulle inte denna fördelning råda är det möjligt att öka 

samhällets nytta genom en omfördelning (Radetzki [1999]). Den mängd avfall som 

hanteras med den avfallsmetod som kostar mest på marginalen bör minskas, medan den 

mängs avfall som hanteras med en mindre kostsam metod bör ökas (Ibid). 

 

 
Figur 2.3: Kostnadseffektivitet 

Källa: Brännlund [1998] sida 177. 

 

Figur 2.3 beskriver grafiskt hur en kostnadseffektiv nivå av någon slags aktivitet kan nås 

genom att använda tre olika metoder, A, B och C. Marginalkostnaderna för de olika 

metoderna är betecknade i graferna med MCA, MCB och MCC. Med en marginalkostnad 

som är densamma för de tre olika metoderna så kommer en kostnadseffektiv lösning att 

uppstå och kvantiteterna av de olika metoderna kommer att bli QA, QB och QC. Som 

MCA 
MCB 

MCC 

QA QB QC 

A B 

MC* 

MC MC MC 
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tidigare nämnts kommer denna metod inte att vara samhällsekonomiskt optimal, utan 

snarare kostnadseffektiv. 
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Kapitel 3 

MODELLENS UPPBYGGNAD 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras den modell som analysen bygger på, det vill säga de kostnader 

och intäkter som måste beaktas. Modellens principer är baserade på en metodologi av 

Radetzki [1999]. 

 

3.1 Modellens principer/uppbyggnad 

Radetzki [1999] har i sin ESO-rapport sammanställt en tabell som förklarar 

tillvägagångssättet för att göra en ekonomisk analys av återvinningspolitiken i Sverige eller 

i andra länder. Enligt Pearce och Helm [2003] är Radetzkis [1999] metodologi den 

korrekta, på grund av att den tar hänsyn till alla privata och sociala kostnader och intäkter 

vid avfallsbehandling. Pearce och Helm [2003] menar även att det är riktigt att ge 

hushållens bidrag till återvinning ett positivt värde, eftersom det inte är en frivillig aktivitet 

utan en lagstiftad sådan. Samhällets totala marginalkostnad för återvinning av råvaror, 

förbränning för att utvinna energi samt deponering jämförs i tabellen. Definitionen av den 

totala marginalkostnaden för avfallshanteringen är den totala styckkostnaden för den ökade 

återvinningsaktiviteten som sker på grund av politiska åtgärder. 

I Tabell 3.1 så betecknas den totala marginalkostnaden av återvinning med RT. Om 

RT är lägre än de totala marginella kostnaderna för andra åtgärder, som förbränning (BT) 

eller deponering (DT), så innebär det att samhället vinner på att öka återvinningen 

ytterligare, och vice versa om den marginella kostnaden för återvinning är högre än de 

marginella kostnaderna för förbränning eller deponering (Radetzki [1999]). Som vi visade i 

teorikapitlet så uppnås den socialt optimala nivån när marginalkostnaderna av dessa tre 

åtgärder är lika stora. 

De interna kostnaderna (se Tabell 3.1) täcker avfallshanterarnas kostnader, det vill 

säga företag och underleverantörer som hanterar förpackningsavfall. Dessa kostnader 

utgörs främst av kostnader för uppsamling, transport och sortering. Återvinning och 
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förbränning utförs i speciella anläggningar avsedda för just detta ändamål (Radetzki 

[1999]). Detta skapar bland annat rörelse- och kapitalkostnader, vilket är kostnader som 

även deponiplatser ger upphov till. Det kan även tillkomma kostnader för regelverk och 

bestämmelser för anläggningarna (Radetzki [1999]).  

 

Tabell 3.1: Schema för ekonomisk analys 

 Återvinning Förbränning Deponi 

Interna kostnader RI BI DI 

Externa kostnader RE BE DE 

Delsumma RS BS DS 

Kredit vid försäljning RCrS BCrS - 

Kredit för externa kostnader för primär utvinning 

och användning av fossila bränslen som undvikits 

RCrE BCrE - 

Slutsumma RT BT DT 

 

Källa: Radetzki [1999] sida 48. 

  

Externa kostnader utgörs bland annat av kostnader som privata hushåll och företag som 

generar avfall har för att sortera, rengöra och transportera olika typer av förpackningsavfall. 

Detta är en relativt stor post i modellen som måste beaktas extra noga. Ett vanligt argument 

är att hushåll ser återvinningsaktiviteter som frivilliga, vilket innebär att detta inte kan ses 

som en kostnad och bör därmed bortses från vid kostnads-intäkts analyser. Olika studier har 

dock bevisat motsatsen; den tid som hushållen spenderar på att sortera, rengöra samt 

transportera avfall bör värderas och ges ett positivt värde (Berglund [2003]; Bruvoll och 

Nyborg [2002]). Det finns avfallsregler för privatpersoner, som tillskriver individen ansvar 

för sortering, rengöring samt transport av hushållsavfallet (Radetzki [1999]). Detta för att 

hushållen spenderar en signifikant del av sin fritid till att rengöra, sortera och transportera 

återvinningsbara sopor och (Ibid). En policy som placerar ansvaret för återvinning på 

individer lägger en börda på dessa, och bör därför anses som en kostnad för samhället 

(Bruvoll, Halvorsen och Nyborg [2002]). En annan extern kostnad är de miljöskador som 

uppstår när någon av de olika metoderna för att hantera avfall används. Miljöskatter och 

miljöavgifter som kan finnas ingår i de externa kostnaderna och de kostnader som uppstår 

på grund av miljöskador måste reduceras med det belopp som tas ut via beskattning 
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(Radetzki [1999]). För att få fram samhällets totala kostnader för respektive 

avfallshanteringsmetod så måste dessa externa kostnader läggas till de interna kostnaderna. 

Det måste även i beräkningen av kostnaderna beaktas att återvinning och förbränning 

resulterar i slutprodukter, material och energi, som genererar försäljningsintäkter och som 

måste dras bort (Radetzki [1999]). Slutprodukterna resulterar också i att användning av 

råmaterial minskar, vilket leder till en minskad miljöpåverkan och en minskad förbrukning 

av naturresurser. Om de ursprungliga tillverkarna inte drabbas av kostnader för förbrukning 

av primära material, som till exempel kostnader för miljöskatter, så utgör det externa 

kostnader som kan undvikas genom att återvinna eller förbränna avfall (Ibid). Är så fallet 

ska kostnaderna krediteras för återvinning och förbränning. 

 Sammanfattningsvis kan således de totalsummor som representerar 

samhällskostnaden för de olika metoderna beräknas. Enligt Radetzki [1999] så bör 

samhället sträva efter att göra de tre metoderna jämlika om målet är att maximera den 

sociala välfärden. Marginalkostnaderna för de olika metoderna bör vara lika så att 

kostnadseffektivitet uppnås.  
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Kapitel 4 

EMPIRI 

 

 

 

 

I detta kapitel görs de beräkningar av kostnader och intäkter för behandlingsmetoderna som 

ligger till grund för en analys angående kostnadseffektivitet. Interna kostnader och 

miljökostnader beräknas för alla tre metoderna; återvinning, förbränning och deponering. 

Vid återvinning tillkommer även kostnader för hushållen, på grund av att de tvingas delta i 

återvinningsaktiviteter, som måste betraktas som en extern kostnad. Två olika metoder vid 

värdering av miljökostnader behandlas för att undersöka om resultatet förändras beroende 

på vilken metod som används. Kapitlet avslutas med en känslighetsanalys gällande 

värderingen av de externa kostnaderna.  

 

4.1 Interna kostnader 

Interna kostnader är kostnader som uppstår för de professionella avfallshanterarna, det vill 

säga de företag samt eventuella underleverantörer som hanterar pappersförpackningsavfall. 

De interna kostnaderna består till största del av kostnader för uppsamling, transport och 

sortering. 

 

4.1.1 Interna kostnader för återvinning 

Interna kostnader för återvinning beräknas genom att addera materialbolagens 

nettokostnader för återvinning med nettokostnaderna för kommunerna för att återvinna. 

 Materialbolagens nettokostnader beräknas utifrån deras totala kostnader för 

återvinningsstationer och hushållsnära insamling med avdrag för de intäkter som uppstår 

vid försäljning av det återvunna materialet (Ekvall och Bäckman [2001]). Detta är en 

kostnad som ofta är sekretessbelagd, vilket har gjort det svårt att uppskatta den. Ekvall och 

Bäckman [2001] finner att kostnaden uppgår till 1 597 kronor för ett ton använda 

pappersförpackningar. Enligt Anders Asp [2003], VD för Svensk Kartongåtervinning, är 

detta en mycket aktuell siffra.  I kostnaden ingår insamling, sortering, balning, behållare, 
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information samt städning och iordningställande av återvinningsstationer (Ekvall och 

Bäckman [2001]). Denna kostnad är genomsnittlig för återvinning av pappersförpackningar 

i hela riket och kan därför variera kraftigt från kommun till kommun. 

 Kostnaden för kommunerna vid återvinning av pappersförpackningar består av 

information till hushållen samt underhåll vid återvinningsstationerna. Riksdagens Revisorer 

skrev 1999 en rapport som utvärderade producentansvarets betydelse i avfallshanteringen 

där kostnaderna för kommunerna till följd av producentansvaret är beräknade. Kostnaderna 

varierar kraftigt från kommun till kommun och därför uppskattar vi denna kostnad genom 

att studera en specifik kommun. Kommunen som studeras är Vellinge kommun, på grund 

av att den representerar en medelstor kommun i Sverige (SCB [2003]). Den totala 

kostnaden för kommunens återvinning uppgick 1999 till 160 000 kronor och invånarantalet 

var 31 142 (SCB [2003]). Med bidrag från Förpackningsinsamlingen på 3 600 kronor 

(Riksdagens Revisorer [1999]) för de uppställningsplatser som fanns i kommunen så ger 

det en genomsnittlig kostnad i kommunen på cirka 5 kronor per invånare för återvinningen. 

Denna kostnad gäller återvinning av allt material, men endast pappersförpackningar är 

relevanta, vilket gör att kostnaden delas upp mellan de fem fraktioner som finns inom 

Förpackningsinsamlingen. Dessa är kartong, well, metall, plast och glas. Landets 

befolkning under 2001 uppgick till 8 909 128 invånare (SCB [2003]) och mängden 

pappersförpackningar som samlades in och återvanns var 70 023 ton (Svensk 

Kartongåtervinning AB [2003]). Den genomsnittliga nettokostnaden för kommunerna för 

att samla in ett ton använda pappersförpackningar blir: 

 

5 * 0.2 * 8 909 128 / 70 023 = 127 kronor per ton använda pappersförpackningar. 

 

Genom att summera kostnaderna för materialbolagen och kommunerna så blir den 

genomsnittliga nettokostnaden för återvinning: 

 

1 597 + 127 = 1 724 kronor per ton använda pappersförpackningar. 



 19 

4.1.2 Interna kostnader för deponering 

När använda pappersförpackningar går till deponering eller förbränning istället för 

återvinning så uppstår kostnader för kommunen för att samla in och behandla materialet. 

Dessa kostnader täcks med renhållningsavgifter som fastställs av kommunerna. 

 Enligt uppgifter från RVF [2003] så uppgick, år 2001, renhållningsavgifterna för ett 

hushåll, boende i radhus eller villa, till i genomsnitt 1 300 kronor per år för hämtning av 

avfall varannan vecka. Motsvarande avgift för ett hushåll, boende i ett flerfamiljshus, 

omräknat till en lägenhet på 70m2, är cirka 700 kronor per år för veckohämtning av avfall. 

Enligt RVF [2003] ger detta en kostnad på 500 kronor per person och år i 

renhållningsavgift, oavsett boendeform. Av dessa kostnader så utgör 23% hämtning och 

transport, 3% behållaravgifter och 25% en grundavgift för renhållning (RVF [2003]). 

Resten av kostnaderna utgörs av behandlingsavgifter för antingen deponering eller 

förbränning, deponiskatt samt moms. När kostnaderna för behandlingsavgift, deponiskatt 

och moms är borträknade så kan (0,23 + 0,03 + 0,025) / (1 – 0,2) = 63,75% härledas till 

renhållningsavgiften som kostnader för eventuell deponering eller förbränning. 

 Som tidigare nämnts uppgick år 2001 folkmängden i riket till 8 909 128 invånare. 

Den totala mängden avfall som gick till deponering uppgick till 2 384 000 ton och därmed 

kan den genomsnittliga kostnaden för ett genomsnittligt ton hushållsavfall räknas ut: 

 

(500 * 0,6375 * 8 909 128) / 2 384 000 = 1 191 kronor per ton använda 

pappersförpackningar. 

 

Detta är en nettokostnad (exklusive moms, deponiskatt och behandlingsavgifter) beräknat 

som en genomsnittlig kostnad för allt avfall som går till förbränning och deponering. 

Pappersförpackningar anses ta upp större volym än genomsnittligt avfall, enligt Ekvall och 

Bäckman [2001], samtidigt som det inte väger lika mycket och därför görs ett antagande 

om att pappersförpackningar kräver fler transporter vid insamling jämfört med 

genomsnittligt hushållsavfall. Ekvall och Bäckman [2001] har beräknat att kostnaden för 

insamling av ett ton använda pappersförpackningar blir 100 kronor högre än för ett ton 

genomsnittligt hushållsavfall. Samma kostnad kommer att användas i denna studie eftersom 
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det anses som ett rimligt antagande. Kostnaden för insamling och transport av använda 

pappersförpackningar till deponi eller förbränning uppgår därmed till: 

 

1 191 + 100 = 1 291 kronor per ton använda pappersförpackningar. 

  

Hänsyn måste även tas till de behandlingsavgifter som uppstår vid deponering eller 

förbränning, det vill säga den delkostnad av den totala kostnaden för avfallshanteringen 

som uppstår vid behandling av avfallet då det förs till en behandlingsanläggning. Enligt 

RVF [2003] så varierar denna kostnad för deponering mellan 400 och 1 000 kronor per ton 

inklusive moms. Ett genomsnitt av detta har beräknats, vilket gör att behandlingsavgiften 

för deponering uppgår till 560 kronor per ton, exklusive moms. Den totala interna 

kostnaden för deponering av pappersförpackningar uppgår därmed till: 

 

1 191 + 100 + 560 = 1 851 kronor per ton använda pappersförpackningar. 

 

4.1.3 Interna kostnader för förbränning 

Som tidigare beräknats uppgår kostnaderna för insamling och transport av använda 

pappersförpackningar, både för deponering och för förbränning, till 1 291 kronor per ton.  

Behandlingsavgiften för avfall som går till förbränning är lägre än för avfall som går till 

deponering, och enligt RVF [2003] så ligger avgiften mellan 200 och 500 kronor per ton, 

inklusive moms. Beräknas denna kostnad på samma sätt som behandlingsavgiften för 

deponering så uppgår den till 280 kronor per ton, exklusive moms.   

Enligt Ekvall och Bäckman [2001] har använda pappersförpackningar ett högre 

värmevärde än genomsnittligt hushållsavfall, vilket gör det bättre att utvinna energi från 

pappersförpackningar än övrigt avfall. Pappersförpackningar antas tränga undan 

genomsnittligt hushållsavfall och större mängder pappersförpackningar går till förbränning 

än annat avfall (Ekvall och Bäckman [2001]). Radetzki [1999] har beräknat kapital- och 

rörelsekostnaderna för verk som förbränner avfall för att utvinna värme till 500 kronor per 

ton. Han visar även på att kostnaderna för att sortera det avfall som ska förbrännas uppgår 

till 500 kronor per ton. Intäkterna från att producera värme genom att bränna avfall 
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beräknas till 200 kronor per ton (Förpackningar i kretsloppet [1994]). Summeras dessa 

kostnader uppgår den interna kostnaden för att bränna använda pappersförpackningar till: 

 

1 291 + 280 + 500 + 500 – 200 = 2 371 kronor per ton använda pappersförpackningar.  

 

4.2 Externa kostnader 

Externa kostnader innebär kostnader som orsakas av en viss verksamhet, men som inte 

belastar denna (Brännlund [1998]). Exempel på sådana kostnader är hushållens kostnader 

vid återvinning samt olika miljökostnader för alla tre behandlingsmetoder. De externa 

kostnaderna måste internaliseras i kalkylen för att samhällets totala kostnader ska kunna 

uppskattas, och därmed kunna bestämma den optimala nivån av metoderna (Radetzki 

[1999]).  

  

4.2.1 Hushållens bidrag till återvinning 

Hushållens kostnader för att återvinna är kostnader som ofta bortses ifrån vid kostnads-

intäktsanalyser. Detta resulterar i att det uppskattade värdet för hushållens arbete för att 

rengöra, sortera samt transportera hushållsavfall till återvinningsstationer blir lika med noll 

och att det utförda arbetet för avfallshantering anses som frivilligt (Radetzki [1999]). Enligt 

ett flertal studier (Radetzki [1999]; Berglund [2003]; Bruvoll och Nyborg [2002]) är detta 

ett orimligt antagande.  

I Sverige finns lagstiftning som lägger ett stort ansvar på individer att delta i 

återvinningsaktiviteter, vilket medför förlorad fritid. Därmed kan det inte argumenteras att 

aktiviteter av sådan karaktär är frivilliga, vilket utgör en kostnad för samhället som måste 

beräknas i kalkylen. Ackerman [1997] skriver att en nyttomaximerande individs tid som 

spenderas på aktiviteter gällande återvinning bör räknas som en alternativkostnad för 

individens fritid. Den tid som hushållen lägger ned på avfallshantering måste tilldelas ett 

positivt värde och viljan att arbeta utan ersättning för att uppnå vissa social mål 

representerar en begränsad resurs (Radetzki [1999]).  

 Det är inte bara lagstiftning som gör att individer väljer att källsortera. Bruvoll, 

Halvorsen och Nyborg [2002] presenterar även moraliskt ansvarstagande som en viktig 

faktor till varför människor spenderar tid på återvinningsaktiviteter. Denna faktor är 
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någonting som även Ackerman [1997] finner har en stor betydelse. Ackerman [1997] anser 

att många individer upplever ett moraliskt ansvar gentemot naturen och miljön. Enligt 

honom är det möjligt att uppleva positiva fördelar av att ägna sig åt återvinning och därmed 

bidra till en bättre miljö. Detta är en stor anledning till att individer ägnar sig åt 

återvinningsaktiviteter. Detta moraliska ansvarstagande gör, enligt Berglund [2003], att ett 

hushålls betalningsvilja för att låta någon annan sortera avfallet kan förväntas vara lägre än 

nettoinkomsten (inkomst efter skatt) per timme.  Den moraliska övertygelsen gällande 

återvinning som individer upplever är en förklaring till att Berglunds [2003] samt Bruvoll 

och Nyborgs [2002] siffror gällande värdering av fritiden är betydligt lägre än exempelvis 

Radetzkis [1999].  

Det positiva värde som Radetzki [1999] tilldelar detta arbete är 60 kronor per 

timme, vilket motsvarar en privat kostnad för olagliga och obeskattade hushållstjänster. 

Enligt en studie av Berglund [2003] är denna siffra betydligt lägre.  Han finner att 

betalningsviljan för att låta någon annan källsortera avfallet är cirka 38 US cents, det vill 

säga 3,42 kronor per timme med en växelkurs på 9 kronor. Bruvoll och Nyborg [2002] 

finner en liknande siffra och visar att betalningsviljan ligger på cirka 45 US cent per timme 

(4,05 kronor).   

Berglund [2003] finner även i sin studie att en individ i genomsnitt lägger ner 14 

minuter per vecka till att rengöra källsorterat avfall, 15 minuter till att sortera och bära ut 

sorterat avfall, samt 20 minuter för att frakta avfallet till återvinningsstationerna. Han 

hävdar dock att det ofta argumenteras att transport av källsorterat hushållsavfall kan ske 

och ofta faktiskt sker samtidigt med andra aktiviteter, exempelvis vid inköp av mat. När 

detta är fallet bör tidsåtgången för transporten exkluderas ur kalkylen. Tidsåtgången per 

individ och vecka blir i genomsnitt 29 minuter när transporten exkluderas (Berglund 

[2003]). Jämförs denna siffra med Bruvoll, Halvorsen och Nyborg [2002] som kommer 

fram till att det tar 23 minuter per vecka, kan 29 minuter verka mycket. Enligt Berglund 

[2003] kan en förklaring vara att det inte finns ett linjärt samband mellan den tid som läggs 

ned och mängden sopor att sortera samt att de genomsnittliga siffrorna representerar hushåll 

snarare än individer. Vidare finner Berglund [2003] att den genomsnittliga tiden för 

sortering samt rengöring, för ett hushåll, bör ligga mellan 24 och 37 minuter per vecka. I 

denna studie kommer en genomsnittlig tidsåtgång per hushåll och vecka antas ligga på 29 
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minuter. Detta gör att ett hushåll spenderar totalt 25 timmar till att källsortera per år. Värdet 

av den tid ett hushåll spenderar på källsortering uppgår till 85,50 kronor per år (3,42 * 25 = 

85,50 kronor). Det totala antalet hushåll i Sverige uppgick år 2000 till 4,33 miljoner (SCB 

[2003]), vilket då medför en total kostnad på 370 miljoner kronor (85,50 * 4 330 000). I 

Sverige konsumerades totalt 169 477 ton pappersförpackningar under år 2001 (Svensk 

Kartongåtervinning [2003]). Delas den totala kostnaden för hushållen med den mängd 

pappersförpackningar som konsumerades 2001 blir siffran 2 183 kronor per ton använda 

pappersförpackningar (370 000 000 / 169 477).  

Enligt Ekvall och Bäckman [2001] uppgår hushållens kostnader för sköljning av 

vätskekartonger till 67 kronor per ton använda pappersförpackningar.  

Ett genomsnittligt hushåll lämnar förpackningar vid en återvinningsstation en gång 

per månad (Ekvall och Bäckman [2001]). Enligt en nyligt genomförd studie av Berglund 

[2003] svarade 37 procent av respondenterna i undersökningen att de oftast eller alltid åker 

extra/enkom resor till återvinningsstationerna, medan 27 procent svarade ibland. I vår 

studie kommer vi därmed att anta att 40 procent av resorna görs endast för att lämna 

förpackningarna.  Transportavståndet har beräknats till 2 kilometer (0,2 mil), inklusive 

returresa (Producentansvar för förpackningar [1998]). Kostnaden för bilresan uppskattas till 

15 kronor per mil och fördelas lika på de fem olika förpackningsfraktionerna (Radetzki 

[1999]; Ekvall och Bäckman [2001]). Den totala mängd pappersförpackningar som 

konsumerades år 2001 var 169 477 ton, vilket kan delas på 4,33 miljoner hushåll.  Detta ger 

39 kilogram insamlade, källsorterade pappersförpackningar per hushåll. Kostnaden för 

transport av pappersförpackningar blir som följer: 

 

12 * 0,4* 0,2 * 15 / (5 * 0,039) = 74 kronor per ton använda pappersförpackningar 

 

Hushållens totala kostnad för källsortering, rengöring av vätskekartonger samt transport till 

återvinningsstationerna blir: 

 

 2 183 + 67 + 74 = 2 324 kronor per ton använda pappersförpackningar.  
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4.2.2 Miljökostnader 

Radetzki [1999] använde en ECON-studie från 1995 för att uppskatta miljökostnaderna 

som uppstår i samband med återvinning, förbränning eller deponering. Genom att använda 

värden som är beräknade i ECON-studien för skador som uppstår vid utsläpp per enhet 

tillsammans med en uppskattning av de volymer som släpps ut vid avfallsbearbetning 

beräknade Radetzki [1999] värdena för de totala miljöskadorna per ton av olika sorters 

förpackningsavfall vid förbränning eller deponering. Radetzki [1999] antar även att en 

tredjedel av miljöskadorna internaliseras genom användandet av svenska och utländska 

miljöskatter på de olika avfallshanteringsmetoderna, samt genom skatt på den primära 

produktionen som antas ersättas av avfallsåtervinning. Eftersom att ECON-studien inte tar 

upp de miljökostnader som uppstår på grund av återvinning eller råvaruproduktion så har 

Radetzki använt sig av andra källor för att uppskatta dessa kostnader, dels av en studie som 

gjordes av Tellus Packaging [1997]. Enligt Radetzki [1999] är osäkerheten gällande 

beräkningarna i rapporten relativt stor eftersom det är problematiskt att värdera externa 

effekter som uppstår vid avfallshantering. Trots detta drar han ändå slutsatsen att 

återvinning i de allra flesta fall ger lägre kostnader än vad råvaruutvinning gör. 

 Ekvall och Bäckman [2001] beräknar miljökostnaderna för använda 

pappersförpackningar genom att använda tre olika metoder; EPS-metoden, Extern-E 

metoden och SU-metoden.  EPS-metoden baseras på en bedömning av potentiella offers 

vilja att betala för att undvika de miljöskador som uppkommer. Denna metod inkluderar en 

värdering av ett större antal emissionsparametrar, det vill säga den mängd utsläpp som 

läcker ut till luft och vatten samt en relativ hög värdering av de naturresurser som 

förbrukas. ExternE-metoden baseras på en värdering av den miljöskada som utsläppen 

orsakar och inkluderar endast ett fåtal av de emissionsparametrar som ingår och inga 

resurser. SU-metoden baseras i huvudsak på svenska miljöavgifter och miljöskatter. I denna 

värdering så är faktorerna ett stort antal emissionsparametrar och flera resursparametrar.  

 På grund av svårigheter att uppskatta miljökostnader används de uppskattningar 

som Ekvall och Bäckman [2001] har gjort. Antagandena i studien verkar rimliga och är 

relativt aktuella då studien endast är två år gammal. Två av dessa metoder kommer att 

användas i denna analys. Den första är EPS-metoden där miljökostnaderna uppskattas utan 

att ta med de internaliserade miljökostnaderna. Detta på grund av att metoden inte 
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uppskattar miljöskatter eller avgifter utan endast betalningsviljan hos de individer som 

utsätts för de miljöskador som uppstår. Även resultaten från SU-metoden kommer att 

användas och de internaliserade miljökostnaderna kommer att beaktas.  

Miljökostnaderna som Ekvall och Bäckman [2001] uppskattar med EPS-metoden 

blir 1 555 kronor per ton vid återvinning av använda pappersförpackningar, 3 605 kronor 

per ton vid deponering och 3 733 kronor per ton vid förbränning med energiutvinning (se 

Tabell 4.1).  

När miljökostnaderna beräknas med hjälp av SU-metoden (se Tabell 4.2) används 

blir kostnaden för återvinning 3 886 kronor per ton, kostnaden för deponering 1 336 kronor 

per ton och –1 519 kronor per ton för förbränning (Ekvall och Bäckman [2001]). Enligt 

Ekvall och Bäckman [2001] uppstår en miljövinst i samband med förbränning, som antas 

bero på att den energiutvinning som sker i samband med förbränning tränger undan 

genomsnittlig fjärrvärmeproduktion som orsakar vissa utsläpp. Genom att dessa utsläpp 

undviks så uppstår därför dessa miljövinster (Ekvall och Bäckman [2001]).  

Uppskattningen av de internaliserade miljökostnaderna har gjorts med hjälp av SU-

metoden. Detta har gjorts genom att addera miljökostnaderna för de utsläpp som är belagda 

med miljöskatt eller miljöavgift i Sverige. Oavsett vilken samhällssektor som orsakar 

utsläppen så är varje förorening belagd med samma avgift i beräkningen. De internaliserade 

miljökostnaderna beräknas till 759 kronor per ton vid återvinning, 420 kronor per ton vid 

deponering och –798 kronor per ton vid förbränning (Ekvall och Bäckman [2001]). 

 Återvinning ersätter råvaruproduktion, vilket ger en lägre miljökostnad som måste 

beaktas. När EPS-metoden används blir miljökostnaden, enligt Ekvall och Bäckman 

[2001], för produktion av pappersförpackningar 1 660 kronor per ton.  Den totala 

miljökostnaden blir lägre vid återvinning än vid ursprunglig produktion på grund av att 

miljökostnaderna för återvinningsprocessen är lägre än miljökostnaderna för de råvaror som 

ersätts (Ekvall och Bäckman [2001]). Vid användandet av SU-metoden så blir denna 

kostnad 3 210 kronor per ton.  

 Efter avdrag för miljökostnader måste den skatt som kan anses som internaliserad 

läggas till den reducerade miljökostnaden av mindre råvaruproduktion. Radetzki [1999] 

uppskattar denna skattesats till en tredjedel av avdragen för reducerade miljökostnader. Vi 
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väljer att uppskatta denna kostnad på samma sätt, vilket gör att tillägget för miljöskatten på 

råvaruproduktionen uppgår till 1 070 kronor per ton.   

 

4.3 Sammanställning av kostnader och intäkter 

När kostnaderna för hantering av använda pappersförpackningar är beräknade kan dessa 

sammanställas och genomsnittskostnaden för hanteringen av ett ton använda 

pappersförpackningar beräknas, vilket kan avläsas i tabell 4.1 och 4.2. De slutliga 

genomsnittliga kostnaderna för samhället varierar beroende på vilken metod som används 

när miljökostnaderna värderas. Detta gör att resultaten i de två tabellerna är olika samt att 

slutresultatet skiljer sig åt. 

I tabell 4.1 visas samhällets genomsnittliga kostnader för hantering av 

pappersförpackningar, när den så kallade EPS-metoden använts. Återvinning framstår som 

det klart billigaste alternativet, med en kostnad på 3 943 kronor per ton, medan förbränning 

blir det dyraste och deponering placerar sig i mitten.  

 

Tabell 4.1: Samhällets genomsnittliga kostnader för avfallshantering, med EPS-metoden, 

kronor/ton. 

 Återvinning Förbränning Deponi 

Interna nettokostnader 1 724 2 371 1 851 

Externa kostnader: 

Sortering, rengöring och transport 

Miljökostnader 

Avdrag för miljöskatter 

 

2 324 

1 555 

- 

 

- 

3 733 

- 

 

- 

3 605 

- 

Delsumma 5 603 6 902 5 036 

Kredit vid försäljning - - - 

Avdrag för reducerad miljökostnad från mindre 

råvaruproduktion 

-1 660 - - 

Slutsumma 3 943 6 902 5 036 

 

I tabell 4.2 redovisas resultaten när SU-metoden använts. Här framställs istället återvinning 

som det mest kostsamma alternativet med en kostnad på 5 035 kronor per ton. Förbränning 

framstår som det klart billigaste alternativet, medan deponering även denna gång placerar 

sig mitten.  
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Tabell 4.2: Samhällets genomsnittliga kostnader för avfallshantering, med SU-metoden, 

kronor/ton. 

 Återvinning Förbränning Deponi 

Interna nettokostnader 1 724 2 371 1 851 

Externa kostnader: 

Sortering, rengöring och transport 

Miljökostnader 

Avdrag för miljöskatter 

 

2 324 

3 886 

-759 

 

- 

-1 519 

798 

 

- 

1 336 

-420 

Delsumma 7 175 1 650 2 764 

Kredit vid försäljning - - - 

Avdrag för reducerad miljökostnad från mindre 

råvaruproduktion 

-3 210 - - 

Tillägg för miljöskatter på råvaruproduktion 1 070   

Slutsumma 5 035 1 650 2 764 

 

4.4 Analys och diskussion 

Vid användandet av EPS-metoden för att beräkna miljökostnaderna för de tre 

behandlingsmetoderna blir kostnaden, som tidigare nämnts, för återvinning 3 943 kronor 

per ton, för förbränning 6 902 kronor per ton och för deponering 5 036 kronor per ton. 

Orsaken till att kostnaderna för förbränning och deponering blir högre än kostnaden för 

återvinning, vid användandet av EPS-metoden, beror främst på att miljökostnaderna är 

beräknade med de potentiella offrens betalningsvilja för att slippa de skador som uppstår. 

Metoden är baserad på enkätsvar från individer i samhället, vilket kan medföra att 

miljökostnaderna övervärderas. En annan anledning till att återvinning ger lägre 

miljökostnader är att denna metod lägger stor vikt på växthuseffekten, vilket deponering 

och förbränning starkt bidrar till (Ekvall och Bäckman [2001]).   

 Beräknas istället miljökostnaderna med SU-metoden så blir den genomsnittliga 

kostnaden för hanteringen av ett ton använda pappersförpackningar 5 035 kronor per ton 

vid återvinning, 1 650 kronor per ton vid förbränning och 2 764 kronor per ton vid 

deponering. Kostnaden blir betydligt högre för återvinning än för förbränning och 

deponering. Vid återvinningsprocessen krävs energi och denna kräver i sin tur stora 

mängder olja (Ekvall och Bäckman [2001]), vilket orsakar de stora skillnaderna i 

miljökostnaderna mellan de olika behandlingsmetoderna. Enligt Ekvall och Bäckman 
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[2001] frigörs även stora mängder kvicksilver vid processen.  Miljökostnaden för 

återvinning blir 3 886 kronor per ton samtidigt som förbränning leder till en miljövinst på 1 

519 kronor per ton. Denna miljövinst beror på att förbränning av pappersförpackningar ger 

mindre emissioner än övrigt hushållsavfall.   

 Siffrorna gällande miljökostnaderna visar att analysen av de samhällsekonomiska 

kostnaderna påtagligt påverkas av vilken metod som används vid estimeringen av 

miljökostnaderna, det vill säga att resultatet blir totalt motsatt med de olika metoderna. När 

EPS-metoden används blir kostnaderna för förbränning och deponering högre än för 

återvinning medan SU-metoden innebär en högre kostnad för återvinning än för de andra 

två behandlingsmetoderna.   Dessa uppenbara problem vid skattningar av miljökostnader 

pekar på att nya metoder och riktlinjer bör utformas. Alternativt måste de redan existerande 

metoderna utvecklas.  

En annan avgörande faktor för slutresultatet gällande kostandseffektivitet är vilket 

värde som hushållens fritid tilldelas. Den kostnad som varit utgångspunkt i uppsatsen är 

3,42 kronor i timmen. En sparsam ökning av denna kostnad till 6 kronor i timmen får 

avsevärda effekter på slutresultatet. Hushållens totala kostnad för källsortering, rengöring 

samt transport av avfallet till olika återvinningsstationer stiger från 2 324 kronor per ton till 

3 973 kronor per ton. Detta visar på problemen med denna sortens analys, det vill säga en 

analys som baseras på vad individer själva anser om avfallshantering. Enligt Berglund 

[2003] verkar det som att individer tenderar att på ett godtyckligt sätt avrunda den tid de 

spenderar på återvinningsaktiviteter till jämna siffror, det vill säga 5, 10, 15 minuter. Detta 

indikerar att individer inte kan säga exakt hur mycket tid de spenderar på källsortering. Då 

det rör sig om många individer som totalt sett spenderar en avsevärd mängd fritid på 

återvinningsaktiviteter kan detta ge ett mycket missvisande slutresultat. Det kan alltså leda 

till svårigheter med bedömningar gällande vilken av de tre avfallsbehandlingsmetoderna 

som är minst kostsam, det är svårt att få ett entydigt svar på vilken metod som är den bästa. 

Eftersom gränsen är relativt hårfin även när det gäller värdet på fritiden bör kanske bättre 

metoder utvecklas. Det finns i dagsläget uppenbara brister med de metoder som används 

vid beräkningar av externa kostnader gällande hushållens bidrag till återvinning. Gränsen är 

relativt hårfin när det gäller värdet på individers fritid och det föreligger stora problem vid 
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estimeringen av tidsåtgången, vilket indikerar att bättre metoder för skattningarna bör 

utvecklas.  
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om de tre behandlingsmetoderna; återvinning, 

förbränning och deponering, kännetecknas av kostnadseffektivitet vid hanterandet av 

pappersförpackningsavfall. Vi finner i vår studie inget entydigt svar på vilken av de tre 

behandlingsmetoderna; återvinning, förbränning och deponering, som är den bästa. I 

dagsläget, då ambitionen i samhället är att återvinna mer, kännetecknas inte heller 

avfallshanteringen gällande pappersförpackningar av kostnadseffektivitet.   

Det verkar inte föreligga några signifikanta skillnader mellan de tre metoderna vad 

gäller de interna kostnaderna, däremot skiljer de sig åt gällande de externa kostnaderna. En 

extern kostnad som uppstår i samband med återvinning, men inte vid de övriga två 

behandlingsmetoderna, är hushållens bidrag till återvinningsprocessen. Detta är en kostnad 

som vi betraktar som mycket osäker på grund av att endast små skillnader i värderingen av 

hushållens fritid medför stora skillnader i resultatet. Denna värdering bygger på att 

individer och hushåll själva uppskattar värdet på den egna fritiden. Problemet med detta 

ligger i att det är svårt för individer att korrekt uppskatta ett värde på deras fritid. Nya 

metoder för att skatta värdet på fritiden bör därför utvecklas. Detsamma gäller för 

uppskattningen av tiden som hushåll spenderar på återvinningsaktiviteter.  

Som diskuterats i känslighetsanalysen blir slutresultatet mycket olika även beroende 

på vilken värderingsmetod som används när miljökostnaderna beräknas. Det problem som 

uppstår i samband med beräkningen av miljökostnaderna är att vid den ena metoden blir 

återvinning det mest kostsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, medan det blir det 

minst kostsamma alternativet med den andra värderingsmetoden. Beroende på hur 

miljökostnaderna värderas uppstår totalt skilda resultat. Det finns inga klara definitioner på 

vilken metod som bör användas för att värdera miljökostnader, och därmed går det inte 

heller att visa vilken behandlingsmetod vid hantering av pappersförpackningar som är den 
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bästa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  Även här bör därmed nya metoder utvecklas 

eller klara riktlinjer utformas för vilken värderingsmetod som bör användas.  
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