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SAMMANFATTNING 
Många kommuner arbetar för att minska avfallsmängderna. För skapa ett ekonomiskt 
incitament för detta har 26 av landets 290 kommuner valt att införa viktbaserad 
avfallstaxa för insamling av hushållens avfall. Om den viktbaserade taxan haft den 
effekt på avfallsflödet som önskats är i dagsläget inte utrett.  
 
Detta examensarbete har som syfte att sammanställa erfarenheter och inställningar till 
taxan i utvalda kommuner samt besvara följande frågor: 
- Innebär införandet av viktbaserad taxa förändrat avfallsflöde? 
- Om flödet förändrats, vilka vägar har det då tagit? 

 
Bjuv, Umeå och Linköping valdes ut för att studera taxans effekter. Ansvariga 
tjänstemän på kommuner, kommunala bolag och entreprenörer för insamling av avfall 
intervjuades. Statistik på insamlat avfall samlades in och utvärderades. Plockanalyser 
utfördes för att undersöka förekomsten av säck- och kärlavfall på kommunernas 
återvinningscentraler. För att få en liten inblick i vad befolkningen i kommunerna tyckte 
om taxan ställdes ett antal frågor till privatpersoner. En litteraturstudie genomfördes för 
att finna bakgrundsfakta om finansiering av avfallshantering i Sverige och utomlands 
samt information och erfarenheter kring vägning av avfall.   
 
Rekommendationer baserade på erfarenheter från kommuner med viktbaserad 
avfallstaxa 

• Arbeta för bättre datakvalitet  
• Ha ett alternativt sätt att få in pengar om tekniken inte fungerar 
• Ställ krav på entreprenör att teknik skall fungera 
• Konstruera taxan så att finansiering uppnås 
• Utnyttja positiva bieffekter av identifiering och vägning  
• Starta med ett pilotområde och utvärdera 
• Följ upp alternativa avfallsflöden även om de är svåra att mäta 

 
Innebär införandet av viktbaserad avfallstaxa ett förändrat avfallsflöde? 

• Det varierar mellan olika kommuner 
 
Om flödet förändras, vilka vägar har det då tagit? 

• Felslängt avfall ökade troligen i en av kommunerna 
 
Följande misstänkta vägar har ej bekräftats: 

• Ingen dokumenterad ökning av hemkompostering 
• Säck- och kärlavfall förekommer på återvinningscentralerna oberoende av 

vikttaxan  
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ABSTRACT 
Many municipalities in Sweden aim to decrease the waste quantities. In order to create 
an economic incentive, a weight-based collection fee for household waste has been 
introduced in 26 of the 290 municipalities in the country. It is not known if the weight-
based fee has had the desired effect on the waste flow.  
 
The aim of this master thesis is to find out experiences and attitudes towards the weight-
based fee in selected municipalities and to answer the following questions: 
- Does the introduction of weight-based fee lead to changes in the waste flow? 
- If the waste flow has changed, which ways have it then taken? 

 
Three municipalities, Bjuv, Umeå and Linköping, were chosen in order to study the 
effects of the weight-based fee. Waste management professionals in municipalities, 
municipal companies and entrepreneurs for collection of wastes were interviewed. Data 
of collected waste amounts were compiled and evaluated. Waste composition analyses 
were carried out in order to examine the occurrence of ordinary household waste found 
wrongly dumped in bulky waste containers at the municipal recycling centers. To get a 
small insight into the attitudes towards the fee of the population in the municipalities, a 
number of questions were asked to private persons. A literature study was made in order 
to find out background facts about waste handling financing in Sweden and abroad 
along with information and experiences of weighing of wastes.   
 
Recommendations based on experiences from municipalities with weight-based 
waste fee 

• Improve data quality  
• Ensure an alternative way to collect money if the technology does not function  
• Demand functioning  technology  of the  entrepreneurs  
• Design the fee in order to reach financing 
• Take advantage of the positive spin off effects of identification and weighing  
• Start with a pilot area and evaluate  
• Follow up alternative waste flows even though they are difficult to measure 

 
Does the introduction of weight-based fee lead to a changed waste flow? 

• Sometimes yes, sometimes no; Local factors and attitudes seem to be important 
 
If the waste flow has changed, which ways have it then taken? 

• Wastes thrown incorrectly  increased most likely in one of the municipalities 
 
Following suspected ways was not confirmed:  

• No documented increase of private composting 
• Household waste, belonging to the traditional waste bin at home, have been 

improperly dumped at recycling centers irrespective of  if the collection fee was 
weight- or volume-based 
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ORDLISTA 
Deponirest  Ej brännbart, ej återvinningsbart avfall. Exempelvis 

porslin. 
 

Fastighetsnära insamling Insamling i direkt anslutning till fastigheten.   
 

Säck- och kärlavfall Ej skrymmande hushållsavfall som blir kvar då allt 
annat sorterats ut enligt gällande anvisningar i 
kommunen.  
 

Grovavfall Skrymmande avfall som ej ryms i kärl som töms 
fastighetsnära.  
 

Hemkompost  Privat kompost för matavfall och trädgårdsavfall från 
hushållet. 
 

Hushållsavfall Avfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet (Miljöbalken 1998) 
 

Producentansvar Ansvar enligt lag för den som producerar en vara att 
samla in, transportera och behandla det avfall som 
uppstår från produkten. Förpackningar, tidningar, 
vitvaror, elektronik, bilar och bildäck lyder under 
producentansvaret.  
 

Återvinningscentral 
ÅVC 

Bemannad mottagningsplats för hushållens grovavfall, 
elektronik, farligt avfall samt trädgårdsavfall. 
Återvinningscentralen kan i vissa fall även nyttjas av 
företag. ÅVC kallas ibland även återvinningsgård eller 
återbruk.  
 

Återvinningsstation 
ÅVS 

Obemannad mottagningsplats för hushållens tidningar 
och förpackningar. 
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1 INLEDNING 
Att minska avfallsmängderna och öka återvinningen är ett mål som finns i de flesta 
kommuner. Volymbaserad avfallstaxa tillämpas vanligtvis för insamling av säck- och 
kärlavfall som ett ekonomiskt incitament för att uppnå dessa mål. För att förstärka detta 
har 26 av landets 290 kommuner dessutom valt att införa viktbaserad avfallstaxa. Om 
den viktbaserade taxan haft den effekt på avfallsflödet som önskats är i dagsläget inte 
utrett.  
 
Studien är utförd i två kommuner med viktbaserad avfallstaxa, en kommun som till 
nyligen haft viktbaserad avfallstaxa samt en referenskommun. 
 

1.1 Syfte 
I dagsläget är det oklart om den viktbaserade taxan fyller sitt syfte. Detta examensarbete 
har som syfte att ge en uppfattning om avfallsflödet ändras då viktbaserad taxa införs. 
Huvudfrågorna är: 
- Innebär införandet av viktbaserad avfallstaxa ett förändrat avfallsflöde? 
- Om flödet förändrats, vilka vägar har det då tagit? 

 
Examensarbetet har även som syfte att sammanställa erfarenheter och inställningar till 
taxan i utvalda kommuner.  
 

1.2 Begrepp 
Kärt barn har många namn, det avfall som slängs i kärl för förbränning benämns som 
hushållsavfall, restavfall eller brännbart i de kommuner denna studie omfattar. För att 
underlätta och skapa enhetlighet benämns detta avfall i denna rapport som säck- och 
kärlavfall. Vad denna fraktion skall innehålla varierar mellan olika kommuner och 
beskrivs närmare under respektive kommun i resultatdelen.   
 
Insamling av matavfall för biologisk behandling sker i Bjuv och Luleå och är under 
uppbyggnad i Umeå, denna avfallsfraktion benämns organiskt avfall, kompost och 
matavfall i respektive kommun. I denna rapport benämns denna fraktion som matavfall.  
 
För att finansiera avfallshanteringen i kommunerna tas en avgift ut av fastighetsägare 
som nyttjar avfallshanteringen. Avgiften kallas ibland renhållningstaxa men benämns i 
denna rapport som avfallstaxa.  
 
Med viktbaserad avfallstaxa menas i denna rapport taxa vid insamling av säck- och 
kärlavfall. Denna taxa benämns även ibland som vikttaxa i rapporten.  
 
Med alternativa vägar för avfallsflödet menas i denna rapport att säck- och kärlavfall 
slängts på andra platser än i kärl hemma, återvinningscentral eller återvinningsstation. 
Exempel på otillåtna alternativa vägar är offentliga kärl, privat eldning av avfall, avfall 
som spolats ner i toaletten, avfall som tagits med till arbetsplatsen eller nedskräpning. 
Tillåtna alternativa vägar är exempelvis hemkompostering och privat återanvändning. 
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1.3 Avgränsningar 
I denna rapport har ej avfallsflöden från verksamheter utvärderats. Tekniken för 
avläsning, vägning samt debitering har ej studerats ingående. Ekonomi kring införande 
och drift har ej undersökts. Avfallsbehandling har ej berörts. 
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2 Avfallstaxa 
Enligt miljöbalken 27 kap. 4 § (SFS 1998:808) 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 
avfallshanteringen enligt 27 kap. 5 § miljöbalken. Enligt miljöbalken 27 kap. 6 § skall 
avfallstaxan antas av kommunfullmäktige. Ett svenskt villahushåll betalade 2007 i 
genomsnitt 1940 kr per år i avfallstaxa (Avfall Sverige 2007).  
 
Enligt miljöbalken 27 kap. 5 § får avfallstaxan tas ut på ett sådant sätt att 
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 
Exempel på detta kan vara att en lägre avgift tas ut av dem som väljer att sortera ut 
matavfall jämfört med dem som blandar avfallet. Ett annat exempel är att avfallstaxan 
baseras på säck- och kärlavfallets vikt hos varje enskild abonnent vilket kan få 
abonnenten att vilja minska sin säck- och kärlavfallsmängd genom sortering.  
 
Avfallstaxan är oftast uppdelad i grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift 
(Wedelin och Widing 2005). Detta varierar dock mellan kommuner och det är upp till 
varje kommun att bestämma hur avfallstaxan skall delas upp och vad som skall ingå i de 
olika delarna. Avfallstaxan tas ut av fastighetsägaren och inte av varje hushåll.  
 
I grundavgiften bör kostnader för administration och service ingå. Med administration 
menas avfallsplanering, upphandling, fakturering, information och uppföljning. Med 
service menas kostnader för drift av återvinningscentraler, miljöstationer, 
batteriinsamling samt insamling av vitvaror och elektronik. Hämtningsavgiften bör 
täcka de kostnader som direkt kan kopplas till insamlingen av avfallet och baseras på 
kärlstorlek, hämtningsintervall och antal fraktioner. De kostnader som uppstår vid 
biologisk behandling, förbränning och deponering av avfall bör täckas av 
behandlingsavgiften. Här skall även kostnader för drift och sluttäckning av deponin 
inkluderas (Wedelin och Widing 2005). 
 
Kostnader för insamling, transport och behandling av avfall som lyder under 
producentansvaret finansieras ej av avfallstaxan utan av producenterna enligt 
miljöbalken 15 kap. 6 §. Förpackningar, tidningar, vitvaror, elektronik, bilar och bildäck 
ligger under producentansvar. Producenternas ansvar för detta avfall uppstår dock först 
då avfallet når deras insamlingssystem. Detta innebär att en del av kostnaderna i 
praktiken finansieras av avfallstaxan då exempelvis förpackningar slängs bland säck- 
och kärlavfallet (Wedelin och Widing 2005). 
 
Vanligast är att kommunerna konstruerar taxan efter volymen avfall. Sedan 1993 har 
dock 26 kommuner i Sverige valt att konstruera taxan efter vikten på avfallet.  
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2.1 Viktbaserad avfallstaxa 
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 sopbilen. Identifieringen kan ske optiskt genom att en streckkod 
läses av. Det vanligaste sättet är dock att en så kallad tag med ett inbyggt datachip läses 
av. Identifieringen sker då sopbilen lyfter kärlet (RVF 2004). 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). 
 

2.1.1 Viktbaserad avfallstaxa i Sverige 
År 1993 startade Varberg, som första kommun i Sverige, ett projekt med vägning av 
säck- och kärlavfall. Projektet ansågs lyckat och utökades successivt (RVF 1994). Flera 
kommuner har sedan dess följt Varbergs exempel och infört viktbaserad avfallstaxa för 
insamling av säck- och kärlavfall. 
 
År 2007 skickades en enkät till samtliga 26 kommuner med viktbaserad avfallstaxa, 23 
av dessa kommuner svarade på enkäten. Som mål för införande av viktbaserad 
avfallstaxa uppgav kommunerna bland annat ökad sortering, minskade avfallsmängder, 
en rättvisare taxa samt ökad hemkompostering (Dahlén 2007).  
 
Studier av insamlade avfallsmängder visar att mängden säck- och kärlavfall 2004-2006 
är med 90 % konfidensintervall signifikant lägre i kommuner med viktbaserad 
avfallstaxa. Däremot kan ingen skillnad visas på insamlade mängder förpackningar och 
tidningar 2004 och 2005 mellan kommuner med och utan viktbaserad avfallstaxa, se 
bilaga 1 . Samma studie visar också att det inte finns ett samband mellan låga säck- och 
kärlavfallsmängder och hög insamling av förpackningar och tidningar, se bilaga 2. 
 
År 2007 tillämpades viktbaserad avfallstaxa i följande kommuner: Bjuv, Borgholm, 
Danderyd, Eda, Emmaboda, Haparanda, Härryda, Kalix, Kramfors, Lerum, Linköping, 
Mönsterås, Mörbylånga, Nordmaling, Nybro, Partille, Robertsfors, Skurup, Sollentuna, 
Storuman, Sundsvall, Ulricehamn, Umeå, Vaggeryd, Varberg och Ånge (Dahlén 2007).  
 

2.1.2 Viktbaserad avfallstaxa utomlands 
Identifiering och vägning av avfall tillämpas även i andra länder än Sverige. I till 
exempel Danmark, Luxemburg och Finland sker identifiering av kärl och vägning enligt 
samma system som i Sverige. I Tyskland, Schweiz, Italien och Österrike vägs avfallet 
då det läggs i gemensamma 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). 
 
I Danmark har 19 av 275 kommuner infört viktbaserad avfallstaxa, i övrigt tillämpas 
volymtaxa eller enhetstaxa, det vill säga enbart en fast avgift. Bakom införandet låg en 
vilja i kommunerna att minska mängden avfall, öka sorteringen samt att fördela 
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kostnaderna korrekt och rättvist. Studier utfördes i fem kommuner med viktbaserad 
avfallstaxa och fem referenskommuner med enhetstaxa. Resultaten från undersökningen 
visar att kommuner med vikttaxa har väsentligt lägre mängder säck- och kärlavfall 
jämfört referenskommunerna. Insamlade mängder glas skiljer sig inte nämnvärt mellan 
de olika kommunerna, däremot samlas mer papper och kartong in i kommunerna med 
vikttaxa. En del av de minskade mängderna säck- och kärlavfall kan förklaras genom en 
ökning av antalet abonnenter som har hemkompost. Inom studien skickades en enkät ut 
till boende i de kommuner som ingick i studien. Resultatet från enkäten visade att 
vikttaxan endast låg bakom 14 % av abonnenternas vilja att sortera, däremot spelade 
abonnentens känsla av skyldighet att sortera, hur besvärlig sorteringen ansågs vara samt 
om abonnenten hade hemkompost in (Nilsson 2002).  
 
För att förklara varför insamlade mängden säck- och kärlavfall var lägre i kommunerna 
med vikttaxa genomfördes ytterligare en studie 2001. Avfallsmängder i två kommuner 
granskades, Tinglev med vikttaxa och Nørre Rangstrup utan vikttaxa. Analyser visade 
att Nørre Rangstrup hade 76 % mer säck- och kärlavfall än Tinglev. Avfall som samlats 
in i containrar märkta brännbart på kommunala insamlingscentraler analyserades och 
det visade sig att cirka 60 % av avfallet i Tinglev kunde klassas som säck- och 
kärlavfall, återvinningsmaterial och trädgårdsavfall jämfört med 10 % i Nørre 
Rangstrup. Hög förekomst av papper och kartong bland det brännbara avfallet från 
insamlingscentralen i Tinglev visar att abonnenterna nog har en större vilja att spara 
pengar än att sortera korrekt. Insamlat avfall på rastplatser längs motorvägar studerades 
i fyra kommuner. Resultatet visar att det slängs proportionellt mer säck- och kärlavfall i 
kommuner med vikttaxa än i referenskommunerna. Även om den mängd säck- och 
kärlavfall som hittades på den kommunala insamlingscentralen och beräknad mängd 
avfall som hemkomposterats inkluderades i avfallsmängderna hade Tinglev 117 kg 
mindre avfall per person och år. Kommunerna var lika både demografiskt och gällande 
inkomst, livsstil, typ av bostäder och så vidare vilket tyder på att ungefär samma mängd 
avfall borde genereras i de två kommunerna. Detta tyder på att avfallet slängts på 
alternativa ställen i kommuner med vikttaxa, dessa alternativ kan vara att annat avfall än 
det rätta tagits till kommunala insamlingscentraler, avfall eldats hemma eller slängts på 
serviceställen och i offentliga soptunnor. Slutsatsen av dessa två studier visar att 
viktbaserad avfallstaxa tenderar att öka mängden avfall som slängs felaktigt 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). 
 

2.2 Avfallstaxa utomlands 
Finansieringen av avfallshanteringen utomlands är i många fall inte uppbyggd som i 
Sverige. Nedan följer några exempel.  
 
I Tjeckien kan kommunerna välja hur de vill finansiera sin avfallshantering. 
Avfallshanteringen finansieras genom att varje invånare betalar efter volym och 
hämtningsintervall, genom en förbetald avgift för tömning av ett fullt kärl, betalning av 
den exakta uppmätta volymen osorterat avfall eller en fast avgift (Reichenbach 2004). 
 

 
5 

Gidlund, Lundström 
 



Litteraturstudie 
Taxans effekt på avfallsflödet 

 

I storstadsområdet kring Barcelona i Spanien är det endast 16 av 33 kommuner som har 
en taxa för insamling av avfall. 12 av dessa har en enhetstaxa, 3 kommuner har 
varierande enhetstaxor som är uträknade genom olika kriterier som tillexempel värdet 
av fastigheten. Endast en kommun har taxan uppdelad i två delar, en fast avgift samt en 
rörlig som beror på värdet av fastigheten. I de övriga 17 kommunerna ingår hämtning av 
avfallet i fastighetsskatten. Alla kommuner har en taxa för behandling av avfallet vilken 
beror på hur mycket vatten hushållet använder. Detta eftersom vattenförbrukning och 
mängden avfall som produceras kan antas bero på hur mycket huset används och hur 
många som bor i huset (Reichenbach 2004). 
 
I Grekland finansieras avfallshanteringen genom en årlig avgift. Avgiften beror på 
fastighetens storlek, beräknad kostnad för avfallshantering och gatubelysning för 
kommande år. Avgiften justeras ytterligare beroende på om den avser bostad, affär eller 
industri (Reichenbach 2004). 
 
I utvecklingsländer är avfallshanteringen ofta bristfällig eller saknas helt. Det saknas 
pengar för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Detta kan bero på för låga 
avgifter, svårighet att samla in avgifter eller dålig förvaltning av kapital. Insamling av 
avgifter tycks bero på viljan att betala, på vilket sätt avgiften tas in samt vem som 
ansvarar för insamlingen. Brist på sanktioner och betalningsskyldighet ligger ofta 
bakom problemet. I fattiga områden är det många som inte har råd att betala en avgift 
för avfallshanteringen. Det finns varierande sätt att ta in avgiften på. Det kan ske som 
månads- eller veckobetalning eller per tömning. Insamling av avgiften kan utföras av 
speciella avgiftsinsamlare, av de som samlar in avfallet eller under sociala möten. Det 
förekommer även att avfallshanteringen finansieras via skatten. Kommunen använder 
sedan skatten för att betala privata avfallsbolag som sköter avfallshanteringen. Detta har 
visat sig vara negativt för dessa bolag eftersom kommunen ofta ej får in nog med pengar 
(Anschütz 1996). Baseras avfallsinsamlarnas lön på de avgifter som de själva samlar in 
har det visat sig att kostnaderna för avfallshanteringen oftare täcks (Smith Korfmacher 
1997). 
 
I vissa länder samlas avfallet in genom att invånarna själva få ta med sig sitt avfall till 
en avfallscentral. I utbyte mot sitt avfall får invånarna en ersättning i form av 
exempelvis bussbiljetter eller mjölkprodukter. Detta tillämpades i Curitiba, Brasilien 
och visade sig kosta lika mycket som om insamling skett fastighetsnära och 
subventionerades genom skatter från mer välbärgade områden. I vissa fall har insamling 
av avfall skett i gemensamma soptunnor placerade ca 30 meter från varje bostad. 
Oavsett om det finns ett fungerande insamlingssystem eller ej förekommer nätverk av 
sopletare i de flesta utvecklingsländer. Dessa sorterar ut återvinningsbart material på 
soptippar, insamlingscentraler eller hemma hos privatpersoner och säljer detta (Smith 
Korfmacher 1997). 
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3 MATERIAL OCH METOD 
Tre kommuner med viktbaserad taxa valdes ut: Bjuv, Umeå och Linköping. Bjuv är den 
enda kommun i Sverige som var missnöjd med viktbaserad avfallstaxa enligt en tidigare 
genomförd enkät (Dahlén 2007) och har slutat debitera efter vikt. Bjuv valdes för att ta 
reda på vilka problem viktbaserad avfallstaxa kan innebära. Linköping och Umeå valdes 
eftersom de är kommuner med brett befolkningsunderlag utan att ligga i en 
storstadsregion. Dessutom ansågs det lämpligt att de låg i olika delar av landet. Utöver 
dessa valdes Luleå kommun som en referenskommun utan viktbaserad avfallstaxa. 
Luleå tillhör liksom Linköping och Umeå kategorin större städer. 
 
Intervjuer har gjorts med personer på kommun, kommunala bolag och entreprenörer för 
insamling av avfall. Dessa intervjuer hade syftet att ta reda på åsikter och erfarenheter 
från personer som yrkesmässigt var påverkade av den viktbaserade avfallstaxan.  
 
Data över insamlade mängder säck- och kärlavfall, avfall från återvinningscentraler 
förpackningsmaterial och tidningar ett antal år innan införandet fram till idag samlades 
in och sammanställdes för att se om taxan påverkat det registrerade avfallsflödet. 
Underlag för detta kom från kommunerna, kommunala bolagen, Avfall Sverige och 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. 
 
Miljöförvaltningen och polisen i kommunerna tillfrågades om antal dokumenterade 
nedskräpningsärenden under ovanstående tidsperiod för att undersöka om den 
viktbaserade avfallstaxan kan ha orsakat en ökad nedskräpning.  
 
Vägverket kontaktades för att undersöka om den viktbaserade avfallstaxan påverkat 
mängden säck- och kärlavfall som slängts på Vägverkets rastplatser. 
 
I samband med besök hos kommunerna inspekterades ett antal återvinningsstationer för 
att få en uppfattning om stationerna sköts bra och är trevliga att besöka. 
 
För att få en liten inblick i vad befolkningen i kommunerna tyckte ställdes ett antal 
frågor till privatpersoner som påträffades på återvinningscentraler, bostadsområden och 
mataffärer ute i kommunerna. Frågorna som ställdes finns i bilaga 3. 
 
Allmän statistik och information om kommunerna har samlats in från statistiska 
centralbyrån, kommunernas hemsidor samt nationalencyklopedin.  
 
En litteraturstudie genomfördes för att finna bakgrundsfakta om finansiering av 
avfallshantering i Sverige och utomlands samt information och erfarenheter kring 
vägning av avfall.   
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3.1 Plockanalys 
Plockanalyser utfördes på avfall allmänheten lämnat på återvinningscentraler i 
kommunerna. Containrarna med avfallet var märkta ”brännbart” i Umeå, Linköping och 
Luleå samt ”övriga grovsopor” i Bjuv. Avfallet vägdes in på fordonsvåg och spreds 
sedan ut på en hårdgjord yta utomhus med hjälp av traktor. Säck- och kärlavfall samlat i 
normalstora bärkassar bestående av mjukplast, matavfall, förpackningar med mera, det 
vill säga sådant avfall som normalt samlas under diskbänken i ett hushåll, sorterades ut. 
Förpackningar 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 räknades ut.  
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4 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuer, plockanalyser, statistik samt allmän 
fakta om kommunen och avfallshanteringen.  
 

4.1 Bjuv 
Bjuv är en kommun i nordvästra Skåne med 14470 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 (Nationalencyklopedin 
2008). Bostadsbeståndet är fördelat så att 73 % av lägenheterna finns i småhus och 27 
% i flerbostadshus. Bjuvs kommun är en utpendlingskommun och dagbefolkningen är 8 
% mindre än nattbefolkningen beräknat utifrån statistik från statistiska centralbyrån. 
 

4.1.1 Avfallshanteringen i Bjuv 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, är det bolag som sköter avfallshanteringen i 
Bjuvs kommun. Bolaget bildades 1982 och ägs av Bjuvs kommun samt ytterligare fem 
kommuner i nordvästra Skåne. I regionen bor ca 225 000 invånare vars avfall bolaget 
omhändertar. Den större delen av avfallet från regionen omhändertas på Filborna 
avfallsanläggning i Helsingborgs kommun (NSR 2008). 
 
År 2000 införde Bjuvs kommun viktbaserad avfallstaxa för säck- och kärlavfall och 
matavfall. I samband med detta infördes även fastighetsnära insamling av tidningar och 
förpackningar. Systemet var uppbyggt med två 140- eller 240-literskärl för säck- och 
kärlavfall och matavfall samt sju säckar för tidningar och förpackningar. 1 januari 2008 
togs den viktbaserade avfallstaxan bort i en- och tvåfamiljshusen och ett nytt 
insamlingssystem infördes. Numera hämtas förpackningar, tidningar, säck- och 
kärlavfall och matavfall i två flerfackskärl.  
 
I säck- och kärlavfallet skulle blöjor, porslin, bomull, textil, små mängder trä, hård plast 
som ej är förpackning med mera läggas. Matavfall skulle sorteras ut och läggas i separat 
kärl för kompostering.  
 
Bjuvs kommun hade mellan 2000-05-01 och 2007-12-31 viktbaserad avfallstaxa för en- 
och tvåfamiljshus och mellan 2000-05-01 och 2006-12-31 för flerfamiljshus. Då var 
taxan indelad i en grundavgift samt en viktavgift. Grundavgiften finansierade insamling 
av avfall samt administrativa kostnader. Viktavgiften finansierade behandlingen av 
säck- och kärlavfallet. Avfallstaxan skulle även finansiera en mindre del av 
driftskostnaderna för återvinningscentralen, resterande finansierades genom en avgift 
och av NSR. Viktavgiften för säck- och kärlavfall var högst vid införandet men sänktes 
från mitten av 2002 och var sedan konstant, se Tabell 1 och Tabell 2. Viktavgiften för 
matavfall ändrades ej. Grundavgiften ökade successivt under hela perioden viktbaserad 
avfallstaxa tillämpades.  
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Tabell 1 Avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus med 14-dagarshämtning 
 och fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar 000501- 
020630 (Bjuvs kommun 2000). Detta var taxan vid införandet. 

Kärlstorlek Grundavgift Viktavgift 
liter kr/år kr/kg 

Säck- och kärlavfall 140 3,65 
Matavfall 140 

438 
1,2 

 
Tabell 2 Avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus med 14-dagarshämtning 
 och fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar fr o m .05010 
(Bjuvs kommun 2004). Detta var den senaste vikttaxan som tillämpades. 

Kärlstorlek Grundavgift Viktavgift 
liter kr/år kr/kg 

Säck- och kärlavfall 140 2,4 
Matavfall 140 

1395 
1,2 

 
Med Bjuvs taxa skulle ett genomsnittligt svenskt villahushåll med två 140-liters kärl 
och 14-dagarshämtning betala 1964 kronor per år under första tidsperioden med viktaxa 
och 2502 kr per år under den sista perioden. Utöver detta tillkom en avgift för att lämna 
visst avfall på återvinningscentralen. Beräkningen är baserad på att allt matavfall 
källsorteras och att ett genomsnittshushåll genererar 11,3 kg säck- och kärlavfall per 
vecka med 43 % matavfall (RVF 2005). 
 
I kommunen finns en återvinningscentral, i Bjuv kallad återvinningsgård, som tar hand 
om grovavfall från hushåll. Mindre företag kan även utnyttja återvinningscentralen. I 
kommunen finns även 3 återvinningsstationer, se Tabell 3. 
 
Tabell 3 Jämförelsetal för återvinningscentraler 
och återvinningsstationer. 
  Bjuv Riket 
ÅVC 1  
ÅVS 3 varav 1 på ÅVC 5800 
Inv./ÅVS 4823 1583 
km2/ÅVS 39 71 
 
Tekniska nämnden i Bjuvs kommun ville i början av 2000-talet satsa stort på 
avfallshanteringen. Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar samt 
insamling av matavfall infördes. För att ytterligare stärka abonnenternas vilja att sortera 
infördes vägning av säck- och kärlavfall samt matavfall. Vägning ansågs rättvist av 
politikerna i Bjuvs kommun. Första maj 2000 togs taxan i bruk för alla abonnenter i 
kommunen.  
 
WMI Sellbergs var den entreprenör som vann upphandlingen om avfallshanteringen i 
Bjuvs kommun och det var även de som hade hand om kärlhanteringen vid införandet. 
Då de hade erfarenheter från andra kommuner med viktbaserad avfallstaxa tog 
införandet kort tid.  
 
För att informera abonnenterna skickades brev ut, annonser sattes in i lokaltidningen 
och informationsmöten hölls. Utöver detta publicerades information i NSR:s 
källsorteringsinformationstidning Kretsloopen. Många abonnenter i Bjuv hörde av sig 
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till projektledaren på Bjuvs kommun med frågor. Den nya taxan togs emot med 
blandade känslor bland Bjuvs befolkning. Vissa upplevde taxan rättvis och tyckte att det 
var bra att de som var sämre på att sortera skulle betala mer. Andra framförde protester 
då de var emot en förändring. Politiker i opposition talade mot insamlingssystemet och 
förespråkade förbränning av avfall. Röster höjdes att det skulle bli orimligt dyrt för dem 
som av medicinska skäl hade stora mängder säck- och kärlavfall. För att vikttaxan inte 
skulle drabba denna grupp allt för hårt valde Bjuvs kommun att subventionera avgiften 
för dessa. Beslut togs att dra in de 12-14 återvinningsstationer som fanns i kommunen 
då dessa ansågs överflödiga. Detta trots att det fanns en abonnemangsform där 
abonnenten själv skulle lämna in tidningar och förpackningar på återvinningsstationen. 
Detta protesterade många abonnenter mot och nytt beslut togs att återinföra tre 
återvinningsstationer i kommunen.  
 
För att kunna börja väga avfallet var entreprenören tvungen att installera ett nytt system 
i sopbilarna, hur väl det nya systemet fungerade råder det delade meningar om. Enligt 
den administrativa personalen på Bjuvs kommun förekom tekniska problem både med 
vågar och avläsningssystem under hela den period den viktbaserade taxan tillämpades. 
Kärlen kunde inte alltid identifieras vilket innebar att vikt ej kunde registreras på 
abonnent, därmed kunde kommunen ej ta betalt. Ibland vägde vågarna fel, exempelvis 
lästes 1,2 kg av som 120 kg och ibland fungerade vågarna inte alls. För att komma 
tillrätta med felvägningarna kalibrerades vågarna men kalibreringen höll dåligt. I slutet 
av perioden då viktbaserade taxan tillämpades förekom än fler tekniska fel, i november 
2007 genomfördes få vägningar. Detta på grund av att entreprenören slutade underhålla 
utrustningen. WMI Sellbergs, senare SITA, var den entreprenör som hade hand om 
avfallsinsamlingen hos en- och tvåfamiljshus i Bjuv under den tid då den viktbaserade 
avfallstaxan tillämpades. Enligt SITA förekom inga problem med vågar och 
avläsningsutrustning. Det var endast sista halvåret problem förekom, detta eftersom 
vågarna ej underhölls då systemet skulle tas ur bruk  
 
Den administrativa personalen på Bjuvs kommun upplevde att vägning av avfallet 
innebar mer jobb eftersom vikter skulle registreras på alla abonnenter. Felaktiga vikter 
på fakturor som skulle korrigeras ökade arbetsbelastningen ytterligare.  
 
Personal på NSR har inte hört att chaufförer haft negativa åsikter om vägning av avfall. 
Däremot innebar insamlingssystemet med säckar arbetsmiljöproblem. Säckarna frös fast 
på vintern och blåste lätt bort när de var tomma. Att manuellt stå och tömma säckarna 
var inte heller bra för personalen. Införandet av kärl var dock positivt och inga problem 
med lukt har rapporterats.  
 
Kundtjänst på Bjuvs kommun fick ta emot samtal från upprörda abonnenter då vågarna 
registrerat för höga vikter. Vissa abonnenter hade i förväg vägt sitt avfall och hörde av 
sig till kundtjänst då den fakturerade vikten var högre än den vikt de själva vägt upp. Då 
och då kom klagomål från abonnenter på att andra slängt sitt avfall i deras kärl och att 
de därmed blivit debiterade fel vikt. Vid ovanstående problem korrigerade kundtjänst 
fakturorna vilket ökade arbetsbelastningen. Livsmedelsaffärer klagade på att privat 
säck- och kärlavfall slängts i deras containrar. Sedan september 2007 har NSR tagit 
över kundtjänst men Bjuvs kommun får fortfarande in samtal då och då från abonnenter 
som tycker att avfallstaxan blev dyrare då vikttaxan togs bort.  
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I Bjuvs kommun skedde ingen större ökning av abonnenter med hemkompost då den 
viktbaserade taxan infördes. Enligt NSR har endast ett fåtal abonnenter valt att ha egen 
hemkompost, ca 30 i dagsläget.  
 
Mängderna insamlat säck- och kärlavfall minskade drastiskt då den viktbaserade taxan 
infördes. De minskade mängderna kunde inte helt förklaras med ökad insamling av 
förpackningar, tidningar och matavfall. NSR misstänkte att många tog med säck- och 
kärlavfall till arbetsplatsen. En plockanalys genomförd 2002 på ett företag i en 
grannkommun visade att ungefär 8 % av avfallet var grovavfall och säck- och kärlavfall 
från privatpersoners hushåll. Bland detta avfall återfanns brev och liknade med adresser 
från Bjuvs kommun.  
 
Det fanns misstankar att vissa abonnenter slängde säck- och kärlavfall i kärlet för 
matavfall för att spara pengar. Plockanalyser utförda på matavfall från villahushåll 2002 
och 2004 av NSR visade på hög föroreningsgrad, 13 % respektive 12 %. Plockanalys 
utförd 2007 då den viktbaserade avfallstaxan fortfarande tillämpades visade dock att 
föroreningsgraden sjunkit till 3 %. Ytterligare en plockanalys utfördes i mars 2008 efter 
det att den viktbaserade avfallstaxan tagits bort, då var föroreningsgraden 4 %. Förutom 
separat kärl för matavfall har ungefär hälften av hushållen i Bjuvs kommun även separat 
kärl för trädgårdsavfall. Där visade plockanalyser att många valde att lägga viss del av 
matavfallet i kärlet för trädgårdsavfall, mest troligt eftersom detta kärl ej vägdes.  
 
Huruvida den viktbaserade avfallstaxan lett till ökad nedskräpning råder det delade 
meningar om. Enligt personalen på Bjuvs kommun ökade nedskräpningen av säck- och 
kärlavfall vid skogsstigar och vägkanter. Enligt NSR var inte nedskräpning vanligare i 
Bjuv än i andra kommuner, den nedskräpning som förekom var dessutom oftast 
grovavfall och kan ej kopplas till vikttaxan. Kommenteras kan att under samma 
tidsperiod togs en avgift ut för grovavfall på återvinningscentralen. Klagomål från orten 
Mörarp i grannkommunen Helsingborg kom in angående nedskräpning på deras 
återvinningsstation vilket de hävdade berodde på den viktbaserade avfallstaxan i Bjuv. 
Personalen på NSR och Bjuvs kommun misstänker att privat eldning av avfall skedde 
men kan inte bekräfta detta. 
 
På återvinningscentralen i Bjuv samlas deponirest och brännbart grovavfall exklusive 
trä in i en container märkt ”Övriga grovsopor”. Då den viktbaserade avfallstaxan 
infördes ökade mängderna övriga grovsopor på återvinningscentralen i Bjuv. På den 
tiden togs en avgift ut för stora mängder övriga grovsopor, däremot var det avgiftsfritt 
att lämna små mängder. NSR misstänkte att många passade på att slänga säck- och 
kärlavfall då de åkte till återvinningscentralen med annat avfall, plockanalyser utförda 
av NSR visade just detta. Personal på återvinningscentralen säger att privatpersoner 
kom med säck- och kärlavfall då den viktbaserade taxan tillämpades, detta är dock en 
företeelse som kvarstår. De övriga grovsopor som kommer in till återvinningscentralen 
är sämre sorterat nuförtiden, detta beror på att den avgift som togs ut tidigare, 300 kr/m3 
eller 50 kr för en 125 liters säck med övriga grovsopor, har tagits bort. Då avgiften togs 
bort 1/7 2007 i Bjuv men ej i grannkommunen Åstorp ökade mängderna övriga 
grovsopor från 25 ton/månad till 72 ton/månad på återvinningscentralen i Bjuv. Dock är 
avgiften i dagsläget borttagen även i Åstorp och mängderna har återgått till ursprunglig 
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nivå. Personalen öppnar ibland besökarnas säckar för att kontrollera att säcken inte 
innehåller säck- och kärlavfall, dock vill personalen inte agera polis. För att minska 
mängden säck- och kärlavfall på återvinningscentralen har NSR har gått ut med 
information i informationstidningen Kretsloopen. 
 
1/9 2007 tog NSR helt över all avfallshantering i Bjuvs kommun. NSR tyckte att det 
fungerat bra med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar och ville 
fortsätta med detta, dock var systemet med säckar inte tillfredställande. NSR införde 
istället ett förbättrat fastighetsnära insamlingssystem med två flerfackskärl vilket 
innebar högre service för abonnenterna och bättre arbetsmiljö för chaufförerna. Till en 
början funderade NSR på att väga alla fraktioner i dessa kärl men detta visade sig vara 
svårt rent tekniskt. Då vikttaxan dessutom tidigare väckt starka känslor hos 
abonnenterna valde NSR att förespråka en borttagning av vikttaxan. 1/1 2007 togs 
vikttaxan bort för flerfamiljshus och 1/1 2008 för villor. 
 
Ovanstående uppgifter har framkommit genom intervjuer med Janeth Andersson och 
Leif Erlandsson på Tekniska enheten, Bjuvs kommun, Dag Lewis-Jonsson, Gerd 
Lundkvist och Sanita Vukicevic på NSR, personal på återvinningscentralen i Bjuv samt 
personal på SITA i Helsingborg i mars 2008. 
 

4.1.2 Insamlade avfallsmängder 
Figur 1 visar insamlade avfallsmängder i Bjuvs kommun 1994-2006. Insamling av 
matavfall startade 2000. Från 1999 till 2001 sjönk årsmängden säck- och kärlavfall 
inklusive matavfall med 128 kg per invånare vilket motsvarar 52 %. Samtidigt ökade 
insamlade mängder förpackningar och tidningar med 35 kg per invånare. Fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar infördes 2000.  
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Figur 1 Insamlade avfallsmängder i Bjuvs kommun 1994-2006. Det vertikala strecket 2000 markerar 
införandet av den viktbaserade avfallstaxan. Matavfall började samlas in 2000. 
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Figur 2 visar insamlade mängder deponirest och brännbart grovavfall exklusive trä i 
container märkt ”Övriga grovsopor” från återvinningscentralen per invånare i Bjuvs 
kommun 1997 till 2005. Insamlade mängder av övriga avfallsslag från 
återvinningscentralen har ej gått att få tag på. Avfallsmängder från 
återvinningscentralen redovisas separat på grund av att det varierar mellan de olika 
kommunerna vad som inkluderats.   
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Figur 2 Insamlade mängder deponirest och brännbart grovavfall exklusive trä i container märkt ”Övriga 
grovsopor” per invånare från återvinningscentralen i Bjuvs kommun 1997-2005. Det vertikala strecket 
2000 markerar införandet av den viktbaserade avfallstaxan.  
 

4.1.3 Återvinningsstationer 
Enligt personal på NSR ökade nedskräpningen på återvinningsstationerna i Bjuv 
drastiskt då den viktbaserade avfallstaxan introducerades. Nedskräpningen bestod av 
säck- och kärlavfall samt matavfall.  
 
Vid denna studie besöktes samtliga tre återvinningsstationer i kommunen. 
Återvinningsstationerna i centralorten Bjuv och Ekeby upplevdes som välstädade. 
Containrarna på återvinningsstationen i Billesholm var fyllda till brädden och en del 
material hade ramlat ut och låg utanför på marken. Även mindre mängder avfall som ej 
skall slängas på återvinningsstationen låg på marken.   
 

4.1.4 Miljöförvaltningens erfarenheter 
Miljökontoret i Bjuv har inte märkt av någon ökning av nedskräpning eller eldning av 
säck- och kärlavfall då den viktbaserade taxan infördes. I de fall nedskräpning eller 
eldning skett har miljökontoret löst problemet muntligt och ingen skriftlig 
dokumentation har skett. Hemkompost skall anmälas till miljökontoret dock kunde inte 
antalet anmälda hemkomposter redovisas vid intervjutillfället. 
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4.1.5 Vägverkets rastplatser 
I Bjuvs kommun har inte Vägverket några rastplatser.  
 

4.1.6 Åsikter från några kommuninvånare 
Av 16 tillfrågade bodde 13 i villa. Alla var väl medvetna om att viktbaserad avfallstaxa 
tillämpats i Bjuvs kommun. 11 tillfrågade hade inte ändrat sina sorteringsvanor då taxan 
infördes, 5 av dessa sades sig ha varit noggrann med sortering även innan. Av de 5 som 
ändrat sina vanor sade 3 att de sorterade mer, de övriga 2 sade att de slängde en del av 
sitt avfall på jobbet respektive återvinningscentralen.  
 
Det många av de tillfrågade tyckte var positivt var att: ”Folk sorterar mer” och ”Folk 
tänker efter”. Andra kommentarer var: ”Rättvist” och ”Man kan själv påverka 
kostnaden”. 12 av 16 hade åsikter om vad som var negativt med taxan, de svarade: 
”Nedskräpning” och ”Dyrare”. En fullständig sammanställning finns i bilaga 4. 
 

4.1.7 Plockanalys  
Avfallet kom från Bjuvs återvinningscentral. Avfallet var insamlat under vecka 11. 
Containern var märkt ”övriga grovsopor”. Sammanlagt hittades 4,8 viktprocent säck- 
och kärlavfall. I plockanalysen hittades 1 viktprocent elektronik bestående av 
mobiltelefoner, sladdar, kablar, en DVD-spelare med mera. 0,3 viktprocent av avfallet 
var farligt avfall bestående av rostskyddsmedel, medicin, lacknafta med mera. För 
resultat, se Tabell 4. 
 
Tabell 4 Resultat plockanalys Bjuv 
  [kg] [%] 
Hela provet 4180  
Säck- och kärlavfall 
(från under diskbänken) 200 4,8% 

El och elektronik 40 1,0% 
Farligt avfall 13 0,3% 

 
År 2002 genomförde NSR en plockanalys på avfall från Bjuvs återvinningscentral. 
Containern var märkt ”övriga grovsopor”. I denna plockanalys sorterades allt säck- och 
kärlavfall ut inte bara det avfall som normalt samlas i bärkassar under diskbänken, det 
vill säga även kläder, lösa förpackningar och tidningar, småsaker med mera. För att 
kunna göra en jämförelse utfördes en likadan plockanalys i mars 2008. För resultat från 
båda plockanalyserna se Tabell 5. 
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Tabell 5 Resultat plockanalys 2002 och 2008 Bjuv 
    [kg] [%] 

Hela provet 5630  
2002 Säck- och kärlavfall 

(inkl. kläder, småsaker 
mm) 

1240 22% 

Hela provet 4180  
2008 Säck- och kärlavfall 

(inkl. kläder, småsaker 
mm) 

1200 29% 
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4.2 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 (Nationalencyklopedin 2008). Bostadsbeståndet är fördelat så att 37 % av 
lägenheterna finns i småhus och 63 % i flerbostadshus. Umeå kommun är en 
inpendlingskommun och dagbefolkningen är 2 % högre än nattbefolkningen beräknat 
utifrån statistik från statistiska centralbyrån.  
 

4.2.1 Avfallshanteringen i Umeå 
Umeå Vatten och Avfall AB, UMEVA, är ett kommunalt bolag som sköter 
avfallshanteringen i kommunen. Bolaget bildades 1 januari 2000. Innan sköttes 
avfallshanteringen av tekniska kontoret. Verksamheten är taxefinansierad och indelad i 
tre avdelningar Vatten & Avlopp, Avfall & Återvinning och Deponi där varje avdelning 
är självförsörjande. Avdelningen för avfall och återvinning ansvarar för insamling av 
säck- och kärlavfall i kommunen, tömning av enskilda slambrunnar och upprätthållande 
av återvinningscentraler och miljöstationer (UMEVA 2008). 
 
Abonnenter i Umeå kommun har ett kärl för säck- och kärlavfall. I kärlet skall mjuka 
plastförpackningar, matavfall, porslin, blöjor, bomull, textil, små mängder trä, hård plast 
som ej är förpackning med mera läggas. Insamling av matavfall är under uppbyggnad. I 
de delar av kommunen där insamling sker läggs matavfallet i separat kärl för rötning.  
 
Avfallshanteringen i Umeå kommun finansieras helt av avfallstaxan. Avgiften är 
uppdelad i grundavgift, kärlavgift samt en rörlig viktavgift se Tabell 6. Grundavgiften 
beror på hushållets storlek och bekostar bland annat administrativa kostnader, 
återvinningscentraler och miljöstationer. Kärlavgiften finansierar insamling av avfall 
samt inköp och underhåll av kärl. Viktavgiften finansierar behandling av avfallet. 
 
Tabell 6 Avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus med 14-dagarshämtning 
 fr o m 2007 (UMEVA 2007). 

Kärlstorlek Grundavgift Kärlavgift Viktavgift 
liter kr/år kr/år kr/kg 
190 444 260 1,7 
370 444 576 1,37 

 
Med Umeås taxa skulle ett genomsnittligt svenskt villahushåll med ett 190 liters kärl 
och 14-dagarshämtning betala 1703 kronor under 2007. Beräkningen är baserad på att 
ett genomsnittshushåll genererar 11,3 kg säck- och kärlavfall per vecka (RVF 2005). 
 
I kommunen finns sex återvinningscentraler och 83 återvinningsstationer, se Tabell 7. 
På dessa kan hushållen lämna det avfall som inte räknas som säck- och kärlavfall. För 
verksamheter och privatpersoner med byggavfall finns två återvinningscentraler i privat 
regi. 
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Tabell 7 Jämförelsetal för återvinningscentraler 
och återvinningsstationer. 
  Umeå Riket 
ÅVC 6  
ÅVS 83 varav 6 på ÅVC 5800 
Inv./ÅVS 1347 1583 
km2/ÅVS 28 71 
 
Tekniska kontoret i Umeå genomförde 1996 ett försök med viktbaserad avfallstaxa. 
Bakom försöket låg engagerade politiker och tjänstemän med en vilja att minska 
avfallsmängderna, få abonnenterna att kompostera hemma och testa ny teknik. Tätorten 
Holmsund söder om centralorten med ca 5000 invånare valdes ut som pilotområde. 
Utvärdering gjordes och det visade sig ha varit ett lyckat försök. Detta låg till grund för 
ett politiskt beslut hösten 1997 att införa vägning av avfall i resten av kommunen. I april 
2001 var beslutet genomfört.  
 
Abonnenterna informerades genom radio, annonser i dagstidningen och folder 
skickades ut till samtliga hushåll vartefter taxan infördes. UMEVA höll också 
informationsmöten dit intresserade kunde komma för att få svar på sina frågor. I 
pilotområdet Holmsund var närvaron hög. Debatten var het och personalen på UMEVA 
upplevde att framförallt äldre var rädda för den nya tekniken. Möten hölls även i övriga 
kommunen men intresset avtog med tiden. De röster som hördes i övriga kommunen var 
främst barnfamiljer som var oroliga för ökade kostnader. Idag förekommer inte längre 
någon debatt om avfallstaxan.  
 
Allt avfall från fastigheter där det finns boende debiteras efter vikt. Verksamheter har 
möjlighet att välja om de vill betala efter vikt eller volym. UMEVA har en fast 
grundavgift som beror på om abonnenten bor i villa eller lägenhet. Sedan tas en 
kärlavgift ut beroende på kärlets storlek, större kärl innebär högre avgift. Den rörliga 
avgiften per kilogram är högst för små kärl och lägst för stora kärl. Brytpunkten där det 
blir billigare med större kärl ligger ungefär vid den vikt ett fullt kärl motsvarar. Detta 
gör att ett hushåll med överfyllt kärl inte får en högre kostnad om de byter till ett större 
kärl, se Figur 3. Denna konstruktion av taxan ansågs bra av småbarnsfamiljer. Dessutom 
slipper entreprenören de problem överfyllda kärl och hoppressat avfall innebär. En gång 
per år finns möjlighet att kostnadsfritt byta kärlstorlek. För att kunna debitera även vid 
eventuella teknikproblem har UMEVA möjlighet att använda en reservtaxa som är 
baserad på ett medelvärde av de 10 senaste veckornas vägning.  
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Figur 3 Kostnad per tömning beroende på vikt och kärlstorlek vid 14-dagarstömning.   
 
Då testet i Holmsund genomfördes utrustades en bil med vågutrustning. Den chaufför 
som körde bilen var mycket engagerad och intresserad av försöket. Då alla chaufförer 
blev inblandade var det några som var mindre positivt inställda och tyckte att det var 
onödigt men arbetet utfördes ändå enligt instruktion.  
 
Vid den tidpunkt då beslut togs om att vikttaxan skulle införas i hela kommunen var 
kommunen indelad i fyra olika entreprenörsområden med tre kontrakterade 
entreprenörer. Kontraktstiden för dessa väntades ut och kommunen delades istället in i 
två områden där två entreprenörer upphandlades. Betalningen till entreprenören baseras 
på 60 % i fast utbetalning och 40 % då lyft verifieras. Denna betalningsmetod har lett 
till en bättre arbetsmiljö för chaufförerna. Tidigare var det vanligt att chaufförerna böjde 
sig ner och plockade upp avfallspåsar från nästintill tomma kärl, numera finns 
motivation att lyfta kärlet med bilen istället. UMEVA har också att förbättrat 
chaufförernas arbetsmiljö genom att sätta en gräns för vad ett kärl maximalt får väga. 
Överskrids maxvikten vid flertalet tillfällen tvingas abonnenten att byta kärlstorlek eller 
införskaffa fler kärl. Att maxvikter överskrids är möjligt att bevisa då alla kärl vägs.  
 
Den tidigare taxan var baserad på volym, grundavgift togs inte ut och tömning skedde 
varje vecka. I samband med den nya taxan infördes grundavgift, kärlavgift samt 14-
dagarstömning. ID-märkning av kärl skedde i samband med att vägning infördes, kärl 
hade använts sedan 1982. I och med ID-märkningen hittades 3 % fler kärl som inte hade 
abonnemang i orten Sävar. I övriga kommunen hittades inte kärl utan abonnemang i 
samma utsträckning. Det nya systemet har inneburit ökad belastning administrativt, 
UMEVA har fått tillsätta en halvtidstjänst mer. De vikter som registreras i bilen skickas 
in till UMEVA via e-post. Manuella stickprovskontroller av registrerade tömningar sker 
innan informationen går in i faktureringssystemet, detta för att upptäcka avvikelser. 
 
Få abonnenter hör av sig till kundtjänst angående fakturorna. Då reservtaxan använts 
ringer ibland abonnenter och ifrågasätter den debiterade vikten, detta då abonnenten 
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anser sig haft en vikt lägre än genomsnittet under de senaste tio veckorna. Antalet 
reklamationer har minskat drastiskt, det är inte längre någon idé att hävda att tömning ej 
skett då så ej är fallet eftersom UMEVA nu registrerar tidpunkter för alla tömningar.  
 
För att undvika att abonnenter blandar ihop sina kärl märkte UMEVA till en början alla 
kärl med en graverad bricka med anläggningsadress på. Från år 2004 används istället 
klisteretiketter. UMEVA upplever vissa problem med att fast boende i 
fritidshusområden slänger sitt avfall i kärl avsedda för fritidshusägarna. För att minska 
detta problem skickar UMEVA ut information till de fast boende att detta ej är tillåtet. 
Även fritidshusägare med eget kärl beläget vid större vägar har problem med att andra 
fyller deras kärl. Fritidshusägarna uppmanas att dra bort kärlet en bit från vägen och att 
låsa eller knyta igen kärlet. Detta är inga nya problem utan de har alltid funnits, dock är 
kärlägarna numera mer irriterade eftersom de får betala för vikten. Verksamheter med 
containrar hade tidigare problem med att folk slängde grovavfall i deras containrar, 
sedan återvinningscentralerna öppnade avtog dock detta problem. Att privat eldning av 
avfall sker är inget UMEVA upplever vanligt förekommande.  
  
UMEVA vet ej om hemkompostering har ökat. År 2007 påbörjades insamling av 
matavfall i vissa delar av kommunen, 2010 skall detta vara infört i hela kommunen. 
Förutom ett abonnemang för hämtning av matavfall finns möjlighet att ha hemkompost 
eller att blanda avfallet mot en högre avgift. För att kontrollera att matavfall inte läggs 
bland säck- och kärlavfallet hos de abonnenter som har hemkompost samt att 
kontrollera renheten i matavfallsfraktionen planeras plockanalyser. Alla abonnenter som 
har hemkompost eller hämtning av matavfall har skrivit under att dessa plockanalyser 
får genomföras. UMEVA har valt att inte ta ut någon rörlig avgift för matavfallet. I de 
områden där kompost införts har ca 60 % valt hämtning av matavfall, ca 15 % 
hemkompost och resterande blandat avfall. 
 
Ibland förkommer problem med vågarna, detta innebär att vikt ej kan registreras, i dessa 
fall har reservtaxan använts vid debitering. Det ID-system som används idag är av äldre 
modell och det har blivit svårt att få tag på reservdelar. Planer finns på att byta till ett 
nyare system. För att säkerställa att vågarna väger rätt görs jämförelser med summan på 
insamlat avfall från vågen på bilen med vågens utslag på avfallsanläggningen. Vågarna 
på bilarna testas också genom att ett tiotal kärl vägs manuellt med en specialkonstruerad 
fjädervåg innan och efter tömning, dessa vikter jämförs sedan med bilens registrerade 
vikter. Dessa tester görs cirka tio gånger per år.  
  
I kommunen finns 6 återvinningscentraler, dessa byggdes 1996-1998 och det är 
avgiftsfritt för privatpersoner att lämna avfall där. För att undvika att säck- och 
kärlavfall slängs på återvinningscentralerna är det inte tillåtet att slänga avfall i säckar 
om personalen inte godkänt detta. Bemanningen är hög och vid besöket för denna studie 
upplevdes personalen som hjälpsam, detta gör det svårt att smita undan. Personalen är 
tydlig med att säck- och kärlavfall ej får slängas, exempelvis tillåts inte ens kryddor. Tre 
av återvinningscentralerna i kommunen drivs av entreprenörer.  
 
Personalen på UMEVA är nöjda med satsningen på viktbaserad avfallstaxa. I samband 
med försöket i Holmsund skickades en enkät ut till abonnenterna i området, denna 
visade att de allra flesta var positivt inställda eller likgiltiga till taxan. Avfallsflödet 
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undersöktes också genom jämförelse med ett likartat bostadsområde, det visade sig att 
avfallsmängderna i Holmsund låg 35 % lägre. Liknande undersökningar har inte 
genomförts i resterande delar av kommunen, men UMEVA anser att de uppnått sitt mål 
att minska avfallsmängderna.  
 
Ovanstående uppgifter har framkommit genom intervju med Jan-Olof Åström på 
UMEVA samt personal på Gimonäs återvinningscentral i mars 2008. 
 

4.2.2 Insamlade avfallsmängder 
Insamlade avfallsmängder i Umeå kommun 1995-2006 redovisas i Figur 4. Data på 
insamlade mängder tidningar och förpackningar samt avfall från återvinningscentral 
saknas innan 1999. Från 1998 till 2002 minskade insamlade säck- och 
kärlavfallsmängder med 14 %. Efter 2002 har dock säck- och kärlavfallsmängderna 
ökat något. Insamlade mängder förpackningar och tidningar har ökat sedan 1999. 
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Figur 4 Insamlade avfallsmängder per invånare och år i Umeå kommun 1995-2006. De vertikala 
strecken 1998 och 2001 markerar införandeperioden av den viktbaserade avfallstaxan. Data på 
insamlade förpackningar och tidningar saknas innan 1999. 
 
Figur 5 visar insamlade avfallsmängder från återvinningscentralerna per invånare i 
Umeå kommun 1998 till 2006. Det redovisade avfallet består av metall, avfall som gått 
till förbränning, trädgårdsavfall, deponirest, wellpapp samt en kategori benämnd övrigt. 
Avfallsmängder från återvinningscentralen redovisas separat på grund av variation 
mellan de olika kommunerna vad som inkluderats.   
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Figur 5 Insamlade avfallsmängder per invånare från återvinningscentralerna i Umeå kommun 1998 till 
2006. Det vertikala strecket 2001 markerar slutet av införandeperioden av den viktbaserade avfallstaxan 
som började 1998. 
 

4.2.3 Återvinningsstationer 
IL Recycling är den entreprenör som samlar in tidningar och förpackningar av papper, 
hårdplast och metall på återvinningsstationerna i Umeå kommun. Insamlade 
avfallsmängder ökar konstant men IL Recycling vet ej om det beror på den viktbaserade 
avfallstaxan. På återvinningsstationerna förekommer inga stora problem med 
nedskräpning. Den nedskräpning som förekommer är främst grovsopor och avfall som 
ej är förpackningar, i enstaka fall förekommer säck- och kärlavfall på 
återvinningsstationerna. Då IL Recycling hade ansvaret för städning på 
återvinningsstationerna varierade städningsfrekvensen från 3ggr/vecka till varannan 
vecka, i dagsläget har en annan entreprenör tagit över städningen.  
 
Vid besöket för denna studie besöktes tolv återvinningsstationer i kommunen. Samtliga 
upplevdes som välstädade dock var containrarna nedklottrade och rostiga vilket gav ett 
ofräscht intryck.   
 

4.2.4 Miljöförvaltningens erfarenheter 
Miljö och hälsoskydd i Umeå är positivt inställda till viktbaserad avfallstaxa. De har 
inte upplevt någon ökning av nedskräpning i kommunen sedan taxan infördes. Antal 
nedskräpningsärenden har ökat, se Figur 6, men detta anser Miljö och hälsoskydd beror 
på ökad folkmängd, annat sätt att dokumentera samt att folk blivit mer benägna att 
anmäla nedskräpning. Miljö och hälsoskydd har inte kunnat se att privat eldning av 
avfall ökat på grund av den viktbaserade avfallstaxan. Antalet ansökningar om eget 
omhändertagande av avfall har minskat kraftigt sedan taxan infördes.  
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Figur 6 Antal anmälda nedskräpnings- och eldningsärenden till Miljö och hälsoskydd i Umeå 1995-2006. 
 
Figur 7 visar antal anmälda nedskräpningsärenden till Polisen i Umeå 1999-2007. 
Information om huruvida samma ärende anmälts både till Miljö och hälsoskydd och till 
polisen saknas. 

0

5

10

15

20

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

år

an
ta

l Annan nedskräpning
Säck- och kärlavfall

 
Figur 7 Antal anmälda nedskräpningsärenden till Polisen i Umeå 1999-2007. 
 
Hemkompost skall anmälas till miljö och hälsoskydd. Då UMEVA gick ut med 
information om att insamling av matavfall skulle påbörjas under 2007 ökade antalet 
anmälda hemkomposter. Detta var dock inte ett mönster som sågs då den viktbaserade 
avfallstaxan introducerades. I dagsläget finns drygt 400 hemkomposter anmälda och 
antalet anmälningar ökar stadigt. Miljö och hälsoskydd gör inga egna kontroller av 
hemkomposter utan förlitar sig på de plockanalyser UMEVA planerar att genomföra 
samt att grannar anmäler dåligt skötta hemkomposter.  
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4.2.5 Vägverkets rastplatser 
Entreprenör i tredje led anlitad av Vägverket för skötsel av rastplatser i Umeå kommun 
anser att den viktbaserade avfallstaxan är orsaken till att säck- och kärlavfall slängs på 
rastplatser. Entreprenören hävdar att privatpersoner stannar och slänger sitt säck- och 
kärlavfall på rastplatserna när de pendlar in till Umeå. Denne entreprenör samlar inte 
själv in avfallet utan anlitar en underentreprenör som i sin tur har en underentreprenör 
som utför insamlingen. En chaufför från den entreprenör som anlitas för insamling av 
avfall på rastplatser har dock en annan uppfattning och hävdar att den viktbaserade 
avfallstaxan inte är orsaken till att säck- och kärlavfall slängs på rastplatserna. 
Chauffören har tagit privatpersoner på bar gärning när de slängt säck- och kärlavfall 
men det avfallet kommer mest troligt från fritidsbostäder. Entreprenören samlar in 
avfall varannan vecka på sommaren och varannan månad på vintern på rastplatserna i 
Umeå kommun.  
 
Data på insamlade avfallsmängder från rastplaster i Umeå kommun har ej gått att få tag 
på.  
 

4.2.6 Åsikter från några kommuninvånare 
Av 16 tillfrågade bodde 12 i villa eller radhus. De allra flesta var väl medvetna om att 
viktbaserad avfallstaxa tillämpas i Umeå kommun. Endast en kvinna var osäker men 
sade sig eventuellt ha hört talas om det, den tillfrågade bodde i lägenhet. 6 tillfrågade 
hade inte ändrat sina sorteringsvanor då taxan infördes, 5 av dessa sades sig ha varit 
noggrann med sortering även innan. Av de som ändrat sina vanor sade merparten att de 
sorterar mer, endast 1 svarade att han åker oftare till återvinningscentralen.  
 
Det många av de tillfrågade tyckte var positivt var att: ”Folk sorterar mer” och ”Folk 
tänker efter”. Andra kommentarer var: ”Rättvist”, ”Kommunen tjänar mer pengar” och 
”Man kan själv påverka kostnaden”. 9 av 16 hade åsikter om vad som var negativt med 
taxan, de svarade: ”Dyrt för barnfamiljer”, ”Folk slänger avfall i skogen/någon 
annanstans” och ”Dyrt för de som har svårt att ta sig till återvinningscentralen”. En 
fullständig sammanställning finns i bilaga 5. 
 

4.2.7 Plockanalys 
Avfallet kom från Gimonäs och Sävar återvinningscentraler. Avfallet från Gimonäs var 
insamlat under måndagen vecka 10 och avfallet från Sävar var insamlat under onsdagen 
och lördagen vecka 9. De två containrarna var märkta ”brännbart”. Sammanlagt 
innehöll avfallet 0,5 viktprocent säck- och kärlavfall. I containern från Sävar hittades en 
plastsäck med blöjor vilken utgjorde en tredjedel av den mängd säck- och kärlavfall 
som totalt hittades i de båda containrarna. Bland avfallet hittades 0,3 viktprocent 
elektronik bestående av småelektronik, sladdar, kablar, batterier med mera. 0,3 
viktprocent av avfallet var farligt avfall mest bestående av målarfärg och lim. För 
resultat, se Tabell 8.  
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Tabell 8 Resultat plockanalys Umeå. 
  Gimonäs Sävar Totalt Gimonäs Sävar Totalt 
  [kg]     [%]     
Vikt  4100 3300 7400     
Säck- och kärlavfall 6 33 39 0,1% 1,0% 0,5% 
El och elektronik 18 7 25 0,4% 0,2% 0,3% 
Farligt avfall 7 17 24 0,2% 0,5% 0,3% 
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4.3 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 befolkningen bor i centralorten Linköping (Nationalencyklopedin 
2008). En tredjedel av lägenheterna i kommunen finns i småhus och två tredjedelar i 
flerbostadshus. Kommunen är en inpendlingskommun och dagbefolkningen är 4 % 
högre än nattbefolkningen beräknat utifrån statistik från statistiska centralbyrån.  
 

4.3.1 Avfallshanteringen i Linköping 
Avfallshanteringen i kommunen sköts av Tekniska verken. Det är ett bolag som ägs av 
Linköpings kommun genom det kommunala holdingbolaget Linköpings Stadshus AB. 
Bolaget bildades redan 1904 men har funnits i sin nuvarande form sedan 2004 
(Konkurrenskommissionen 2005). Tekniska verken är störst i Europa på 
biogasproduktion. Biogasen produceras främst från produktions- och slaktavfall från de 
stora livsmedelsföretag som finns i kommunen. Bolaget är också världsledande inom 
avfallsförbränning. Förutom avfall och återvinning finns affärsområdena energi och 
vatten inom moderbolaget (Tekniska verken 2008a).  
 
Abonnenter i Linköpings kommun har ett kärl för säck- och kärlavfall. I kärlet skall 
mjuka plastförpackningar, matavfall, blöjor, porslin, bomull, textil, små mängder trä, 
hård plast som ej är förpackning med mera läggas. Utsortering av matavfall sker ej. 
Möjlighet finns att abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall. 
 
Avgiften är uppdelad i ett fast pris samt en rörlig viktavgift, se Tabell 9. I det fasta 
priset ingår en miljöserviceavgift som skall täcka kostnaderna för insamling av 
hushållens farliga avfall, insamling av elektronik, batteriinsamling samt drift av 
återvinningscentraler och ristippar. Viktavgiften finansierar bland annat behandlingen 
av avfallet. Från början ville politikerna bara ha en rörlig avgift och inte ta ut ett fast 
pris. Tekniska verken ville dock ha ett fast pris för att få in pengar från abonnenter med 
tomma kärl för att kunna upprätthålla verksamheten.  
 
Tabell 9 Avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus med  
14-dagarshämtning  fr o m 080401 (Tekniska verken 2008b).  
Kärlstorlek Fast pris Viktavgift 

liter kr/år kr/kg 
190 672 2,41 
370 938 2,41 

 
Med Linköpings taxa skulle ett genomsnittligt svenskt villahushåll med ett 190 liters 
kärl och 14-dagarshämtning betala 2088 kronor under 2008. Beräkningen är baserad på 
att ett genomsnittshushåll genererar 11,3 kg säck- och kärlavfall per vecka (RVF 2005). 
 
I kommunen finns tre återvinningscentraler, tre ristippar och 45 återvinningsstationer, se 
Tabell 10. På dessa kan hushållen lämna det avfall som inte räknas som säck- och 
kärlavfall. På en av återvinningscentralerna kan även företag lämna sitt avfall mot 
avgift.  
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Tabell 10 Jämförelsetal för återvinningscentraler 
och återvinningsstationer. 
  Linköping Riket 
ÅVC 3  
ÅVS 45 varav 3 på ÅVC 5800 
Inv./ÅVS 3252 1583 
km2/ÅVS 32 71 
 
Tekniska verken i Linköping införde viktbaserad avfallstaxa successivt under åren 
1996-2001. Bakom beslutet låg en politisk vilja att minimera avfallsmängderna. Detta 
genom att få abonnenterna att sortera bättre för att få ner vikten. Med den nya taxan 
skulle inte heller dispenser längre vara motiverade och pengar skulle komma in via den 
fasta delen av taxan även om kärlen var tomma. Från 1/4 2008 skall Tekniska verken 
börja ta ut en avgift även från de abonnenter som beviljats dispens sedan tidigare.  
 
För att informera skickades en informationsfolder ut till alla abonnenter i samband med 
införandet i respektive område. Lokaltidningen gjorde också ett reportage, detta ansågs 
vara ett bra sätt att sprida informationen enligt personalen på Tekniska verken. Från 
början befarade personalen på Tekniska verken att de skulle få in klagomål, främst från 
familjer med blöjbarn eftersom de producerar mycket avfall. Dessa klagomål uppstod 
dock aldrig och uppfattningen i dagsläget är att abonnenterna tycker att taxan är rättvis. 
Det har dock inte gjorts någon kundundersökning för att ta reda på abonnenternas 
inställning till taxan.   
 
Den nya taxan krävde en anpassning av det administrativa datasystemet, detta innebar 
mer arbete till en början. I dagsläget anser den administrativa personalen inte att 
systemet kräver mer arbete, det innebär snarare en arbetsavlastning då det i stort sköter 
sig själv. Under införandeperioden hittade Tekniska verken 5-10 % abonnenter som 
tidigare inte betalat, detta eftersom alla kärl måste ID-märkas och därigenom kan ingen 
hamna utanför systemet.  
 
Då viktdebiteringen startade halverades insamlade mängden säck- och kärlavfall i vissa 
områden, denna trend var dock tillfällig och avfallsmängderna återgick efter ett tag till 
ursprungliga nivåer.  
 
Belastningen på kundtjänst anses inte ha ökat. Ibland ringer abonnenter då deras kärl 
har blivit förväxlat eller de undrar varför två kärl vägs samtidigt. Det har hänt att 
abonnenter har vägt sitt avfall hemma och sedan ifrågasatt den debiterade vikten. För att 
komma undan detta problem har Tekniska verken valt att inte debitera vikter under 1,5 
kg. På fakturan visas ej vikt för varje vägning utan antal utförda vägningar samt totala 
vikten. I fritidshus har Tekniska verken valt att inte debitera efter vikt eftersom dessa 
kärl ofta står övergivna under lång tid, dock vägs och registreras tömningarna. Om det 
skulle hända att entreprenören inte kan leverera vikter kopplade till abonnent måste 
entreprenören ersätta Tekniska verken för förlorade intäkter, reservtaxa tillämpas ej. 
 
Huruvida den viktbaserade avfallstaxan gjort att fler valt att ha hemkompost är oklart, 
anmälan behöver inte göras och därför finns inga siffror på antalet hemkomposter. Från 
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och med 2005 hämtas trädgårdsavfall i kärl hos de abonnenter som har valt detta. På 
denna fraktion ligger ingen vikttaxa utan endast en fast avgift. Tidigare då volymtaxa 
tillämpades fylldes säckarna upp med trädgårdsavfall, fallfrukt, sopsand m.m., taxan har 
gjort att dessa avfallsslag har minskat i kärlet för säck- och kärlavfall. Numera läggs 
detta i större utsträckning på återvinningscentral, ristipp, hemkompost eller i kärl för 
trädgårdsavfall.  
 
I ett fåtal fastigheter där flera verksamheter delar soprum men har egna kärl har det 
förekommit klagomål att verksamheterna nyttjar varandras kärl. Detta har lösts med lås 
på kärlen. Liknande problematik har ej upplevts bland privatpersoner. Personalen på 
Tekniska verken har inte fått in klagomål från verksamheter med containrar att 
privatpersoner slänger säck- och kärlavfall där.  Klagomål angående privat eldning av 
avfall för att komma undan viktavgiften har inte heller kommit in.  
 
Mycket få problem har upplevts med systemet, de problem som finns är främst tekniska 
och ansvaret ligger hos entreprenören. Till att börja med testades systemet i ett område 
med ca 1000 kärl. Kärlen vägdes också en tid innan viktdebiteringen startade. För att 
säkerställa att vågarna på sopbilarna väger rätt genomförs dagligen provvägningar. 
Införandet av vägning innebar att datorer och annan utrustning installerades i 
sopbilarna. För chaufförerna innebar detta nya rutiner, detta har dock inte varit ett 
problem enligt personalen på Tekniska verken. Registrering av vikt innebar samtidigt 
att utförda tömningar registreras. Detta gav ökade möjligheter att övervaka 
chaufförernas arbete, personalen på Tekniska verken har inte hört att chaufförerna 
upplevt detta som ett problem. I samband med införandet av den nya taxan gick man 
också över från säck till kärl vilket förbättrade arbetsmiljön för chaufförerna.  
 
I Linköpings kommun finns tre återvinningscentraler, Ullstämma återvinningscentral 
som öppnades 2004, Malmens återvinningscentral som öppnade 2005 och Gärstads 
återvinningscentral som funnits sedan början av 1990-talet. Personalen på Tekniska 
verkens återvinningscentraler har inte upplevt att taxan gjort att fler försöker slänga 
säck- och kärlavfall där. Det säck- och kärlavfall som eventuellt slängts har mest troligt 
kommit med av bara farten, inte i avsikt att fuska. Då personalen misstänker att någon 
försöker slänga sådant avfall pratar de med kunden och informerar att det inte är tillåtet. 
Tekniska verken har också haft kampanjer för att informera att det inte är tillåtet att 
slänga säck- och kärlavfall på återvinningscentralen, skyltar på plats informerar även 
om detta. Vid besöket för denna studie upplevdes Malmens och Ullstämmas 
återvinningscentraler som mycket trivsamma och välskötta, de olika fraktionerna var 
tydligt skyltade och personalen var trevlig. Snart skall Gärstads återvinningscentral 
flyttas och därmed renoveras.  
 
Personalen på Tekniska verken tror att målet att minska avfallsmängderna har uppnåtts. 
Detta kan dock inte bevisas eftersom den statistik som finns inte är konsekvent och 
därmed svår att dra några slutsatser från. Personalen på Tekniska verken är nöjd med 
taxan och har sett positiva effekter exempelvis att mindre mängd trädgårdsavfall läggs i 
kärlet för säck- och kärlavfall.  I samband med införandet av den viktbaserade 
avfallstaxan introducerades möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar och 
tidningar i flerfamiljshus. Dessa lösningar blev lätta att sälja till fastighetsägare av 
flerfamiljshus eftersom de kunde motiveras med att vikten på säck- och kärlavfall mest 
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troligt skulle minska om hyresgästerna hade tillgång till fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar. Tekniska verken har inte gjort någon utvärdering huruvida 
införandet av taxan verkligen minimerat avfallet, detta har inte varit möjligt på grund av 
bristande datakvalitet.   
 
Ovanstående uppgifter har framkommit genom intervjuer med Kerstin Blomberg, 
Håkan Jedåker, Christer Karlsson och Lars Peterson på Tekniska verken i Linköping 
samt personal på Malmens och Ullstämmas återvinningscentraler i februari 2008. 
 

4.3.2 Insamlade avfallsmängder 
Insamlade avfallsmängder i Linköpings kommun 1993-2006 redovisas i Figur 8. I säck- 
och kärlavfallet inkluderas grovavfall hämtat fastighetsnära. Data från 2002 och 2003 
gällande tidningar och förpackningar saknas. Insamlade mängder säck- och kärlavfall 
från 2000 avser bostäder, uppgifter var avfallet samlats in innan 2000 saknas.  
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Figur 8 Insamlade avfallsmängder per invånare och år i Linköpings kommun 1993-2006. De vertikala 
strecken 1996 och 2001 markerar införandeperioden av den viktbaserade avfallstaxan. Data på 
insamlade mängder förpackningar och tidningar saknas för åren 2002 och 2003.   
 
Figur 9 visar insamlade avfallsmängder från återvinningscentralerna per invånare i 
Linköping kommun 2001 till 2006. Det redovisade avfallet består av grovavfall och 
trädgårdsavfall från ristippar, vad som inkluderats i grovavfall är oklart. Vitvaror, 
elektronik och farligt avfall är ej inkluderat. Avfallsmängder från återvinningscentralen 
redovisas separat på grund variation mellan de olika kommunerna vad som inkluderats.   
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Figur 9 Insamlade avfallsmängder per invånare från återvinningscentral i Linköping 2001-2006.  
 

4.3.3 Återvinningsstationer 
IL Recycling är den entreprenör som samlar in tidningar, pappersförpackningar och 
metall på återvinningsstationerna i Linköpings kommun. De har märkt att de behöver 
tömma oftare nu än för ca fem år sedan, detta kan bero på taxan men troligtvis även på 
att folk blivit vana att sortera. Då Förpacknings- och Tidningsinsamlingen väljer att 
stänga en återvinningsstation kommer det in mycket klagomål. De har inga stora 
problem med nedskräpning på återvinningsstationerna, den nedskräpning som 
förekommer är oftast sorterat återvinningsmaterial som inte fått plats i containrarna. 
Väldigt sällan förekommer säck- och kärlavfall i containrarna. IL Recycling anlitar ett 
företag som städar återvinningsstationerna 1-3 ggr/vecka. År 2000 började IL Recycling 
byta ut sina containrar till containrar med nivåvakter för att undvika att de blir 
överfyllda.  
 
Vid besöket för denna studie besöktes sju av återvinningsstationerna i kommunen, 
samtliga upplevdes välskötta och trivsamma.   
 

4.3.4 Miljöförvaltningens erfarenheter 
Miljökontoret i Linköping har inte upplevt några stora effekter av införandet av den 
viktbaserade avfallstaxan. Anmälda nedskräpningsärenden som kunnat kopplas till den 
viktbaserade avfallstaxan har ej ökat, de har inte heller fått in klagomål på eldning av 
avfall. Det enda problem som eventuellt kunde knytas till taxan var att mängden 
trädgårdsavfall dumpat på parkmark ökat något. Eftersom hemkompostering ej behöver 
anmälas vet inte miljökontoret om detta har ökat, dock har de en känsla att så är fallet. 
De enda klagomål som kom in direkt knutet till taxan var folk som klagade att taxan 
inte införts nog snabbt i deras bostadsområde.  
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Figur 10 visar antal anmälda nedskräpningsärenden 1993-2007 till miljökontoret och 
polisen i Linköping. Det har ej gått att få fram huruvida de anmälda 
nedskräpningsärendena rört säck- och kärlavfall eller annan nedskräpning. Data på 
antalet anmälda nedskräpningsärenden till miljökontoret 1997 och 1998 saknas. Data på 
antalet anmälda nedskräpningsärenden till Polisen innan 1999 saknas. Information 
huruvida samma ärende anmälts både till miljökontoret och till polisen saknas.  
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Figur 10 Antal anmälda nedskräpningsärenden till miljökontor och polis i Linköping 1993-2007. Data på 
antalet anmälda nedskräpningsärenden till miljökontoret 1997 och 1998 saknas. Data på antalet 
anmälda nedskräpningsärenden till Polisen innan 1999 saknas. Information saknas om huruvida de 
anmälda nedskräpningsärendena rört säck- och kärlavfall eller annan nedskräpning. 
 

4.3.5 Vägverkets rastplatser 
Enligt personal på Vägverket fanns inga tydliga tendenser att den viktbaserade 
avfallstaxan skulle ha påverkat mängden avfall på rastplatserna. Däremot ökar 
avfallsmängderna under sommaren. Enligt entreprenör anlitad för tömning av avfall på 
vägverkets rastplatser består avfallet i dagsläget nästan uteslutande av säck- och 
kärlavfall. Mängderna avfall är högre på sommaren och kommer mest troligt från 
fritidshus som saknar abonnemang.  
 
Data på insamlade avfallsmängder från rastplaster i Linköpings kommun har ej gått att 
få tag på.  
 

4.3.6 Åsikter från några kommuninvånare 
Av 16 tillfrågade bodde 12 i villa eller radhus. De allra flesta var väl medvetna om att 
viktbaserad avfallstaxa tillämpas i Linköpings kommun. Endast en kvinna var osäker, 
de hade diskuterat att sopor kostar pengar i bostadsrättsföreningen men ej direkt nämnt 
vikttaxan. 5 av de tillfrågade hade inte ändrat sina sorteringsvanor då taxan infördes, 2 
av dessa sades sig ha varit noggrann med sortering även innan. Av de som ändrat sina 
vanor sade merparten att de sorterar mer, 3 svarade att de åker oftare till 
återvinningscentralen.  
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Det många av de tillfrågade tyckte var positivt var att: ”Folk tänker mer på vad de 
slänger”, ”Folk sorterar mer”. Andra kommentarer var: ”Bättre miljö”, ”Rättvist”, ”Man 
kan själv påverka kostnaden”. 6 av 16 hade åsikter om vad som var negativt med taxan: 
”Sett mer avfall på rastplatser och parkeringar”, ”Risk för avfall i skogen”, ”Dyrt för 
barnfamiljer”, ”Mer jobb”, ”Folk eldar hemma och slänger hushållsavfall på 
återvinningscentralen”. En fullständig sammanställning finns i bilaga 6. 
 

4.3.7 Plockanalys 
Avfallet kom från Malmens och Ullstämmas återvinningscentraler och var insamlat 
under måndag och tisdag v.7. De två containrarna var märkta ”brännbart”. Sammanlagt 
hittades 1,9 viktprocent säck- och kärlavfall, se. I plockanalysen hittades 0,6 viktprocent 
elektronik bestående av leksaker, armaturer, sladdar, kablar, batterier med mera. Totalt 
hittades 0,1 viktprocent farligt avfall bestående av mediciner, målarfärg, fogskum med 
mera. För resultat, se Tabell 11. Båda containrarna innehöll även wellpappkartonger och 
relativt stora mängder utsorterade tidningar.  
 
Tabell 11 Resultat plockanalys Linköping 
  Malmen Ullstämma Totalt Malmen Ullstämma Totalt 
  [kg]     [%]     
Vikt  4160 3680 7840     
Säck- och kärlavfall 68 79 147 1,6% 2,1% 1,9% 
El och elektronik 26 24 50 0,6% 0,7% 0,6% 
Farligt avfall 6 4 10 0,1% 0,1% 0,1% 
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4.4 Luleå  
Luleå kommun valdes i denna studie ut som referenskommun för jämförelse av 
avfallsflöden, resultat från plockanalyser från återvinningscentral samt avfallstaxan med 
kommunerna Umeå, Bjuv och Linköping som tillämpat viktbaserad avfallstaxa.  
 
Luleå är en kommun i Norrbottens län som 2007 hade 73146 invånare. De flesta 
invånare i Luleå kommun bor i tätorter, ca 90 %. I centralorten Luleå bor ca 62 % av 
kommunens befolkning (Nationalencyklopedin 2008). Bostadsbeståndet är fördelat så 
att 61 % av lägenheterna finns i småhus och 39 % i flerbostadshus. Luleå kommun är en 
inpendlingskommun och dagbefolkningen är 6 % högre än nattbefolkningen beräknat 
utifrån statistik från statistiska centralbyrån.  
 

4.4.1 Avfallshanteringen i Luleå 
I Luleå kommun ansvarar tekniska förvaltningen för avfallshanteringen vilket innebär 
kommunal avfallsplanering, omhändertagande av säck- och kärlavfall samt drift av 
kommunens avfallsanläggningar (Luleå kommun 2008a).  
 
I Luleå kommun tillämpas volymbaserad avfallstaxa, säck- och kärlavfallet vägs ej. 
Avfallstaxan i Luleå kommun består av grundavgift samt hämtnings- och 
behandlingsavgift, se Tabell 12. Grundavgiften skall bland annat täcka administrativa 
kostnader samt drift av återvinningscentraler. Hämtnings- och behandlingsavgiften skall 
täcka kostnaderna för insamling av avfall i kärl samt behandling av avfallet.  
 
Hushållen har möjlighet att välja på tömning varannan, var fjärde och var åttonde vecka 
för kärlet för säck- och kärlavfall. Matavfallskärlet töms alltid varannan vecka. 
Utsortering av matavfall är obligatoriskt men abonnenterna har möjlighet att ha 
hemkompost och därmed inte behöva betala för matavfallskärlet. 
 
Säck- och kärlavfall samt matavfall samlas in i två separata kärl. I kärlet för säck- och 
kärlavfall skall mjuka plastförpackningar, blöjor, bomull, textil, små mängder trä, hård 
plast som ej är förpackning med mera läggas. Matavfall skall sorteras ut och läggas i 
separat kärl för kompostering.  
 
I kommunen finns fyra återvinningscentraler och 54 återvinningsstationer, se Tabell 13. 
På dessa kan hushållen lämna det avfall som inte räknas som säck- och kärlavfall. På en 
av återvinningscentralerna kan även företag lämna avfall mot avgift.  
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Tabell 12 Avfallstaxa för småhus i Luleå fr o m 2008 (Luleå kommun 2008b). 

Tömningsintervall Kärlstorlek Grundavgift Hämtnings- och 
behandlingsavgift Årskostnad

veckor liter kr/år kr/år   
2 Säck- och kärlavfall 190 1129 
2 Matavfall 140 

900 
634 

2663 

2 Säck- och kärlavfall 370 1975 
2 Matavfall 140 

900 
634 

3509 

4 Säck- och kärlavfall 190 565 
2 Matavfall 140 

900 
634 

2099 

4 Säck- och kärlavfall 370 987 
2 Matavfall 140 

900 
634 

2521 

8 Säck- och kärlavfall 190 284 
2 Matavfall 140 

900 
634 

1818 

 
Tabell 13 Jämförelsetal för återvinningscentraler 
och återvinningsstationer. 
  Luleå Riket 
ÅVC 4  

ÅVS 
54 varav 4 på 

ÅVC 5800 
Inv./ÅVS 1355 1583 
km2/ÅVS 39 71 
 

4.4.2 Insamlade avfallsmängder 
Figur 11 visar insamlade avfallsmängder i Luleå kommun per invånare och år från 2000 
till 2007. En stadig ökning har skett av insamlat säck- och kärlavfall samt matavfall, 
årsmängden har stigit med 79 kg mer per invånare 2007 jämfört med 2000. Under 
samma tidsperiod minskade insamlade årsmängden tidningar och förpackningar med 22 
kg per invånare, dock råder oklarheter huruvida dessa data representerar samma 
upptagningsområde varje år.  
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Figur 11 Insamlade avfallsmängder per invånare och år i Luleå kommun 2000-2007. 
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Figur 12 visar insamlade avfallsmängder per invånare från återvinningscentralerna i 
Luleå kommun 2000 till 2007. Avfallsmängder från återvinningscentralen redovisas 
separat på grund av variation mellan de olika kommunerna vad som inkluderats.   
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Figur 12 Insamlade avfallsmängder från återvinningscentralerna per invånare i Luleå kommun 2000 till 
2007. 
 

4.4.3 Plockanalys 
Avfallet kom i två containrar från Kronans återvinningscentral och var insamlat under 
lördagen vecka 5. Containrarna var märkta ”brännbart”. Sammanlagt hittades 4,4 
viktprocent säck- och kärlavfall. De mesta av säck- och kärlavfallet var samlat i svarta 
plastsäckar. Även matavfall i komposterbara påsar hittades samlat i svarta plastsäckar. 
Två säckar med säck- och kärlavfall kom troligtvis från en restaurang. I plockanalysen 
hittades 1,0 viktprocent elektronik bestående av juldekorationer, datakomponenter, 
mobiltelefoner, sladdar, kablar, glödlampor med mera. Liten mängd farligt avfall 
bestående av färg och lack hittades. För resultat, se Tabell 14. Bland avfallet fanns 
relativt stora mängder wellpappkartonger samt utsorterade förpackningar och tidningar. 
 
Tabell 14 Resultat plockanalys Luleå 
  [kg] [%] 
Hela provet 5320  
Säck- och kärlavfall 235 4,4% 
El och elektronik 52 1,0% 
Farligt avfall 2 0,04% 
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4.5 Sammanställning 
Tabell 15 visar en sammanställning av avfallstaxorna i Bjuv, Umeå och Linköping. I 
Bjuv sorterades matavfall ut i separat kärl därav två kärlstorlekar och olika viktavgifter, 
den första viktavgiften är för säck- och kärlavfall, den andra för matavfall. I avfallstaxan 
i Bjuv ingick fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, däremot tillkom 
kostnad för att lämna visst avfall på återvinningscentralen.  
 
Tabell 15 Sammanställning av avfallstaxor i Bjuv, Umeå och Linköping.  
    000501-001231 fr o m 050101 fr o m 070101 fr o m 080401 
    Bjuv Bjuv Umeå  Linköping 
Kärlstorlek  liter 140/140 140/140 190 190 
Grundavgift  kr/år 438 1395 444 672 
Kärlavgift kr/år - - 260 - 
Viktavgift kr/kg 3,65/1,2 2,4/1,2 1,7 2,41 
 
Tabell 16 visar en sammanställning av upplevda fördelar och nackdelar vid införande 
och tillämpande av viktbaserad avfallstaxa i Bjuv, Umeå och Linköping.  
 
Tabell 16 Sammanställning av fördelar och nackdelar vid införande och tillämpande av viktbaserad 
avfallstaxa.  
  Positivt Negativt 
Bjuv Minskade mängder säck- och kärlavfall Teknikproblem 
 Snabbt införande Kunde ej debitera 
 Tycker taxan är rättvis Nedskräpning enligt tekniska enheten 
  Nedskräpning på ÅVS 
  Abonnenter tog avfall till arbetsplats 
  Säck- och kärlavfall på ÅVC 
  Ökad arbetsbelastning på den administrativa 

personalen 
  Ej stor ökning av antal hemkomposter 
    Utvärdering saknas 
Umeå Minskade mängder säck- och kärlavfall i 

pilotområde 
Ökad arbetsbelastning på den administrativa 
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   
Linköping Tror att säck- och kärlavfallsmängderna 

minskat 
Utvärdering saknas                                        
Vet ej om antal hemkomposter ökat 

 Mindre mängd trädgårdsavfall i kärlet för 
säck- och kärlavfall 

 

 Minskad arbetsbelastning på den 
administrativa personalen 

 

 Entreprenör ger ekonomisk ersättning 
vid eventuella teknikproblem 

 

 Fann abonnenter som tidigare ej betalat  
  Tycker taxan är rättvis   
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Figur 13 visar insamlade mängder avfall 2004 i de olika kommunerna. I Bjuv och Luleå 
sorteras matavfall ut, dessa mängder är dock inkluderade i säck- och kärlavfallet i 
figuren. Deponirest kan slängas i säck- och kärlavfallet i Bjuv, Umeå och Linköping 
men ej i Luleå, detta kan påverka mängden insamlat säck- och kärlavfall något. I 
Linköping är grovavfall hämtat fastighetsnära inkluderat i säck- och kärlavfallet, i Luleå 
är detta avfall ej inräknat, information huruvida det inkluderats i de övriga kommunerna 
saknas. Eftersom mängden insamlade tidningar varierar kraftigt över landet beroende på 
den lokala dagstidningens tjocklek och utgivningsintervall redovisas endast insamlade 
förpackningar. Insamlade avfallsmängder från återvinningscentraler redovisas ej på 
grund av stora variationer mellan kommunerna och bristande information vad som 
inkluderats. 
 

 

0

50

100

150

200

250

Säck- och kärlavfall
inkl. matavfall

Förpackningar

kg
/in

v.

Bjuv
Umeå
Linköping
Luleå
Medelvärde Riket

 
Figur 13 Jämförelse av insamlat avfall från hushåll 2004, kg per invånare, i Bjuv, Linköping, Umeå, 
Luleå kommun och medelvärde för riket.  
 
Tabell 17 visar en sammanställning av insamlad information om nedskräpning, 
Vägverkets rastplatser och återvinningsstationer.  
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Tabell 17 Sammanställning av insamlad information om nedskräpning, vägverkets rastplatser och 
återvinningsstationer.  
  Bjuv Umeå  Linköping 
Nedskräpning Ökade enligt tekniska enheten Ökade ej Ökade ej 
 Ökade ej enligt NSR   
  Ökade ej enligt miljökontoret     
Vägverkets 
rastplatser 

Inga rastplatser Ökade säck- och 
kärlavfallsmängder beror 
på taxan enligt en 
entreprenör 

Ökade säck- och 
kärlavfallsmängder 
beror ej på taxan  

    Ökade säck- och 
kärlavfallsmängder beror ej 
på taxan enligt 
tömningsentreprenör 

  

ÅVS Ökad nedskräpning på ÅVS av 
säck- och kärlavfall  

Ej ökad nedskräpning på 
ÅVS av säck- och 
kärlavfall  

Ej ökad nedskräpning 
på ÅVS av säck- och 
kärlavfall  

 Städade Städade Städade 

  
Ok containrar Slitna och nedklottrade 

containrar 
Fräscha containrar 

 
Tabell 18 visar en sammanfattning av allmänhetens åsikter i Bjuv, Umeå och 
Linköping. Drygt hälften av de 48 tillfrågade ansåg att de har ändrat sina vanor kring 
avfallshanteringen sedan den viktbaserade avfallstaxan infördes. 76 % av dessa säger 
sig sortera mer, 20 % åker oftare till återvinningscentralen. 60 % av de tillfrågade tycker 
att det positiva med viktbaserad avfallstaxa är att folk sorterar mer och 13 % tycker att 
taxan är rättvis. 13 % anser att taxan är positiv ekonomiskt och 4 % tycker att den är bra 
för miljön. 23 % anser att taxan är dyr, 15 % sade att en negativt med taxan var 
nedskräpning och 8 % sade att folk slänger avfall på fel ställe. En fullständig 
sammanställning finns i bilaga 4-6. 
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Tabell 18 Sammanfattning av allmänhetens åsikter i Bjuv, Umeå och Linköping. 16 privatpersoner tillfrågades i varje kommun.  
  Bjuv   Umeå   Linköping   Totalt   
Har taxan ändrat 
dina vanor? 

Ja                             
Nej  

5       
11 

Ja                           
Nej 

9       
7 

Ja                            
Nej 

11     
5 

Ja                            
Nej 

25 (52%) 
23 (48%) 

På vilket sätt? Sorterar mer  3 Sorterar mer 8 Sorterar mer 8 Sorterar mer 76% 
 Avfall till ÅVC 1 Avfall till ÅVC 1 Avfall till ÅVC 3 Avfall till ÅVC 20% 
  Avfall till jobb 1             
Positivt? Folk sorterar mer 8 Folk sorterar mer 12 Folk sorterar mer 9 Folk sorterar mer 60% 
 Rättvist 3 Rättvist 2 Rättvist 1 Rättvist 13% 
 Billigt/lönar sig att 

sortera 3 
Kan själv påverka 
kostnaden 1 

Kan själv påverka 
kostnaden 1 

Positivt ekonomiskt 13% 

      Kommunen tjänar 
mer pengar 1 

Miljön 2 Miljön 4% 

Negativt? Nedskräpning 5 Nedskräpning 1 Nedskräpning 1 Nedskräpning 15% 
 Dyrt 5 Dyrt 6 Mer jobb 1 Dyrt 23% 

 
Folk slänger på fel 
ställe 1 

Folk slänger på fel 
ställe 1 

Folk slänger på fel 
ställe/eldar 2 

Folk slänger på fel 
ställe/eldar 8% 

 Felaktig debitering 1       
  Fler räkningar 1             
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Figur 14 visar en jämförelse av resultaten från plockanalyser utförda på avfall från 
återvinningscentralerna. Observera att plockanalysen i Bjuv är utförd efter det att den 
viktbaserade avfallstaxan togs bort.  
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Figur 14 Jämförelse resultat plockanalys från återvinningscentraler i Bjuv, Umeå, Linköping och Luleå 
kommun genomförda februari och mars 2008. 
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5 DISKUSSION 
Avfallshanteringen i kommunerna sköts av kommunalt bolag eller kommunen själv. 
Båda benämns som kommunen i detta avsnitt.   
 

5.1 Felkällor och alternativa flöden 
Under arbetet med att samla in och tolka data på insamlade avfallsmängder från 
återvinningscentraler, återvinningsstationer och fastighetsnära insamling av avfall dök 
ett antal svårigheter upp. Data saknades under vissa år för vissa avfallsslag. Vissa 
kommuner redovisade ett stort antal fraktioner medan andra valt att slå ihop fraktioner 
och endast redovisa den sammanslagna mängden. Detta gjorde det mycket svårt att 
tolka vad för sorts avfall som faktiskt var inkluderat. Redovisade avfallsmängder avsåg i 
vissa fall endast bostäder medan de även inkluderade verksamheter i andra. Vid 
jämförelse av data på insamlade mängder förpackningar och tidningar visade sig en 
skillnad mellan data som kom från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och 
kommunernas egna data. Skillnader fanns även i en av kommunernas egna data gällande 
samma år redovisade i olika årsredovisningar. I de fall där det var oklart vad som 
inkluderats i de olika avfallsfraktionerna visade det sig svårt att få reda på detta. 
Personal har bytts ut på kommunerna och information har därmed gått förlorad. Det 
verkar som att information om hur statistiken tagits fram ej har dokumenterats.  
 
Det visade sig vara svårt att få fram bra statistik på nedskräpning från miljöförvaltning 
och polisen. I vissa fall saknades statistik helt, eventuella ärenden hade lösts muntligt. 
Bland den statistik som fanns gick det inte alltid att urskilja vad som var nedskräpning 
av säck- och kärlavfall eller annan nedskräpning. Rutiner har ändrats över tiden för hur 
dokumentation av nedskräpningsärenden gått till vilket gör det svårt att blicka bakåt. 
Huruvida den viktbaserade avfallstaxan skulle ha lett till ökad nedskräpning i Bjuv finns 
det olika åsikter om. Ord står mot ord och eftersom det inte går att mäta har vi svårt veta 
om nedskräpningen har ökat. Om nedskräpning av säck- och kärlavfall ökat skulle detta 
kunna bero på den viktbaserade avfallstaxan. Om nedskräpningen bestod av grovavfall 
skulle detta kunna bero på den avgift som togs ut på återvinningscentralen i 
kombination med en motvilja att slänga det i kärlet hemma. I Umeå och Linköping 
verkar det som den viktbaserade avfallstaxan inte orsakat någon ökad nedskräpning.  
  
De flesta vi intervjuat på Vägverket och deras underentreprenörer tror inte att den 
viktbaserade avfallstaxan ligger bakom ökade avfallsmängder på deras rastplatser. Alla 
höll dock inte med utan hävdade att taxan var orsaken. I avsnitt 2.1.2 beskrivs en dansk 
undersökning där studier gjorts på avfall insamlat på rastplatser. Resultat från den 
undersökningen visade att förekomsten av säck- och kärlavfall var proportionellt högre i 
kommuner med viktbaserad avfallstaxa än i de utan. Ord står mot ord i vår 
undersökning, däremot visar den danska undersökningen att det kan vara värt att 
genomföra noggrannare undersökningar och mätningar. 
 
Det är svårt att få tag på korrekta data på insamlade avfallsmängder från 
återvinningscentraler, återvinningsstationer och fastighetsnära insamling av avfall, än 
svårare är det att få reda på data på otillåtna och tillåtna alternativa avfallsflöden. 
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Statistik saknas och vad privatpersoner själva gör med avfallet hemma eller på 
arbetsplatsen är i princip omöjligt att uppskatta och att mäta. Dessa flöden bör dock 
finnas i åtanke vid utvärdering av det dokumenterade avfallsflödet för att få en 
helhetsbild av avfallsflödet. 
 
De resultat som framkommit från plockanalyserna på avfall från återvinningscentral ger 
en ögonblicksbild av gällande verklighet och är inte statistiskt säkerställda. Utifrån 
resultaten kan man dock se att säck- och kärlavfall slängs på återvinningscentralerna 
även i de kommuner där den viktbaserade avfallstaxan ej tillämpas. Gällande mängden 
säck- och kärlavfall från ”under diskbänken” är det mer i Bjuv och Luleå som inte har 
vikttaxa. Detta kan bero på att de kärl som i dagsläget 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. Kanske är det så att vissa abonnenter valt att ha för 
lång tid mellan tömningarna och därmed fyllt upp sitt kärl för fort och därför tar med 
avfallet till återvinningscentralen. Detta är dock ett fenomen som även skulle kunna 
förekomma i kommuner med vikttaxa. Resultaten från Gimonäs återvinningscentral i 
Umeå visar på att hög bemanning samt restriktioner mot att slänga avfall i säckar utan 
personalens godkännande kan leda till liten förekomst av säck- och kärlavfall på 
återvinningscentralen. I avsnitt 2.1.2 beskrivs en liknande plockanalys från Danmark. 
Där visade det sig att förekomsten av säck- och kärlavfall i den brännbara fraktionen på 
kommunens insamlingscentral var högre i kommunen Tinglev med viktbaserad 
avfallstaxa än i Nørre Rangstrup utan vikttaxa. Detta resultat skiljer sig från det resultat 
vi kom fram till vid vår plockanalys.  
 
Drygt 4 % av det sorterade avfallet från återvinningscentralen bestod av säck- och 
kärlavfall i Bjuv och Luleå 2008. Detta kan låta mycket men omräknat skulle det i Bjuv 
2004, då taxan tillämpades, ha inneburit en ökning av säck- och kärlavfall i kärlet 
hemma med 1,4 kg per invånare under hela året. Detta kan inte anses ha en stor 
påverkan. Dock är det knappast så att alla abonnenter fuskar i samma utsträckning och 
därför kan fusket innebära stora skillnader för den enskilde fastighetsägaren.   
 
Plockanalyser utfördes 2002 och 2008 på avfall från återvinningscentralen i Bjuv. 
Resultat från dessa visar att det inte slängdes mer säck- och kärlavfall inklusive kläder, 
skor, småsaker med mera då den viktbaserade avfallstaxan tillämpades. Huruvida detta 
avfall förekommer i de andra kommunerna saknas eftersom liknande plockanalyser ej 
genomförts, därför kan jämförelse ej göras.   
 

5.2 Metoddiskussion 
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Metoden i plockanalysen gick ut på att sortera ut det avfall som ansågs komma från 
”under diskbänken”, detta eftersom det inte är tillåtet att slänga som grovavfall och det 
kan misstänkas att detta avfall slängts på återvinningscentralen för att slippa betala för 
det hemma. Troligtvis förekommer det dock att folk, för att slippa betala för det hemma, 
slängt avfall på återvinningscentralen som är tillåtet att slänga både där och hemma. 
Exempel på detta är mindre mängder kläder och skor. Att veta vilket avfall som 
kommer från dem som vill slippa betala hemma och från andra är mycket svårt att 
avgöra. Trots osäkerheter är nog den valda metoden den som bäst kan ge en aning om 

Gidlund, Lundström 
 



Diskussion 
Taxans effekt på avfallsflödet 

 

avfall slängts på återvinningscentral för att för att komma undan antingen viktdebitering 
eller ett fullt kärl.  
 
Stor del av resultatet är baserat på intervjuer, denna metod har sina nackdelar. Då och då 
visade det sig att olika personer uppfattat samma sak på olika sätt. Ord stod mot ord och 
det är svårt att avgöra vem som haft ”rätt”. Intervjuer är bra i de avseende att man får 
reda på information som inte kan fås genom statistik och mätningar. Dock är det bästa 
om dessa två metoder kan kombineras för att få ut bästa möjliga resultat vilket vi gjorde 
så ofta det var möjligt i denna studie. I vissa fall visade det sig vara omöjligt att styrka 
intervjuresultaten med data.    
 
Då frågor ställdes till allmänheten användes samma frågor i alla tre kommuner, detta 
var bra för att kunna göra jämförelser. Dock borde ytterligare en fråga ha ställts i Bjuv: 
”Har du ändrat dina vanor sedan den viktbaserade avfallstaxan togs bort?”. Denna fråga 
hade varit intressant för att ytterligare få en aning om huruvida den viktbaserade 
avfallstaxan påverkar folks beteende. I varje kommun tillfrågades 16 privatpersoner, 
detta är alldeles för få för att kunna använda svaren som allmänt giltiga för 
allmänhetens åsikter. Ytterligare ett problem är att det är svårt att veta om de svar som 
kom in var sanningsenliga eller var svar som ansågs ”passande”. Vi tycker dock att det 
är viktigt att ta reda på vad befolkningen tycker och därför bör grundligare 
undersökningar med större underlag genomföras.  
 

5.3 Erfarenheter av viktbaserad avfallstaxa 
Vid införandet av viktbaserad avfallstaxa är det bra att starta med ett pilotområde. Detta 
för att testa tekniken och lösa eventuella problem innan de blivit allt för stora vilket 
gjordes i Linköping. En annan fördel med pilotområde är att en utvärdering kan göras 
för att se om vägning av avfall har de effekter som ville uppnås. Utvärderingen kan 
sedan ligga till grund för eventuellt beslut att införa den viktbaserade taxan i resterande 
del av kommunen vilket det gjorde i Umeå. Samma kommun är också den enda som 
skickat ut en enkät för att ta reda på abonnenternas åsikter. 
 
För att kunna göra en korrekt debitering och få in pengar måste en vägning genomföras 
och koppla den till en abonnent. Fungerar inte detta är det viktigt att det finns ett annat 
sätt att få in pengar för att täcka de kostnader som normalt skulle finansieras av 
vikttaxan. Kan tömning registreras men ej vikt kan en taxa baserad på ett medelvärde på 
tidigare vägningar användas. En annan variant är att ställa krav på entreprenören att 
korrekta vikter kopplade till rätt abonnent skall kunna levereras, sker inte detta tas ett 
vite ut från entreprenören. Fungerar tekniken minskar även belastningen på den 
administrativa personalen som slipper ta emot klagomål från felaktigt debiterade 
abonnenter och göra ändringar i fakturor.  
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annanstans än i kärlet hemma. Fördelen med att ha en hög viktavgift kan vara att 
abonnenter får ett tydligt incitament att sortera mer, nackdelen kan vara att det finns en 
risk att avfallet slängs på fel ställe för att det känns för dyrt att slänga det hemma. 
Fördelen med låg avgift kan vara att risken minskar att avfall slängs på fel ställe, 
nackdelen kan vara att abonnenterna inte känner att de gör lika stor vinst på minska sina 
avfallsmängder genom att sortera.  
 
Införandet av identifiering av kärl innebär att samtliga kärl i kommunen inventeras. 
Detta innebär att man kan finna abonnenter som tidigare ej betalat, detta är en positiv 
bieffekt vid införande av viktbaserad avfallstaxa.  
 
Införandet av identifiering av kärl och vägning av avfall har lett till bättre arbetsmiljö 
för chaufförerna i Umeå. Maxvikter för kärl har införts och entreprenören betalas per 
lyft vilket motiverar chaufförerna att lyfta alla kärl med bilen istället för att böja sig ner 
och plocka upp avfallspåsar från 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 använda den teknik vägning och 
identifiering innebär.  
 
Alldeles för få privatpersoner intervjuades för att kunna dra några slutsatser om 
allmänhetens åsikter. Det faktum att fler i Bjuv hade negativa åsikter kan tyda på att där 
förekom problem med den viktbaserade avfallstaxan.  
 

5.3.1 Dokumenterade avfallsflöden 
Den sammanlagda ökningen i Bjuv av insamlat matavfall, källsorterade förpackningar 
och tidningar samt fraktionen ”övriga grovsopor” bestående av deponirest samt 
brännbart grovavfall förutom trä motsvarar inte minskningen av säck- och kärlavfall 
under perioden 1999-2001. Detta även om hela ökningen på återvinningscentralen 
skulle bestå av felaktigt slängt säck- och kärlavfall. Om det inte är så att avfallet tagit 
andra vägar skulle detta innebära att invånarna i Bjuvs kommun minskat sin årliga 
avfallsproduktion med 86 kg per invånare under ovanstående tidsperiod vilket verkar 
orimligt. Ser man bara till insamlade mängder säck- och kärlavfall samt förpackningar 
och tidningar har 31 % av avfallet från hushållen i Bjuv ”försvunnit” mellan 1999 och 
2001 detta motsvarar en minskning av årsmängden avfall med 94 kg per invånare. Viss 
minskning kan ha skett på grund av ändringar i konsumtionsmönster, exempelvis att 
tygkassar används istället för plastkassar och att folk börjat hemkompostera. Den största 
orsaken till minskade avfallsmängder beror dock mest troligt på att avfallet tagit 
alternativa vägar. Det kan ha varit tillåtna vägar, exempelvis hemkompostering, ökad 
privat återanvändning eller otillåtna vägar, exempelvis att avfallet tagits med till 
arbetsplatsen, eldats upp hemma, tagits med till annan kommun eller dumpats i naturen. 
En av slutsatserna i den danska undersökningen beskriven i avsnitt 2.1.2 visar att 
viktbaserad avfallstaxa tenderar att öka mängden avfall som slängs felaktigt eller 
olagligt vilket stämmer överens med våra resultat från Bjuv. Resultaten från 
plockanalyserna 2002 och 2004 på matavfall visar på hög föroreningsgrad. Det är lätt 
att dra slutsatsen att detta berodde på den viktbaserade avfallstaxan, dock bör man vara 
försiktig med det då liknande plockanalys från 2007, då taxan fortfarande tillämpades, 
visade på god renhet i matavfallet. 
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Det verkar inte som att de ändrade avfallsflödena i Bjuv beror på det nya 
insamlingssystemet. Detta kan ses vid jämförelse med grannkommunen Åstorp där 
samma insamlingssystem infördes men avfallet ej vägdes. Där minskade mängderna 
säck- och kärlavfall inklusive matavfall något men ej i samma utsträckning som i Bjuv 
vilket gör att de ändrade avfallsflödena tycks bero på den viktbaserade avfallstaxan. Att 
priset till en början var högt för säck- och kärlavfall, drygt dubbelt så dyrt som i Umeå, 
kan ha legat bakom det ”försvunna” avfallet. Då viktavgiften sänktes hade nog många 
kvar det gamla priset i tanken.  
 
Mellan 1999 och 2000 sjönk insamlat säck- och kärlavfall med 40 kg per invånare och 
år i Linköping. Huruvida detta beror på den viktbaserade avfallstaxan är oklart. Dock 
avser mängden säck- och kärlavfall från och med 2000 endast bostäder vilket troligtvis 
är den övervägande förklaringen till de minskade avfallsmängderna. Hur stor del av 
avfallet som fram till 1999 kom från annat än bostäder är oklart. På senare år har 
insamlade mängder säck- och kärlavfall ökat och är snart uppe i samma nivå som 1999 
då avfallsmängderna inte bara avsåg bostäder. I vissa områden i Linköpings kommun 
sjönk mängderna säck- och kärlavfall till hälften då taxan infördes, avfallsmängderna 
ökade dock snart igen och återgick till ursprunglig nivå. Även i Umeå kunde man se en 
minskning av insamlade mängder säck- och kärlavfall då den viktbaserade avfallstaxan 
infördes men mängderna har långsamt ökat sedan dess. Delar av minskningen i de båda 
kommunerna kan bero på att folk tänker sig för vad de slänger i kärlet hemma. 
Ökningen med tiden kan bero på att taxan fallit i glömska och abonnenterna återgått till 
gamla vanor. Ökningen kan också bero på ökad konsumtion i samhället, ett fenomen 
som tydligt syns i ökningen av avfallsmängder på återvinningscentraler i hela landet.  
 
Insamlade mängder förpackningar och tidningar har ökat sedan den viktbaserade 
avfallstaxan infördes i Bjuv, Umeå och Linköping. De ändrade avfallsströmmarna kan 
bero på den viktbaserade avfallstaxan eller andra faktorer såsom ökad miljömedvetenhet 
eller en kombination av dessa. Ett tydligt exempel på ökad miljömedvetenhet är att från 
1994 då lagen om producentansvar infördes fram till 2004 har insamlingen av 
förpackningar och tidningar ökat i genomsnitt med 140 % i hela landet 
(Naturvårdsverket 2005).  
 
Jämförelser på insamlade mängder säck- och kärlavfall 2004 visar att det är mindre 
mängder i Bjuv, Umeå och Linköping än riket i genomsnitt. Detta mönster kan ses vid 
jämförelse av mängder i flertalet kommuner med viktbaserad avfallstaxa med de utan, 
se bilaga 1. Samma studie visar att låga säck- och kärlavfallsmängder inte innebär hög 
insamling av förpackningar vilket stämmer överens med resultaten i Linköping och 
Umeå, se bilaga 2. Detta mönster kan inte ses i Bjuv vilket mest troligt förklaras av 
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.  
 
De låga säck- och kärlavfallsmängderna i Bjuv stämmer väl överens med resultaten från 
den danska undersökningen beskriven i avsnitt 2.1.2. Däremot kan inte samma tydliga 
samband ses i Linköping och Umeå.  
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De stora förändringarna i avfallsflödet i Bjuv förekommer ej i Umeå och Linköping. 
Vad denna skillnad beror på är svårt att säga, lokala faktorer och inställningar verkar ha 
stor inverkan på taxans effekt.  
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6 SLUTSATSER 
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 få in pengar om tekniken inte fungerar 

För att få in pengar till verksamheten även om tekniken inte fungerar bör en 
reservtaxa finnas eller krav på entreprenören 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 krav ställas på entreprenören att tekniken skall fungera.  

 
• Konstruera taxan så att finansiering uppnås 

Konstruera taxan på ett sådant sätt att tillräckligt med pengar kommer in för att 
finansiera verksamheten 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 och vägning för att skapa bättre arbetsmiljö för 
chaufförerna. 
  

• Starta med ett pilotområde och utvärdera 
Inför systemet i ett pilotområde för att testa tekniken och lösa eventuella 
problem innan de blivit allt för stora. Gör utvärdering i pilotområdet och se om 
vägning av avfall har de effekter man vill uppnå.  
 

• Följ upp alternativa avfallsflöden även om de är svåra att mäta 
Dokumentation på nedskräpning och privat eldning av avfall 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. Dessa 
vägar är mycket svåra att mäta och uppskatta men bör tas i åtanke vid 
utvärdering av avfallsflödet. 

 
Innebär införandet av viktbaserad avfallstaxa ett förändrat avfallsflöde? 

• Det varierar mellan olika kommuner 
I vissa kommuner har införande av viktbaserad avfallstaxa påverkat avfallsflödet 
drastiskt. Detta fenomen har setts i en av de tre undersökta kommunerna. Vad 
denna förändring beror på är svårt att säga, lokala faktorer och inställningar 
verkar ha stor inverkan på taxans effekt.  
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Om flödet förändras, vilka vägar har det då tagit? 
• Felslängt avfall ökade troligen i en av kommunerna 

31 % av avfallet i Bjuv har ”försvunnit” från 1999, innan vikttaxan, till 2001, då 
taxan införts. Detta gör att man kan misstänka att avfallet tagit otillåtna 
alternativa vägar. Klagomål från grannkommun, plockanalys från arbetsplats 
samt kommentarer från allmänheten skvallrar om att så är fallet även om 
intervjuresultat varit motsägelsefulla. Dock är dessa vägar svåra att mäta. 
 

Följande misstänkta vägar har ej bekräftats:  
• Ingen dokumenterad ökning av hemkompostering 

I de undersökta kommunerna finns inte någon dokumentation som tyder på att 
hemkompostering ökade vid införandet av viktbaserad avfallstaxa. 

 
• Säck- och kärlavfall förekommer på återvinningscentralerna oberoende av 

vikttaxan 
Det förekommer att säck- och kärlavfall slängs felaktigt bland grovavfall på 
återvinningscentralerna, detta tycks dock inte bero på om kommunen tillämpar 
viktbaserad avfallstaxa utan snarare på hur stort kärlet är samt tömningsintervall. 
I en av kommunerna med vikttaxa har hög bemanning och tydliga direktiv lett 
till mycket små mängder felslängt säck- och kärlavfall på 
återvinningscentralerna. Fler plockanalyser bör dock göras för att styrka detta.  
 

6.1 Framtida arbete 
Förslag på framtida arbete: 

• Förbättra mätning och uppföljningsmetoder; åtgärda felkällor i avfallsdata 
• Fördjupade studier av avfallsflödens förändring över tiden.  
• Undersökning av abonnenters inställning och beteende gällande viktbaserad 

avfallstaxa.  
• Undersöka vilken betydelse socioekonomiska faktorer har för abonnenters 

inställning och beteende gällande viktbaserad avfallstaxa.  
• Undersöka på vilket sätt man lämpligast informerar abonnenterna om taxan för 

att få önskad effekt. 
• Undersöka hur taxan skall konstrueras för att få önskad effekt.  
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Bilaga 1 Dahlén, L., (2008), Arbetsmaterial – jämförelse av insamlade avfallsmängder, 
Avdelning avfallsteknik, Luleå tekniska universitet, Luleå 2008. 
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Figur 15 Insamlade avfallsmängder 2004-2006 med 90 % konfidensintervall. 23 kommuner med vikttaxa 
och 215 utan.  
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Figur 16 Insamlade avfallsmängder 2004 och 2005 med 90 % konfidensintervall. 23 kommuner med 
vikttaxa och 215 utan.  
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Avdelning avfallsteknik, Luleå tekniska universitet, Luleå 2008. 
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Figur 17Jämförelse av insamlade mängder säck- och kärlavfall, förpackningar och tidningar 2005. 23 
kommuner med vikttaxa och 215 utan.  
 

0

50

100

0 200 400 600

Säck- och kärlavfall [kg/c·y]

Fö
rp

ac
kn

in
ga

r [
kg

/c
·y

]

Kommuner utan vikttaxa
Kommuner med vikttaxa

 
Figur 18 Jämförelse av insamlade mängder säck- och kärlavfall och förpackningar 2005. 23 kommuner 
med vikttaxa och 215 utan.  
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Bilaga 3 

• Bor du i villa eller lägenhet? 
• Vet du om att din kommun har/har haft 

viktbaserad avfallstaxa? 
o Har taxan fått dig att ändra dina vanor? 
o På vilket sätt? 

• Vad tycker du är positivt med viktbaserad 
avfallstaxa? 

• Vad tycker du är negativt med viktbaserad 
avfallstaxa? 

 



Bilagor 
Taxans effekt på avfallsflödet 

 

Bilaga 4 
 
Bjuv 1 2 3 4 5 6 7 8 
Villa/lgh villa Villa Lgh - hyres Villa Villa Bor i villa i 

Helsingborg men 
jobbar på skola i 
Bjuv 

Villa Villa 

Känner du 
till? 

Ja Ja Läst det i 
tidningen 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Har taxan 
ändrat dina 
vanor? 

Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

På vilket 
sätt? 

Sorterade 
även innan 

Sorterade 
även innan 

- - Sorterade även 
innan men mer 
nu 

Kämpar för att alla 
på arbetsplatsen 
skall sortera 

- Sorterade 
innan. 

Positivt? Folk 
sorterar mer 

Folk sorterar 
ordentligt 

Mer återvinning - Folk blir lite mer 
medvetna.  

Folk sorterar mer.  Billigare med 
vikttaxan även om 
man ej sorterar. 
Möjlighet att själv 
påverka kostnad. 

- 

Negativt? Folk slänger 
på fel ställe 

Nedskräpning Priset? Nedskräpning Dyrt för 
småbarnsfamiljer. 
Nedskräpning, 
stora grejer 
svarta sopsäckar 

Dyrt för skolan 2 olika räkningar Dyrare med 
vikttaxa 

Plats ICA Bjuv ICA Bjuv ICA Bjuv ICA Bjuv ÅVC Bjuv ÅVS Bjuv  Ekeby Ekeby 
Signalemente Man 30 år Kvinna 40 år Man 60 år Man 65 år Man 45 år Kvinna 55 år Kvinna 35 år Kvinna 60 år 
Övrigt         Viktigt med 

information om 
ÅVC 

Om hon bott i Bjuv 
hade hon tyckt att 
det var toppen.  
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Bilagor 
Taxans effekt på avfallsflödet 

 

 
Bjuv 9 10 11 12 13 14 15 16 
Villa/lgh Villa Villa Villa Lgh - hyres Villa Lgh - hyres Villa Villa 
Känner du 
till? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har taxan 
ändrat dina 
vanor? 

Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej 

På vilket 
sätt? 

Sorterar mer 
men ej av 
ekonomiska 
skäl 

Sorterade 
noga även 
innan 

Tog med avfall till 
jobbet 

- Sorterade innan - Slängde blöjor på 
ÅVC 

- 

Positivt? Folk sorterar 
mer 

Billigt Betalar för det 
man slänger 

Folk sorterar 
bättre. 
Rättvist 

Folk tänker efter 
vad de slänger 

Folk betalar för 
vad de slänger 

- Lönar sig 
om man 
sorterar 

Negativt? Nedskräpning Inget, det 
blev ju 
billigare. 

Felaktig 
viktdebitering 

- - Nedskräpning Dyrt, jobbigt att 
sortera 

- 

Plats ÅVC Bjuv  ÅVC Bjuv Ekeby ICA Bjuv Ekeby ÅVC Bjuv ICA Bjuv ICA Bjuv  
Signalemente Man 45 år Man 60 år Man 45 år Man 60 år Kvinna 40 år Man 35 år Kvinna 35 år Man 50 år 
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Bilagor 
Taxans effekt på avfallsflödet 

 

Bilaga 5 
 
Umeå 1 2 3 4 5 6 7 8 
Villa/lgh Villa Villa Villa Villa Villa Lgh - hyres Villa Villa 

Känner du till? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har taxan 
ändrat dina 
vanor? 

Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

På vilket sätt? Sorterade 
innan 

Sorterade lite mer 
i början men har 
fallit tillbaks i 
gamla vanor 

Sorterar mer Sorterar mer, 
men mest för 
den goda 
sakens skull. 

Sorterar - Sorterar 
ännu mer 

Lite men ej 
avgörande. 
Sorterar ut 
tunga saker 

Positivt? Folk sorterar 
bättre 

Folk tänker efter Kommunen 
tjänar mer 
pengar 

Rättvisare Lär sig sortera Folk tänker 
till och 
sorterar 
mer 

Ökar 
sortering 

Man kan själv 
styra kostnaden 

Negativt? - Folk slänger i 
skogen? 

- - Orättvist för 
småbarnsfamiljer

- Taxan stigit, 
ökad 
kostnad 

Dyrare för folk 
som har långt till 
ÅVC 

Plats Gimonäs ÅVC Gimonäs ÅVC Gimonäs 
ÅVC 

Grisbacka Grisbacka Gimonäs 
ÅVC 

Gimonäs 
ÅVC 

Gimonäs ÅVC 

Signalemente Kvinna 40 år Man 55 år Man 65 år Man 40 år Kvinna 55 år Man 60 år Man 50 år Man 40 år 

Övrigt Barn Fru arbetade som 
dagmamma 

    

Jobbar på 
förskola, folk 
slänger ibland i 
förskolans kärl.  

ÅVC är 
jättebra! 
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Bilagor 
Taxans effekt på avfallsflödet 

 

 
Umeå 9 10 11 12 13 14 15 16 
Villa/lgh Lgh Villa Villa Lgh - hyres Villa Villa Villa Lgh - hyres 
Känner du 
till? 

Kanske hört Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har taxan 
ändrat dina 
vanor? 

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

På vilket sätt? Sorterar  Trodde det först 
men den rörliga 
delen av taxan 
är så liten att det 
inte spelar så 
stor roll. 

Mindre 
grovsopor i kärl, 
åker oftare till 
ÅVC 

Sortering i 
sorprummet 

Taxan har inte 
inneburit 
prisskillnad 

Sorterade 
innan 

Sorterar 
mer, har fått 
kompost 

Sorterade innan 

Positivt? Folk sorterar 
mer 

Folk tänker mer 
på sortering 

Folk kastar inte 
vad som helst, 
folk är mer 
uppmärksamma

Rättvist Folk tänker sig 
för, åker till ÅVC. 

Rätt saker 
på rätt 
ställe 

Folk sorterar 
bättre 

Rätt sak på rätt 
ställe 

Negativt? Svårt i 
glesbygd, 
långt till 
sortering 

Slänger någon 
annanstans? 

- - Dyrt för 
småbarnsfamiljer. 

- Dyrare för 
småbarns-
familjer 

Dyrare för 
småbarnsfamiljer 

Plats Teg Teg Teg Teg Teg Grisbacka Holmsund Grisbacka 
Signalemente Kvinna 35 år Man 40 Man 65 år Man 60 år Kvinna 60 år Man 70 år Kvinna 30 år Man 40 år 
Övrigt 

  

3 barn. Tycker 
att det borde 
finnas 
fastighetsnära 
sortering i villor.     

Tidigare bott i 
Luleå, tyckte 
avfallshanteringen 
fungerade bättre 
där.  

Rädd om 
miljön 
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Bilagor 
Taxans effekt på avfallsflödet 

 

Bilaga 6 
 
Linköping 1 2 3 4 5 6 7 8 
Villa/lgh Villa Radhus Villa  Lgh - BRF Radhus Villa Villa Villa 
Känner du till? ja ja ja ja Ja Ja Ja Ja 
Har taxan ändrat 
dina vanor? 

nej ja nej ja ja Ja Ja Ja 

På vilket sätt? Hade kompost 
innan  

Åker oftare till 
ÅVC 

- Sorterar mer Sorterar mer Sorterar mer Åker oftare till 
ÅVC, hade 
kompost innan

Sorterar mer 

Positivt? Folk tänker på 
vad det 
slänger 

Folk slänger 
mindre som 
inte skall vara 
där 

Folk sorterar 
mer 

Tänker på 
vad man 
slänger 

Folk sorterar mer Folk tänker på 
vad de slänger 

- Bättre miljö 

Negativt? - - - - Sett mer avfall på 
rastplatser och 
parkeringar 

- - - 

Plats Berga 
villaområde 

ICA Skillingen Malmen ÅVC Malmen ÅVC Ullstämma ÅVC ICA Skillingen ICA Skillingen Vidingsjö 

Signalemente Kvinna 70 år Kvinna 70 år Man 35 år Kvinna 35 år Man 50 år Kvinna 40 år Man 60 år Man 75 år 
Övrigt       2 småbarn   Hade barn     
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Bilagor 
Taxans effekt på avfallsflödet 
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Linköping 9 10 11 12 13 14 15 16 
Villa/lgh Villa Radhus Lgh - BRF Villa Lgh, Hyres Villa Lgh - BRF Villa 
Känner du till? Ja  Ja Pratat i 

förening om att 
sopor kostar 
pengar, dock ej 
tydligt om 
vikttaxan 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Har taxan 
ändrat dina 
vanor? 

Ja  Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

På vilket sätt? Åker oftare till 
ÅVC 

Sorterar mer, 
hade kompost 
sedan innan 

Sorterar mer Sorterar mer - - Sorterar mer Sorterade 
även innan 

Positivt? Vet ej Kan själv 
påverka 
kostnaden 

Tänker mer på 
vad man 
slänger. Om 
volymtaxa fyller 
folk kanske upp 
kärl. 

Miljön Ingen aning Folk sorterar 
bättre 

Folk sorterar 
bättre 

Rättvist 

Negativt? Dyrt för 
barnfamiljer 

Folk eldar och 
slänger HH 
på  ÅVC 

- Mer jobb att 
sortera 

- - Mer avfall i 
skogen 

Dyrt för 
barnfamiljer 

Plats Berga 
villaområde 

Vidingsjö Malmen ÅVC ICA Kvantum 
Ekholmen 

Ullstämma ÅVC Hjulsbro Malmen ÅVC Hjulsbro 

Signalemente Kvinna 65 år Par 65 år Kvinna 35 år Kvinna 60 år Man 60 år Man 35 år Man 40 år Man 60 år 
Övrigt       Förespråkade 

gemensamma 
soprum i 
villaområden 

  Tyckte sig ha 
fått för lite 
information.  
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